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LÍNIES PRINCIPALS PRESSUPOST : Punt de
partida
• El pressupost de l’anterior mandat presentava
mancances en despeses de personal, servicis a la
ciutadania i inversions.
• Al pressupost de 2016, el primer de la nova corporació,
es va començar a incrementar la despesa social i els
serveis al ciutadà.
• Durant el mandat del Govern de la Nau s’ha reduït la
xifra de deute en quasi 80 milions d’euros, és a dir en
més d’un 11%. Al final del 2016 arribarem a una xifra de
659,5 milions d’euros, la més baixa dels últims 12 anys.
El que suposa una reducció considerable de les
despeses financeres.
• Durant este mandat s’ha reduït dràsticament el Període
Mitjà de Pagament (PMP) a proveïdors municipals,
reduint el pagament d’interessos de demora i afavorint la
tresoreria de les empreses i autònoms
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LÍNIES PRINCIPALS PRESSUPOST 2017 :
Increment dels ingressos

• L’increment dels ingressos prové exclusivament dels
recursos del mateix Ajuntament, tributs i taxes
municipals.
• S’han incrementat els ingressos sense augmentar la
pressió fiscal. Congelació i reducció de tots els
impostos municipals.
• Les entregues a compte per la participació en els
tributs de l’Estat al 2017 s’han mantingut constants a
l’espera de l’aprovació dels PGE per al 2017.
• Exigència per part de l’Ajuntament d’una subvenció
estatal al transport metropolità de València com
tenen Madrid, Barcelona o Canàries.
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• Increment d’ingressos sense augmentar la
pressió fiscal:
El rebut de l’IBI es manté per a tots els immobles
Millora en la gestió tributària i en la inspecció de tributs, l’IAE no
s’inspeccionava a València des del 2004

Reducció de l’ICIO del 4% al 3%, afavorir les reformes i la
construcció de nous habitatges, noves bonificacions
mediambientals i a la creació d’ocupació

Increment dels ingressos en
33 MM d’€
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LÍNIES PRINCIPALS PRESSUPOST 2017:
Increment de despeses
•

Tot i estar subjectes encara a la Llei d'Estabilitat Pressupostària i al Pla d’Ajust,
s’han aconseguit incrementar substancialment les despeses corrents i s’han
consolidat les de capital gràcies a la millora de la gestió tributària i a la
disminució de les despeses financeres per la reducció del deute.

CAPÍTOL 1. DESPESES DE PERSONAL
Després de patir a l’anterior mandat una disminució continuada de les
despeses de personal a l’Ajuntament de València, al 2017 es produeix un augment
de 16,5 milions d’euros, és a dir un 7% respecte al 2016. Este increment anirà
destinat a contractar nou personal per a desenvolupar servicis fonamentals
(inspecció, activitats, educació, benestar social...) que s’havien vist minvats als últims
anys i a implantar la carrera professional.
CAPÍTOLS 2 I 4.- DESPESES CORRENTS EN BENS i SERVEIS I TRANSFERÈNCIES
S’incrementen de forma considerable les partides pressupostàries
destinades als capítols 2 i 4 respecte a l’exercici 2016, en 12 milions d’euros, la
qual cosa suposa un augment del 3,4%. Això afavorirà major despesa destinada
als servicis bàsics municipals, es manté una aposta clara per les partides de
serveis social que ja van veure un increment al pressupost del 2016. I s’aposta pels
serveis a la ciutadania, bàsicament neteja viària, recollida de residus, control de
plagues i jardineria. A més dels serveis vinculats a l’activitat econòmica, comerç,
ocupació i turisme.
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CAPÍTOLS 3 I 9.
La reducció del deute dut a terme durant el mandat i el pagament als
proveïdors pràcticament al dia ha propiciat un estalvi per a l’exercici 2017 en
interessos de 7,4 milions d’euros, és a dir, del 28,3 %.
Respecte als passius financers, es continua amb l’aposta de reducció del deute i al 2017
es dedicaran 64 milions d’euros per amortitzar deute. Al final del 2017 el deute municipal
serà de 583 milions d’euros.

CAPÍTOLS 6, 7 I 8
Els capítols destinats a inversions, transferències de capital i actius
financers es mantenen respecte al 2016 amb una xifra de 76 milions d’euros.
Consolidar esta xifra és rellevant ja que al pressupost anterior es va duplicar la dotació
pressupostària a estos capítols respecte al 2015.
Estes inversions aniran destinades a parcs i jardins, millora d’edificis culturals, reforma
de dependències municipals, renovació del sanejament, urbanització dels barris,
l’EDUSI i l’ARRU del Cabanyal, el projecte Smart Cities de Red.es, millora dels mercats
municipals o infraestructures de mobilitat, entre altres.
També s’hi inclou una transferència de 8 milions d’euros a la Sociedad Parque
Central per a fer front al préstec sindicat subscrit pels socis. A més d’una transferència
de 1,25 milions d’euros per a fer front al segon pagament del Parking de Brugges
a la Generalitat.
Una partida de 7 milions d’euros s’aplicarà a inversions als barris que seran
triades de forma participativa pels veïns a través de les juntes de districte.
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