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LÍNIES PRINCIPALS PRESSUPOST : Punt de
partida pressupostos 2015

• El pressupost del 2015 presentava mancances en
despeses de personal, servicis socials, vivenda social i
inversions.
• El deute municipal projectat per a final del 2015 és de
717,5 milions €.
• Al pressupost del 2015 hi havia més de 100 milions
d’€ destinats a amortitzar i pagar interessos del deute.
• Deute del Consorcio Valencia 2007 de 440 milions €.
• Deute de 115 milions d’€ de la Sociedad Parque Central.
• Deute de l’EMT de 25 milions d’€.
• Palau de Congressos amb impagaments a bancs i
proveïdors d’1,3 milions d’euros.

LÍNIES PRINCIPALS PRESSUPOST 2016 :
Increment dels ingressos

• Els ingressos provenen exclusivament dels recursos
de la mateixa entitat, la participació en tributs i les
transferències d’altres entitats.
• No es pot acudir a concertar noves operacions de crèdit,
ja que estem al límit d’endeutament fixat, únicament s’ha
pogut reestructurar el deute.
• Les entregues a compte per la participació en els
tributs de l’Estat al 2016 disminuïxen (-1,95%), però
tenint en compte les previsions del resultats provisionals
d'exercicis anteriors, s’incrementen en 10,5 milions
d’euros.
• Creixen els ingressos per subvencions provinents de la
Generalitat, sobretot les destinades a benestar social.

LÍNIES PRINCIPALS PRESSUPOST 2016 :
Increment dels ingressos

• Reestructuració de les ordenances fiscals
amb criteris mediambientals, generació d’ocupació
i equitat.
El rebut de l’IBI es manté per als immobles residencials
Increment de l’IBI del 0,3% per a determinats usos vinculats a
negocis amb valors cadastrals alts, com fan des de fa anys a
Madrid, Barcelona, Sevilla, Saragossa o Màlaga

Incentius per a la instal·lació d’energies renovables, cotxes híbrids i
poc contaminats, als venedors dels mercats municipals o
l’establiment de nous negocis a l’àrea del PEPRI del Cabanyal.

Increment dels ingressos en
12 MM d’€

INGRESSOS 2015-2016

INGRESSOS 2016
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1 Impostos Directes
2 Impostos Indirectes
3 Taxes, Preus Públics i Altres
4 Transferències Corrents
5 Ingressos Patrimonials
6 Inversions Reials
7 Transferències de Capitals
8 Actius Financers
9 Passius Financers

LÍNIES PRINCIPALS PRESSUPOST 2016:
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
d’inversions gràcies a la reforma fiscal i a la reestructuració del deute
municipal que ha proporcionat estalvis quant als interessos i l’amortització per a este
exercici.

CAPÍTOL 1. DESPESES DE PERSONAL

Després de 5 anys de disminució continuada de les despeses de personal a
l’Ajuntament de València, al 2016 es produïx un augment de 2,3 milions d’euros,
és a dir un 1% respecte al 2015, 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.
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 2015, en 12,5 milions d’euros, la
qual cosa suposa un augment del 3,7%. Això afavorirà major despesa destinada
als servicis bàsics municipals, com són tots els relacionats amb el benestar social,
la neteja de la via pública, llibres de text gratuïts, l’EMT i la incorporació d’una partida
per a lloguer social.
A més es doten els nous servicis municipals creats pel nou equip de govern, com són
participació, agricultura, benestar animal i transparència.

LÍNIES PRINCIPALS PRESSUPOST 2016:
Increment de despeses
CAPÍTOLS 3 I 9.
Amb el refinançament del deute dut a terme abans de l’estiu s’ha aconseguit
un estalvi per a l’exercici 2016 tant en interessos com en l’amortització.
Quant als interessos, amb la reducció dels tipus d'interés s’ha aconseguit reduir el
capítol 3 en 4,3 milions d’euros, és a dir un 14,3% respecte a 2015.
Respecte als passius financers, amb l’any de carència d’aproximadament la mitat del
deute municipal, el capítol 9 s’ha vist reduït en 24,4 milions d’euros, és a dir un 35%
respecte a 2015.
CAPÍTOLS 6, 7 I 8
Els capítols destinats a inversions, transferències de capital i actius financers es
veuen incrementats en 29,4 milions d’euros, és a dir, un 62% respecte a 2015. Este
creixement tindrà un efecte multiplicador a l’economia i generarà ocupació.
Estes inversions aniran destinades a parcs i jardins, millora d’edificis culturals i
educatius, reforma de dependències municipals, renovació del sanejament, urbanització
dels barris, millora dels mercats municipals, construcció de vivendes municipals o
infraestructures de mobilitat, entre altres.

També s’hi inclouen transferències de 7 milions d’euros a la Sociedad Parque Central i
3,05 milions d’euros al Consorcio València 2007.
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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