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Què és el pressupost? 

Pressupost ordinari 
És un dels instruments més importants que han d'aprovar cada un dels governs 

locals anualment, per donar resposta a les necessitats de la vila, a partir d’una 

distribució equilibrada dels recursos econòmics i financers. 

En el pressupost municipal s'han de veure reflectides quines seran les despeses i 

els ingressos de la corporació municipal al llarg de l'exercici.   És la despesa i els 

ingressos per al funcionament del dia a dia de l’Ajuntament 

Pressupost no corrent      
És el pressupost de les inversions anuals 

Pressupost total 
És  la suma de l’ordinari i del no corrent. 

Per aconseguir un pressupost equilibrat les despeses ordinàries han de ser 

finançades amb ingressos ordinaris. I les inversions han de ser finançades 

amb endeutament, recursos propis o subvencions 

Principis bàsics d’un pressupost 

 Anualitat - Han de coincidir amb l’any natural. 

 Unitat - Només hi ha un pressupost per a l’exercici. 

 Universalitat - Han de contenir totes les despeses i ingressos de 
l’administració. 

 Equilibri - S’han d’aprovar sense dèficit inicial. 

 Especialitat - Les despeses només poden destinar-se a allò que s’ha previst en 
el pressupost. 

 No afectació - Els recursos serveixen per satisfer un conjunt d’obligacions, 
excepte les despeses amb ingressos afectats. 

 Estabilitat - Ha de reflectir una situació d’equilibri o superàvit pressupostari. 

 Transparència - Han de contenir la informació necessària per verificar el 
compliment de la llei. 



 
  Pressupostos participatius 2016- documentació ciutadana 

 

 
Quins són els ingressos d’un pressupost 

 

Quines són les despeses d’un pressupost 

 

 

Ingressos 
corrents 

Capítol 1 : Impostos directes: IBI, 
plusvàlues, Impost de vehicles 

Capítol 2 : Impostos indirectes 
(Impost sobre construccions) 

Capítol 3 : Taxes i altres ingressos 
(Taxa d’escombraries, Llicències, 

Ocupacions del sòl...) 

Capítol 4: Transferències corrents 
(Dip. Barcelona, Generalitat, 

subvencions diverses) 

Capítol 5 : Ingressos patrimonials 
(Concessions) 

Ingressos 
de capital 

Capítol 6 : Alienació d'inversions 
reals  

Capítol 7 : Transferències de capital 
(subvencions per inversió, PUOSC, 

Xarxa Barcelona). 

Operacions 
financeres 

Capítol 8 : Actius financers 

Capítol 9 : Passius financers 
(Préstecs) 

Capítol 1: Personal

Capítol 2: Provisió de serveis

Capítol 3: Despeses financeres

Capítol 4: Transferències corrents

Capítol 5: Fons de cont ingències i alt res imprevistos

Capítol 6: Inversions

Capítol 7: Transferències de capital (inversions)

Capítol 8: Adquisició dels act ius financers: Deute públic, 
bons i/ o accions - Const itució de dipòsits i finances.

Capítol 9: Passius financers (amort ització de préstecs)



 
  Pressupostos participatius 2016- documentació ciutadana 

 

 

El pressupost de l’Ajuntament per al 2016 

Ingressos 

 
Despeses 
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Evolució de l’endeutament municipal 

 
 

Principals projectes del govern per al 2016-2017 

 
1. Reforma de la Masia de Can Feliu. 

2. Adequació de la sala nova de la Patronal. 

3. Arranjament del Parc de Can Feliu. 

4. Adequació de la plaça Nova. 

5. Nous vestidors modulars del Camp de Futbol. 

6. Substitució del paviment del pavelló poliesportiu. 

7. Skate Park. 

8. Nova mobilitat als polígons industrials de Sant Quirze. 

9. Seguiment del Pla de supressió de barreres arquitectòniques. 

10. Arranjament dels accessos del Tanatori. 

11. Arranjament accés Can Poncic. 

12. Refugi de gats. 

13. Rehabilitació de l’antic dipòsit d’aigua de Pompeu Fabra. 

14. Nou enllumenat del camp de futbol municipal. (Està sol·licitada una subvenció per 

aquest projecte que condiciona la seva execució). 

15. Adequació de la zona esportiva de Can Casablanques.  
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