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Ajuntament de Vilafant



Evolució Pressupost Municipal



Comparativa Pressupost Municipal

2013 2014 %  variació 2015 %  variació

INGRESSOS

Impostos directes 1.658.790    1.779.250 7,26 1.752.521 -1,50
Impostos indirectes 22.500         20.000 -11,11 32.000 60,00
Taxes i altres ingressos 984.420       966.620 -1,81 862.820 -10,74
Transferències corrents 1.206.000    1.247.075 3,41 1.270.730 1,90
Ingressos patrimonials 10.500         5.000 -52,38 4.000 -20,00

PRESSUPOST ORDINARI 3.882.210    4.017.945 3,50 3.922.071 -2,39

Alienació inversions reals 160.000       116.892 -26,94 17.050 -85,41
Transferències de capital 641.700       281.003 -56,21 356.700 26,94
Passius financers 0 0 45.000 

DESPESES

Personal 1.598.350    1.599.630 0,08 1.580.060 -1,22
Bens i serveis 1.411.990    1.405.100 -0,49 1.298.600 -7,58
Despeses financeres 158.100       165.100 4,43 87.711 -46,87
Transferències corrents 424.250       442.700 4,35 445.760 0,69
Fons de contingència 0 0(*) 30.430 4,21
Passius financers 214.120       266.100 24,28 265.500 -0,23

PRESSUPOST ORDINARI 3.806.810    3.878.630 1,89 3.708.061 -4,40

Inversions reals 877.100       537.210 -38,75 632.760 17,79

PRESSUPOST TOTAL 4.683.910    4.415.840 -5,72 4.340.821 -1,70
(*) 29.200 € incorporat a Bens i serveis.



Criteris Pressupostaris 2015

• Ingressos
- Congelació dels dos principals impostos directes (Impost sobre bens immobles i Impost sobre vehicles) . Es 

continuen contemplant les bonificacions previstes pel supòsit de pagament anticipat de l’ IBI.

- Els impostos indirectes (capítol 2) es reajusten a criteris de prudència, en espera de la reactivació de les 

obres i construccions.

- S’ha previst una disminució dels ingressos corresponents a la taxa de recollida d’escombraries, atenent la 

reducció del 3% de les tarifes d’aquest servei.

- Les taxes i altres ingressos també contemplen el nou règim de concessió de la piscina municipal i la 

disminució de recàrrecs i interessos per la cessió de la gestió executiva al servei de Xaloc de la Diputació.

- S’ajusta la previsió de la «Participació en els tributs de l’Estat – PIE» i s’actualitzen a la baixa les quantitats a 

retornar  corresponents als anys 2008 i 2009, per l’augment del termini de devolució.

- La subvenció destinada a la Llar d’infants municipal s’adequa a les expectatives de continuar rebent de la 

Diputació la mateixa aportació per alumne, en funció de les inscripcions reals d’usuaris del curs actual.

- S’ha incorporat al pressupost ordinari una part de la subvenció anual del PUOSC, destinada a despeses de 

manteniment i conservació en general.

- Es preveu l'ingrés d’una compensació econòmica en concepte dels usuaris del centre d’educació especial 

Mare de Déu del Mont que no estan empadronats a Vilafant. 



Criteris Pressupostaris 2015

• Despeses
- Les despeses de personal estan calculades d’acord amb les retribucions de l’any anterior,  contemplant el 

manteniment de la totalitat dels llocs de treball i la reestructuració del personal assignat al servei de neteja 

de les dependències municipals. 

- Es reajusten les partides de despesa en energia elèctrica als augments de tarifes i es tenen en compte les 

mesures d’estalvi energètic que continuarem aplicant.

- En la recollida d’escombraries es contempla l’augment de costos de l’abocador comarcal i d'altra banda el 

millor preu aconseguit en la nova adjudicació d’aquest servei municipal. 

- S’incrementa la despesa destinada a serveis tècnics i professionals en concepte de la coordinació del servei 

de neteja i la continuació dels estudis preceptius del pla de desenvolupament urbanístic de l’estació.

- S’incorpora una nova partida per recollir la despesa en concepte de salut pública.

- Es preveu la mateixa assignació pressupostària que l’exercici anterior, per subvencions a les entitats, clubs i 

associacions del municipi.

- Es dota el Fons de Contingència d’aquest exercici amb 30.430 euros, amb la finalitat de poder atendre 

necessitats de caràcter excepcional.  Aquesta partida passa a formar part d’un nou capítol pressupostari.

- Reajustament a la baixa de les despeses financeres motivat per les millors condicions de tipus d’interès 

obtingudes en la re-negociació de determinats préstecs en vigor.

- Respecte als ingressos, es genera un superàvit de 214.010 euros, quantitat que s’aplica íntegrament al 

finançament parcial  (33’82 %) del pressupost  d’inversions.



Pressupost d’ingressos 2015

Total :  3.922.071  €



Procedència ingressos 2015

• Impostos directes
- Ingrés directe dels contribuents per diversos conceptes : Impost de bens immobles urbana i rústica, impost 

sobre vehicles, plusvàlues, impost sobre activitats empresarials.

• Impostos indirectes
- Ingrés de l’impost sobre obres i construccions

• Taxes i altres ingressos
- Prestació de serveis públics (aigua, escombraries, etc. )  

- Preus públics de serveis (cursets, casal d’estiu, emissora, etc.)

• Transferències corrents
- Ingressos procedents de l’Estat, Generalitat, Diputació de Girona, Consell  Comarcal.

- Compensació usuaris C.E.E. Mare de Déu del Mont i deixalleria municipal.

• Ingressos patrimonials
- Interessos de dipòsits, arrendament de bens i instal·lacions de titularitat municipal.



Pressupost despeses 2015

Total :  3.708.061  €



Aplicació despeses 2015

• Personal
- Nòmines, seguretat social, assegurances del personal  funcionari i laboral de l’Ajuntament.

• Bens i serveis
- Aigua, gas, llum, telèfon, combustibles.

- Manteniment de via pública, neteja, zones verdes, edificis municipals, equipaments esportius.

- Assegurances patrimonials i de vehicles.

- Emissora municipal i mitjans de comunicació.

- Cultura, festes, activitats esportives, gent gran i joventut. 

- Promoció econòmica.

- Serveis tècnics i de professionals externs.

- Salut pública.  Seguretat ciutadana.

- Indemnitzacions a membres dels òrgans de govern.

• Financeres
- Interessos de préstecs, operacions de tresoreria, arrendaments financers.

• Transferències corrents
- Quotes abocador comarcal i transport urbà de viatgers.

- Subvencions a entitats, clubs, associacions i centres educatius.

- Serveis i ajuts socials

- Subvenció i assumpció de crèdits de la llar d’infants municipal.

- Subvenció per mesures d’eficiència energètica d’habitatges.

• Passius financers
- Amortització de crèdits.

• Fons de contingència
- Despeses de caràcter excepcional.



Inversions 2015
• Criteris

- S’han adequat les previsions d’inversió a les possibilitats reals de finançament, atenent les subvencions realitzables durant l’exercici. També

es preveuen indemnitzacions per atendre la reparació dels danys de l’aiguat del 30 de novembre 2014.

- S’apliquen al finançament d’inversions, els 214.010 euros de superàvit del pressupost ordinari. 

• Inversions previstes 
- Pagament de la tercera anualitat corresponent a la zona verda del carrer Rec Susanna.

- Expropiació del camí d'accés al dipòsit d’aigües.  

- Millores en diverses vies públiques.

- Projecte de millora del trànsit de l’avinguda Guifré el Pilós.

- Millores en la xarxa d’aigua d’acord amb el contracte-programa establert amb Fisersa.

- Millores en l’enllumenat públic per incrementar l’estalvi energètic.

- Reforma de la zona verda i equipaments infantils de la Plaça Triangular.

- Intervencions per la consolidació del conjunt monumental de Palol Sabaldòria.

- Segona fase de la reparació de la calefacció de l’escola Sol i Vent.

- Adequació d’un espai destinat a sala multifuncions del pavelló esportiu.

- Renovació i posada al dia de l’equipament informàtic de l’ajuntament.

- Programes informàtics de gestió administrativa.

- Millores en la seguretat i sistema d’emergència elèctrica de l’ajuntament.

- Obres de reurbanització del carrer Canigó des de la Plaça de les Hores fins el carrer Santa Llogaia.

- Reparació de danys en camins i vials afectats per l’aiguat del 30-11-2014. 

- Aportació municipal a la rehabilitació de la masia de Palol Sabaldòria, per la concurrència a la subvenció “Conservación del patrimonio

histórico español” del Ministerio de Fomento.

• Finançament
- Recursos propis procedents del superàvit del pressupost ordinari

- Alienació patrimoni del sòl

- Subvenció Generalitat de Catalunya 

- Subvencions de la Diputació de Girona

- Indemnitzacions per la cobertura de danys amb motiu dels aiguats

- Préstec a llarg termini per inversions



Pressupost ingressos 2015

Impost sobre bens immobles de naturaleza rústica 2.720

Impost sobre bens immobles de naturaleza urbana 1.258.120

Impost sobre vehicles de tracció mecànica 413.230

Impost sobre l'increment del valor dels terrenys 32.000

sobre el capital 1.706.070

Impost sobre activitats empresarials 55.170

Recàrrec provincial -8.719

sobre activitats econòmiques 46.451

TOTAL CAPÍTOL I 1.752.521

Impost sobre construccions i obres 32.000

impostos indirectes 32.000

TOTAL CAPÍTOL II 32.000

Taxa subministrament aigua i escomeses 222.000

Taxa clavegueram 14.600

Taxes serveis escombraries 344.000

Taxes serveis funeraris 4.600

Taxes serveis manteniment cementiri 8.000

taxes per la prestació de serveis públics bàsics 593.200

Llicencies urbanístiques 2.000

Llicències de primera ocupació 500

Taxes altres serveis urbanístics 500



Taxes d'expedició de documents 6.000

Taxa per retirada de vehicles 500

Llicències ambientals i d'activitats 1.900

Taxes mercat setmanal 520

Taxa per tinença de gossos 100

taxes per la realització d'activitats de competència local 12.020

Taxes vivendes - guals i televisió per cable 21.800

Taxes companyia electrica 35.000

Taxa companyia de gas 13.000

Taxes companyies de telefonia fixe 17.000

Taxa obertura de rases 500

Taxes ocupació de via pública 10.500

taxes per utilit. privat. o aprof.esp. domini públic local 97.800

Preus publics organitzacio de cursets 27.000

Preus públics casal d'estiu municipal 45.500

Preus publics emissora municipal  52.000

Preus públics revista Veïns 4.000

Preus públics instal·lacions esportives i equipaments 2.000

preus publics 130.500

Recarrecs i interessos 7.600

Altres ingressos – indemnitzacions – col.laboracions publicitàries 15.000

Ingressos venda deixalleria 1.000

Tiquets festa vellesa - mostra gastronòmica – vespres musicals 5.700

Altres ingressos 29.300

TOTAL CAPÍTOL III 862.820

Participacio ingressos de l'estat 931.700

Devolució liquidació exercici 2008 i 2009 -18.390

Compensació IAE 63.100

De l' Administració de l' Estat 976.410



Fons Català de Cooperació 112.000

Fons Català de Cooperació tram supramunicipal 5.000

Subv. Generalitat Catalunya. Jutjat De Pau 3.500

Ingrés neteja Institut i subvenció Joventut 17.000

Subvenció PUOSC -  Línia manteniment i conservació 43.800

Subvenció Dep. Ensenyament per activitats al pavelló esportiu 3.400

Agència Catalana de Residus - retorn canon 6.600

De CCAA 191.300

Subvenció Diputació - Pla d'Acció Local 5.000

Subvencions diverses Diputació 6.000

Subvenció fons de cooperació econòmica 4.750

Subvencio llar d'infants 39.900

Subvenció escola ed. especial Mare de Déu del Mont 10.000

Subvencions Dipsalut 9.000

Subvenció fons de cooperació cultural local 8.600

De Diputació de Girona 83.250

Compensació usuaris Mare de Deu del Mont 17.000

Compensació deixalleria municipal Aj. d'Avinyonet 2.000

Subvencions Consell Comarcal de l'Alt Empordà 500

Canon concessionària pavelló esportiu 270

D'altres organismes 19.770

TOTAL CAPÍTOL IV 1.270.730

Interessos de diposits 1.000

Interessos de diposits 1.000

Arrendament de bens i instal·lacions 3.000

Productes de concessions i aprofitaments especials 3.000

TOTAL CAPÍTOL V 4.000

TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 3.922.071



Pressupost despeses 2015

Retribucions bàsiques òrgans de govern 40.360

Retribucions personal funcionari 234.400

Retribucions personal laboral fix 883.000

Retribucions personal laboral temporal 51.700

Seguretat social 359.000

Assegurança de vida i accidents 7.600

Formació i perfeccionament del personal 2.000

Ajuts socials per conveni laboral 2.000

TOTAL CAPÍTOL I 1.580.060

Conservació i reparació edificis municipals 17.000

Conservació i reparació edificis centres cívics municipals 6.000

Conservació i reparació edifici dispensari mèdic mpal. 1.000

Conservació i reparació edificis escolars 16.000

Conservació, reparació i manteniment cementiri 1.000

Conservació  conjunt monumental de Palol Sabaldòria 2.000

Conservació, reparació i manteniment piscina 5.000

Manteniment, conservació i reparació de vies públiques 48.000

Manteniment de camins rurals 7.000

Manteniment de recs i cunetes 7.500

Conservació, reparació i manteniment equipaments esportius 11.000

Combustible i reparació de vehicles 35.000

Reparació equips per a processos d'informació 6.000

Contractes de manteniment aplicacions informàtiques 27.000



Conservació de zones verdes i jardineria 40.000

Material d'oficina ordinari no inventariable 17.000

Seguretat ciutadana i civisme 3.000

Treballs seguiment i materials compostatge 6.000

Subministres energia elèctrica Casa de la Vila i magatzem mpal. 17.000

Subministres elèctrica dispensari mèdic 2.000

Subministres electrica casals de la gent gran i centres cívics 3.700

Subministres energia elèctrica edificis escolars 50.000

Subministres energia elèctrica enllumenat públic 120.000

Subministres energia elèctrica instal·lacions esportives 18.000

Subministres energia elèctrica emissora municipal 5.400

Materials per reparacions, conservació i manteniment 30.500

Productes de neteja de dependències 7.000

Material tècnic emissora 2.500

Subministrament de telefonia 36.000

Despeses en comunicacions, segells i missatgers 9.000

Vestuari de tot el personal laboral i funcionari 6.000

Primes assegurances vehicles municipals 5.100

Primes d'assegurances responsabilitat civil, recl. danys  i altres 16.300

Campanyes educatives i agenda 21 escolar 7.000

Campanya  Paes 2.000

Promoció econòmica 21.000

Atencions protocolàries i representatives 6.500

Publicacions en diaris oficials 3.500

Reunions, conferències i cursos 28.800

Festes populars 22.500

Activitats culturals 21.000

Activitats esportives i d'educació física 6.000

Activitats de joventut 13.000

Mitjans de comunicació 53.700

Recollida d'escombraries 158.000

Servei d'aigües municipal 156.000

Prevenció de riscos laborals 5.000



Estudis i treballs tècnics realitzats per professionals 40.000

Prestació serveis professionals 55.100

Concessió casal d'estiu municipal 40.000

Dietes i locomoció del personal 2.500

Dietes i altres remuneracions 1.000

Altres membres òrgans de govern 72.000

TOTAL CAPÍTOL II 1.298.600

Interessos de préstecs concertats 51.000

Interessos d'operacions de tresoreria 6.000

Arrendament financer 23.711

Despeses i comissions bancàries 7.000

TOTAL CAPÍTOL III 87.711

Quotes abocador comarcal 140.000

Conveni recollida animals abandonats 6.500

Benestar social 67.500

Salut pública 6.000

Subvencions escoles 2.000

Transport urbà de viatgers 52.300

Subvenció empresa concessionària llar d'infants 118.460

Subvenció mesures per l'eficiència energètica 12.000

Subvencions a entitats 25.000

Cánons ACA aigua no lliurada i consums municipals 16.000

TOTAL CAPÍTOL IV 445.760

Fons de contingència 30.430

TOTAL CAPÍTOL V 30.430

Amortització a curt termini préstecs sector públic 265.500

TOTAL CAPÍTOL IX 265.500

TOTAL PRESSUPOST DESPESES 3.708.061



Pressupost inversions 2015

%

Recursos propis 214.010 33,82

Alienació patrimoni municipal del sol 17.050 2,69

Subvencions Generalitat 6.000 0,95

Subvencions Diputació 219.200 34,64

Indemnitzacions 131.500 20,78

Préstec per inversions 45.000 7,11

inversió import finançament import recursos propis

Adquisició zona verda Rec Susanna - 3a anualitat 70.410 70.410

Expropiació camí dipòsit d'aigues 3.000 3.000

Millores en vies públiques 40.000 Diputació subvenció anual 2015 24.000 16.000

Millora trànsit avda. Guifré el Pilós 9.000 9.000

Millores xarxa d'aigues 80.000 Diputació subvenció anual 2015 14.000 66.000

Millores per l'estalvi energètic 30.000 Diputació subvenció linia Paes 20.000 10.000

Reforma zona verda Plaça Triangular 10.000 Diputació subvenció anual 2015 6.000 4.000

Intervencions Conjunt Monumental de Palol 18.000 Diputació subvenció imm. Patrimonials 10.000 8.000

Calefacció escola Sol i Vent - 2a. Fase 17.000 Subvenció Generalitat 6.000 11.000

Adequació sala multifuncions Pavelló 4.000 Subvenció Diputació 3.000 1.000

Renovació equipament informàtic ajuntament 18.000 Subvenció Diputació noves tecnologies 11.000 7.000

Programes informàtics 7.600 Subvenció 5.000 2.600

Millores seguretat elèctrica ajuntament 6.000 6.000

Reurbanització carrer Canigó 143.250 Subvenció POUSC - Linia Diputació 80.000

Diputació subvenció anual 2014 46.200

Alineació Patrimoni municipal del sól 17.050

Reparació danys aiguat 30-11-2014 131.500 Indemnitzacions 131.500

Rehabilitació masia Palol Sabaldòria 45.000 Préstec per inversions 45.000

Total inversions 632.760 Total finançaments 418.750 214.010



Pla pressupostari a mig termini

* real



Ajuntament de Vilafant


