
OBSCAT 9. MUNICIPI DE {A2}

En aquest quadern trobareu preguntes en referència a les 
següents qüestions:

6. Informació econòmica
6.1. Pressupost municipal
6.2. La gestió del sistema tributari

Per a qualsevol comentari sobre l'enquesta, adreceu-vos a la Fundació a través del 
correu electrònic fcps@pisunyer.org o de forma telefònica al 934.527.115.

6. Informació econòmica

6.1. El pressupost municipal 

B1. Podria indicar si l'Ajuntament té actualment cap pla de sanejament per estalvi net negatiu?

Sí

No

B2. Hi ha hagut cap pla de sanejament per estalvi net negatiu al llarg de l'anterior mandat 
(2011-2015)?

Sí

No

B3. Es preveu que hi hagi cap pla de sanejament per estalvi net negatiu?

Sí

No

B4. El municipi ha aprovat un pla econòmic-financer com a conseqüència de l’incompliment del 
principi d’estabilitat pressupostària i/o sostenibilitat financera establerts a la llei orgànica 
2/2012?

2017 
Sí


No


No sap

B5. Per quins motius va haver d’aprovar el pla econòmic-financer el seu municipi?

2017 

Incompliment del principi de la regla de la 
despesa


Capacitat/necessitat de finançament

B6. Es preveu que hi hagi cap pla econòmic financer?

Sí

No

B7. Podria indicar si en els anys següents ha hagut pròrroga pressupostària?

2017 
Sí


No

2018  

B8. S’està aplicant la retenció del 50% en les participacions municipals en els ingressos de l’Estat 
(PIE)?

Sí

No

No sap

B9. El municipi va presentar un pla d’ajust a l’anticipació de les liquidacions definitives de la 
participació de les entitats locals en els tributs de l’Estat de futurs exercicis?

Sí

No

No sap



6.2. La gestió del sistema tributari

C1. L'Ajuntament porta a terme de manera directa tot el procediment de gestió i recaptació de totes 
les figures tributàries?

Sí (passi a la pregunta C4)

No

C2. Quin altre ens intervé en el procediment de gestió i recaptació de les figures tributàries?

Diputació o ens depenent

Consell Comarcal

Ens de cooperació administrativa

Altres

Especificar altres

C3. Podria indicar quines figures i quines fases del procediment tributari es troben delegades en 
aquest altre ens?

IVTM 
Gestió censal


Gestió tributària



Recaptació 
voluntària



Recaptació 
executiva


Inspecció

IBI     
IAE     
Plusvàlua*     
Altres     
Multes     

*Impost sobre l'increment del valor del terreny de naturalesa urbana (IIVTNU).

C4. S'aplica algun tipus de recàrrec sobre els habitatges no ocupats?

Sí

No

C5. En alguns casos, s'apliquen bonificacions a les taxes, preus públics i contribucions especials 
per motius de renda?

Sí

No (fi del quadern)

C6. Podria indicar quin criteri de renda s'ha utilitzat per aplicar bonificacions en les taxes, preus 
públics i contribucions especials?

Famílies nombroses

Salari mínim interprofessional

Gent gran i pensionistes

Altres

Especificar altres


