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4. Como os cartos non caen dunha billa tes que EQUILIBRAR O ORZAMENTO. Marca os ingresos que aumentarías e os 

gastos que recortarías. Finalmente indica a cantidade que precisas de cada un para financiar a túa proposta.

Podes ver de novo os paneis para lembrar o significado dos debuxos.

Responde as seguintes catro preguntas e participa no sorteo!

Agora que xa coñeces os orzamentos de Cangas,

introdúcelle ó teu toque persoal.

3. CANTIDADE que destinarías. 

Cada cadrado son 20.000€.

Marca os que consideres.

2. Identifica o PROGRAMA DE 

GASTO da túa proposta

1. Pon nome a TÚA PROPOSTA 

de gasto
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x 1.10 máx.

IBI Urbana

x 0.40 mín.

x 0.60 = GRAVAMEN

Valor catastral
da finca urbana

...un PLAN DE ACTIVIDADE FINANCEIRA, é 
dicir, o conxunto de ingresos e gastos de 
todo o ano...

...un REFLEXO DAS DECISIÓNS POLÍTICAS
que quere pór en marcha un equipo de 
goberno...

...un documento VINCULANTE, polo que 
CONDICIONA AS DECISIÓNS ao longo do 
ano...
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INGRESOS GASTOS

9 1.269.182,74 €

4.150.203,60 €

992.998,86 €

%

30 %

7 %

18 %

10 %

26 %

2.425.982,43 €

1.350.508,45 €

3.668.454,48 €
Actuacións xerais 

Produción de bens públicos 

Protección e promoción social 

Servizos públicos básicos 

Débeda pública

Actuacións económicas

Administración financieira e tributaria 

Servizos de carácter xeral 

Órganos de goberno 

Infraestructuras 

Fomento do emprego

Servizos sociais e Promoción social 

Medio ambiente 

Benestar comunitario 

Vivenda e Urbanismo 

Seguridade e Mobilidade 

Débeda pública 

Comercio, Turismo e PYMEs 

Deporte 

Educación 

Sanidade 

Cultura 

Outras actuacións de carácter económico 

Transporte público 

Impostos

Transferencias

Taxas

Ingresos patrimoniais

%7.899.488,17 € 57

%
4.704.900,00 €

34

%1.161.442,40 € 8,3

%91.500,00 € 0,7
Da Xunta

Da Deputación

Da Xunta

Do Estado

IBI Urbana

IAE

ICIO

IVTM

Uso privado do dominio público
Prezos públicos por prestación de servizos
Outros 
Actividades de competencia local 

Da Deputación

13.857.330,57 €
ORZAMENTO DE
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En resumo, o orzamento é...
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Enche a ficha en 4 
pasos e participa no 

sorteo de dúas 
entradas a un evento 

cultural!

Enche a ficha en 4 
pasos e participa no 

sorteo de dúas 
entradas a un evento 

cultural!

INGRESOS GASTOS

13.857.330,57 €
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