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JORDI CALATAYUD I SANCHIS, portaveu adjunt del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de 
Catalunya - Els Verds - Independents per Gavà a l'Ajuntament de Gavà, d'acord amb l'establert a 
l'article 66,3 del Reglament Orgànic Municipal, i perquè sigui substanciat durant el proper Ple 
municipal ordinari, en base als següents 
 
Antecedents 
 
Una de les principals fonts de finançament dels Ajuntaments és la Participació en els ingressos de 
l’Estat (PIE). Aquesta participació, junt amb la compensació que es rep per l’IAE, constitueixen el 
gruix de les aportacions de l’Estat a l’economia de l’Ajuntament. 
 
Es dona la circumstància que, al pressupost per a l’any 2014, estava previst rebre de l’Estat un 
total de 9.755.000 €. Tot i això, el PIE que va ingressar l’Estat va ser de menys de 8.450.000 €. 
Com que no s’ha presentat encara la liquidació de l’exercici passat, no sabem si amb la 
compensació per IAE es van complir les expectatives i l’aportació estatal va ajustar-se al 
pressupost previst. 
 
D’altra banda, per a aquest 2015, el pressupost contempla una previsió d’ingressos provinents de 
l’Estat d’uns 9.700.000 €. En canvi, els càlculs del que pertoca ingressar per PIE segons els 
criteris publicats pel Ministeri d’Hisenda indiquen que l’Estat només aportarà uns 9 milions d’euros. 
De fet, segons el mateix Ministeri ha publicat, el lliurament mensual a compe d’aquest gener tant 
del PIE com de la compensació de l’IAE ha estat de 797.143,64 €, quantitat que, extrapolada a tot 
l’any, resultaria en una aportació global de 9.565.723 €. 
 
En tot cas, resulta difícil escatir si l’aportació efectiva de l’Estat s’ajusta al previst als pressupostos 
municipals, o bé és inferior o superior. 
 
Per aquest motiu, formulem la següent 
 
Pregunta: 
 
•En el darrer exercici de 2014, l’aportació anual de l’Estat va ser superior o inferior a la prevista als 
pressupostos municipals aprovats el 19 de desembre de 2013? 
•Donat que ja s’han publicat les xifres del PIE corresponents al 2015, quina és la desviació prevista 
en aquesta partida que s’estima que hi haurà a 31 de desembre de 2015, respecte als 
pressupostos municipals aprovats el 18 de desembre de 2014? 
 
 
Gavà, 23 de febrer de 2015 
 
 
 
 
 
 
 
Signat: Jordi Calatayud i Sanchis  
Grup Municipal d'ERC-EV-IxG 
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