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En este document es mostren als ciutadans i ciutadanes de Borriana els principals components del
pressupost de l’Ajuntament de Borriana
Amb l’ajuda de l’eina interactiva Visor Pressupostari sabrem l’estat de despeses i ingressos, els comptes anuals , les inversions destinades a serveis
socials, cultura, medi ambient, comerç, educació,
participació... a totes les partides que conformen el
pressupost municipal. Així mateix, obtindrem informació completa de totes les despeses que resulten
de dur a terme la gestió de les diferents àrees de
l’Ajuntament.
Esta aplicació ens permetrà conèixer els desglossaments econòmics i per programes, liquidacions trimestrals, l’evolució de les magnituds econòmiques, la contractació municipal,
informació de tresoreria, l’evolució del deute, la

pressió fiscal, la morositat o la sostenibilitat financera. També ens permetrà calcular l’import
de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) i quin
percentatge d’este impost de cada contribuent
es dedica a cada àrea.
Les dades que alimenten esta aplicació referides a
despeses i contractes menors s’han introduït respectant els paràmetres Open Data, per la qual cosa
es poden descarregar en un full de càlcul i realitzar
tots els estudis i anàlisis que es desitge.
Finalment, els indicadors de transparència ITA ens
mostraran el nivell de transparència que ha assolit
l’Ajuntament de Borriana en la comunicació de les
magnituds econòmiques i també en tot allò referent a l’organització del mateix ajuntament i dels
seus regidors i regidores i la seua relació amb la
ciutadania.

resum del pressupost, desglossament de despeses i
d’ingressos i la seua execució per programes.

La calculadora pressupostària ens va a permetre, en
primer lloc, obtindre l’import amb un valor molt aproximat de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) que cada
any recapta l’Ajuntament. Una vegada conegut este
import, que es calcula tenint en compte diverses variables, com ara el tipus d’habitatge (urbà o rústic), el
nombre de vehicles, si es disposa de gual, la taxa...,
l’aplicació ens mostrarà com es distribueix el mateix
entre els diferents programes de despeses i inversions.

A la pestanya de contractes menors o factures, ens
trobarem amb totes les factures corresponents a despeses menors que s’han gestionat a l’Ajuntament durant cada exercici econòmic. Ens apareixen agrupades
per trimestres, que és com es gestionen per les àrees
econòmiques i d’intervenció. Es poden consultar per
proveïdor i les de l’exercici de l’any 2016, també per
concepte, que al seu torn es poden ordenar alfabèticament i per l’import.

Tota la informació d’este apartat es pot exportar a un
fitxer csv, el que permet un posterior tractament de les
dades.
En este apartat se’ns mostra amb el màxim detall la liquidació final dels pressupostos anuals de l’Ajuntament
de Borriana dels anys 2013, 2014, 2015 i la liquidació
del primer trimestre de l’any 2016 (que es completarà
al tancament de l’exercici). Dins de cada any trobem:
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Dins el període que hàgem escollit, per mitjà de gràfics
que inclouen diferents nivells de profunditat de dades,
podrem conéixer amb tot detall com s’han gestionat
les diferents partides pressupostàries. Els gràfics permeten, a més, reorganitzar les dades econòmiques segons diverses variables. I com en l’apartat anterior, una
taula dinàmica ens permet descarregar en un fitxer csv
tota la informació.

L’ultim apartat del visor pressupostari correspon als indicadors ITA (Índex de Transparència dels Ajuntaments),
que indiquen el nivell de transparència en la gestió i la
informació a la ciutadania de les corporacions locals.
Estos indicadors estan establits per una organització
no governamental independent que és qui els elabora
i posteriorment n’analitza el grau de compliment. Amb
els resultats obtinguts s’obté un índex de transparència de l’administració local. Actualment l’Ajuntament de
Borriana compleix més de 70 d’estos indicadors d’un
total de 80.
Estos indicadors són molt complets i abracen un ampli conjunt d’ítems i de dades que inclouen des de les
dades personals (contacte, sou, currículum…) dels
regidors i regidores, fins als plecs de condicions dels
contractes majors que té subscrits l’Ajuntament, informació sobre matèria urbanística i medi ambient, o
l’inventari complet de béns i drets.
Finalment, el visor ens ofereix una breu enquesta interactiva per a conéixer l’opinió de la ciutadania sobre la
importància dels diferents indicadors de transparència.
Per a contestar, hem d’ordenar els ítems que es presenten segons la nostra opinió.
Amb els resultats obtinguts es podrà millorar la presentació i elaboració de totes les dades.

C A L C U L A D O R A P R E S S U P O S TÀ R I A
Amb esta calculadora podem calcular d’una manera
senzilla amb molt de detall l’Impost sobre Béns Im-

mobles i saber com es distribueix este impost entre els
diferents programes pressupostaris.
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CONTRACTES MENORS

llat i la data de cada despesa. Podem ordenar alfabèticament els conceptes i els imports de major a menor
quantia.
La segona imatge correspon a les mateixes factures
del primer trimestre de 2016, però classificades per
empresa proveïdora -desplegable per cada servei-,
amb indicació de l’import, el concepte de cada factura,
el tipus i la data.

Són totes les comandes de serveis a empreses proveïdores el valor de les quals és inferior a 50.000 euros
quan es tracte de contracte d’obres, o inferior a 18.000
euros quan es tracta d’altres contractes. Per a portar
a terme estes contractacions no és necessari realitzar cap concurs públic ni establir un plec detallat de
condicions, es pot encarregar directament a qualsevol empresa amb capacitat d’obrar i que compte amb
l’habilitació professional necessària per a realitzar la
prestació. A l’Ajuntament de Borriana es demana pressupost a tres empreses per a realitzar totes aquelles
comandes de serveis que superen els 3.000 euros. Per
a resoldre l’adjudicació es té en compte l’import que es
proposa i també el compliment dels altres requisits, si
s’han demanat. En este tipus de contractació, no és
obligatori adjudicar la prestació del servei a la ofereix
un preu menor.

Si baixem fins al final de la taula, una icona ens indica
que podem descarregar-nos les dades en un fitxer CSV.
Això és possible perquè des de l’Ajuntament s’està introduint tota la informació respectant els principis de
distribució lliure de dades (Open Data), la qual cosa vol
dir que poden ser tractades sense restriccions per part
de qualsevol persona amb programari lliure.

El visor ens ofereix una llista detallada de les factures
per concepte i per empresa proveïdora. En este cas,
del primer i segon trimestre de 2016 (la resta de factures de 2016 anirà incorporant-se al visor quan s’acabe
el procés de fiscalització per part de les àrees econòmiques).
En la primera imatge podem veure un detall de les
factures classificades per concepte, amb indicació de
l’import global. Podem desplegar cada concepte i obtindrem les factures corresponents amb l’import deta-
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Una vegada descarregada la taula, la podem analitzar en un full de càlcul:
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PRESSUPOSTOS. INGRESSOS I DESPESES

En este apartat trobem tota la informació del pressupostos de 2013, 2014, 2015 i del primer trimestre de
2016, els indicadors de tresoreria i, davall l’epígraf ‘Altres entitats’ informació econòmica referida al Centre
d’Art Municipal Rafel Martí de Viciana, entitat depenent
de l’Ajuntament.
En les imatges utilitzarem com a exemple el de l’any
2015, per estar ja tancat i així tindre una visió completa
del pressupost.

De cada any tenim un desglossament de les magnituds
econòmiques per ingressos, per despeses i per programa, i també un resum general.
Hem d’escollir la vista del pressupost que desitgem i
navegar per distints conceptes que apareixen en el
gràfics. Podem anar baixant de nivells de concreció en
cada concepte per a obtindre amb més detall tota la
informació que ens proporciona el visor. La icona de la
caseta al cantó superior dret ens torna al gràfic inicial.
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La mateixa informació que es mostra en el gràfic apareix reflectida en una taula, amb els mateixos nivells de
detall. Al final de la taula una icona ens indica que podem descarregar-nos les dades en un fitxer CSV.
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En els indicadors per tresoreria es mostren els indicadors de tresoreria, la morositat i mitjana de pagament a
empreses proveïdores i l’evolució de la morositat i període mitjà de pagament a empreses proveïdores:

A continuació mostrem alguns dels indicadors de tresoreria:

Evolució del deute per habitant des de 2010 fins al 2016.
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Evolució dels padrons en voluntària , que és el percentatge de cobrament en període voluntari dels principals tributs municipals gestionats de forma
col·lectiva per mitjà de padrons fiscals. És un indicador del compliment voluntari de les obligacions tributàries dels contribuents.

Evolució de la morositat de l’Ajuntament, és a dir, període mitjà de pagament a empreses proveïdores durant el trimestre determinat.
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Evolució del deute viu , que s’entén com el valor nominal total de les obligacions brutes pendents a final d’any .

Els fons líquids , que és la magnitud constituïda per l’efectiu de disponibilitat immediata (caixa) i els dipòsits bancaris com ara caixa d’estalvi i compte
corrent.
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En els epígrafs següents trobem dades sobre la morositat i el període mitjà de pagament a les empreses proveïdores :

Com en les altres taules, tota la informació que apareix en els gràfics es pot descarregar en un fitxer de
dades CSV.
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I N D I C A D O R S I TA

L’últim apartat del visor pressupostari ens mostra
tota la informació inclosa en els indicadors de transparència ITA, que indiquen el nivell de transparència

en la gestió i la informació a la ciutadania de les corporacions locals.
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Com es pot veure en l’índex, en este apartat obtindrem, entre altres, informació detallada sobre els
membres de la corporació municipal (dades personals, currículum, adreces de contacte, sous i declaració de béns); informació referent als contractes
majors que té subscrits l’Ajuntament, amb els plecs
de condicions, data d’inici i de finalització, etc.; la re-
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lació de llocs de treball del consistori; informació en
matèria d’urbanismes i medi ambient; els convenis
subscrits per la institució i la relació de subvencions
que s’atorguen a diferents col·lectius i associacions
locals; ordres del dia i actes de les sessions plenàries; un inventari detallat de tots els béns i drets de
l’Ajuntament, etc.
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MÉS INFORMACIÓ EN:

transparencia.burriana.es
Envieu els vostres suggeriments i consultes a: transparencia@burriana.es
Regidoria de Participació Ciutadana, Transparència i Noves Tecnologies

Regidoria de Transparència

