Guia breu de conceptes pressupostaris
Què és el pressupost?

El pressupost municipal és el pla econòmic i financer anual vinculat a l’estratègia formulada per
l’equip de govern. És una eina clau per a la gestió pública, servint per a la planificació,
l’avaluació i el control de les actuacions municipals. Té caràcter anual i conté les previsions
d’ingressos que s’esperen obtenir i les despeses que com a màxim es podran realitzar en
l’exercici corresponent.

Com s’estructura el pressupost?

Per obtenir la informació oportuna, el pressupost s’estructura seguint les següents
classificacions:
•

Classificació orgànica: es classifiquen els ingressos i les despeses segons l’àrea que els
obté o les executa (qui ingressa i qui gasta?). Per exemple: Cultura, urbanisme, medi
ambient, turisme, seguretat ciutadana,...

•

Classificació per programes: es classifiquen les despeses segons la finalitat que es
persegueix (per a què es gasta?). Per exemple: vies públiques, proveïment d'aigua,
clavegueram, enllumenat públic, platges, serveis socials bàsics, llars d'infants, ......

•

Classificació econòmica: es classifiquen ingressos i despeses segons la seva naturalesa
econòmica (què s’ingressa i en què es gasta?). Per exemple: impostos, taxes, despeses de
personal, compres, inversions,...

Com s'elabora el pressupost?
El pressupost constitueix el principal instrument del què disposa el Govern municipal per
expressar i aconseguir els objectius que s'ha proposat. S’emmarca dins d’un marc financer a
mig termini i s’inicïa amb les previsions dels ingressos municipals, d'acord amb les ordenances

fiscals a aprovar, i la determinació del volum màxim de despeses en què pot incórrer
l'Ajuntament, a fi de poder complir amb la normativa d’hisendes locals, amb els objectius
relatius a l'estabilitat pressupostària i amb els objectius financers propis. Amb aquests objectius
financers fixats, es delimiten els imports màxims pel que fa a despeses corrents i despesa de
capital (inversions).

Per assignar la despesa corrent s'assigna inicialment la despesa per a les diferents àrees de
les què es composa l'Ajuntament, considerant en tots els casos les prioritats establertes i les
despeses ja compromeses. Aquestes àrees realitzen les seves propostes d'assignació de
recursos als seus programes i projectes d'acord amb els topalls indicats. Posteriorment es
revisen les propostes d'assignació de recursos formulades i es realitzen els darrers ajustos a fi
que les assignacions responguin a les prioritats i objectius determinats per l'equip de Govern.

Pel que fa a les despeses de capital, aquestes s’assignen als diferents projectes d'inversió
d'acord amb les prioritats establertes per l’equip de Govern dins la seva programació pluriennal.

Realitzades les assignacions pressupostàries finals, es concreta el pressupost i s'elabora la
documentació que l’ha d’acompanyar per configurar el projecte a presentar al Ple.

Qui aprova el pressupost?
El pressupost l'aprova inicialment el Ple municipal. A continuació s’exposa durant 15 dies al
públic, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província, durant els quals els interessats el
poden examinar i, si així ho consideren, fer al·legacions. Finalitzat aquest període, l'aprovació
definitiva del pressupost correspon al Ple municipal.

En cas de no realitzar-se l’aprovació definitiva del pressupost abans del 31 de desembre, es
prorroga de forma automàtica el pressupost del darrer exercici aprovat, amb determinats
ajustos definits per la normativa.

Com s'executa el pressupost?
La fase d’execució del pressupost és aquella en la qual al llarg de l’any pressupostari (de l’1 de
gener a 31 de desembre) es van obtenint i recaptant els ingressos i es van realitzant les
despeses pressupostades. Durant aquesta fase es poden produir modificacions en els
ingressos i les despeses envers a allò aprovat inicialment en el pressupost (pressupost inicial),
donant lloc al què es coneix com a pressupost definitiu. Les modificacions que es poden produir
en el pressupost responen a unes tipologies i elements definits concretament per la normativa
d’hisendes locals i d’estabilitat pressupostària.

Un cop finalitzat l’exercici pressupostari, es formulen els comptes anuals de l’Ajuntament
(Compte general) què s’aproven pel Ple municipal i es trameten a la Sindicatura de comptes
per a la seva verificació externa.

A què es destinen les despeses?
El pressupost es destina a finançar les despeses derivades de les competències que tenen
assignades els municipis. Dins d’aquestes competències els municipis poden decidir quines
activitats o serveis prestar, així com el seu nivell de qualitat i quantitat. Per tant, el darrer límit
serà la capacitat financera per a executar-les.
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Com es financen les despeses:
Pel finançament de la despesa pressupostada, els municipis compten amb els següents
instruments:
•

Els tributs propis, representats pels impostos i les taxes i altres ingressos per prestació de
serveis

•

Les transferències corrents procedents d’altres administracions.

•

L’endeutament.

Els impostos estan configurats per una cistella formada per cinc figures, tres de les quals són
obligatòries: l’impost sobre béns immobles (IBI), l’impost sobre activitats econòmiques (IAE) i
l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM); i les dues restants són potestatives:

l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) i l’impost sobre increment de valor
dels terrenys (IIVTNU).

Conjuntament amb els impostos, les taxes i altres ingressos per la prestació de serveis públics
constitueixen els anomenats tributs propis. Essencialment es caracteritzen per la utilització
privativa del domini públic (ocupació de la via pública,...), per la prestació d’un servei públic
(recollida de residus, clavegueram,...), o per la realització d’activitats administratives de
competència municipal (tramitacions administratives, llicències,...). Com es pot apreciar, la idea
fonamental

d’aquests

ingressos

és,

a

diferència

dels

impostos,

l’existència

d’una

contraprestació o d’un benefici individualitzable.

Per la seva part, les transferències corrents estan essencialment configurades per la
participació en els ingressos de l’Estat (PIE), que és la partida més important d’aquest capítol.
La PIE funciona com una subvenció general no condicionada i es calcula fonamentalment a
partir de la població de dret i en funció de la recaptació dels ingressos tributaris estatals.

A més a més, els municipis compten amb la possibilitat d’accedir al producte de les operacions
de crèdit. Aquest endeutament nomès es pot destinar al finançament d’inversions i
excepcionalment per a finançar despeses corrents. L’endeutament també funciona com un
instrument d’equitat intergeneracional en permetre que les generacions futures participin en el
finançament dels projectes d’inversió que, per definició, tenen un període de vida útil que
s’estén al llarg dels exercicis futurs.
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