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Pressupost 2021 

Com es finança el municipi?  

Ingressos de l’Ajuntament 

- Impostos municipals       

- IBI: Impost sobre Béns Immobles         

- IAE: Impost sobre Activitats Econòmiques      

- IVTM: Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica      

- ICIO: Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres  

- Plusvàlua: Impost sobre l’increment del valor dels terrenys    

- Taxes: preu que es paga per un servei o bé per fer ús de determinats recursos 

municipals. 

- Ingressos patrimonials: lloguers o venda del patrimoni municipal, i donacions 

- Multes i sancions: per incompliment de normativa 

- Passius financers: préstecs de bancs (a retornar) 

- Transferències (subvencions) 

- Corrents: provinents de l’estat, la Generalitat o la diputació 

- De capital: per una inversió concreta  

En què i com es gasten els recursos? 

Despeses de l’Ajuntament 

- Personal laboral: despeses relatives als treballadors de les entitats locals 

- Administració general: despeses en béns i serveis necessaris per al funcionament 

habitual de les activitats municipals  

- Serveis: treballs realitzats per empreses externes per garantir el bon funcionament del 

municipi  

- Equipaments i urbanisme: despeses de conservació i manteniment dels espais 

municipals i vies públiques  

- Activitats culturals i celebracions: despeses destinades a la dinamització i cohesió social 

- Deute públic: amortitzacions i interessos dels préstecs. (Tots els préstecs han estat 

saldats) 

- Transferències corrents: aportacions a associacions i col·lectius diversos per fomentar la 

participació ciutadana   

- Inversions reals: despeses destinades a la creació d’infraestructures, adquisició de 

béns... 
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INGRESSOS PRESSUPOSTATS 2021 

DESCRIPCIÓ CONSIGNACIÓ 
INICIAL 

% SOBRE EL 
TOTAL 

IMPOSTOS DIRECTES  
(IBI urbana, IBI rústica, Vehicles, IAE,...) 206.800,00 34,63% 

IMPOSTOS INDIRECTES  
(Impost construccions) 35.000,00 5,86% 

TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 
(Cementiri, Recollida escombraries, Llicències 
urbanístiques, Taxa Aprofitaments especials, Casal 
d’estiu,...) 71.570,00 11,99% 

TRANSFERÈNCIES CORRENTS 
(De: l’Estat, Generalitat, Diputació,...) 143.066,90 23,96% 

INGRESSOS PATRIMONIALS 
(Lloguer col·locació antena telefonia) 2.400,00 0,40% 

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 
(Subvencions: Generalitat, Diputació,...) 138.299,65 23,16% 

 597.136,55  
 

 

DESPESES PRESSUPOSTADES 2021 

DESCRIPCIÓ CONSIGNACIÓ 
INICIAL 

% SOBRE EL 
TOTAL 

DESPESES DE PERSONAL 210.641,82 35,28% 

DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 
(Conservació i manteniment de vies públiques, 
Xarxa clavegueram i aigua, Cementiri, Enllumenat, 
Edificis municipals, Assegurances, Abocador 
comarcal, Recollida escombraries, Actes festius i 
culturals,...) 253.830,48 42,51% 

DESPESES FINANCERES  
(Interessos de préstecs- l’Ajuntament no té deutes 
pendents) 0,00 0,00% 

TRANSFERÈNCIES CORRENTS 
(Subvencions a entitats municipals, ADF,...) 19.178,00 3,21% 

INVERSIONS REALS 
(Deixalleria, Portes emergència del local social, 
Cementiri, Plaques fotovoltaiques,...) 113.486,25 19,00% 

PASSIU FINANCERS  
(Retorn de préstecs – l’ajuntament no té deutes 
pendents) 0,00 0,00% 

 597.136,55  
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Diferències pressupostàries vers el pressupost del 2020. 

Increments d’ingressos significatius: 

- Impost sobre construccions. 

- Subvenció de Presidència de la Diputació de Girona. 

Increments de despeses significatives: 

- Retribucions al personal municipal. 

- Manteniment d’edificis municipals i camins rurals. 

- Inversions en la deixalleria municipal i canvi de portes d’emergència del local social. 

 

Per a més informació, dirigiu-vos a l’Ajuntament de Viladamat. 
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