6a EDIFICIÓ DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE PEDREGUER

RESUM INFORMATIU
SOBRE EL PRESSUPOST MUNICIPAL

1. CONCEPTE DE PRESSUPOST DE LES ENTITATS LOCALS
L’art. 162 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
(TRLRHL), defineix el pressupost general de las entitats locals com “l’expressió
xifrada, conjunta i sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, poden
reconèixer l’entitat, i els seus organismes autònoms, i dels drets que es
previngué liquidar durant el corresponent exercici, així com de les previsions
d’ingressos i despeses de les societats mercantils, el capital social de les quals
pertany íntegrament a l’entitat local corresponent”.
En l’àmbit concret de les entitats locals, s’ha definit el pressupost com el
“document pel qual es materialitza i quantifica el programa d’un equip de
govern. Per això, aquest deu ser el principal impulsor del pressupost en les seues
tres vessants dinàmiques:
1. L’elaboració com a procés ordenat de debat en el seny de l’equip de
govern i del Ple, així com àmbit adequat per a la participació ciutadana en
el disseny de polítiques públiques.
2. El seguiment com a sistema d’informació per a la gestió econòmica del
procés de govern.
3. La seva avaluació com a disciplina sistemàtica que permet millorar el
disseny de les diferents polítiques.”

2. CARACTERÍSTIQUES QUE PRESENTA TOT PRESSUPOST
1.- L’activitat pressupostaria constitueix un acte de previsió.
2.- El pressupost es un document d’elaboració periòdica. El Art. 164 del TRLRHL
recull que “les entitats locals elaboraran i aprovaran anualment un pressupost
general…”.
3.- El pressupost suposa una idea d’equilibri entre ingressos i despeses expressat
a través del llenguatge contable.
4.- El pressupost es una previsió normativa.
5.- El pressupost reflecteix la concreció del pla econòmic de la Hisenda Pública
per a un determinat període.

3. ELABORACIÓ DEL PRESSUPOST
Per a l’elaboració del pressupost de l’entitat local deguem recollir la
següent informació:
- Els estats de despeses, en els que s’inclouran, amb la deguda
especificació, els crèdits necessaris per a atendre el compliment de les
obligacions.
- Els estats d’ingressos, en els que figuraran les estimacions dels distints
recursos econòmics a liquidar durant l’exercici.

4. ESTRUCTURA DEL PRESSUPOST
L’estructura dels pressupostos de las entitats locals ve regulada per
l’ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre modificada per l’Ordre
HAP/419/2014, de 14 de març. S’aproven per la aquesta Ordre, l’estructura,
normes i codis, als quals hauran d’adaptar-se els pressupostos de les entitats
locals.

5. CRITERIS GENERALS DE CLASSIFICACIÓ DE DESPESES
Els estats de despeses dels pressupostos de les entitats locals es
classificaran amb els següents criteris:
a) Per programes. (Àrea de despesa, política de despesa, programes i
grups de programes i programa).
b) Per categories econòmiques. (capítols, articles, conceptes i
subconceptes).
c) Opcionalment, per unitats orgàniques.

6. CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA DE L’ INGRÉS
Les previsions incloses en els estats d’ingressos del pressupost de l’entitat
local es classificaran separant les operacions corrents, les de capital i les
financeres, d’acord amb la estructura aprovada per capítols, articles, conceptes i
subconceptes.

7. CONDICIONS D’OBLIGAT COMPLIMENT
-

COMPLIMENT LLEI ESTABILITAT: obliga a totes les entitats locals a
tenir el 2016 un dèficit estructural del 0%.

-

COMPLIMENT REGLA DE LA DESPESA: marca la variació màxima del
pressupost que es vol aprovar respecte a la última liquidació aprovada
(compara operacions no financeres cap. 1 a 7).

A efectes pràctics i aplicat al pressupost per a 2016 de Pedreguer: es comparen
el resultats de la última liquidació aprovada ( 2015 ) es realitzen els
ajustaments corresponents (es resten interessos del deute i despeses finançades
per altres administracions). Sobre eixes dades, s’aplica el increment aprovat per
a 2016. Per a 2016, la “regla de la despesa” és 1,8%: les despeses no financeres
ajustades no poden incrementar-se més de l’1,8% respecte a la liquidació de
l’any 2015.
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