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MEMÒRIA D’ALCALDIA  
PRESSUPOST MUNICIPAL 2014 

 
PER UN CIUTAT INNOVADORA, COHESIONADA I REFERENT CU LTURAL . 
 
Per segon any el Govern Municipal d’Alcoi ha elaborat una sèrie de mesures pel 
foment de l’Ocupació i la Cohesió social. Aquest paquet de mesures 
pressupostàries és el reflex de la voluntat del Govern municipal d’impulsar polítiques 
de recolzament empresarial, de creació d’ocupació i contra les desigualtats socials i 
l’exclusió social.   
 
La profunda i llarga crisis econòmica ha generat una situació socioeconòmica 
insuportable, mentre que el resultats de les polítiques econòmiques als últims anys, 
a totes les administracions publiques, de reducció del dèficit i el deute públic com a 
únic objectiu només ha fet que agreujar el problema econòmic i social.   
 
Si be es cert que la tendència de destrucció d’ocupació pareix superada, i encara 
que de manera clarament insuficient estan reduint-se en nombre de desocupats 
(tercer mes consecutiu de descens) els nivells d’atur continuen sent intolerables, en 
una situació en la que el 50% dels aturats no reben cap prestació, els retalls en 
sanitat, dependència, educació i despesa social fan que la crisis sigui mes dura per 
a aquelles persones que necessiten de la protecció de les administracions públiques 
en un context de profunda recessió, posant en risc la necessària cohesió social. 
Però a mes les polítiques restrictives han reduït a la mínima expressió les polítiques 
actives d’ocupació, el necessari recolzament al teixit empresarial i la inversió en 
I+D+I i educació. Els govern Estatal i Autonòmic han renunciat a la seva 
responsabilitat d’apostar pel futur de la nostra societat i de la nostra economia 
confiant-ho tot a la reducció del dèficit.  
 
Situant-nos en un bucle pervers: a més retallades, més desocupació, la qual cosa 
porta a menys consum, menys ingressos fiscals, mes dèficit, mes retallades… 
 
El Govern Municipal dins de la seva autonomia política, amb les  limitacions pròpies 
de l’àmbit de competència local i de la situació econòmica del propi Ajuntament no 
vol renunciar a la seva responsabilitat amb la ciutadania i per això vol impulsar una 
política centrada en el  manteniment de la convivència i cohesió ciutadana, en la 
solidaritat cap els més afectats per les conseqüències d’unes situacions 
econòmiques que afebleixen les condicions de vida. Una política que recolza les 
polítiques actives d’ocupació i el desenvolupament empresarial. 
 
L’experiència d’aquest pla a l’any passat ens permet millorar i ampliar les propostes 
que vam incloure al pressupost de 2013, si be es cert que algunes d’elles no van 
donar el resultat esperat i altres no es van poder executar, o al menys no en la 
intensitat prevista, a causa de l’autorització in extremis per part de la Generalitat 
Valenciana per a la concertació del préstec per a inversions. La majoria van tindre 
un impacte clarament positiu en l’ economia local. 
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El Pla és el  reflex de la voluntat de mantenir  un govern local amb capacitat de fer 
polítiques per a la ciutat. Un govern que no renuncia a la seva autonomia política,  
mantenint un control del seu endeutament, i dels equilibris econòmics financers. 
 

 
Al 2011, quan accedim al Govern Municipal, el romanent de Tresoreria era negatiu 
en 4,5 milions d’euros i l’endeutament arribava al 105%. Després d’una intensa 
política de restricció de la despesa i refinançament de deute, la liquidació del 
pressupost de 2013 es positiva per segon any consecutiu en referència als últims 5 
anys, mantenint un nivell d'endeutament del 72%. Tanmateix la normativa estatal 
ens impedeix reinvertir eixe superàvit. A mes les bones perspectives 
pressupostaries per a l’any 2014 s’han vist truncades per les sentencies judicials 
adverses que ens obliguen a fer front a mes de 3 milions d’euros en concepte 
d’expropiacions per la qual cosa incomplirem la “regla de gasto” i haurem de 
demanar novament autorització a l’administració autonòmica per concertar 
operacions de crèdit. 
  
És voluntat d’aquest equip de  Govern la lluita contra les conseqüències de la crisi,  
convertint-t’ho en un objectiu central i transversal.  
 
El present conjunt d’actuacions, valorades en mes de 2.400.000 €,  contenen les 
principals polítiques proposades per l’equip de Govern, que estan inspirades en una 
voluntat decidida per consolidar un model de ciutat on la millora de la qualitat de 
vida i el benestar de les persones són la màxima prioritat. 
 
OBJECTIUS DE L’ACCIÓ POLÍTICA 2014  
 
En un termini curt i mitjà hem de saber prioritzar molt bé quina és l’acció política del 
Govern, i això  queda establert al voltant de dos eixos fonamentals: 
 

1. Afavorir la reactivació  econòmica: potenciant el suport al teixit empresarial, 
comercial i apostant per la innovació. 

 
2. Aprofundir en les polítiques d’ocupació, cohesió social i suport a les famílies. 

 
 

PER UNA CIUTAT INNOVADORA I GENERADORA D’OCUPACIÓ 

Des del Govern Municipal hem apostat des d’un principi per ser actors principals, 
conjuntament amb el nostre teixit social i empresarial, del canvi de model econòmic, 
apostant per la innovació, la creativitat, i l’emprenedurisme, conscients de que per 
mantenir una economia productiva necessàriament han d’existir empreses 
competitives i això, hui, és un repte imprescindible.  
 
Per això al principi de la legislatura vam dissenyar el Pla integral de política 
industrial “i2+” que s'emmarca en una estratègia encaminada a millorar les 
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condicions en què es mou l'activitat industrial i a donar suport al seu creixement. Per 
tant, el pla comprèn totes les mesures, actuacions i programes, dirigits a 
incrementar el pes de l'activitat industrial a Alcoi, fomentar l'aparició d'activitats més 
intensives en tecnologia i coneixement, que incrementen la competitivitat i el valor 
afegit de les empreses, i, per extensió, la riquesa i el benestar de la població. 
Cal indicar que a l'efecte d'aquest pla, el sector industrial es defineix en un sentit 
ampli, que inclou no tan sols les activitats purament de transformació o producció 
manufacturera, sinó totes aquelles relacionades amb les activitats, com els serveis 
prestats a les empreses industrials, les empreses de base tecnològica, empreses 
del sector de l'eficiència energètica i les noves tecnologies relacionades amb les 
energies netes en totes les seues variables, i empreses del sector TIC, en general, 
els relacionats amb les activitats productives, especialment els anomenats serveis 
avançats, més intensius en coneixement. 
 
Per aconseguir els objectius estratègics enunciats, a la vista de les debilitats que té 
el teixit industrial, no molt diferents dels que presenta l'espanyol, vam considerar 
que s'hauria d'articular entorn de cinc eixos prioritaris; 

 
• Foment de l'emprenedoria. 
• Fomentar la innovació i la I+D. 
• Fomentar el creixement i el dinamisme de les PIMES 
• Afavorir l'orientació de les empreses en els mercats internacionals. 
• Apostar per sectors estratègics. 
 
Aquestos eixos prioritaris tenen el seu reflex als pressupostos municipals a traves 
d’accions concretes: 
 

1. Foment de la emprenedoria, creixement i dinamisme d e PIMES, la 
innovació i la I+D :  

 
Activitats Àgora:  ......................................................20.000 € 
Equipament Àgora ....................................................10.000 € 
Activitats Innovació: .................................................10.000 € 
Activitats Promoció econòmica: ................................10.000 € 
Activitats ADL..............................................................8.000 € 
Subv Borsa Naus:  ...................................................12.000 € 
Alcoi INMPuls:  .........................................................60.000 € 
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2. Afavorir l’orientació de les empreses en els mercat s internacionals:  

 
En aquestos moments el  major potencial de creixement per a la nostra indústria 
es troba en els mercats exteriors. Per això es fonamental acompanyar les 
empreses en la seua reorientació estratègica cap a l'exterior, en especial a les 
xicotetes i mitjanes empreses. Per a ser eficaços en aquest objectiu comptem a 
Alcoi amb l’entitat que millor pot prestar aquest servei a les nostres empreses, la 
Cambra de Comerç, amb la que signarem un conveni per a treballar 
conjuntament en aquest objectiu: 
 

Conveni Activitats Cambra de Comerç:  ..................10.000 € 
 

3. Apostar per sectors estratègics:  
 
A l'hora de formular la política industrial es plantegen dos plantejaments 
tradicionalment alternatius. D'una banda, la política industrial d'enfocament 
horitzontal i, d'una altra, la política d'enfocament sectorial. La política industrial 
d'enfocament horitzontal s'articula per mitjà d'actuacions generals que cerquen 
millorar l'entorn en què actuen les empreses o donar suport a l'activitat 
empresarial, independentment del sector en què es troben. En definitiva, la 
política horitzontal té incidència en tots els sectors industrials. D'altra banda, la 
política industrial sectorial s'orienta al suport i el foment de sectors industrials 
específics. Les accions tant generals com sectorials que tenen el seu reflex al 
pressupost son: 
  

Pla Integral Industrial:  .............................................15.000 € 
Projecte Smart City ...................................................20.000 € 
Conveni U.P.V Ciutat del Coneixement ....................30.000 € 
Conveni UPV Smart City...........................................30.000 € 
Inversió millora Polígons Industrials..........................50.000 € 
Activitats Consell Econòmic i Social .......................100.000 € 
 
 

4. Foment el comerç: Alcoi és un pol comercial. El comerç és una activitat 
econòmica fonamental a la nostra ciutat i una activitat que genera ocupació. 
Són fonamentals les accions de suport i promoció al comerç de proximitat, 
tant a nivell individual com a través de les entitats i associacions que agrupen 
comerciants i empresaris.  El  suport municipal en aquest camp el volem 
focalitzar donant  un nou impuls a la dinamització comercial, recolzant les 
activitats del comerç d'Alcoi, recolzant als nostres mercats i començant a 
implantar les propostes plantejades al Pla d'Acció Comercial, consensuant 
amb els comerciants la priorització d'estes propostes. 

 
Pressupost aplicació PAC:  ......................................50.000 € 
Activitats recolzament Comerç d'Alcoi: .......................9.000 € 
Subvenció als Mercats: .............................................14.000 € 
Projecte Gastronòmic Mercat Sant Mateu ................20.000 € 
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5. Fomentar el Turisme: el sector turístic es una part cada vegada més 
important de la dinamització econòmica de la ciutat i es treballa en diferents 
línies: 

• Atraure turistes a la nostra ciutat. 
• Aconseguir que l'experiència turística sigui de qualitat i repetitiva. 
• Treballar perquè la inversió econòmica que reporte el turisme en la ciutat 

sigui la més elevada possible 
 
Activitats de Turisme:  ..............................................48.000 € 
 

6. Bonificacions a l’ICIO: s’aplicarà una bonificació que podrà arribar fins al 
95% per a les construccions, instal·lacions i obres per a noves empreses i 
per aquelles que suposen un increment de plantilla durant l’any 2014.  

 

PER UNA CIUTAT MÉS COHESIONADA 

La situació econòmica que viu el nostre país des de fa anys ha anat deteriorant 
gradual, però contundentment, la situació de la majoria de famílies de la nostra 
ciutat, mentre la majoria de serveis bàsics i l'Impost sobre el Valor Afegit, el de la 
Renda, els Impostos Especials, les Taxes i altres tributs han contribuït a agreujar la 
situació, al que cal afegir les restriccions creditícies del sistema financer que han 
provocat la contracció del consum. L'Ajuntament d'Alcoi ha vingut desenvolupant 
diferents tipus d'actuacions per atendre les necessitats bàsiques d'aquells ciutadans 
i famílies que no les poden satisfer per si mateixes:  
 
“Necessitats bàsiques”, “Ús d'habitatge individual” i “Accions extraordinàries”. 
 
 

1. Ajudes a les famílies: continuarem incrementant les Prestacions 
Econòmiques Individuals, complementant-ho amb unes noves ajudes per a 
totes les famílies amb una renda inferior als 12.000 € per ajudar al pagament 
de les obligacions, carregues, serveis i subministres bàsics de la llar familiar. 

 
Prestacions Econòmiques:  ....................................400.000 € 
Ajudes llar familiar:  ................................................120.000 € 
Beques universitaris Benestar social:........................20.000 € 
Programa d’ajudes menjador escolar .......................25.000 € 
Bonificació Brossa per les famílies ........................100.000 €. 
Ampliació del programa d’Horts Socials. 
 

2. Política contra els efectes dels desnonaments banca ris : una de les 
conseqüències mes dramàtiques i doloroses de la crisi econòmica i financera 
és la pèrdua de la seu habitatge per part de famílies que no poden fer front a 
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les seves hipoteques. Des de l’Ajuntament d’Alcoi estem impulsant una sèrie 
de mesures per intentar pal·liar dins de les nostres possibilitats els efectes 
dels desnonaments bancaris, mesures que queden reflectides al Pressupost 
Municipal, i que se sumen als convenis signats amb l’IVVSA i la FEMP. La 
rehabilitació d’habitatges municipals va permetre al 2013 incrementar el parc 
d’habitatges destinades a les famílies amb dificultats en 18 habitatges,   

 
Rehabilitació Habitatges Municipals:  ......................50.000 € 
 

3. Pla eliminació de les barreres arquitectòniques: El pla d’eliminació de 
barreres arquitectòniques d’Alcoi pretén facilitar la circulació dels vianants i 
eliminar tots aquells aspectes que poden dificultar o impedir la mobilitat, fent 
d’Alcoi una ciutat mes accessible, atenent una necessitat social per a les 
persones amb mobilitat reduïda. 

 
 

Pla Accessibilitat Local:  ...........................................75.000 € 
 

4. Pla d’ocupació per a Joves i Aturats de llarga dura da. 
Al Pressupost Municipal per al 2014  es contemplen una sèrie projectes i 
programes per a millorar l’ocupació dels col·lectius amb majors dificultats 
d’accés al mercat laboral. 
 

Taller d’ocupació:  .........................................73.018 € 
Brigades Prevenció incendi:  .........................25.000 € 
Promoció Plans d’Ocupació:  ........................50.000 € 

 

PER UNA CIUTAT DE REFERÈNCIA CULTURAL 
 
La ciutat basa els seus fonaments principals en els orígens industrials que van 
permetre un desenvolupament econòmic i social. Un anàlisi detallat ens explicaria 
com han influït aquests orígens en tot el que es desenvolupa a la ciutat: el caràcter 
emprenedor i innovador dels seus ciutadans, la diversitat de la indústria cultural (arts 
plàstiques, disseny, música, ... ), el caràcter propi de les festes locals, i el complet 
catàleg patrimonial (modernisme, habitatges obrers i espais industrials), com a 
mostra. 
Un dels reptes que té la ciutat i per suposat l’actual equip de govern és posar en 
valor tots aquells elements que donen eixe caràcter diferencial que no trobem a cap 
lloc del territori valencià. I sens dubte el patrimoni industrial i tot el que es deriva d’ell 
és una pedra angular que permet plantejar projectes vinculats a diferents àmbits: 
turisme, desenvolupament industrial, promoció econòmica i com no, atractiu cultural. 
 
Per aquest motiu l´actual legislatura i ara l’actual pressupost vol influir en aquestes 
línies de treball. 
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 · Alcoi, referència cultural.  Hem de continuar apostant per estimular les 
dinàmiques culturals i consolidar projectes que ens permeten recuperar la capitalitat 
cultural. 
 
Mostra de Teatre .................................  50.000 € 
Betlem de Tirisiti ..................................  25.000 €  
Teatre Calderón ................................... 577.000 € 
Teatre Principal ..................................  150.000 € 
Xarxa d’exposicions municipal ............  40.000 € 
Entitats musicals .................................. 100.000 €  
Nadal Alcoià, patrimoni humanitat ......    10.000 € 
Museu Arqueològic 
Pintures de la Sarga, Patrimoni de la Humanitat. 
  
 
· Alcoi, ciutat del patrimoni industrial. La tasca a desenvolupar ha de permetre 
una actuació transversal en tots els àmbits de l’activitat municipal mitjançant 
mecanismes de gestió com una Àgencia local del Patrimoni Industrial i la recerca de 
recursos europeus. 
 
Museu de la Industrialització ....................  8.000 € 
Unitat didàctica del Molinar ......................  2.000 € 
Actuació en Tossals i Molins .................... 10.000  €  
Cases obreres. 
Fundició de Rodes. 
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COMPARACIÓ DEL PRESSUPOST  DE  2014 AMB ALTRES DADE S. 
 
 

1. Pressupost  de Despeses: Evolució del pressupost de despeses des de 2010 
fins 2014 en milers d’euros, resumit per capítols de la classificació 
econòmica. 

 
  2010 2011 2012 2013 2014 

1.       Despeses de  personal. 
          

21.332,54  20.186,83 19.934,01 19.968,16 19.747,28 

2.       Despeses corrents  en béns i serveis. 
          

15.620,02  13.343,51 14.516,75 14.582,60 15.133,51 

3.       Despeses financeres. 
            

1.378,84  1.324,36 1.636,99 1.556,34 1.508,86 

4.       Transfèrencies corrents. 
            

3.218,92  2.740,16 4.130,95 3.510,72 4.218,41 

Total despeses corrents 
          

41.550,33  37.594,85 40.218,70 39.617,81 40.608,06 

6.       Inversiones reals. 
            

6.163,87  2.129,22 330,44 1.905,30 4.421,81 

7.       Trasferències de capital. 
               

565,81  369,22 387,00 247,17 268,77 

8.       Actius financers (adquisició). 
               

200,00  140,00 140,00 140,00 140,00 

9.       Passius financers (amortizació). 
            

3.742,62  4.226,35 4.670,28 4.463,60 4.574,07 

Total despeses de capital 
          

10.672,29  6.864,80 5.527,72 6.756,07 9.404,65 

Total despeses 
          

52.222,62  44.459,65 45.746,42 46.373,89 50.012,71 

 
2. Pressupost d’Ingressos: Evolució del pressupost d’ingressos des de 2010 fins 

2014 en milers d’euros, resumit per capítols de la classificació econòmica. 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 

1.       Impostos directes. 
          

19.117,89  
          

19.084,91  
          

21.663,13  
          

20.935,69  
          

23.151,61  

2.       Impostos indirectes. 
               

785,06  
               

216,66  
               

451,51  
               

324,71  
               

167,24  

3.       Taxes i altres ingressos. 
            

5.906,68  
            

5.949,22  
            

6.268,90  
            

6.283,85  
         

6.919,11  

4.       Transferències corrents. 
          

18.147,85  
          

16.460,04  
          

15.104,58  
          

16.095,60  
          

15.956,41  

5.       Ingressos patrimonials. 
               

735,05  
               

653,71  
               

565,84  
               

761,77  
               

690,69  

Total ingressos corrents 
          

44.692,53  
          

42.364,54  
          

44.053,95  
          

44.401,62  
          

46.885,06  
6.      Alienació d’inversions 
reals. 

            
1.348,56  

               
369,36  

                   
0,04  

                   
0,02  

                   
0,01  

7.       Transferències de capital.  
            

3.041,80  
            

2.828,62                        -                         -   
               

232,87  

8.  Actius financers  (Alienació). 
               

140,00  
               

140,00  
               

140,00  
               

140,00  
               

140,00  

9.       Passius financers (emisió). 
            

2.999,73                        -   
            

1.552,43  
            

1.832,25  
            

2.754,77  

Total ingressos de capital 
            

7.530,09  
            

3.337,98  
            

1.692,47  
            

1.972,27  
            

3.127,65  

Total ingressos 
          

52.222,62  
          

45.702,53  
          

45.746,42  
       

46.373,89  
          

50.012,71  
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3. Participació percentual dels capítols de despesa sobre el total  del pressupost 
comparat amb la mitjana nacional de tots els Ajuntaments.  

 
 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 
nacional 
2013 

1.       Despeses de  personal. 40,8% 45,4% 43,6% 43,1% 39,5% 36,12% 

2.       Despeses corrents  en béns i serveis. 29,9% 30,0% 31,7% 31,4% 30,3% 35,20% 

3.       Despeses financeres. 2,6% 3,0% 3,6% 3,4% 3,0% 3,60% 

4.       Transfèrencies corrents. 6,2% 6,2% 9,0% 7,6% 8,4% 9,35% 

Total despeses corrents 79,6% 84,6% 87,9% 85,6% 81,2% 84,27% 

6.       Inversiones reals. 11,8% 4,8% 0,7% 4,1% 8,8% 7,35% 

7.       Trasferències de capital. 1,1% 0,8% 0,8% 0,5% 0,5% 0,76% 

8.       Actius financers (adquisició). 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,23% 

9.       Passius financers (amortizació). 7,2% 9,5% 10,2% 9,6% 9,1% 7,39% 

Total despeses de capital 20,4% 15,4% 12,1% 14,4% 18,8% 15,73% 

Total despeses 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,00% 

 
 
4. Participació percentual dels capítols d’ingrés sobre el total del pressupost 

comparat amb la mitjana nacional de tots els Ajuntaments.  
 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 
nacional 
2013 

1.       Impostos directes. 36,6% 41,8% 47,4% 45,1% 46,3% 41,59% 

2.       Impostos indirectes. 1,5% 0,5% 1,0% 0,7% 0,3% 2,77% 

3.       Taxes i altres ingressos. 11,3% 13,0% 13,7% 13,6% 13,8% 17,76% 

4.       Transferències corrents. 34,8% 36,0% 33,0% 34,7% 31,9% 30,54% 

5.       Ingressos patrimonials. 1,4% 1,4% 1,2% 1,6% 1,4% 2,37% 

Total ingressos corrents 85,6% 92,7% 96,3% 95,7% 93,7% 95,03% 

6.      Alienació d’inversions reals. 2,6% 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 1,14% 

7.       Transferències de capital.  5,8% 6,2% 0,0% 0,0% 0,5% 2,74% 

8.  Actius financers  (Alienació). 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,24% 

9.       Passius financers (emisió). 5,7% 0,0% 3,4% 4,0% 5,5% 0,85% 

Total ingressos de capital 14,4% 7,3% 3,7% 4,3% 6,3% 4,97% 

Total ingressos 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,00% 
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5. Increments percentuals per capítols de despesa sobre el pressupost 
precedent. 

 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 

1.       Despeses de  personal. -1,5% -5,4% -1,3% 0,2% -1,1% 

2.       Despeses corrents  en béns i serveis. -3,6% -14,6% 8,8% 0,5% 3,8% 

3.       Despeses financeres. -37,6% -4,0% 23,6% -4,9% -3,1% 

4.       Transfèrencies corrents. 5,0% -14,9% 50,8% -15,0% 20,2% 

Total despeses corrents -3,7% -9,5% 7,0% -1,5% 2,5% 

6.       Inversiones reals. 13,8% -65,5% -84,5% 476,6% 132,1% 

7.       Trasferències de capital. 19,1% -34,7% 4,8% -36,1% 8,7% 

8.       Actius financers (adquisició). 42,9% -30,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

9.       Passius financers (amortizació). 17,3% 12,9% 10,5% -4,4% 2,5% 

Total despeses de capital 15,7% -35,7% -19,5% 22,2% 39,2% 

Total despeses -0,2% -14,9% 2,9% 1,4% 7,8% 

 
 
 
6. Increments  percentuals per capítols d’ingrés sobre el pressupost precedent. 
 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 

1.       Impostos directes. -3,4% -0,2% 13,5% -3,4% 10,6% 

2.       Impostos indirectes. 63,6% -72,4% 108,4% -28,1% -48,5% 

3.       Taxes i altres ingressos. -7,3% 0,7% 5,4% 0,2% 10,1% 

4.       Transferències corrents. 8,9% -9,3% -8,2% 6,6% -0,9% 

5.       Ingressos patrimonials. -22,5% -11,1% -13,4% 34,6% -9,3% 

Total ingressos corrents -2,7% -5,2% 4,0% 0,8% 5,6% 

6.      Alienació d’inversions reals. -36,0% -72,6% Desap Desap -24,9% 

7.       Transferències de capital.  160,3% -7,0% Desap Desap Nueva 

8.  Actius financers  (Alienació). 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

9.       Passius financers (emisió). 0,0% 100,0% Nueva 18,0% 50,3% 

Total ingressos de capital 17,4% -55,7% -49,3% 16,5% 58,6% 

Total ingressos -0,2% -12,5% 0,1% 1,4% 7,8% 
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7. Evolució del nombre d’habitants d’Alcoi a 31/12 dels anys assenyalats. 
 
 
 

 Data habitants 

dic-08 64706 

dic-09 62723 

dic-10 62271 

dic-11 62527 

dic-12 62076 

dic-13 61937 

 
 
 
8. Despesa en  €   per habitant comparat amb la mitjana provincial i de la 

Comunitat Valenciana. 
 
 
 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 
Alicante 
2013 

Com.Val. 
2013 

1.       Despeses de  personal.   340,11    324,18    318,81    321,67  
        

318,83  313,48 352,31 

2.       Despeses corrents  en béns i 
serveis.   249,03    214,28    232,17    234,92  

        
244,34  309,33 332,16 

3.       Despeses financeres.     21,98      21,27      26,18      25,07  
          

24,36  25,32 35,90 

4.       Transfèrencies corrents.     51,32      44,00      66,07      56,56  
  

68,11  51,13 101,49 

Total despeses corrents 
  

662,44  
  

603,73    643,22    638,21  
        

655,63  699,26 821,86 

6.       Inversiones reals.     98,27      34,19        5,28      30,69  
          

71,39  39,53 67,18 

7.       Trasferències de capital.       9,02        5,93        6,19        3,98  
            

4,34  2,03 2,90 

8.       Actius financers (adquisició).       3,19        2,25        2,24        2,26  
            

2,26  2,02 2,00 

9.       Passius financers (amortizació).     59,67      67,87      74,69      71,91  
          

73,85  70,59 83,29 

Total despeses de capital 
  

170,15  
  

110,24      88,41    108,84  
        

151,84  114,17 155,37 

Total despeses 
  

832,59  
  

713,97    731,63    747,05  
        

807,48  813,43 977,23 
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9. Ingrés en  €   per habitant comparat amb la mitjana provincial i de la 
Comunidat Valenciana. 

 
 
 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 
Alacant 
2013 

Com.Val
2013 

1.       Impostos directes.   304,80    306,48    346,46    337,26  
     

373,79  399,02 414,51 

2.       Impostos indirectes.     12,52        3,48        7,22        5,23  
         

2,70  17,03 27,54 

3.       Taxes i altres ingressos.     94,17      95,54    100,26    101,23  
     

111,71  161,37 167,32 

4.       Transferències corrents.   289,33    264,33    241,57    259,29  
     

257,62  202,35 343,39 

5.       Ingressos patrimonials.     11,72      10,50        9,05      12,27  
       

11,15  20,88 20,57 

Total ingressos corrents 
  

712,54  
  

680,33    704,56    715,28  
     

756,98  800,65 973,33 

6.      Alienació d’inversions reals.     21,50        5,93        0,00        0,00  
         

0,00  17,69 11,12 

7.       Transferències de capital.      48,50      45,42            -             -   
         

3,76  4,66 4,56 

8.  Actius financers  (Alienació).       2,23        2,25        2,24        2,26  
         

2,26  1,84 1,50 

9.       Passius financers (emisió).     47,82            -       24,83      29,52  
       

44,48  2,64 3,59 

Total ingressos de capital 
  

120,05  
    

53,60      27,07      31,77  
       

50,50  26,83 20,77 

Total ingressos 
  

832,59  
  

733,93    731,63    747,05  
     

807,48  827,48 994,10 

 
 

10. Impostos Municipals, Taxes, y Preus Públics per quantia i percentatge sobre 
l’ import total d’ingressos. 

 
 
 

 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 

Ibi 14.440,94 65,3% 16.884,56 79,4% 16.358,49 70,15% 18.317,37 78,55% 

Iae 990,36 4,5% 1.007,94 4,7% 998,84 4,28% 992,46 4,26% 

Icio 215,60 1,0% 450,80 2,1% 324,00 1,39% 166,50 0,71% 

Ivtm 3.039,74 13,7% 3.023,11 14,2% 2.927,30 12,55% 3.000,07 12,87% 

Iivtnu 613,80 2,8% 747,45 3,5% 651,00 2,79% 841,65 3,61% 

Total impostos municipals 19.300,44 87,3% 22.114,64 104,0% 21.259,63 91,17% 23.318,05 100,00% 

taxes prestació serveis 3.167,57 63,3% 3.277,92 61,8% 3.721,63 66,49% 3.999,13 71,45% 

taxes aprofitament 
especial 1.110,34 22,2% 1.005,99 19,0% 999,20 17,85% 976,15 17,44% 

preus públics 662,95 13,3% 719,13 13,6% 585,87 10,47% 621,58 11,11% 

Total taxes y preus públics 4.940,86 98,8% 5.003,04 94,3% 5.306,70 94,82% 5.596,87 100,00% 
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11. Repartiment per Àrea de Despesa del Pressupost de 2014 contrastat amb el 

Pressupost precedent. 
 
 
 
 

Àrea de despesa 2013 2014 % increment 

1.  Serveis  públics bàsics 16.310.530,06 18.803.808,30 15,3% 

2.  Actuacions protecció/promoció social 2.458.008,69 2.830.425,36 15,2% 

3.  Producció de béns públics preferents 9.432.923,72 9.019.412,98 -4,4% 

4.  Actuacions de caràcter econòmic 2.948.688,22 3.242.263,51 10,0% 

9.  Actuacions de caràcter generalProd.béns 
públics de caàcter econòm. 9.226.299,30 10.056.368,79 9,0% 

0.  Deute Públic 5.997.437,25 6.060.432,98 1,1% 

TOTAL 46.373.887,24 50.012.711,92 7,8% 

 
 
 
 
 
 
 

Alcoi, 14 de Maig de 2014. 
 

L’Alcalde, 
 
 
 
 

Antonio Francés Pérez 


