SITUACIÓ ECONÒMICA I RÀTIOS 2016 (en milers d'EUROS)
RÀTIOS FINANCERS CORRESPONENTS A L' AJUNTAMENT

Deute viu concertat per operacions de crèdit a llarg termini
Deute viu per operacions de crèdit a curt termini
Deute viu concertat per crèdits a 31/12/2016
Deute viu concertat per operacions de crèdit avalades a larg termini
Deute viu per operacions de crèdit avalades a curt termini

151.153,63
0,00
151.153,63
46.130,18
0,00

Deute viu concertat per crèdits avalats a 31/12/2016

46.130,18

Devolució participació tributs de l'Estat any 2008

1.563,06

Devolució participació tributs de l'Estat any 2009

6.171,75

Deute devolució participació tributs Estat a 31/12/2016
Altre deute viu
Altre deute viu

7.734,82
0,00
0,00

Total deute concertat Ajuntament a 31/12/2016

205.018,64

Total deute viu concertat Ajuntament a 31/12/2016 (sense dev. Part. Tributs Estat)

197.283,82

Ràtio de capacitat de retorn. Amortització anual
+
*

Estalvi corrent ( cap. 1 a 5 ingressos (sense contribucions i quotes) - cap. 1 a 4 despeses
- compensació de pèrdues)

- Amortització 2016 (cap. 9 despeses)
+ Crèdits gastats finançats amb romanent de tresor.desp.grals. (op.corrents)

22.437,89
12.431,87
669,64

+ Desviacions de finançament negatives de l'exercici (operacions corrents)

0,00

- Desviacions de finançament positives de l'exercici (operacions corrents)

0,00

Estalvi corrent deduïdes amortitzacions i compensació pèrdues
/ (cap. 1 a 5 ingr. (sense CCEE i quotes) - desviacions de finanç. Positives op. corrent)
Ràtio de capacitat de retorn. Amortització anual (%)

10.675,66
156.907,46
6,80%

*Import d'Amortització sense efecte refinançament

Ràtio de capacitat de retorn. Deute viu a ll.t. del propi Ajuntament
+

Estalvi corrent ( cap. 1 a 5 ingressos (sense contribucions i quotes) - cap. 1 a 4
despeses)

+ Crèdits gastats finançats amb romanent de tresor.desp.grals. (op.corrents)

22.437,89
669,64

+ Desviacions de finançament negatives de l'exercici (operacions corrents)

0,00

- Desviacions de finançament positives de l'exercici (operacions corrents)

0,00

Estalvi corrent deduït compensació pèrdues
/ Deute viu concertat a ll.t. a 31/12/2016 (sense devol. particip. tributs Estat)
Ràtio de capacitat de retorn. Deute viu per crèdits a ll.t. (%)
/

Deute viu concertat crèdits a ll.t. i avalat a 31/12/2016 (sense devol. particip. tributs
Estat)

Ràtio de capacitat de retorn. Deute viu per crèdits i avals a ll.t. (%)

23.107,53
151.153,63
15,29%
197.283,82
11,71%

Ràtio de romanent de tresoreria del propi Ajuntament
Romanent de tresoreria per a despeses generals
/ (cap. 1 a 5 ingr. (sense CCEE i quotes) - desviacions de finanç. positives)
Ràtio de romanent de tresoreria

8.302,40
156.907,46
5,29%

Ràtio de volum de deute sobre ingressos corrents del propi Ajuntament

/

Total deute viu concertat Ajuntament a 31/12/2016 (sense devol. particip. tributs Estat)

197.283,82

Ingressos corrents (capítol 1 a 5 d'ingressos) 2016 només Ajuntament (sense CCEE i
quotes)

156.907,46

Ràtio de volum de deute sobre ingressos corrents

125,73%

Ràtio legal d'estalvi net del propi Ajuntament
Ingressos corrents (capítol 1 a 5) (sense CCEE i quotes - desviacions de finanç.
positives)
- Despeses corrents sense interessos (cap. 1, 2 i 4)
+ Crèdits finançats amb romanent líquid de tresoreria (operacions de corrent)
- Anualitat teòrica (calculada segons sistema francès)
Estalvi net
/ Ingressos corrents (capítol 1 a 5)
Ràtio legal d'estalvi net del propi Ajuntament (%)

156.907,46
132.171,73
669,64
18.889,75
6.515,62
156.907,46
4,15%

