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• Elaboració i aprovació del pressupost

• Control i seguiment del pressupost

• Liquidació del pressupost

Fases del pressupost



Elaboració i 

aprovació del  

pressupost



Procediment d’aprovació del pressupost



Mapa dels pressupostos

Impostos Taxes i preus

públics
Transferències Crèdits

Ingressos Despeses≥



49,38%

21,71%

25,82%

0,07% 3,02%

MAPA DELS PRESSUPOSTOS

Impostos

Taxes i altres ingressos

Transferencies

Alineació inversions reals

Passius financers



Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera

Regla de la despesa

• La variació de la despesa computable de l’Administració central, 
de les comunitats autònomes, i de les corporacions locals no pot 
superar la taxa de referència de creixement del producte interior 
brut de mitjà termini de l’economia espanyola.  

– El  consell de ministres de 27-06-2014 ha aprovat els següents límits de la 
despesa per al període:

 Any 2015 1,3

 Any 2016 1,5

 Any 2017 1,7

Fiscalització prèvia



Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera

Article 27.2

• Fins el dia 30 de setembre els Ajuntaments hauran d’enviar al 
MHAP les línies fonamentals del pressupost  de l’any següent.

– Estat de previsió de moviments i situació del deute

– Informació que permeti relacionar el saldo resultant dels ingressos 
i despeses de les línies fonamentals del pressupost amb la capacitat 
o necessitat de finançament.

– Informe de l’interventor d’avaluació del compliment de l’objectiu 
d’estabilitat, de la regla de la despesa i del límit del deute

Fiscalització prèvia



31/12/2015Data màxima

Publicació BOP (Aprovació 

definitiva)31/12/2015Data màximaPublicació BOP (Aprovació definitiva)

28/12/2015Aprovació definitiva (Ple)28/12/2015Aprovació definitiva (Ple)

23/12/2015Aprovació definitiva (Informativa)23/12/2015Aprovació definitiva (Informativa)

21/12/201515 dies hàbilsPeríode d'al·legacions21/12/201530 dies hàbilsPeríode d'al·legacions

30/11/2015Publicació BOP13/11/2015Publicació BOP

29/11/2015Aprovació inicial  (Ple)08/11/2015Aprovació inicial  (Ple)

Dates màximes segons lleiPressupostDates màximes segons lleiOrdenances fiscals

Calendari segons l'article 16 i l'article 169, apartat 2 del "Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de 

marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Haciendas locales". 

CALENDARI APROVACIÓ D'ORDENANCES FISCALS I PRESSUPOST



Notes:

• Tant les ordenances fiscals i el pressupost s’aproven per majoria simple.

• No és obligatori aprovar cada any les ordenances fiscals, ja que si 

aquestes no es modifiquen, es mantenen per a l’any següent 

• Si al dia 1 de gener, no s’ha aprovat el pressupost, aquest es prorroga 

automàticament fins a l’aprovació del nou pressupost. Es pot donar el cas 

de que es funcioni amb el pressupost prorrogat durant tot l’exercici.

• La llei preveu que si durant un exercici es funciona amb un pressupost 

prorrogat i el de l’any següent es presenta al Ple per la seva aprovació i no 

s’aprova, automàticament les competències per a la seva aprovació passen 

a la Junta de Govern.



Les ordenances fiscals



Què són?

Les ordenances fiscals són la norma 

reglamentaria mitjançant la qual les entitats 

locals poden exercir les potestats que els 

atorga la llei en matèria de tributació local



Què contenen?

• La determinació dels fets imposables, els subjectes 
passius, responsables, exempcions, reduccions i 
bonificacions, base imposable i liquidable, tipus de 
gravamen o quota tributària, període impositiu i de 
pagament, dels tributs

• Els règims de declaració i ingrés

• Les dates d’aprovació i d’inici d’aplicació

• Les normes que regeixen el reglament d’aplicació i 
inspecció



Les ordenances fiscals

1. Impostos d’imposició obligatòria
1. Impost sobre béns immobles (IBI)

2. Impost sobre activitats econòmiques (IAE)

3. Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)

2. Impostos potestatius
1. Impost sobre construccions, instal·lacions (ICIO)

2. Impost sobre increment valor terrenys (Plus vàlua)

3. Taxes i preus públics
1. Taxes

2. Preus públics

4. Contribucions especials

Ordenances fiscals



1- Impostos d’imposició obligatòria

1. Impost sobre béns immobles (IBI)

2. Impost sobre activitats econòmiques (IAE)

3. Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)



1 . 1 Impost sobre béns immobles

La resultant d’aplicar un gravamen 

al valor catastral

Quota

El valor cadastral del béBase 

imposable

Els propietaris dels bénsSubjecte 

passiu

La propietat de béns immobles de 

naturalesa rústica, urbana i de 

característiques especials

Fet 

imposable



1 . 1 Impost sobre béns immobles

Tipus de gravamen

Mínim Màxim

Urbana 0,40 % 1,10 %

Característiques especials 0,40 % 1,30 %

Rústica 0,30 % 0,90 %



1.2 Impost sobre activitats 

econòmiques

La resultant d’aplicar el coeficient de ponderació 

fixat per la llei, i per un coeficient de situació fixat 

per l’Ajuntament

Quota

Totes aquelles empreses jurídiques que tinguin un 

volum de negocis superior a 1.000.000 d’€.

Estan exemptes les persones físiques

Subjecte 

passiu

Exercici d’activitats econòmiquesFet imposable



1.2 Impost sobre activitats 
econòmiques

Coeficient de situació
Mínim Màxim

0,40 3,80

Hi poden haver fins a un màxim de 9 grups de situació



1.3 Impost sobre vehicles de tracció 

mecànica

Per aplicació de les tarifes 

determinades segons la potència i 

classe del vehicle

Quota

Les persones físiques i jurídiques 

titulars del permís de circulació dels 

vehicles

Subjecte 

passiu

La titularitat de vehicles de tracció 

mecànica

Fet imposable



1.3 Impost sobre vehicles de tracció 
mecànica

Càlcul quota

Quota bàsica - Establerta per l’Estat

Coeficient municipal mínim  1

Coeficient municipal màxim  2

Quota total = Quota bàsica  x  Coeficient municipal



2. Impostos potestatius

1. Impost sobre construccions, instal·lacions (ICIO)

2. Impost sobre increment valor terrenys (Plus vàlua)



2.1 Impost sobre construccions, instal·lacions i 

obres

Qui suporta el cost de la construcció, 

instal·lació o obra

Subjecte 

passiu

El cost real i efectiu de l’obraBase 

imposable

Aplicar sobre el cost de l’obra, del 

gravamen que fixi l’ajuntament (fins el 4%)

Quota

Construcció, instal·lació i obra dins del 

terme municipal, que requereixi llicència 

d’obres o urbanística i l’hagi d’expedir 

l’Ajuntament

Fet imposable



2.2  Impost sobre increment de valor 

dels terrenys de naturalesa urbana

El venedorSubjecte 

passiu

L’increment de valor dels terrenysBase 

imposable

Aplicació a la base imposable del tipus de gravamen 

fixat pels ajuntaments fins els límits del 30% per cada 

període d’escala

Quota

L’increment de valor dels terrenys de naturalesa 

urbana com a conseqüència de la seva transmissió 

de propietat

Fet imposable



2.2  Impost sobre increment de valor 

dels terrenys de naturalesa urbana

• Es poden establir bonificacions per 

quan la transmissió es produeix per 

mort del propietari



3- Taxes i Preus Públics

1. Taxes

2. Preus Públics



3.1 Taxes



3 .1 Taxes

Tribut d’imposició voluntària que poden 
establir els ens locals com a contrapartida de 
la utilització privativa o l’aprofitament especial 
d’un bé de domini públic local, de la prestació 
de serveis públics o de la realització 
d’activitats administratives de competència 
local que es refereixin, afectin, o beneficiïn de 
manera particular els subjectes passius



3.1 Taxes

• Fet imposable:

– Utilització privativa domini públic local

– Prestació d’un servei públic

• Subjecte passiu:

– Els que gaudeixin o s’aprofitin del domini 

públic local

– Els que sol.licitin o resultin afectats pels 

serveis o activitats locals



3.1 Taxes

• Quota

– Ha de ser fixada per l’ordenança fiscal, pot consistir en:

• El resultat d’aplicar una tarifa

• Una quantitat fixa

• La combinació de totes dues

– L’import estimat de les taxes no pot excedir, en conjunt, 
el cost real o previsible del servei o, en el seu defecte, 
del valor de la prestació rebuda



3.1 Taxes

• No es poden imposar taxes per als serveis 

següents:

– Abastament d’aigua potable en fons públiques

– Enllumenat de vies públiques

– Vigilància pública en general

– Protecció civil

– Neteja de la via pública

– Ensenyament en els nivells d’educació obligatòria



3.2 Preus públics



3.2 Preus públics

Tributs que s’apliquen per la prestació de 
serveis o la realització d’activitats municipals.

A diferència de les taxes només ho paguen 
els usuaris del servei o l’activitat, per tant són 
d’imposició voluntària.

Estan exclosos els serveis o activitats que la 
LRHL reserva a les taxes (art.20 1 b)



3.2 Preus públics

• Fet imposable:

– Utilització d’un servei o activitat municipal

• Subjecte passiu:

– El que demani la prestació del servei o 

participi en l’activitat



3.2 Preus públics

• Quota

– Ha de ser fixada per l’ordenança fiscal.

– Es pot aprovar al llarg de l’exercici econòmic, quan es 
vagi a prestar el servei o activitat .

– L’import dels preus públics haurà de cobrir com a 
mínim el cost del servei prestat o de l’activitat 
realitzada.



3.2 Preus públics

• Bonificacions: es poden establir preus per sota 

del cost del servei o activitat per raons socials, 

benèfiques, culturals o d’interés públic

• L’Ajuntament ha de dotar el pressupost de 

consignació suficient per a cobrir la part no 

finançada del servei mitjançant el preu públic 

corresponent



4. Contribucions especials



4 - Contribucions especials

• Fet imposable

– L’obtenció, per part del subjecte passiu, 

d’un benefici o augment del valor dels 

seus béns com a conseqüència de:

• La realització d’una obra pública

• L’establiment d’un servei públic local

• L’ampliació d’un servei públic local



• Base imposable

– Màxim el 90% del cost que suporta l’ens local, que 

inclou:

• Projectes, direcció d’obra..etc

• Import de les obres i dels serveis

• Adquisició de terrenys

• Indemnitzacions

• Interessos de crèdits

– No poden incloure’s en el total que suporta l’ens 

local, aquelles subvencions rebudes per a l’actuació

4 - Contribucions especials



Pressupost



Índex

1. Definició, procés, estructura i classificació

2. L’elaboració del pressupost municipal

3. L’anàlisi del pressupost municipal

4. Les modificacions del pressupost



• Definició, procés, estructura 

i classificació

• L’elaboració del pressupost municipal

• L’anàlisi del pressupost municipal

• Les modificacions del pressupost



El pressupost municipal - definició

Expressió xifrada conjunta i sistemàtica de 

les obligacions que, com a màxim, pot 

reconèixer l’entitat i els seus organismes 

autònoms, i dels drets que es preveu que 

es liquidaran durant l’exercici



Els principis pressupostaris
• Anualitat - Han de coincidir amb l’any natural

• Unitat - Només hi ha un pressupost per a l’exercici

• Universalitat - Han de contenir totes les despeses i ingressos de 
l’ajuntament

• Equilibri - S’han d’aprovar sense dèficit inicial

• Especialitat - Les despeses només poden destinar-se a allò pel que 
s’ha previst en el pressupost, i no poden superar els límits que s’hi 
estableixen

• No afectació - Els recursos serveixen per satisfer un conjunt 
d’obligacions, excepte les despeses amb ingressos afectats.

• Estabilitat - Ha de reflectir una situació d’equilibri o superàvit 
pressupostari

• Transparència - Han de contenir la informació necessària per verificar 
el compliment de la llei



Contingut del pressupost

• Estat d’ingressos i despeses 

• Bases d’execució del pressupost

• Annexos:
• Plans i programes d’inversió i finançament dels tres anys següents 

(Obligatori)

• Documentació relativa a les societats mercantils i organismes 
autònoms dependents

• Memòria de l’alcaldia

• Liquidació del pressupost de l’exercici anterior

• Plantilla de personal de l’entitat

• Inversions a realitzar en l’exercici (quadre d’inversions)

• Informe de l’interventor d’avaluació del compliment de l’objectiu 
d’estabilitat, de la regla de la despesa I del límit del deute.

• Estat del deute



La classificació del pressupost

Ordre Ministerio de Economia y Hacienda

Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre

Existeixen  tres tipus de classificacions diferents:

• La classificació Econòmica (naturalesa econòmica)

• La classificació per Programes (finalitat i objectius)

• La classificació per unitats orgàniques (Opcional)



La classificació econòmica

Passius financersPassius financersIX

Actius financersActius financersVIII

Transferències de CapitalTransferències de capitalVII

Inversions realsAlienació d’inversionsVI

Ingressos patrimonialsV

Transferències correntsTransferències correntsIV

Despeses financeresTaxes i altres ingressosIII

Despeses en béns corrents i serveisImpostos indirectesII

Despeses de personalImpostos directesI

DespesesIngressosCap

Fons contingència i altres imprevistos



La classificació econòmica

el moviment de capital

Pressupost de Capital 

de despeses

Pressupost de capital 

d’ingressos

Pressupost ordinari de 

despeses

Pressupost ordinari 

d’ingressos

NO



La classificació per Programes

Grup de Funció Denominació

1 Serveis públics basics

2 Actuacions de protecció i promoció social

3 Producció de béns públics de caràcter preferent

4 Actuacions de caràcter econòmic

9 Actuacions de caràcter general

0 Deute públic



La classificació orgànica del pressupost

• No és obligatori per als ajuntaments

• Classificació de les despeses segons les àrees, 
per exemple ensenyament, seguretat, benestar 
social, joventut, urbanisme, regidories,...etc

• Permet l’anàlisi del servei i dotació de cada àrea.

• Coincideix en alguns punts en la classificació per 
programes



PRESSUPOST 2015 - INGRESSOS
Classificació econòmica

Ingressos corrents Pressupost Perc. par Perc. Tot

Cap 1 Impostos directes 13.457.000 50,92% 49,20%

Cap 2 Impostos indirectes 50.000 0,19% 0,18%

Cap 3 Taxes i altres ingressos 5.580.000 21,11% 20,40%

Cap 4 Transferencies corrents 6.992.000 26,46% 25,56%

Cap 5 Ingressos patrimonials 348.000 1,32% 1,27%

Total ingressos corrent 26.427.000 100,00% 96,61%

Ingressos per capital (inversions)

Cap 6 Alineació inversions reals 20.000 21,83% 0,07%

Cap 7 Transferencies capital 71.612 78,17% 0,26%

Total ingressos per capital (inversions) 91.612 100,00% 0,33%

Ingressos per operacions financeres

Cap 8 Actius financers 10.000 1,20% 0,04%

Cap 9 Passius financers 825.000 98,80% 3,02%

Total ingressos per operacions financeres 835.000 100,00% 3,05%

Total pressupost d'ingressos 27.353.612 100,00%



PRESSUPOST 2015 - DESPESES
Classificació econòmica  (Com ho gastem) Classificació per programes (En que ho gastem)

Despeses corrents Pressupost Perc. par Perc. Tot Despeses Pressupost Perc. par

Cap 1 Personal 11.460.065 47,00% 41,90% Progr 1 Serveis públics bàsics 12.110.652 44,27%

Cap 2 Bens corrents i serveis 11.444.236 46,93% 41,84% Progr 2 Actuacions de protecció i promoció social 2.101.002 7,68%

Cap 3 Financeres 390.000 1,60% 1,43% Progr 3 Producció de béns públics de caràcter preferent 4.888.182 17,87%

Cap 4 Tranferències corrents 1.090.310 4,47% 3,99% Progr 4 Actuacions de caràcter econòmic 1.486.733 5,44%

Cap 5
Fons de contingència i altres 

imprevistos
Progr 9 Actuacions de caràcter general 4.503.042 16,46%

Total despesa corrent 24.384.611 100,00% 89,15% Progr 0 Deute públic 2.264.000 8,28%

Despeses de capital (inversions) Total pressupost de despesa 27.353.611 100,00%

Cap 6 Inversions reals 1.095.000 100,00% 4,00%

Cap 7 Transferències capital 0 0,00% 0,00%

Total despesa de capital 1.095.000 100,00% 4,00%

Despeses fimanceres

Cap 8 Actius financers 0

Cap 9 Passius financers 1.874.000 100,00% 6,85%

Total despesa financera 1.874.000 100,00% 6,85%

Total pressupost de despesa 27.353.611 100,00%



PRESSUPOST 2015 – DESPESES
Quadre resum

Programa 1 Programa 2 Programa 3 Programa 4 Programa 9 Programa 0 TOTAL Percen

Cap 1 6.128.711 912.732 1.748.207 365.183 2.305.232 0 11.460.065 41,90%

Cap 2 4.843.791 860.470 2.760.475 932.250 2.047.250 0 11.444.236 41,84%

Cap 3 0 0 0 0 0 390.000 390.000 1,43%

Cap 4 69.150 307.800 376.500 188.300 148.560 0 1.090.310 3,99%

Cap 5 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

Cap 6 1.069.000 20.000 3.000 1.000 2.000 0 1.095.000 4,00%

Cap 7 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

Cap 8 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

Cap 9 0 0 0 0 0 1.874.000 1.874.000 6,85%

TOTAL 12.110.652 2.101.002 4.888.182 1.486.733 4.503.042 2.264.000 27.353.611 100,00%

Percen 44,27% 7,68% 17,87% 5,44% 16,46% 8,28% 100,00%



Estructura de la partida 

pressupostària



Exemple de partida pressupostària

Ajuntament de més de 5.000 habitants

Concepte - Consum d'aigua a l'Escola Bressol

Partida : X1052 92000 22101

Ajuntament de menys de 5.000 habitants

Concepte - Consum d'aigua

Partida : 920 221

Classificació per programes de despesa Classificació econòmica

Orgànica Àrea de despesa
Politica de 

despesa

Grup de 

programa
Programa Subprograma Capítol Article Concepte Subconcepte

X1052 9 2 0 0 0 2 2 1 01



• Definició, procés, estructura i 

classificació

• L’elaboració del pressupost 

municipal

• L’anàlisi del pressupost municipal

• Les modificacions del pressupost



El pressupost incrementalista

• S’elabora en base a un increment lineal del 

pressupost de l’any anterior, corregint:

– Les desviacions detectades en la liquidació

– Les variacions previsibles dels ingressos

– Els serveis nous que es proposen i les inversions que es 

volen executar

• No es posa en qüestió moltes de les despeses ni 

ingressos del pressupost, es perpetuen possibles 

ineficiències



Pressupost Base Zero

• S’ha de justificar de forma íntegra tot allò que 

compon el pressupost de l’ajuntament

• El gestor de l’entitat ha de qüestionar-se totalment 

els serveis i les activitats de l’ajuntament

• És una labor dificultosa i requereix de molts 

mitjans tècnics i moltes hores d’elaboració

• La millor manera és confeccionar-lo per 

programes



Elaboració del pressupost per Programes



Elaboració del pressupost per Programes



• Definició, procés, estructura i 

classificació

• L’elaboració del pressupost 

municipal

• L’anàlisi del pressupost 

municipal

• Les modificacions del pressupost



Anàlisi de l’evolució del pressupost

• Aquest tipus d’anàlisi és aplicable i es pot realitzar a 

la integritat del pressupost, a les diferents 

classificacions, en els diferents nivells fins arribar al 

mínim detall o partida (capítol, grup funcional, 

subgrup, programa, partida...etc)

• És un comparatiu exhaustiu dels increments i 

decrements respecte els anteriors exercicis i/o les 

seves liquidacions, de cada element subjecte 

d’anàlisi



Anàlisi comparatiu amb altres municipis

• Es tracta de comparar els ingressos i 

les despeses amb municipis de 

característiques similars

• A través de la informació pública es pot 

tenir accés tant a les característiques 

dels municipis, com als seus 

pressupostos aprovats.



L’anàlisi del pressupost corrent

Passius financersPassius financersIX

Actius financersActius financersVIII

Transferències de CapitalTransferències de capitalVII

Inversions realsAlienació d’inversionsVI

Ingressos patrimonialsV

Transferències correntsTransferències correntsIV

Despeses financeresTaxes i altres ingressosIII

Despeses en béns corrents i serveisImpostos indirectesII

Despeses de personalImpostos directesI

DespesesIngressosCap

Fons contingència i altres imprevistos



L’anàlisi del pressupost corrent

- Anualitat teòrica de crèdits amortitzats o avalats

= ESTALVI NET DEL PRESSUPOST

= Estalvi Brut del pressupost

- Capítols I, II i IV del pressupost de despeses

- Contribucions especials i quotes urbanització

+ Pressupost ordinari d’ingressos

Càlcul estalvi net:



L’anàlisi del pressupost corrent

• Càlcul del deute viu:

Cp / Po x 100

On:

Cp= Capital pendent d’amortitzar en crèdits 

demanats o avalats per l’ajuntament

Po= Total pressupost ordinari ingressos (-contr.esp)



L’anàlisi del pressupost corrent

• L’estalvi net ha de ser positiu, cas 

contrari, cal un pla de sanejament 

financer

• El deute viu de l’Ajuntament, no pot ser 

superior al 110%



• Definició, procés, estructura i 

classificació

• L’elaboració del pressupost 

municipal

• L’anàlisi del pressupost municipal

• Les modificacions del 

pressupost



MOTIU ÒRGAN D’APROVACIÓ
Crèdit extraordinari El ple de la corporació

Suplement de crèdit Les que diguin les bases d’execució del pressupost

Ampliació de crèdit El ple de la corporació

Transferència de crèdit Les que diguin les bases d’execució del pressupost

Generació de crèdit Les que diguin les bases d’execució del pressupost

Incorporació de romanents de crèdit El ple de la corporació

TIPUS DE MODIFICACIONS DEL PRESSUPOST



BASES D’EXECUCIÓ

Aquest document és bàsic, pel control i 

seguiment del pressupost, ja que en ell és 

regulen tots els processos per l’execució 

del mateix.



AL·LEGACIONS

Ordenances fiscals: Es poden introduir modificacions i 

millores en qualsevol apartat.

Pressupost: Només es poden introduir modificacions per 

errors o sí les partides estan incrementades 

injustificadament.

Despeses: Només es poden introduir modificacions per errors 

o si es pot demostra que no reflexen despeses 

compromeses i no incloses, com per exemple 

expropiacions, increments de costos d’obres,etc.

Bases d’execució: Es poden introduir modificacions i millores 

en qualsevol apartat.



Gràcies per la vostra atenció

Jaume Campreciós Colet

Tel. 610.293.425 / 93.506.96.20

Adreça electrònica: esquerra@amb.cat


