
INDICADORS ECONÒMICO-FINANCERS 2015

1. INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS 

Denominació Descripció Ràtio
Liquiditat immediata Fons líquids/Passiu corrent 2,03
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Liquiditat immediata Fons líquids/Passiu corrent 2,03
Liquiditat a curt termini (Fons líquids + Drets pendents de cobrament)/Passiu corrent 2,85
Liquiditat general Actiu corrent/Passiu Corrent 2,71
Endeutament per habitant (Passiu corrent+Passiu no corrent)/Núm. Habitants 330,28
Endeutament financer per habitant* Passiu corrent (financer)/Núm. Habitants 75,67
Endeutament (Passiu corrent+Passiu no corrent)/(Passiu corrent+Passiu no corrent+Patrimoni net) 0,09
Relació d'endeutament Passiu corrent/Passiu no corrent 6,35
Cash-flow (Passiu no corrent/Fluxos nets de gestió) + (Passiu corrent/Fluxos nets de gestió) 1,68
Endeutament relatiu* Deute municipal/Pressupost total Ajuntament 0,38
Període mitjà de pagament a creditors comercials (Sumatori de nombre de dies període de pagament*import de pagament)/Sumatori de import 

de pagament 18,99
Període mitjà de cobrament (Sumatori de nombre de dies període de cobrament*import de cobrament)/Sumatori import de 

cobrament 163,74
Estructura dels ingressos Ingressos tributaris i urbanístics/Ingressos de gestió ordinària 0,62

Transferències i subvencions rebudes /Ingressos de gestió ordinària 0,33
Vendes i prestació de serveis/Ingressos de gestió ordinària 0,03Vendes i prestació de serveis/Ingressos de gestió ordinària 0,03
Resta ingressos de gestió ordinària/Ingressos de gestió ordinària 0,02

Estructura de les despeses Despeses de personal/Despeses de gestió ordinària 0,36
Transferències i subvencions concedides/Despeses de gestió ordinària 0,24
Aprovisionaments/Despeses de gestió ordinària 0,00
Resta de despeses de gestió ordinària/Despeses de gestió ordinària 0,40

Cobertura de les despeses corrents Despeses de gestió ordinària/Ingressos de gestió ordinària 0,90

2. INDICADORS PRESSUPOSTARIS 

2.1. DEL PRESSUPOST CORRENT 

Denominació Descripció Ràtio
Execució del pressupost de despeses Obligacions reconegudes netes/Crèdits definitius 0,84
Realització de pagaments Pagaments líquids/Obligacions reconegudes netes 0,89
Ingressos fiscals per habitant* Drets reconeguts nets d'ingressos tributaris/Núm. Habitants 558,59Ingressos fiscals per habitant* Drets reconeguts nets d'ingressos tributaris/Núm. Habitants 558,59
Despesa per habitant Obligacions reconegudes netes/Núm. Habitants 993,34
Inversió per habitant Obligacions reconegudes netes (Cap. VI i VII)/Núm. Habitants 176,29
Esforç inversor Obligacions reconegudes netes (Cap. VI i VII)/Obligacions reconegudes netes 0,18
Període medi de pagament* 365*(Obligacions pendents de pagament/Obligacions reconegudes netes) 48,90
Execució del pressupost d'ingressos Drets reconeguts nets/Previsions definitives 0,88
Realització de cobraments Recaptació neta/Drets reconeguts nets 0,88
Autonomia Drets reconeguts nets (Cap. I,II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes)/Drets reconeguts nets 

totals 0,85
Autonomia fiscal Drets reconeguts nets d'ingressos tributaris/Drets reconeguts nets totals 0,61
Mitjana de període de cobrament (cap. I, II i III)* 365*(Drets pendents de cobrament cap. I, II i III/Drets reconeguts nets cap. I, II i III) 42,01
Superàvit (o dèficit) per habitant Resultat pressupostari ajustat/Núm. Habitants 218,75
Contribució del pressupost al romanent de tresoreria* Resultat pressupostari ajustat/Romanent de tresoreria per a despeses generals 0,43

2.2. DE PRESSUPOSTOS TANCATS 2.2. DE PRESSUPOSTOS TANCATS 

Denominació Descripció Ràtio
Realització de pagaments Pagaments/Saldo inicial d'obligacions (+/- modificacions i anul·lacions) 0,80
Realització de cobraments Cobraments/Saldo inicial de drets (+/- modificació i anul·lacions) 0,43

Denominació Descripció Ràtio
Inversió en infraestructures per habitant* Obligacions reconegudes netes (cap. VI)/Núm. Habitants 95,31
Percentatge d'ingressos derivats de l'urbanisme respecte 
del pressupost total d'ingressos (DRN) * (Drets reconeguts nets ICIO + Llicències urbanístiques)/Drets reconeguts nets 1,14
Percentatge de despeses derivades de l'urbanisme 
respecte del pressupost total de despeses (OR)* Obligacions reconegudes netes Política de Despesa 15/Obligacions reconegudes netes 18,38

3. INDICADORS SOBRE URBANISME I OBRES PÚBLIQUES

Nota:
Els indicadors assenyalats amb asterisc han estat calculats pel departament de Control de Gestió Econòmica. La resta s'han estret de la Memòria de Consolidació del Compte 
General.
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