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Ajuntament                                

Consideracions preliminars

La Fundació Carles Pi i Sunyer ha impulsat el projecte de l’Observatori de Govern Local per tal 
de crear un sistema de recollida sistemàtica d’informació que esdevingui un mecanisme de 
suport a la tasca municipal. Aquest informe respon a la inquietud de la Fundació per trobar un 
mecanisme de retorn a l’esforç realitzat pels municipis. Els diferents descriptors inclosos han 
estat confeccionats amb una clara vocació comparativa que ofereixi dades útils als responsables 
polítics i tècnics. La informació referida a cada municipi és confidencial i només està a disposició
dels responsables de l’Ajuntament. 

Pel que fa a l’anàlisi i a la interpretació de la informació recollida en aquestes pàgines, cal tenir 
present aquests elements: 

1. L’univers d’estudi es composa de tots els municipis catalans d’entre 250 i 10.000 habitants, 
d’acord amb la revisió del padró municipal de 2004 publicada per l’Institut Nacional 
d’Estadística, excepte les capitals de comarca. 

2. S’ha treballat amb una mostra de 100 municipis establerta mitjançant una tècnica de mostreig 
aleatòria estratificada. El marge d’error associat és de 5,64% en el supòsit de màxima 
indeterminació en què P=Q=50%, dins d’una mostra aleatòria simple i per a un nivell de 
confiança del 95,5%. Podeu trobar el llistat de participants a l’annex 2, al final d’aquest 
document. 

3. L’objectiu d’una mostra estratificada és dividir una població heterogènia en subpoblacions 
cadascuna de les quals és homogènia internament. D’aquesta manera, es produeix una millora 
de la precisió en les estimacions de les característiques del conjunt de la població. Aquest fet 
permet interpretar els descriptors mostrals com a estimacions vàlides per al conjunt de l’univers 
d’estudi d‘acord amb les precisions tècniques esmentades. 

4. El treball de camp es va portar a terme des del setembre de 2005 fins l’abril de 2006.

5. Part de la informació continguda a la nostra base de dades prové de fonts secundàries, però 
sempre ha estat facilitada als municipis per tal que poguessin introduir modificacions que 
consideressin oportunes. Malgrat tot, la major part de les dades han estat aportades pel propi 
Ajuntament. 

6. Tota la informació fa referència de forma exclusiva als ajuntaments sense incloure les dades
relatives a d’altres ens. En aquest sentit, cal precisar que s’ha treballat amb pressupost i plantilla 
no consolidats. 

7. La informació del vostre municipi apareix en tots els descriptors que han estat calculats per 
l’equip de la Fundació. 

8. Les dades econòmiques han estat extretes dels Comptes Generals de 2004 i, per evitar 
incongruències, les dades de població corresponen a les dades de padró continu aprovades per 
l’INE amb data de referència 1 de gener de 2004.
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9. Es facilita, per a tots els descriptors, la informació referent al conjunt de localitats que 
participen al projecte, la de la vostra província i la del tram de població al qual pertany el vostre 
municipi.  S’han construït 4 trams de població: menys de 1.000 habitants (49 municipis), de 1.000 
a 2.500 (26 municipis), de 2.501 a 5.000 (14 municipis) i de 5.001 a 10.000 habitants (11 municipis). 
S’han fraccionat els previstos per la Llei de Bases del Règim Local per tal de crear grups més 
homogenis que facilitin la comparació.

10. En alguns casos s’inclou el resultat dels descriptors referent als municipis participants que 
pertanyen al vostre tram de volum pressupostari. S’han construït 4 trams de volum 
pressupostari que inclouen, cadascun d’ells, el 25% dels municipis. Així, el primer tram inclou 
els municipis amb menor volum, fins a 580.663,89 euros, el segon recull les localitats amb 
pressupostos entre els 580.663,90 i els 1.092.572,78 euros, el tercer tram s’estén des de 1.092.572,79 
fins a 3.275.089,33 i el quart inclou els municipis amb volums pressupostaris superiors a aquest 
darrer import. 

11. Trobareu entre claudàtors el número de municipis que estan inclosos en el càlcul d’aquell 
descriptor. Aquest variarà en funció del número d’ajuntaments que han aportat dades i de la 
matèria. Cal tenir present que certes figures poden no existir en tots els Ajuntaments. 

12. Alguns descriptors s’han dissenyat a partir d’un catàleg predeterminat. Podeu accedir a 
aquests catàlegs a l’annex 1, ordenats seguint el número dels descriptors.

13. Excepte que el propi descriptor indiqui el contrari, les dades econòmiques fan sempre 
referència al pressupost en obligacions reconegudes o drets reconeguts i estan expressades en 
euros. 

14. La majoria de les dades que trobareu en aquest informe han estat tractades com un indicador 
i impliquen un cert procés de càlcul. Podeu trobar les fórmules a l’annex 1, ordenades d’acord 
amb el número del descriptor. 

15. És possible que, en algun cas, la informació referent al vostre municipi aparegui en blanc. 
Aquest fet pot tenir dues causes; d’una banda, és possible que el vostre ajuntament no disposi de 
la figura recollida per aquell descriptor, d’una altra, pot ser que, en el seu moment, no facilitéssiu 
aquestes dades. 

Per acabar, voldríem agrair el suport del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers 
d’Administració Local, de la Conselleria de Governació de la  Generalitat de Catalunya, de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i de la Federació de Municipis de Catalunya.  
Tanmateix, volem agrair especialment la col·laboració del Servei de Programació de Diputació
de Barcelona que ens ha facilitat les dades econòmiques dels municipis de la província de 
Barcelona que ho han autoritzat. 

Aquest informe constitueix un primer pas per tal de posar a la vostra disposició els resultats del 
projecte i ha estat dissenyat amb la previsió a mig termini d’articular un sistema on-line que us 
permetrà accedir a un ampli ventall de possibilitats. En qualsevol cas, heu de tenir present que 
s’ha treballat amb un gran volum de dades i que aquest fet pot explicar, tot i que no justifica, 
alguns errors u omissions. Us preguem que seguiu col·laborant amb nosaltres en la millora 
d’aquesta eina i ens feu arribar totes aquelles propostes, comentaris o suggeriments que 
considereu oportuns. 
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Informe de l'enquesta de 
l'Observatori de Govern Local

Els municipis de 250 a 10.000 habitants
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1 Estructura i funcionament polític i administratiu

1.1. Estructura i funcionament polític

1. Percentatges d'ajuntaments amb Junta de Govern Local. [n=100]

2. Dedicació dels membres de la Junta de Govern Local. [n=58]

3. Remuneracions dels regidors. 

Mostra
Província
Tram de població

58,0
36,0
38,8

Percentatge d'ajuntaments amb membres de la JGL amb dedicació exclusiva.

8,6
Província 0,0
Tram de població 0,0

Percentatge d'ajuntaments amb membres de la JGL amb dedicació parcial.

Percentatge d'ajuntaments amb membres de la JGL amb alguna dedicació (parcial i/o 
exclusiva).

Dedicació exclusiva [n=5] 28.378,0

Dedicació parcial [n=14] 10.073,7

Mostra

58,0

36,0

38,8

Mostra

Província

Tram pobl

8,6

0,0

0,0

Mostra

Província

Tram pobl

25,9

33,3

21,1

Mostra

Província

Tram pobl

32,8

33,3

21,1

Mostra

Província

Tram pobl

25,9
Província 33,3
Tram de població 21,1

Mostra

32,8
Província 33,3
Tram de població 21,1

Mostra

Fundació Carles Pi i Sunyer d'estudis autonòmics i locals 7



Observatori de Govern Local
Ajuntament                               

4. Dedicació dels alcaldes. [n=100]

5. Remuneracions dels alcaldes.

6. Indemnitzacions per assistència al Ple. [n=99]

Mitjana de la mostra 36,3

Mitjana del tram de població 22,5
Mitjana de la província 9,0

7. Indemnitzacions per assistència a la Junta de Govern Local. [n=100]

Mitjana de la mostra 20,5

Mitjana del tram de població 1,2
Mitjana de la província 1,7

Mínim de la mostra
Màxim de la mostra

     0,0
240,0

  0,0
250,0

Sense dedicació

Dedicació parcial

Dedicació exclusiva

% mostra % província % tram  població

69,0

20,0

11,0

88,0

8,0

4,0

81,6

14,3

4,1

Dedicació exclusiva [n=10] 34.091,9

Dedicació parcial [n=15] 16.881,3

100,0 100,0 100,0

Mínim de la mostra
Màxim de la mostra

Total

36,3

9,0

22,5

Mostra

Província

Tram pobl

20,5

1,7

1,2

Mostra

Província

Tram pobl
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9. Percentatge de personal de l'Ajuntament contractat en règim laboral  (sobre el total de 
personal). [n=99]

10. Percentatge d'ajuntaments amb funcionaris interins.  [n=92]

Mitjana de la mostra 70,2

Mitjana del tram de població 86,2
Mitjana de la província 88,3

Mitjana de la mostra 67,0

Mitjana del tram de població 44,9
Mitjana de la província 52,0

8. Percentatge de funcionaris (sobre el total de personal). [n=99]

1.2. Recursos humans

Mitjana de la mostra 29,8

Mitjana del tram de població 13,8

Mitjana de la província 11,7

Mínim de la mostra
Màxim de la mostra

Mínim de la mostra
Màxim de la mostra

0,0
64,7

35,3
100,0

Municipi 10,0

Municipi 90,0

10,0

29,8

11,7

13,8

Municipi

Mostra

Província

Tram pobl

90,0

70,2

88,3

86,2

Municipi

Mostra

Província

Tram pobl

67,0

52,0

44,9

Mostra

Província

Tram pobl
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11. Percentatge de personal laboral amb contractes de duració determinada sobre el total 
de personal laboral.  [n=92]

12. Percentatge de funcionaris interins i de personal laboral amb contractes de duració 
determinada sobre el total de personal al servei de l'Ajuntament. [n=92]

13. Percentatge d'ajuntaments que disposen de Policia Local.  [n=100]

14. Percentatge de funcionaris de titulació superior (A+B) sobre el total de personal 
funcionari.  [n=67]

Mitjana de la mostra 33,6

Mitjana del tram de població 24,8
Mitjana de la província 29,6

Mitjana de la mostra 28,7

Mitjana del tram de població 26,3
Mitjana de la província 27,5

Mitjana de la mostra 19,0

Mitjana del tram de població 0,0
Mitjana de la província 4,0

Mitjana de la mostra 11,6

Mitjana del tram de població 14,6
Mitjana de la província 23,3

Mínim de la mostra
Màxim de la mostra

Mínim de la mostra
Màxim de la mostra

Mínim de la mostra
Màxim de la mostra

0,0
100,0

0,0
100,0

0,0
100,0

Municipi 11,1

Municipi 10,0

Municipi 0,0

11,1

33,6

29,6

24,8

Municipi

Mostra

Província

Tram pobl

19,0

4,0

0,0

Mostra

Província

Tram pobl

10,0

28,7

27,5

26,3

Municipi

Mostra

Província

Tram pobl

0,0

11,6

23,3

14,6

Municipi

Mostra

Província

Tram pobl
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15. Despesa mitjana per funcionari.  [n=62]

Mitjana de la mostra 22.435,4

Mitjana del tram de població 21.081,3
Mitjana de la província 24.703,4

Mínim de la mostra
Màxim de la mostra

0,0
57.639,0

Municipi 0,0 0,0

22.435,4

24.703,4

21.081,3

Municipi

Mostra

Província

Tram pobl
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18. Participació en mancomunitats. [n=100]

Mitjana de la mostra 0,5

Mitjana del tram de població 0,5
Mitjana de la província 0,4

16. Organismes autònoms. [n=100]

17. Participació en consorcis. [n=100]

Mitjana de la mostra 1,2
Mitjana de la província 0,8

2 Ens instrumentals, cooperació, col·laboració i coordinació 
administrativa

Mitjana de la mostra 0,3

Mitjana del tram de població 0,0
Mitjana de la província 0,1

Mitjana del tram de població 0,9
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20. Percentatge d'ajuntaments que presten el servei escola/conservatori de música. 
[n=100]

21. Percentatge d'ajuntaments que presten el servei d'escola bressol. [n=100]

Mostra 20,0

Tram de població 4,1
Província 16,0

Mostra 57,0

Tram de població 34,7
Província 48,0

Clavegueram

Accés als nuclis de població

Pavimentació i conservació 
de les vies públiques

Control d'aliments i begudes

76,8

76,8

97,0

22,2

3 Serveis Públics

3.1. Gestió de serveis públics

19. Percentatge de municipis que presten els serveis mínims obligatoris directament. 
[n=99]

Enllumenat públic

Cementiri

Recollida de residus (recollida, 
transport i eliminació, Llei 10/98)

Neteja viària

Abastament domiciliari 
d'aigua potable

89,9

87,9

18,4

69,7

53,5
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24. Despesa de la subfunció 442 (escombraries i neteja) per habitant. [n=46]

Municipi

Mitjana de la mostra 79,1

Mitjana del tram de població 31,1
Mitjana de la província 23,7

25. Despesa de la subfunció 222 (seguretat) per habitant. [n=78]

Municipi 0,0

Mitjana de la mostra 30,4

Mitjana del tram de població 1,8
Mitjana de la província 0,6

Mínim de la mostra
Màxim de la mostra

Mínim de la mostra
Màxim de la mostra

0,0
319,7

 0,0
161,5

79,1

23,7

31,1

Municipi

Mostra

Província

Tram pobl

0,0

30,4

0,6

1,8

Municipi

Mostra

Província

Tram pobl

23. Percentatge d'ajuntaments que presten el servei de residència de gent gran. [n=100]

Mostra 18,0

Tram de població 8,2
Província 16,0

22. Percentatge d'ajuntaments que presten el servei d'escola d'adults. [n=100]

Mostra 26,0

Tram de població 12,2
Província 8,0
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27. Grau d'informació ofert telefònicament (percentatge de serveis d'informació oferts 
sobre un catàleg bàsic que es troba recollit a l'annex 1). [n=84]

Mitjana de la mostra 63,6

Mitjana del tram de població 62,4
Mitjana de la província 67,8

Municipi 66,7

28. Percentatge de municipis amb lloc web. [n=100]

Mitjana de la mostra 84,0

Mitjana del tram de població 77,5
Mitjana de la província 60,0

29. Informació oferta pel lloc web (percentatge de serveis d'informació oferts sobre un 
catàleg bàsic que es troba recollit a l'annex 1). [n=83]

Mitjana de la mostra 38,9

Mitjana del tram de població 31,3
Mitjana de la província 34,6

Municipi 42,9

26. Grau d'informació ofert a les OAC (percentatge de serveis d'informació oferts sobre un 
catàleg bàsic que es troba recollit a l'annex 1). [n=98]

3.2. Informació ciutadana i lloc web

Mitjana de la mostra 79,6

Mitjana del tram de població 81,4
Mitjana de la província 81,6

Municipi 66,7
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30. Realització de tràmits administratius mitjançant el lloc web (respecte dels municipis 
que disposen de lloc web). [n=84]

Mitjana de la mostra 33,3

Mitjana del tram de població 26,3
Mitjana de la província 26,7
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33. Ingressos capítol III per habitant.  [n=87]

Municipi 143,7

Mitjana de la mostra 235,5

Mitjana del tram de població 288,4
Mitjana de la província 168,4

Mitjana del tram pressupostari 253,4

Mínim de la mostra
Màxim de la mostra

41,8
3.882,0

143,7

235,5

168,4

288,4

253,4

Municipi

Mostra

Província

Tram pobl

Tram pres

4 Informació econòmica

4.1. Pressupost municipal d'ingressos

31. Ingressos corrents per habitant. [n=87]

Municipi 889,9

Mitjana de la mostra 910,4

Mitjana del tram de població 891,7
Mitjana de la província 848,6

Mitjana del tram pressupostari 796,0

32. Ingressos capítol I i II per habitant.  [n=87]

Municipi 280,9

Mitjana de la mostra 436,7

Mitjana del tram de població 323,2
Mitjana de la província 395,7

Mitjana del tram pressupostari 310,0

Mínim de la mostra
Màxim de la mostra

Mínim de la mostra
Màxim de la mostra

138,4
4.886,0

32,3
1.750,4

889,9

910,4

848,6

891,7

796,0

Municipi

Mostra

Província

Tram pobl

Tram pres

280,9

436,7

395,7

323,2

310,0

Municipi

Mostra

Província

Tram pobl

Tram pres
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36. Ingressos en IVTM per habitant. [n=85]

Municipi 46,3

Mitjana de la mostra 53,6

Mitjana del tram de població 52,5
Mitjana de la província 47,4

Mitjana del tram pressupostari 51,0

Mínim de la mostra
Màxim de la mostra

10,0
104,1

46,3

53,6

47,4

52,5

51,0

Municipi

Mostra

Província

Tram pobl

Tram pres

34. Ingressos en IBI per habitant. [n=85]

Municipi 165,1

Mitjana de la mostra 238,1

Mitjana del tram de població 144,0
Mitjana de la província 189,2

Mitjana del tram pressupostari 142,2

35. Ingressos en IAE per habitant. [n=85]

Municipi 27,3

Mitjana de la mostra 32,4

Mitjana del tram de població 26,3
Mitjana de la província 33,8

Mitjana del tram pressupostari 26,9

Mínim de la mostra
Màxim de la mostra

Mínim de la mostra
Màxim de la mostra

14,3
731,4

0,7
324,6

165,1

238,1

189,2

144,0

142,2

Municipi

Mostra

Província

Tram pobl

Tram pres

27,3

32,4

33,8

26,3

26,9

Municipi

Mostra

Província

Tram pobl

Tram pres
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37. Ingressos en IIVTNU per habitant. [n=85]

Municipi 7,4

Mitjana de la mostra 29,8

Mitjana del tram de població 18,8
Mitjana de la província 5,2

Mitjana del tram pressupostari 15,6

39. Contribucions especials per habitant. [n=86]

Municipi 0,0

Mitjana de la mostra 23,1

Mitjana del tram de població 104,7
Mitjana de la província 7,9

Mitjana del tram pressupostari 113,9

Mínim de la mostra
Màxim de la mostra

Mínim de la mostra
Màxim de la mostra

0,0
188,8

0,0
3.690,9

38. Percentatges d'ajuntaments que fan servir la figura de les contribucions especials. 
[n=86]

Mitjana de la mostra 33,0

Mitjana del tram de població 23,1
Mitjana de la província 21,7

Mitjana del tram pressupostari 31,8

7,4

29,8

5,2

18,8

15,6

Municipi

Mostra

Província

Tram pobl

Tram pres

0,0

23,1

7,9

104,7

113,9

Municipi

Mostra

Província

Tram pobl

Tram pres

33,0

21,7

23,1

31,8

Mostra

Província

Tram pobl

Tram pres
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41. Transferències corrents (capítol IV ingressos) per habitant. [n=87]

42. Incidència del capítol I i II d'ingressos sobre el total d'ingressos (percentatge sobre el 
total d'ingressos). [n=87]

Municipi 215,8

Mitjana de la mostra 212,7

Mitjana del tram de població 247,4
Mitjana de la província 212,4

Mitjana del tram pressupostari 205,6

Municipi 21,1

Mitjana de la mostra 35,6

Mitjana del tram de població 20,0
Mitjana de la província 37,7

Mitjana del tram pressupostari 31,2

Mínim de la mostra
Màxim de la mostra

Mínim de la mostra
Màxim de la mostra

57,2
778,8

4,3
58,3

215,8

212,7

212,4

247,4

205,6

Municipi

Mostra

Província

Tram pobl

Tram pres

21,1

35,6

37,7

20,0

31,2

Municipi

Mostra

Província

Tram pobl

Tram pres

40. Contribucions especials per habitant (pagaments realitzats). [n=82]

Municipi 0,0

Mitjana de la mostra 12,0

Mitjana del tram de població 55,3
Mitjana de la província 5,6

Mitjana del tram pressupostari 56,0

Mínim de la mostra
Màxim de la mostra

0,0
1.516,3

0,0

12,0

5,6

55,3

56,0

Municipi

Mostra

Província

Tram pobl

Tram pres
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45. Capacitat recaptatòria (relació entre els drets reconeguts i la recaptació líquida dels 
capítols I, II i III). [n=84]

Municipi 71,5

Mitjana de  la mostra 86,7

Mitjana del tram de població 81,3
Mitjana de la província 86,7

Mitjana del tram pressupostari 80,6

Mínim de la mostra
Màxim de la mostra

42,1
100,0

71,5

86,7

86,7

81,3

80,6

Municipi

Mostra

Província

Tram pobl

Tram pres

44. Incidència del capítol III d'ingressos sobre els ingressos corrents (percentatge sobre el
total d'ingressos corrents). [n=87]

Municipi 16,1

Mitjana de la mostra 25,9

Mitjana del tram de població 32,3
Mitjana de la província 19,8

Mitjana del tram pressupostari 31,8

Mínim de la mostra
Màxim de la mostra

5,0
79,5

16,1

25,9

19,8

32,3

31,8

Municipi

Mostra

Província

Tram pobl

Tram pres

43. Incidència del capítol I i II d'ingressos sobre els ingressos corrents (percentatge 
sobre el total d'ingressos corrents). [n=87]

Municipi 31,6

Mitjana de la mostra 48,0

Mitjana del tram de població 36,2
Mitjana de la província 46,6

Mitjana del tram pressupostari 39,0

Mínim de la mostra
Màxim de la mostra

8,5
63,1

31,6

48,0

46,6

36,2

39,0

Municipi

Mostra

Província

Tram pobl

Tram pres
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46. Incidència de les transferències corrents (capítol IV d'ingressos) sobre el total del 
pressupost d'ingressos (percentatge sobre el total del pressupost d'ingressos). [n=87]

Municipi 16,3

Mitjana de la mostra 17,4

Mitjana del tram de població 15,3
Mitjana de la província 20,2

Mitjana del tram pressupostari 20,7

47. Incidència de les transferències corrents de l'Estat (article 42 d'ingressos) sobre el total
de transferències corrents (percentatge sobre el total de transferències corrents). [n=86]

Municipi 55,5

Mitjana de la mostra 73,5

Mitjana del tram de població 56,8
Mitjana de la província 67,2

Mitjana del tram pressupostari 65,3

48. Incidència de les transferències corrents de la Generalitat de Catalunya (article 45 
d'ingressos) sobre el total de transferències corrents (percentatge sobre el total de 
transferències corrents). [n=86]

Municipi 44,5

Mitjana de la mostra 18,8

Mitjana del tram de població 31,4
Mitjana de la província 28,3

Mitjana del tram pressupostari 23,4

Mínim de la mostra
Màxim de la mostra

Mínim de la mostra
Màxim de la mostra

Mínim de la mostra
Màxim de la mostra

1,3
48,1

17,2
93,8

0,0
82,5

16,3

17,4

20,2

15,3

20,7

Municipi

Mostra

Província

Tram pobl

Tram pres

55,5

73,5

67,2

56,8

65,3

Municipi

Mostra

Província

Tram pobl

Tram pres

44,5

18,8

28,3

31,4

23,4

Municipi

Mostra

Província

Tram pobl

Tram pres
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50. Incidència de les transferències corrents dels Consells Comarcals (article 462 
d'ingressos) sobre el total de transferències corrents (percentatge sobre el total de 
transferències corrents). [n=72]

51. Incidència de les transferències corrents de l'exterior (article 49 d'ingressos) sobre el 
total de transferències corrents (percentatge sobre el total de transferències corrents). 
[n=86]

Municipi 0,0

Mitjana de la mostra 0,8

Mitjana del tram de població 2,5
Mitjana de la província 0,2

Mitjana del tram pressupostari 2,7

Municipi 0,0

Mitjana de la mostra 0,04

Mitjana del tram de població 0,08
Mitjana de la província 0,00

Mitjana del tram pressupostari 0,00

Mínim de la mostra
Màxim de la mostra

Mínim de la mostra
Màxim de la mostra

0,0
36,4

0,0
5,8

0,0

0,8

0,2

2,5

2,7

Municipi

Mostra

Província

Tram pobl

Tram pres

0,00

0,04

0,00

0,08

0,00

Municipi

Mostra

Província

Tram pobl

Tram pres

49. Incidència de les transferències corrents de les Diputacions (article 462 d'ingressos) 
sobre el total de transferències corrents  (percentatge sobre el total de transferències 
corrents). [n=72]

Municipi 0,0

Mitjana de la mostra 4,5

Mitjana del tram de població 5,3
Mitjana de la província 0,9

Mitjana del tram pressupostari 5,5

Mínim de la mostra
Màxim de la mostra

0,0
31,7

0,0

4,5

0,9

5,3

5,5

Municipi

Mostra

Província

Tram pobl

Tram pres
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52. Despesa corrent per habitant. [n=88]

53. Despesa capítol I per habitant. [n=88]

54. Despesa capítol II per habitant. [n=88]

4.2. Pressupost municipal de despeses

Municipi 913,2

Mitjana de la mostra 705,6

Mitjana del tram de població 644,2
Mitjana de la província 666,2

Mitjana del tram pressupostari 579,6

Municipi 297,6

Mitjana de la mostra 284,4

Mitjana del tram de població 214,9
Mitjana de la província 232,0

Mitjana del tram pressupostari 202,6

Municipi 571,0

Mitjana de la mostra 351,5

Mitjana del tram de població 379,3
Mitjana de la província 352,4

Mitjana del tram pressupostari 333,2

Mínim de la mostra
Màxim de la mostra

Mínim de la mostra
Màxim de la mostra

Mínim de la mostra
Màxim de la mostra

137,2
1.780,6

42,4
689,6

81,1
781,6

913,2

705,6

666,2

644,2

579,6

Municipi

Mostra

Província

Tram pobl

Tram pres

297,6

284,4

232,0

214,9

202,6

Municipi

Mostra

Província

Tram pobl

Tram pres

571,0

351,5

352,4

379,3

333,2

Municipi

Mostra

Província

Tram pobl

Tram pres
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55. Transferències corrents per organismes autonòms (articles 41 i 43 de despesa). [n=15]

56. Incidència de les transferències corrents (capítol IV de despeses) sobre el total del 
pressupost (percentatge sobre el total del pressupost). [n=88]

Municipi

Mitjana de la mostra 57.754,5

Mitjana del tram de població
Mitjana de la província 4.444,1

Mitjana del tram pressupostari

Municipi 1,2

Mitjana de la mostra 5,5

Mitjana del tram de població 3,9
Mitjana de la província 7,3

Mitjana del tram pressupostari 4,3

57. Inversions de capital per habitant. [n=88]

Municipi 549,5

Mitjana de la mostra 354,0

Mitjana del tram de població 435,3
Mitjana de la província 350,0

Mitjana del tram pressupostari 260,0

Mínim de la mostra
Màxim de la mostra

Mínim de la mostra
Màxim de la mostra

Mínim de la mostra
Màxim de la mostra

0,0
150.880,0

0,3
    26,5

    0,0
2.764,7

57.754,5

4.444,1

Municipi

Mostra

Província

Tram pobl

Tram pres

1,2

5,5

7,3

3,9

4,3

Municipi

Mostra

Província

Tram pobl

Tram pres

549,5

354,0

350,0

435,3

260,0

Municipi

Mostra

Província

Tram pobl

Tram pres
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58. Inversions en noves infraestructures per habitant. [n=88]

59. Incidència de la despesa corrent sobre la despesa no financera (percentatge sobre la 
despesa no financera).  [n=88]

60. Incidència de la despesa de capital sobre la despesa no financera (percentatge sobre la 
despesa no financera).  [n=88]

Municipi 0,0

Mitjana de la mostra 136,4

Mitjana del tram de població 140,3
Mitjana de la província 99,0

Mitjana del tram pressupostari 92,8

Municipi 62,4

Mitjana de la mostra 66,3

Mitjana del tram de població 59,4
Mitjana de la província 65,4

Mitjana del tram pressupostari 68,8

Municipi 37,6

Mitjana de la mostra 33,7

Mitjana del tram de població 40,6
Mitjana de la província 34,6

Mitjana del tram pressupostari 31,2

Mínim de la mostra
Màxim de la mostra

Mínim de la mostra
Màxim de la mostra

Mínim de la mostra
Màxim de la mostra

0,0
2.526,6

15,6
100,0

0,0
84,4

0,0

136,4

99,0

140,3

92,8

Municipi

Mostra

Província

Tram pobl

Tram pres

62,4

66,3

65,4

59,4

68,8

Municipi

Mostra

Província

Tram pobl

Tram pres

37,6

33,7

34,6

40,6

31,2

Municipi

Mostra

Província

Tram pobl

Tram pres
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61. Estat d'execució dels pagaments (relació entre les obligacions reconegudes i els 
pagaments realitzats).  [n=86]

63. Estalvi net per habitant.  [n=84]

4.3. Compte financer

Municipi 67,2

Mitjana de la mostra 78,4

Mitjana del tram de població 79,9
Mitjana de la província 85,7

Mitjana del tram pressupostari 80,6

62. Desviació pressupostària total per a tot el pressupost de despeses (relació entre les 
obligacions reconegudes i la previsió definitiva).  [n=88]

Municipi 87,7

Mitjana de la mostra 64,5

Mitjana del tram de població 49,6
Mitjana de la província 73,9

Mitjana del tram pressupostari 74,7

Municipi -120,3

Mitjana de la mostra 166,8

Mitjana del tram de població 216,8
Mitjana de la província 202,2

Mitjana del tram pressupostari 195,2

Mínim de la mostra
Màxim de la mostra

Mínim de la mostra
Màxim de la mostra

Mínim de la mostra
Màxim de la mostra

7,5
99,0

-143,6
3.850,8

20,1
100,0

67,2

78,4

85,7

79,9

80,6

Municipi

Mostra

Província

Tram pobl

Tram pres

87,7

64,5

73,9

49,6

74,7

Municipi

Mostra

Província

Tram pobl

Tram pres
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64. Capacitat/necessitat de finançament per habitant (estalvi corrent + ingressos de 
capital - despeses de capital entre el número d'habitants).  [n=86]

Municipi -134,6

Mitjana de la mostra 116,8

Mitjana del tram de població 479,5
Mitjana de la província 7,9

Mitjana del tram pressupostari 127,0

Mínim de la mostra
Màxim de la mostra

-658,8
14.103,0

67. Percentatge d'ajuntaments que ofereixen bonificacions especials per motiu de renda. 
[n=98]

Mostra 39,8

Tram de població 29,2
Província 16,0

Tram pressupostari 30,4

4.4. Gestió econòmica i pressupostària

65. Percentatge d'ajuntaments que han dut a terme plans de sanejament.  [n=97]

66. Percentatge d'ajuntaments que ofereixen incentius fiscals a la creació de nous 
negocis.  [n=99]

Mostra 10,3

Tram de població 4,3
Província 0,0

Tram pressupostari 14,3

Mostra 35,0

Tram de població 22,4
Província 24,0

Tram pressupostari 30,4

35,0

24,0

22,4

30,4

Mostra

Província

Tram pobl

Tram pres

39,8

16,0

29,2

30,4

Mostra

Província

Tram pobl

Tram pres

10,3

0,0

4,3

14,3

Mostra

Província

Tram pobl

Tram pres
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68. Percentatge d'ajuntaments que ofereixen bonificacions especials per motius 
mediambientals. [n=97]

Mostra 24,0

Tram de població 8,2
Província 20,0

Tram pressupostari 13,0

69. Delegació de gestions i tràmits tributaris (percentatge de gestions i tràmits delegats sobr
un catàleg bàsic que es troba recollit a l'annex 1). [n=89]

Mostra 72,4

Tram de població 68,4
Província 60,0

Tram pressupostari 78,0

70. Percentatge d'ajuntamensts que han utilitzat pròrrogues pressupostàries el 2004. [n=95]

Mostra 26,3

Tram de població 19,6
Província 12,5

Tram pressupostari 19,0

24,0

20,0

8,2

13,0

Mostra

Província

Tram pobl

Tram pres

72,4

60,0

68,4

78,0

Mostra

Província

Tram pobl

Tram pres

26,3

12,5

19,6

19,0

Mostra

Província

Tram pobl

Tram pres
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Annexos
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(14) Funcionaris de titulació superior (A+B) sobre personal funcionari

(15) Despesa mitjana per funcionari

(26) Grau d’informació ofert a les OAC
S'ha calculat el percentatge d'informació oferta a les oficines d'atenció ciutadana a 
partir del catàleg de serveis que es detalla a continuació, considerant el 100% si
s'ofereixen tots els serveis del llistat, i 0 si no se n'ofereix cap.

(1) Tràmits i gestions
(2) Registre d’entrada de sol·licituds
(3) Altes, baixes i modificacions del padró municipal d’habitants
(4) Certificats de residència (veïnatge, convivència, habitatge)
(5) Fe de vida
(6) Compulses de documents
(7) Registre civil de parelles
(8) Queixes i suggeriments
(9) Informació de l’estat de tràmits de resolució no immediata
(10) Informació tributària
(11) Tràmit de gestions tributàries
(12) Cobrament de multes de trànsit
(13) Ajudes d’emergència social
(14) Comunicats d’obres menors
(15) Lliurament dels plecs de clàusules de contractació
(16) Gestió de cites prèvies amb càrrecs electes
(17) Gestió de cites prèvies sectorialitzades
(18) Altres

funcionaris administració general tècnica (A) +
 administració general gestió (B) + 

x 100

 x 100despesa article 12
total funcionaris

administració especial tècnica titulars superiors (A) + 
especial tècnica grau mitjà (B)

total funcionaris

Annex 1
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(27) Grau d'informació ofert telefònicament
S'ha calculat el percentatge d'informació oferta telefònicament a partir del catàleg de 
serveis que es detalla a continuació, considerant el 100% si s'ofereixen tots els serveis
del llistat, i 0 si no se n'ofereix cap.

(1) Consultes sobre el padró municipal d’habitants
(2) Queixes i suggeriments
(3) Informació de l’estat de tràmits de resolució no immediata
(4) Informació tributària
(5) Sol·licitud d’ajudes d’emergència social
(6) Gestió de cites prèvies amb càrrecs electes
(7) Gestió de cites prèvies sectorialitzades
(8) Retirada de vehicles
(9) Altres

(29) Informació oferta pel lloc web
S'ha calculat el percentatge d'informació oferta al lloc web a partir del catàleg de 
serveis que es detalla a continuació, considerant el 100% si s'ofereixen tots els
serveis del llistat, i 0 si no se n'ofereix cap.

(1) Mapa del web
(2) Informació general del municipi
(3) Plànol del municipi
(4) Transports metropolitans
(5) Informació sobre el padró municipal
(6) Informació general sobre l’Ajuntament
(7) Informació sobre l’oferta pública d’ocupació
(8) Informació sobre la composició dels òrgans municipals
(9) Organització interna de l’ajuntament (estructura administrativa i personal)
(10) Funcions i serveis de l’ajuntament
(11) Informació sobre accés a les instal·lacions municipals
(12) Entitats i equipaments del municipi
(13) Accés a les actes de les sessions dels òrgans de govern
(14) Accés a les convocatòries dels òrgans
(15) Accés a reglaments/normatives municipals
(16) Comunicar-se amb l’Ajuntament (adreça electrònica general)
(17) Comunicar-se amb l'alcalde
(18) Comunicar-se amb regidors del/s grup/s de govern
(19) Comunicar-se amb regidors de l’oposició
(20) Comunicar-se amb departaments de l’Ajuntament
(21) Directori general amb informació referent a tots els departaments i serveis
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(31) Ingressos corrents per habitant

(32) Ingressos capítol I i II per habitant

(33) Ingressos capítol III per habitant

(34) Ingressos en IBI per habitant

(35) Ingressos en IAE per habitant

(36) Ingressos en IVTM per habitant

ingressos corrents
habitants

ingressos capítol I + ingressos capítol II
habitants

ingressos capítol III
habitants

ingressos article 112
habitants

habitants

ingressos article 130

ingressos article 113

habitants
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(37) Ingressos en IIVTNU per habitant

(39) Contribucions especials per habitant

(40) Contribucions especials per habitant (pagaments realitzats)

(41) Transferències corrents (capítol IV ingressos)  per habitant

(42) Incidència del capítol I i II d’ingressos sobre el total del pressupost d’ingressos

(43) Incidència del capítol I i II d’ingressos sobre els ingressos corrents

(44) Incidència del capítol III d’ingressos sobre els ingressos corrents

total ingressos
 x 100

ingressos article 114
habitants

ingressos capítol IV

ingressos article 36 (drets reconeguts nets)
habitants

ingressos article 36 (pagaments realitzats)
habitants

habitants

ingressos capítol I + capítol II

 x 100

 x 100ingressos capítol III
total ingressos corrents 

ingressos capítol I + ingressos capítol II
total ingressos corrents
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(45) Capacitat recaptatòria (relació entre els drets reconeguts i la recaptació líquida 
dels capítols I ,II i III)

(46) Incidència de les transferències corrents (capítol IV ingressos) sobre el total del 
pressupost d’ingressos

(47) Incidència de les transferències corrents de l’estat (article 42 d’ingressos) sobre el
 total de les transferències corrents

(48) Incidència de les transferències corrents de la Generalitat de Catalunya (article 45 
d’ingressos) sobre el total de transferències  corrents

(49) Incidència de les transferències corrents Diputacions (article 462 d’ingressos) 
sobre el total de transferències corrents

 x 100recaptació líquida ingressos capítol I + capítol II + capítol III
drets reconeguts nets ingressos capítol I + capítol II + capítol III

ingressos capítol IV

ingressos capítol IV
total ingressos

ingressos article 42

ingressos article 45
ingressos capítol IV

 x 100ingressos article 462: transferències corrents de la Diputació
ingressos capítol IV

 x 100

 x 100

 x 100
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(50) Incidència de les transferències corrents del Consell Comarcal (article 462 
d’ingressos) sobre el total de transferències  corrents

(51) Incidència de les transferències corrents de l’exterior (article 49 d’ingressos)
 sobre el total de transferències corrents

(52) Despesa corrent per habitant

(53) Despesa capítol I per habitant

(54) Despesa capítol II per habitant

(55) Transferència corrent mitjana per organimes autònoms (articles 41 i 43 de despeses)

despesa corrent

 x 100ingressos article 49
ingressos capítol IV

ingressos article 462: transf. corrents del Consell Comarcal  x 100
ingressos capítol IV

habitants

despesa capítol I
habitants

habitants

total organismes autònoms de l'ajuntament
despesa article 41 + article 43

despesa capítol II
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(56) Incidència de les transferències corrents (capítol IV de despeses) sobre el total 
del pressupost

(57) Inversions de capital per habitant

(58) Inversions en noves infraestructures per habitant

(59) Incidència de la despesa corrent sobre la despesa no financera

(60) Incidència de la despesa de capital sobre la despesa no financera

(61) Estat d’execució dels pagaments (relació entre les obligacions reconegudes i els 
pagaments realitzats)

(62) Desviació pressupostària total per a tot el pressupost de despeses

despesa capítol VI
habitants

habitants

total despeses

 x 100

 x 100total obligacions reconegudes netes pressupost de despeses
total previsió definitiva pressupost de despeses

total pagaments realitzats pressupost de despeses
total obligacions reconegudes pressupost de despeses

despesa de capital
despesa no financera

 x 100

despesa capítol IV

 x 100despesa corrent
despesa no financera

 x 100

despesa article 60
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(63) Estalvi net per habitant

(64) Capacitat/ necessitat de finançament per habitant (estalvi corrent 
+ ingressos de capital - despeses de capital)

(69) Delegació de gestions i tràmits tributaris 
S'ha calculat el percentatge de gestions i tràmits tributaris delegats a partir  
del catàleg de figures impositives que es detalla a continuació, considerant el 100% 
si es deleguen totes les figures impositives del llistat, i 0 si no se'n delega cap.

(1) Gestió tributària IVTM
(2) Gestió tributària IBI
(3) Gestió tributària IAE
(4) Gestió tributària IIVTNU
(5) Gestió tributària d'altres figures impositives

habitants
estalvi net a 31/XII/2004

estalvi corrent + ingressos de capital - despeses de capital
habitants
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Annex 2

Els municipis inclosos a l’estudi són els següents:

Àger                                 
Alforja                              
Algerri                              
Almatret                             
Almoster                             
Alpens                               
Alt Àneu                             
Altafulla                            
Artesa de Lleida                     
Aspa                                 
Avià                                 
Avinyonet de  
Puigventòs              
Begur                                
Bell-lloc d'Urgell                   
Bescanó                              
Bonastre                             
Cabra del Camp                      
Calders                              
Camprodon                            
Cardona                              
Castellnou de Seana               
Castelló de Farfanya              
Castellolí                           
Castellserà                          
Cellera de Ter                       
Centelles                            
Cervelló                             
Corçà                                
Cunit                                
Esterri d'Àneu                       
Far d'Empordà, El                  
Folgueroles                          
Gimenells i el Pla  
de la Font        
Granadella                           

Gualta                               
Guingueta d'Àneu                     
Jafre                                
Juneda                               
La Bisbal del Penedès                
La Llacuna                           
La Vall d'En Bas                     
Les                                  
Les Masies de Roda                   
Linyola                              
Lladó                                
Llambilles                           
Llanars                              
Llardecans                           
Mas de Barberans                     
Masó, La                             
Massanes                             
Monistrol de  
Montserrat              
Montferrer i Castellbò               
Montmeló                             
Mont-ras                             
Móra la Nova                         
Naut Aran                            
Navata                               
Olius                                
Olivella                             
Olost                                
Oristà                               
Palafolls                            
Pera, La                             
Peramola                             
Planoles                             
Pont de Molins                       
Porrera                              
Portbou                              

Prats del Lluçanès                   
Prats del Rei                        
Rialp                                
Riba-roja d'Ebre                     
Riera de Gaià                        
Riudarenes                           
Riudecanyes                          
Rocafort de Queralt                  
Sant Antoni de Vilamajor             
Sant Climent Sescebes                
Sant Fost de Campsentelles           
Sant Iscle de Vallalta               
Sant Jaume d'Enveja                  
Sant Julià de Cerdanyola             
Sant Pere de Torelló                 
Sant Pol de Mar                      
Santa Fe del Penedès                 
Santa Maria de Palau  
Tordera         
Solivella                            
Subirats                             
Tallada d'Empordà                    
Torrelavit                           
Torre-serona                         
Torroella de Montgrí                 
Tossa de Mar                         
Ulldecona                            
Vall de Boí                          
Vallromanes                          
Vandellòs i l'Hospitalet  
de l'Infant 
Viladamat                            
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