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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’estudi inclou els municipis de més de 10.000 habitants i les capitals de comarca que no 
arriben a aquest tall de població, en total 115. Podeu trobar el llistat de participants a l’annex 
al final d’aquest document. 

2. El treball de camp es va portar a terme des del gener fins l’agost de 2005. 

3. 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 les modificacions que 
consideressin oportunes. Malgrat tot, la major part de les dades han estat aportades pel propi 
Ajuntament. 

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

5. La informació del vostre municipi només apareix en aquells descriptors en els quals la dada 
és el resultat d’alguna operació que s’ha realitzat des de la Fundació. 

6. Les dades econòmiques han estat extretes dels Comptes Generals de 2003 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 2003.

7. 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 6 trams de població: menys de 5.000 habitants, de 5.001 a 10.000, de 
10.001 a 20.000, de 20.001 a 50.000, de 50.001 a 100.000, i de més de 100.000 habitants. 
S’han fraccionat els previstos per la Llei de Bases del Règim Local per tal de crear grups més 
homogenis que facilitin la comparació.

8. 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. 

9. 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. 
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10. 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. 

11. 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. 

12. 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. 

13. 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
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1 Estructura i funcionament polític i administratiu

1. 1. Estructura i funcionament polític

1. Mecanismes previstos per accedir a la informació de Ple i Junta de Govern Local. [n=115]

2. Membres de la Junta de Govern Local amb dedicació exclusiva. [n=115]

Mitjana de Catalunya 1,9

Mitjana del tram de població 0,9
Mitjana de la província 1,0

3. Membres de la Junta de Govern Local amb dedicació parcial. [n=115]

Mitjana de Catalunya 1,7

Mitjana del tram de població 1,7
Mitjana de la província 2,6

4. Remuneracions dels regidors amb dedicació exclusiva. [n=66]

Mitjana de Catalunya 50.322,8

Mitjana del tram de població 40.430,2
Mitjana de la província 50.827,7

5. Remuneracions dels regidors amb dedicació parcial. [n=60]

Mitjana de Catalunya 19.284,3

Mitjana del tram de població 14.810,7
Mitjana de la província 22.917,7

Catalunya

Província

Tram pobl.

19284,3

22917,7

14810,7

tot005

pob005

Catalunya

Província

Tram pobl.

50322,8

50827,7

40430,2

tot004

pob004

Catalunya

Província

Tram pobl.

Els expedients es troben a disposició dels regidors a la Secretaria General. 

Els regidors poden consultar els expedients a les àrees o departaments corresponents. 

La documentació sobre cada tema es fa arribar al regidor competent. 

Els regidors reben una pre-acta de la sessió.

La convocatòria i l’ordre del dia s’envien als regidors per correu electrònic i els expedients 
estan disponibles mitjançant enllaços. 
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6. Remuneracions de l'alcalde amb dedicació exclusiva. [n=70]

Mitjana de Catalunya 51.675,6

Mitjana del tram de població 47.039,4
Mitjana de la província 49.513,6

7. Remuneracions de l'Alcalde amb dedicació parcial. [n=15]

Mitjana de Catalunya 36.629,2

Mitjana del tram de població 39.051,8
Mitjana de la província 38.639,8

8. Indemnitzacions per assistència al Ple. [n=81]

Mitjana de Catalunya 300,5

Mitjana del tram de població 225,9
Mitjana de la província 234,9

9. Indemnitzacions per assistència a la Junta de Govern Local. [n=61]

Mitjana de Catalunya 194,5

Mitjana del tram de població 126,9
Mitjana de la província 203,7

Mínim de Catalunya 
Màxim de Catalunya

Mínim de Catalunya 
Màxim de Catalunya

Mínim de Catalunya 
Màxim de Catalunya

Mínim de Catalunya 
Màxim de Catalunya

36629,2

38639,8

39051,8

tot007

pob007

300,5

234,9

225,9

tot008

pob008

194,5

203,7

126,9

tot009

pob009

Catalunya

Província

Tram pobl.

Catalunya

Província

Tram pobl.

Catalunya

Província

Tram pobl.

51675,6

49513,6

47039,4

tot006

pob006

Catalunya

Província

Tram pobl.

  10.948,0
95.334,3

  9.732,0
60.960,0

      6,5
1.340,0

    16,0
1.200,0
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11. Percentatge de personal de l'Ajuntament contractat amb règim laboral  (sobre el total 
de personal). [n=107]

12. Percentatge de funcionaris interins sobre el total de funcionaris.  [n=79]

13. Percentatge de personal laboral amb contractes de duració determinada sobre el total 
de personal laboral.  [n=80]

Mitjana de Catalunya 42,7

Mitjana del tram de població 54,4
Mitjana de la província 47,6

Mitjana de Catalunya 10,1

Mitjana del tram de població 10,9
Mitjana de la província 10,4

Mitjana de Catalunya 24,3

Mitjana del tram de població 30,5
Mitjana de la província 31,6

10. Percentatge de funcionaris (sobre el total de personal). [n=107]

1. 2. Recursos humans

Mitjana de Catalunya 57,3

Mitjana del tram de població 45,6
Mitjana de la província 52,4

Mínim de Catalunya 
Màxim de Catalunya

Mínim de Catalunya 
Màxim de Catalunya

Mínim de Catalunya 
Màxim de Catalunya

Mínim de Catalunya 
Màxim de Catalunya

0,0
96,8

3,2
100,0

0,0
42,6

0,0
94,1
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14. Percentatge de funcionaris interins i de personal laboral amb contractes de duració 
determinada sobre el total de personal al servei de l'Ajuntament. [n=77]

15. Habitants per personal de la Policia Local.  [n=99]

16. Percentatge de funcionaris de titulació superior (A+B) sobre personal funcionari.  
[n=114]

17. Despesa mitjana per funcionari.  [n=107]

Mitjana de Catalunya 17,2

Mitjana del tram de població 21,4
Mitjana de la província 23,5

Mitjana de Catalunya 624,0

Mitjana del tram de població 501,6
Mitjana de la província 480,7

Mitjana de Catalunya 16,5

Mitjana del tram de població 13,1
Mitjana de la província 14,2

Mitjana de Catalunya 22.248,9

Mitjana del tram de població 20.236,9
Mitjana de la província 21.310,0

Mínim de Catalunya 
Màxim de Catalunya

Mínim de Catalunya 
Màxim de Catalunya

Mínim de Catalunya 
Màxim de Catalunya

Mínim de Catalunya 
Màxim de Catalunya

0,0
58,9

209,3
1.839,3

 0,0
  44,5

 12.335,2
  50.618,6
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21. Participació en mancomunitats. [n=115]

Mitjana de Catalunya 0,8

Mitjana del tram de població 0,6
Mitjana de la província 0,5

19. Número d'Organismes Autònoms. [n=115]

20. Participació en consorcis. [n=115]

Mitjana de Catalunya 1,9

Mitjana del tram de població 1,3
Mitjana de la província 2,5

Mitjana de Catalunya 2,8

Mitjana del tram de població 2,1
Mitjana de la província 2,8

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

18. Mecanismes de participació ciutadana.  [n=115]

Agenda 21 

Consells de Ciutat

Consells territorials

Consells sectorials

Consell Econòmic i Social

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal

Projecte Educatiu de Ciutat

Fundació Carles Pi i Sunyer d'estudis autonòmics i locals 11



Observatori de Govern Local
Ajuntament 

3 Serveis Públics

3. 1. Gestió de serveis públics.

22. Percentatge de municipis que presten els serveis mínims obligatoris directament. 
[n=115]

23. Percentatge d'ajuntaments que presten el servei escola/conservatoris de música. 
[n=115]

24. Percentatge d'ajuntaments que presten el servei d'escoles bressol. [n=115]

25. Percentatge d'ajuntaments que presten el servei d'escoles d'adults. [n=115]

26. Percentatge d'ajuntaments que presten el servei de residències de gent gran. [n=115]

Catalunya 73,9

Tram de població 75,5
Província 76,5

Catalunya 79,1

Tram de població 69,4
Província 64,7

Catalunya 73,9

Tram de població 81,6
Província 76,5

Catalunya 39,1

Tram de població 38,8
Província 70,6

Enllumenat públic

Cementiri

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

Neteja viària

Abastament domiciliari 
d'aigua potable

Clavegueram

Accés als nuclis de població

Pavimentació i conservació 
de les vies públiques

Control d'aliments i begudes

73,0

74,8

15,7

35,7

19,1

64,3

75,7

87,0

63,5
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27. Despesa de la subfunció 442 (escombraries i neteja) per habitant (€/habitant). [n=107]

Municipi 35,0

Mitjana de Catalunya 63,9

Mitjana del tram de població 72,0
Mitjana de la província 84,2

28. Despesa de la subfunció 222 (seguretat) per habitant (€/habitant). [n=106]

Municipi 51,9

Mitjana de Catalunya 54,8

Mitjana del tram de població 56,1
Mitjana de la província 60,7

Mínim de Catalunya 
Màxim de Catalunya

Mínim de Catalunya 
Màxim de Catalunya

    5,5
264,9

    3,4
326,7

35,0

63,9

84,2

72,0

inf027

prov027

Catalunya

Província

Tram pobl.

Municipi

51,9

54,8

60,7

56,1

inf028

prov028

Catalunya

Província

Tram pobl.

Municipi

29. Grau d'informació ofert a les OAC (percentatge de serveis d'informació oferta sobre un 
catàleg bàsic que es troba recollit a l'annex). [n=115]

30. Demandes de gestió per habitant. [n=19]

3. 2. Informació ciutadana i lloc web

31. Grau d'informació oferta telefònicament (percentatge de serveis d'informació oferta 
sobre un catàleg bàsic que es troba recollit a l'annex). [n=115]

Mitjana de Catalunya 1,9

Mitjana de Catalunya 59,7

Mitjana del tram de població 61,6
Mitjana de la província 56,5

Municipi 88,9

Municipi 88,9

Mitjana de Catalunya 37,9

Mitjana del tram de població 35,6
Mitjana de la província 49,7
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32. Informació oferta pel lloc web (percentatge de serveis d'informació oferta sobre un 
catàleg bàsic que es troba recollit a l'annex). [n=115]

Municipi 66,7

Mitjana de Catalunya 52,0

Mitjana del tram de població 45,3
Mitjana de la província 39,2

33. Tràmits administratius que es poden realitzar mitjançant el lloc web (percentatge de 
serveis administratius oferts sobre un catàleg bàsic que es troba recollit a l'annex). [n=115]

Municipi 44,4

Mitjana de Catalunya 17,8

Mitjana del tram de població 9,8
Mitjana de la província 11,1

34. Mecanismes de participació ciutadana que funcionen mitjançant el lloc web. [n=115]

Projecte Consensus.

Fòrum obert sobre temes d’interès de la ciutadania.

Fòrum com a mecanisme de suport de processos de participació presencials.

Xarxa del voluntariat que permet posar en contacte les entitats amb l’Ajuntament. 

4 Informació econòmica

4. 1. Pressupost municipal d'ingressos

35. Ingressos corrents per habitant. [n=113]

Municipi 806,5

Mitjana de Catalunya 686,0

Mitjana del tram de població 787,1
Mitjana de la província 844,9

Mitjana del tram pressupostari 734,9

Mínim de Catalunya 
Màxim de Catalunya

806,5

686,0

844,9

787,1

734,9

inf035

prov035

pres035

Catalunya

 449,3
1.732,3

Província

Tram pobl.

Tram pres.

Municipi

Fundació Carles Pi i Sunyer d'estudis autonòmics i locals 14



Observatori de Govern Local
Ajuntament        

36. Ingressos capítol I i II per habitant.  [n=113]

Municipi 306,4

Mitjana de Catalunya 320,2

Mitjana del tram de població 369,8
Mitjana de la província 395,7

Mitjana del tram pressupostari 341,2

37. Ingressos capítol III per habitant.  [n=113]

Municipi 304,2

Mitjana de Catalunya 143,7

Mitjana del tram de població 210,6
Mitjana de la província 236,6

Mitjana del tram pressupostari 182,5

38. Ingressos en IBI per habitant. [n=113]

Municipi 140,9

Mitjana de Catalunya 167,4

Mitjana del tram de població 203,7
Mitjana de la província 222,7

Mitjana del tram pressupostari 177,3

39. Ingressos en IAE per habitant. [n=113]

Municipi 30,2

Mitjana de Catalunya 39,5

Mitjana del tram de població 36,3
Mitjana de la província 41,8

Mitjana del tram pressupostari 43,3

Mínim de Catalunya 
Màxim de Catalunya

Mínim de Catalunya 
Màxim de Catalunya

Mínim de Catalunya 
Màxim de Catalunya

Mínim de Catalunya 
Màxim de Catalunya

   94,3
877,7

   54,8
605,2

31,2
632,8

-8,4
164,0

306,4

320,2

395,7

369,8

341,2

inf036

prov036

pres036

304,2

143,7

236,6

210,6

182,5

inf037

prov037

pres037

140,9

167,4

222,7

203,7

177,3

inf038

prov038

pres038

30,2

39,5

41,8

36,3

43,3

inf039

prov039

pres039

Catalunya

Província

Tram pobl.

Tram pres.

Municipi

Catalunya

Província

Tram pobl.

Tram pres.

Municipi

Catalunya

Província

Tram pobl.

Tram pres.

Municipi

Catalunya

Província

Tram pobl.

Tram pres.

Municipi
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40. Ingressos en IVTM per habitant. [n=113]

Municipi 64,1

Mitjana de Catalunya 50,7

Mitjana del tram de població 51,2
Mitjana de la província 50,4

Mitjana del tram pressupostari 50,8

41. Ingressos en IIVTNU per habitant. [n=113]

Municipi 15,7

Mitjana de Catalunya 34,3

Mitjana del tram de població 33,8
Mitjana de la província 34,6

Mitjana del tram pressupostari 33,1

42. Contribucions especials per habitant. [n=113]

Municipi 1,9

Mitjana de Catalunya 14,1

Mitjana del tram de població 18,4
Mitjana de la província 11,7

Mitjana del tram pressupostari 13,2

43. Contribucions especials per habitant (pagaments realitzats). [n=113]

Municipi 1,2

Mitjana de Catalunya 6,0

Mitjana del tram de població 7,5
Mitjana de la província 5,4

Mitjana del tram pressupostari 5,6

Mínim de Catalunya 
Màxim de Catalunya

Mínim de Catalunya 
Màxim de Catalunya

Mínim de Catalunya 
Màxim de Catalunya

Mínim de Catalunya 
Màxim de Catalunya

33,8
68,4

5,6
90,2

-0,7
239,2

-0,7
239,2

64,1

50,7

50,4

51,2

50,8

inf040

prov040

pres040

15,7

34,3

34,6

33,8

33,1

inf041

prov041

pres041

1,9

14,1

11,7

18,4

13,2

inf042

prov042

pres042

1,2

6,0

5,4

7,5

5,6

inf043

prov043

pres043

Catalunya

Província

Tram pobl.

Tram pres.

Municipi

Catalunya

Província

Tram pobl.

Tram pres.

Municipi

Catalunya

Província

Tram pobl.

Tram pres.

Municipi

Catalunya

Província

Tram pobl.

Tram pres.

Municipi
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44. Transferències corrents (capítol IV ingressos) per habitant (€/habitant). [n=113]

45. Incidència del capítol I i II d'ingressos sobre el total d'ingressos (percentatge sobre el 
total d'ingressos). [n=113]

46. Incidència del capítol I i II d'ingressos sobre els ingressos corrents (percentatge 
sobre el total d'ingressos corrents). [n=113]

47. Incidència del capítol III d'ingressos sobre els ingressos corrents (percentatge sobre el 
total d'ingressos corrents). [n=113]

Municipi 188,5

Mitjana de Catalunya 205,9

Mitjana del tram de població 188,1
Mitjana de la província 199,5

Mitjana del tram pressupostari 190,5

Municipi 29,4

Mitjana de Catalunya 37,6

Mitjana del tram de població 37,5
Mitjana de la província 37,5

Mitjana del tram pressupostari 37,0

Municipi 38,0

Mitjana de Catalunya 46,7

Mitjana del tram de població 47,0
Mitjana de la província 46,8

Mitjana del tram pressupostari 46,4

Municipi 37,7

Mitjana de Catalunya 21,0

Mitjana del tram de població 26,8
Mitjana de la província 28,0

Mitjana del tram pressupostari 24,8

Mínim de Catalunya 
Màxim de Catalunya

Mínim de Catalunya 
Màxim de Catalunya

Mínim de Catalunya 
Màxim de Catalunya

Mínim de Catalunya 
Màxim de Catalunya

128,1
390,8

11,6
56,0

13,1
67,8

  9,6
46,9

188,5

205,9

199,5

188,1

190,5

inf044

prov044

pres044

29,4

37,6

37,5

37,5

37,0

inf045

prov045

pres045

38,0

46,7

46,8

47,0

46,4

inf046

prov046

pres046

37,7

21,0

28,0

26,8

24,8

inf047

prov047

pres047

Catalunya

Província

Tram pobl.

Tram pres.

Municipi

Catalunya

Província

Tram pobl.

Tram pres.

Municipi

Catalunya

Província

Tram pobl.

Tram pres.

Municipi

Catalunya

Província

Tram pobl.

Tram pres.

Municipi
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48. Capacitat recaptatòria (relació entre els drets reconeguts i la recaptació líquida dels 
capítols I, II i III). [n=113]

Municipi 76,7

Mitjana de Catalunya 86,5

Mitjana del tram de població 87,5
Mitjana de la província 85,4

Mitjana del tram pressupostari 88,3

49. Incidència de les transferències corrents (capítol IV ingressos) sobre el total del 
pressupost d'ingressos (percentatge sobre el total del pressupost d'ingressos). [n=113]

Municipi 18,1

Mitjana de Catalunya 24,2

Mitjana del tram de població 19,0
Mitjana de la província 18,9

Mitjana del tram pressupostari 20,7

50. 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=113]

Municipi 69,2

Mitjana de Catalunya 81,1

Mitjana del tram de població 76,3
Mitjana de la província 83,5

Mitjana del tram pressupostari 74,5

51. 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=113]

Municipi 28,6

Mitjana de Catalunya 13,4

Mitjana del tram de població 16,5
Mitjana de la província 13,0

Mitjana del tram pressupostari 18,5

Mínim de Catalunya 
Màxim de Catalunya

Mínim de Catalunya 
Màxim de Catalunya

Mínim de Catalunya 
Màxim de Catalunya

Mínim de Catalunya 
Màxim de Catalunya

44,0
97,5

  9,7
48,2

31,4
96,3

  1,2
64,3

76,7

86,5

85,4

87,5

88,3

inf048

prov048

pres048

18,1

24,2

18,9

19,0

20,7

inf049

prov049

pres049

69,2

81,1

83,5

76,3

74,5

inf050

prov050

pres050

28,6

13,4

13,0

16,5

18,5

inf051

prov051

pres051

Catalunya

Província

Tram pobl.

Tram pres.

Municipi

Catalunya

Província

Tram pobl.

Tram pres.

Municipi

Catalunya

Província

Tram pobl.

Tram pres.

Municipi

Catalunya

Província

Tram pobl.

Tram pres.

Municipi
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53. Incidència de les transferències corrents del Consell Comarcal (article 462 d'ingressos) 
sobre el total de transferències corrents (percentatge sobre el total de transferències 
corrents). [n=113]

54. 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=113]

Municipi 1,3

Mitjana de Catalunya 0,4

Mitjana del tram de població 1,2
Mitjana de la província 0,6

Mitjana del tram pressupostari 1,3

Municipi 0,0

Mitjana de Catalunya 0,4

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

Mitjana del tram pressupostari 0,0

Mínim de Catalunya 
Màxim de Catalunya

Mínim de Catalunya 
Màxim de Catalunya

0,0
6,4

0,0
3,5

1,3

0,4

0,6

1,2

1,3

inf053

prov053

pres053

0,0

0,4

0,3

0,0

0,0

inf054

prov054

pres054

Catalunya

Província

Tram pobl.

Tram pres.

Municipi

Catalunya

Província

Tram pobl.

Tram pres.

Municipi

52. 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=112]

Municipi 0,3

Mitjana de Catalunya 2,6

Mitjana del tram de població 3,0
Mitjana de la província 1,5

Mitjana del tram pressupostari 2,6

Mínim de Catalunya 
Màxim de Catalunya

  0,0
17,6

0,3

2,6

1,5

3,0

2,6

inf052

prov052

pres052

Catalunya

Província

Tram pobl.

Tram pres.

Municipi
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55. Despesa corrent per habitant. [n=113]

56. Despesa capítol I per habitant. [n=113]

57. Despesa capítol II per habitant. [n=113]

4. 2 Pressupost municipal de despeses

Municipi 537,8

Mitjana de Catalunya 589,7

Mitjana del tram de població 655,3
Mitjana de la província 709,4

Mitjana del tram pressupostari 622,8

Municipi 283,2

Mitjana de Catalunya 247,5

Mitjana del tram de població 295,5
Mitjana de la província 279,1

Mitjana del tram pressupostari 293,4

Municipi 207,8

Mitjana de Catalunya 234,9

Mitjana del tram de població 286,9
Mitjana de la província 298,3

Mitjana del tram pressupostari 254,8

Mínim de Catalunya 
Màxim de Catalunya

Mínim de Catalunya 
Màxim de Catalunya

Mínim de Catalunya 
Màxim de Catalunya

  387,6
1.289,1

  145,3
  569,1

  92,9
704,0

537,8

589,7

709,4

655,3

622,8

inf055

prov055

pres055

283,2

247,5

279,1

295,5

293,4

inf056

prov056

pres056

207,8

234,9

298,3

286,9

254,8

inf057

prov057

pres057

Catalunya

Província

Tram pobl.

Tram pres.

Municipi

Catalunya

Província

Tram pobl.

Tram pres.

Municipi

Catalunya

Província

Tram pobl.

Tram pres.

Municipi
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61. Inversions en noves infraestructures per habitant. [n=113]

Municipi 256,4

Mitjana de Catalunya 66,4

Mitjana del tram de població 117,7
Mitjana de la província 96,7

Mitjana del tram pressupostari 86,2

Mínim de Catalunya 
Màxim de Catalunya

0,0
815,8

256,4

66,4

96,7

117,7

86,2

inf061

prov061

pres061

Catalunya

Província

Tram pobl.

Tram pres.

Municipi

58. Transferències corrents per OOAA (articles 41 i 43 de despesa). [n=80]

59. Incidència de les transferències corrents (capítol IV de despeses) sobre el total del 
pressupost (percentatge sobre el total del pressupost). [n=113]

Municipi

Mitjana de Catalunya 617.410,9

Mitjana del tram població 209.428,3
Mitjana de la província 447.808,7

Mitjana del tram pres. 317.079,4

Municipi 3,0

Mitjana de Catalunya 10,3

Mitjana del tram de població 5,6
Mitjana de la província 10,1

Mitjana del tram pressupostari 6,1

60. Inversions de capital per habitant. [n=113]

Municipi 370,6

Mitjana de Catalunya 203,1

Mitjana del tram de població 305,8
Mitjana de la província 246,9

Mitjana del tram pressupostari 276,4

Mínim de Catalunya 
Màxim de Catalunya

Mínim de Catalunya 
Màxim de Catalunya

Mínim de Catalunya 
Màxim de Catalunya

      0,0
5.439.232,6

            0,8
          37,5

          36,4
      1.390,4

617410,9

447808,7

209428,3

317079,4

inf058

prov058

pres058

3,0

10,3

10,1

5,6

6,1

inf059

prov059

pres059

370,6

203,1

246,9

305,8

276,4

inf060

prov060

pres060

Catalunya

Província

Tram pobl.

Tram pres.

Municipi

Catalunya

Província

Tram pobl.

Tram pres.

Municipi

Catalunya

Província

Tram pobl.

Tram pres.

Municipi
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62. Incidència de la despesa corrent sobre la despesa no financera (percentatge sobre la 
despesa no financera).  [n=113]

63. Incidència de la despesa de capital sobre la despesa no financera (percentatge sobre la 
despesa no financera).  [n=113]

64. Estat d'execució dels pagaments (relació entre les obligacions reconegudes i els 
pagaments realitzats).  [n=113]

Municipi 58,4

Mitjana de Catalunya 72,8

Mitjana del tram de població 67,9
Mitjana de la província 73,4

Mitjana del tram pressupostari 68,8

Municipi 41,7

Mitjana de Catalunya 27,2

Mitjana del tram de població 32,1
Mitjana de la província 26,6

Mitjana del tram pressupostari 31,2

Municipi 100,0

Mitjana de Catalunya 86,0

Mitjana del tram de població 86,6
Mitjana de la província 86,4

Mitjana del tram pressupostari 87,9

65. Desviació pressupostària total per a tot el pressupost de despeses (relació entre les 
obligacions reconegudes i la previsió definitiva).  [n=113]

Municipi 74,3

Mitjana de Catalunya 77,0

Mitjana del tram de població 73,9
Mitjana de la província 72,2

Mitjana del tram pressupostari 77,3

Mínim de Catalunya 
Màxim de Catalunya

Mínim de Catalunya 
Màxim de Catalunya

Mínim de Catalunya 
Màxim de Catalunya

Mínim de Catalunya 
Màxim de Catalunya

28,8
94,3

5,7
71,2

53,7
100,0

51,4
99,9

58,4

72,8

73,4

67,9

68,8

inf062

prov062

pres062

41,7

27,2

26,6

32,1

31,2

inf063

prov063

pres063

100,0

86,0

86,4

86,6

87,9

inf064

prov064

pres064

74,3

77,0

72,2

73,9

77,3

inf065

prov065

pres065

Catalunya

Província

Tram pobl.

Tram pres.

Municipi

Catalunya

Província

Tram pobl.

Tram pres.

Municipi

Catalunya

Província

Tram pobl.

Tram pres.

Municipi

Catalunya

Província

Tram pobl.

Tram pres.

Municipi
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66. Estalvi net per habitant.  [n=97]

67. Capacitat/necessitat de finançament per habitant (estalvi corrent + ingressos de 
capital - despeses de capital entre el número d'habitants).  [n=113]

4. 3 Compte financer

Municipi 167,5

Mitjana de Catalunya 34,0

Mitjana del tram de població 40,9
Mitjana de la província 67,1

Mitjana del tram pressupostari 36,7

Municipi -41,09

Mitjana de Catalunya -47,55

Mitjana del tram de població -77,85
Mitjana de la província -42,09

Mitjana del tram pres. -76,53

4. 4 Gestió econòmica i pressupostària

68. Percentatge d'ajuntaments que han dut a terme plans de sanejament.  [n=114]

69. Percentatge d'ajuntaments que ofereixen incentius fiscals a la creació de nous 
negocis.  [n=114]

Catalunya 15,8

Tram de població 14,6
Província 29,4

Tram pressupostari 14,3

Catalunya 26,6

Tram de població 23,8
Província 35,3

Tram pressupostari 19,9

Mínim de Catalunya 
Màxim de Catalunya

Mínim de Catalunya 
Màxim de Catalunya

-246,2
215,5

-548,6
176,0

15,8

29,4

14,6

14,3

tot068

pob068

Catalunya

Província

Tram pobl.

Tram pres.

26,6

35,3

23,8

19,9

tot069

pob069

Catalunya

Província

Tram pobl.

Tram pres.
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70. Percentatge d'ajuntamensts que apliquen un recàrrec sobre habitatges no ocupats. [n=114

71. Percentatge d'ajuntaments que ofereixen bonificacions especials per motius de renda.  
[n=114]

72. Percentatge d'ajuntaments que ofereixen bonificacions especials per motius 
mediambientals.  [n=114]

73. Percentatge d'ajuntaments que deleguen la gestió de figures tributàries.  [n=114]

75. Percentatge d'ajuntaments que realitzen informes d'execució.  [n=114]

74. Percentatge d'ajuntaments que han utilitzat pròrrogues pressupostàries el 2003. [n=114]

Catalunya 7,9

Tram de població 10,4
Província 0,0

Tram pressupostari 7,1

Catalunya 56,1

Tram de població 62,5
Província 41,2

Tram pressupostari 57,1

Catalunya 21,2

Tram de població 18,0
Província 12,5

Tram pressupostari 20,5

Catalunya 41,1

Tram de població 59,2
Província 38,8

Tram pressupostari 61,4

Catalunya 25,4

Tram de població 41,7
Província 23,5

Tram pressupostari 35,7

Catalunya 35,1

Tram de població 41,7
Província 35,3

Tram pressupostari 32,1

7,9

0,0

10,4

7,1

tot070

pob070

56,1

41,2

62,5

57,1

tot071

pob071

21,2

12,5

18,0

20,5

tot072

pob072

41,1

38,8

59,2

61,4

tot073

pob073

25,4

23,5

41,7

35,7

tot074

pob074

35,1

35,3

41,7

32,1

tot075

pob075

Catalunya

Província

Tram pobl.

Tram pres.

Catalunya

Província

Tram pobl.

Tram pres.

Catalunya

Província

Tram pobl.

Tram pres.

Catalunya

Província

Tram pobl.

Tram pres.

Catalunya

Província

Tram pobl.

Tram pres.

Catalunya

Província

Tram pobl.

Tram pres.
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(16) Funcionaris de titulació superior (A+B) sobre personal funcionari

(17) Despesa mitjana per funcionari

(29) Grau d’informació ofert a les OAC. 
S'ha calculat el percentatge d'informació ofert 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

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

total funcionaris
x 100

 x 100despesa article 12
total funcionaris

funcionaris administració general tècnica (A) +
 administració general gestió (B) + 
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(31) 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

(33) Tràmits administratius que es poden realitzar mitjançant el lloc web
S'ha calculat el percentatge de tràmits que es poden realitzar mitjançant el 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) Certificat de dades cadastrals de béns immobles
(2) Certificat de residència/convivència
(3) Modificació del padró municipal
(4) Queixes i suggeriments
(5) Sol·licitud de serveis de benestar social
(6) Sol·licitud de beques
(7) Sol·licitud de subvencions
(8) Sol·licitud d'informació cartogràfica
(9) Lliurament de plecs de clàusules
(10) Presentació d'al·legacions a procediments
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(11) Tràmits i gestions tributàries
(12) Tràmits i gestions de multes
(13) Comunicació d'anomalies en la prestació de serveis
(14) Comunicació desperfectes en via pública
(15) Llicències d'obres menors
(16) Senyalització viària
(17) Ocupació de la via pública
(18) Inscripcions a cursos o activitats organitzades per l'Ajuntament

(35) Ingressos corrents per habitant

(36) Ingressos capítol I i II per habitant

(37) Ingressos capítol III per habitant

(38) Ingressos en IBI per habitant

(39) Ingressos en IAE per habitant

ingressos corrents
habitants

ingressos capítol I + ingressos capítol II
habitants

ingressos capítol III
habitants

ingressos article 112
habitants

ingressos article 130
habitants
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(40) Ingressos en IVTM per habitant

(41) Ingressos en IIVTNU per habitant

(42) Contribucions especials per habitant

(43) Contribucions especials per habitant (pagaments realitzats)

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

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

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

ingressos article 36 (pagaments realitzats)
habitants

ingressos capítol I + ingressos capítol II

 x 100

habitants

ingressos article 114
habitants

ingressos article 113

ingressos capítol IV

ingressos article 36 (drets reconeguts nets)
habitants

total ingressos corrents

habitants

ingressos capítol I + capítol II
total ingressos

 x 100

Fundació Carles Pi i Sunyer d'estudis autonòmics i locals 29



Observatori de Govern Local
Ajuntament 

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

(48) Capacitat recaptatòria (relació entre els drets reconeguts i la recaptació líquida 
dels capítols I ,II i III)

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

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

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

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

 x 100

ingressos article 462: transf. corrents del Consell Comarcal

 x 100

 x 100

ingressos article 45
ingressos capítol IV

ingressos capítol IV

 x 100

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

ingressos capítol III
total ingressos corrents 

 x 100

ingressos capítol IV

ingressos capítol IV
total ingressos

ingressos article 42
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(53) Incidència de les transferències corrents Diputacions (article 462 d’ingressos) 
sobre el total de transferències corrents

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

(55) Despesa corrent per habitant

(56) Despesa capítol I per habitant

(57) Despesa capítol II per habitant

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

despesa corrent

 x 100

 x 100ingressos article 49
ingressos capítol IV

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

habitants

despesa capítol I
habitants

habitants

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

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

(60) Inversions de capital per habitant

(61) Inversions en noves infraestructures per habitant

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

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

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

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

despesa de capital
despesa no financera

 x 100

despesa capítol IV

 x 100

 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 corrent
despesa no financera

 x 100

 x 100despesa article 60

despesa capítol VI
habitants

habitants

total despeses
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(66) Estalvi net per habitant

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

habitants
estalvi net a 31/XII/2003

estalvi corrent + ingressos de capital - despeses de capital
habitants
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Annex 2 
 
Els municipis inclosos a l’estudi són els següents: 
 
Amposta 
Arenys de Mar 
Argentona 
Badalona 
Badia del Vallès 
Balaguer 
Banyoles 
Barberà del Vallès 
Berga 
Bisbal de l'Empordà (La) 
Blanes 
Borges Blanques (Les) 
Calafell 
Caldes de Montbui 
Calella 
Cambrils 
Canet de Mar 
Canovelles 
Cardedeu 
Castellar del Vallès 
Castelldefels 
Cerdanyola del Vallès 
Cervera 
Corbera del Llobregat 
Cornellà de Llobregat 
Deltebre 
Esparreguera 
Esplugues de Llobregat 
Falset 
Figueres 
Franqueses del Vallès (Les) 
Gandesa 
Garriga (La) 
Gavà 
Girona 
Granollers 
Hospitalet del Llobregat 
(L') 
Igualada 
Llagosta (La) 
Lleida 
Lliçà d'Amunt 
Lloret de Mar 
Malgrat de Mar 
Manlleu 
Manresa 
Martorell 

Masnou (El) 
Mataró 
Molins de Rei 
Mollerussa 
Mollet del Vallès 
Montblanc 
Montcada i Reixac 
Montornès del Vallès 
Móra d'Ebre 
Olesa de Montserrat 
Olot 
Palafrugell 
Palamós 
Palau-solità i Plegamans 
Parets del Vallès 
Piera 
Pineda de Mar 
Pont de Suert (El) 
Prat de Llobregat (El) 
Premià de Mar 
Puigcerdà 
Reus 
Ripoll 
Ripollet 
Roses 
Rubí 
Sabadell 
Salou 
Salt 
Sant Adrià de Besòs 
Sant Andreu de la Barca 
Sant Boi de Llobregat 
Sant Carles de la Ràpita 
Sant Celoni 
Sant Cugat del Vallès 
Sant Feliu de Guíxols 
Sant Feliu de Llobregat 
Sant Joan Despí 
Sant Just Desvern 
Sant Pere de Ribes 
Sant Quirze del Vallès 
Sant Sadurní d'Anoia 
Sant Vicenç dels Horts 
Santa Coloma de Farners 
Santa Coloma de Gramenet 
Santa Perpètua de Mogoda 
Seu d'Urgell (La) 

Sitges 
Solsona 
Sort 
Tarragona 
Tàrrega 
Terrassa 
Tordera 
Torelló 
Torredembarra 
Tortosa 
Tremp 
Vallirana 
Valls 
Vendrell (El) 
Vic 
Vielha e Mijaran 
Viladecans 
Vilafranca del Penedès 
Vilanova del Camí 
Vilanova i la Geltrú 
Vila-seca 
Vilassar de Mar 
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