Què és el pressupost?
El pressupost municipal és el pla econòmic i financer anual vinculat a l’estratègia
formulada pel Govern de la ciutat, esdevenint una eina clau per a la gestió pública,
servint a la planificació, programació, control i seguiment i avaluació de les actuacions
municipals.
Té caràcter anual i conté les previsions d’ingressos que s’esperen obtenir i les despeses
(crèdits pressupostaris) que com a màxim es podran realitzar en cada exercici
econòmic.
El pressupost de l’Ajuntament està basat en el sistema de Pressupost per Programes,
el qual té per objecte vincular l’assignació i gestió dels recursos amb l’acompliment de
l’estratègia municipal.

Classificacions del pressupost (ingressos i despeses)
La classificació per programes ens dona informació sobre per a què es gasta i s’ingressa.
Les despeses i ingressos s’estructuren i classifiquen segons la finalitat i els objectius
que persegueixen. (ex: neteja viària, foment del creixement econòmic, emergències i
urgències socials,...)
Classificació econòmica

Ens indica què s’ingressa i en què es gasta.

Els ingressos i les despeses s’estructuren i classifiquen segons la seva naturalesa
econòmica.
Exemple d'ingressos: impostos directes, taxes i altres ingressos, ingressos
patrimonials,...
Exemple de despeses: despeses de personal, transferències corrents, inversions
reals,...
Classificació orgànica

Ens indica qui ingressa i qui gasta.

Aquesta estructura i classificació ens mostra quines són les unitats orgàniques (àrees)
que obtenen els ingressos i quines realitzen les despeses.

Com s'elabora i s'aprova?
Qui aprova el pressupost
El pressupost l'elabora l'equip de Govern (projecte de pressupost) i l'aprova inicialment
El Ple de l’Ajuntament, previ debat a la Comissió Informativa corresponent. A
continuació s’exposa durant 15 dies al públic, previ anunci en Butlletí Oficinal de la
Província, durant els quals les persones interessades el poden examinar i fer
al·legacions. L'aprovació definitiva del pressupost correspon també al Ple municipal.
En cas de no aprovar-se definitivament abans del 31 de desembre, es prorroga de
forma automàtica el pressupost del darrer exercici aprovat de forma definitiva.
Procés d’elaboració del projecte de pressupost
L'elaboració del pressupost anual s’emmarca dins d’un marc financer a mig termini,
iniciant-se amb la realització de 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 i objectius
relatius a l'estabilitat pressupostària i amb els objectius financers propis.
Les despeses de capital s’assignen als diferents projectes d'inversió d'acord amb les
prioritats estratègiques del Govern dins la programació pluriennal d'aquestes
(Programa d'Inversions Municipals).
La pressupostació dels ingressos i despeses financeres es realitza tenint en compte el
marc financer i les necessitats de finançament i operacions financeres a realitzar per
part de l'Ajuntament.
Pel que fa a la despesa corrent, d'acord amb les prioritats definides per l'equip de
Govern, s'assignen topalls de despesa per a les diferents unitats orgàniques de què es
composa l'Ajuntament. Aquestes unitats 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.
Ja realitzades les assignacions pressupostàries finals, es concreta el projecte de
pressupostos, s'elabora la documentació que acompanyarà aquest i es realitza la
posterior presentació.

Com s'executa?
A partir del dia 1 de gener de cada any s’inicia la fase d’execució del pressupost, tant es
tracti d’un pressupost aprovat definitivament com d’un pressupost prorrogat.
La fase d’execució del pressupost és aquella en què 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 respecte allò aprovat inicialment en el
pressupost (pressupost inicial), donant lloc al que 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.
Durant la fase d’execució es duen a terme els controls necessaris a fi de poder verificar
(i dur a terme mesures correctores si escau) el compliment dels objectius financers del
pressupost i de la programació d’actuacions i projectes prevista.
Un cop finalitzat l’exercici pressupostari, es formulen els comptes anuals de
l’Ajuntament (Compte General) i es realitzen els informes financers anuals.

