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1) Indicadors financers i patrimonials
a) Liquiditat immediata
Fons líquids (1)

Passiu corrent (2)

Liquiditat immediata (1/2)

3.276.081,87 €

13.352.208,64 €

0,25

Percentatge de deutes pressupostaris i no pressupostaris que es poden atendre amb la liquiditat immediata disponible.

b) Liquiditat a curt termini
Fons líquids (1)

Drets pendents de cobrament (2)

Passiu corrent (3)

Liquiditat a curt termini ((1+2) / 3)

3.276.081,87 €

15.241.347,70 €

13.352.208,64 €

1.39

Capacitat que té l'entitat per a atendre a curt termini les obligacions pendents de pagament.

c) Liquiditat general
Actiu corrent (1)

Passiu corrent (2)

Liquiditat general (1/2)

13.328.971,93 €

13.352.208,64 €

1,00

Mesura en què tots els elements patrimonials que componen l'actiu corrent cobreixen el passiu corrent.

d) Endeutament per habitant
Passiu corrent (1)

Passiu no corrent (2)

Nombre d’habitants (3)

Endeutament per habitant ((1+2) / 3)

13.352.208,64 €

19.629.203,80 €

39.316

838,88 €/hab

En les entitats territorials i els organismes autònoms, l'índex distribueix el deute total de l'entitat entre el nombre d'habitants.

e) Endeutament
Passiu corrent (1)

Passiu no corrent (2)

Patrimoni net (3)

Endeutament ((1+2) / (1+2+3))

13.352.208,64 €

19.629.203,80 €

140.863.796,91 €

0,19

Relació entre la totalitat del passiu exigible (corrent i no corrent) en quant al patrimoni net més el passiu total de l'entitat.

f) Relació d’endeutament
Passiu corrent (1)

Passiu no corrent (2)

Relació d’endeutament (1 / 2)

13.352.208,64 €

19.629.203,80 €

0,68

Relació que hi ha entre el passiu corrent i el no corrent.

g) Flux de caixa (Cash flow)
Passiu corrent (1)

Passiu no corrent (2)

Fluxos nets de gestió (3)

Flux de caixa ((2 / 3) + (1 / 3))

13.352.208,64 €

19.629.203,80 €

8.231.574,14 €

4,01

å (Núm. dies període pag. * imp. pag.) (1)

å (import pagament) (2)

PMP (1 / 2)

480.151.403,18

20.484.401,59 €

23,44

Mesura en què els fluxos nets de gestió de caixa cobreixen el passiu de l'entitat.

h) Període mitjà de pagament a creditors comercials

Mitjana de nombre de dies en què l'entitat paga als creditors comercials derivats, en general, de l'execució dels capítols 2 i 6 del pressupost. Aquest indicador s'obté aplicant les regles establertes per calcular el període de pagament a efectes del
subministrament d'informació sobre el compliment dels terminis de pagament de les entitats locals. Es calcula un únic indicador que es refereix a tot l'exercici i al conjunt dels deutes inclosos en el càlcul.

i) Període mitjà de cobrament
i.1) Període mitjà de cobrament
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å (Núm. dies període cobr. * imp. cobr.) (1)

å (import cobrament) (2)

PMC (1 / 2)

3.463.660.942,54

32.478.284,46 €

106,65

Mitjana de nombre de dies en què l'entitat cobra els seus ingressos, és a dir, recapta els drets reconeguts derivats de l'execució dels capítols 1 a 3 i 5, exclosos d'aquest últim capítol els ingressos que deriven d'operacions financeres.

i.2) Període mitjà de cobrament (R.A.E.)
å (Núm. dies període cobr. * imp. cobr.) (1)

å (import cobrament) (2)

PMC (R.A.E.) (1 / 2)

0,00

0,00 €

0,00

Mitjana de nombre de dies en què l'entitat cobra els seus ingressos, és a dir, recapta els drets reconeguts derivats de l'execució dels capítols 1 a 3 i 5, exclosos d'aquest últim capítol els ingressos que deriven d'operacions financeres.

j) Ràtios del compte del resultat econòmic patrimonial
j.1) Estructura dels ingressos
INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA
Ing. trib. (1)

Transf. (2)

V y PS (3)

Resta (4)

IGOR (1+2+3+4)

Ing. trib. / IGOR

Transf. / IGOR

V y PS / IGOR

Resta / IGOR

31.220.680,70 €

13.557.487,03 €

395.660,25 €

1.912.331,24 €

47.086.159,22 €

0,66

0,29

0,01

0,04

- Ingressos tributaris i urbanístics (Ing. trib.)
- Transferències i subvencions rebudes (Transf.)
- Vendes i prestacions de serveis (V y PS)
- Resta d’ingressos de gestió ordinària (Resta IGOR)

j.2) Estructura de les despeses
DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA
Desp. pers. (1)

Transf. (2)

Aprov. (3)

Resta (4)

DGOR (1+2+3+4)

Desp. per. / DGOR

Transf. / DGOR

Aprov. / DGOR

Resta / DGOR

14.975.252,17 €

4.818.798,55 €

0,00 €

22.838.290,00 €

42.632.340,72 €

0,35

0,11

0,00

0,54

- Despeses de personal (G. Per.)
- Transferències i subvencions concedides (Transf.)
- Aprovisionaments (Aprov.)
- Resta despeses de gestió ordinària (Resta DGOR)

j.3) Cobertura de les despeses corrents
Despeses de gestió ordinària (1)

Ingressos de gestió ordinària (2)

Cobertura de les despeses corrents (1 / 2)

42.632.340,72 €

47.086.159,22 €

0,91

Relació que hi ha entre les despeses de gestió ordinària i els ingressos de la mateixa naturalesa.
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2) Indicadors pressupostaris
a) Del pressupost de despeses corrent
1) Execució del pressupost de despeses
Obligacions reconegudes netes (1)

Crèdits definitius (2)

Execució del pressupost de despeses (1/2)

48.942.613,03 €

56.060.567,73 €

0,87

Proporció dels crèdits aprovats en l'exercici que donen lloc a reconeixement d'obligacions pressupostàries.

2) Realització de pagaments
Pagaments realitzats (1)

Obligacions reconegudes netes (2)

Realització de pagaments (1/2)

42.872.316,69 €

48.942.613,03 €

0,88

Proporció d'obligacions reconegudes en l'exercici de què ja s'ha realitzat el pagament en finalitzar l'exercici en quant al total d'obligacions reconegudes.

3) Despesa per habitant
Obligacions reconegudes netes (1)

Nombre d’habitants (2)

Despesa per habitant (1/2)

48.942.613,03 €

39316

1.244,85 €/hab

Per a les entitats territorials i es seus organismes autònoms, aquest índex distribueix el total de la despesa pressupostària realitzada en l'exercici entre els habitants de l'entitat.

4) Inversió per habitant
Obligacions reconegudes netes (Capítol 6 +
7) (1)

Nombre d’habitants (2)

Inversió per habitant (1/2)

4.891.256,91 €

39316

124,41 €/hab

Per a les entitats territorials i es seus organismes autònoms, aquest índex distribueix el total de la despesa pressupostària per operacions de capital realitzada en l'exercici entre el nombre d'habitants de l'entitat.

5) Esforç inversor
Obligacions reconegudes netes (Capítol 6 +
7) (1)
4.891.256,91 €

Obligacions reconegudes netes (2)

Esforç inversor (1/2)

48.942.613,03 €

0,10

Proporció que representen les operacions de capital realitzades en l'exercici en relació amb el total de les despeses realitzades en el mateix exercici.

b) Del pressupost d’ingressos corrent
1) Execució del pressupost d’ingressos
Drets reconeguts nets (1)

Previsions definitives (2)

Execució del pressupost d’ingressos (1/2)

51.746.430,08 €

56.060.567,73 €

0,92

Proporció que, sobre els ingressos pressupostaris previstos, suposen els ingressos pressupostaris nets, és a dir, els drets reconeguts nets.

2) Realització de cobraments
Recaptació neta (1)

Drets reconeguts nets (2)

Realització de cobraments (1/2)

45.745.547,68 €

51.746.430,08 €

0,88

Proporció que suposen els cobraments obtinguts en l'exercici sobre els drets reconeguts nets.
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3) Autonomia
Drets reconeguts nets (Capítol 1 a 3, 5, 6, 8
més transf. reb.) (1)

Drets reconeguts nets totals (2)

Autonomia (1/2)

43.210.074,10 €

51.746.430,08 €

0,84

Proporció que representen els ingressos pressupostaris realitzats en l'exercici (excepte els derivats de subvencions i de passius financers) en relació amb el total dels ingressos pressupostaris realitzats en el mateix exercici.

4) Autonomia fiscal
Drets reconeguts nets (Ing. de naturalesa
tributària) (1)

Drets reconeguts nets totals (2)

Autonomia fiscal (1/2)

31.208.443,35 €

51.746.430,08 €

0,60

Proporció que representen els ingressos pressupostaris de naturalesa tributària realitzats en l'exercici en relació amb el total dels ingressos pressupostaris realitzats en el mateix exercici.

5) Superàvit (o dèficit) per habitant
Resultat pressupostari ajustat (1)

Nombre d’habitants (2)

Superàvit o dèficit per habitant (1/2)

3.581.153,70 €

39316

91,09 €/hab

Pagaments (1)

Saldo inicial d’obligacions (+/- modificacions
i anul·lacions) (2)

Realització de pagaments (1/2)

6.265.495,47 €

6.393.860,95 €

0,98

Superàvit o dèficit per habitant en les entitats territorials i els seus organismes autònoms

c) De pressupostos tancats
1) Realització de pagaments

Proporció de pagaments que s'han realitzat en l'exercici de les obligacions pendents de pagament de pressupostos ja tancats.

2) Realització de cobraments
Cobraments (1)

Saldo inicial de drets (+/- modificacions i
anul·lacions) (2)

Realització de cobraments (1/2)

8.274.895,33 €

16.986.061,47 €

0,49

Proporció de cobraments que s'han realitzat en l'exercici relatius a drets pendents de cobrament de pressupostos ja tancats.

