
L’autenticitat d’aquest document pot ser comprovada amb el Codi Segur de Verificació: :11342714452272203413 a la Seu electrònica 
de l’Ajuntament de Castelldefels: https://seu.castelldefels.org/validar

Comptabilitat i Patrimoni
Ref. : 2017/8844
Aprovació, modificació i prorroga del 
Pressupost 

ÀREA D’HISENDA, GESTIÓ ECONÒMICA I FINANCERA I UNIVERSITATS
SERVEIS ECONÒMICS

Secció de Comptabilitat i Patrimoni

PRESSUPOST 2018
EXPEDIENT D’APROVACIÓ

INFORME D'INTERVENCIÓ i ANÀLISI ECONÒMIC FINANCER

https://seu.castelldefels.org/validar


ÍNDEX 

Pel que fa al Pressupost per al 2018 que se sotmet a aprovació del Ple que es celebrarà a 
tal efecte, per part del sotasignat s'emet aquest INFORME, que es distribueix en les parts 
següents:
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II. Normativa i procediment
III. Consolidació del pressupost. Bases d’execució
IV. Anàlisi econòmic financer
V. Estabilitat pressupostària
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I. ANTECEDENTS I CONTINGUT DE L’EXPEDIENT

I. 1. ANTECEDENTS:

L’Ajuntament ha d’aprovar anualment un pressupost únic que coincideixi amb l’any 
natural i que estigui integrat pel de la pròpia entitat i pels dels seus organismes autònoms 
(actualment no en té) i empreses amb personalitat jurídica pròpia que en depenguin. Els 
antecedents i circumstàncies que s'han tingut en compte per a confeccionar el 
Pressupost, tal com es desprèn de l'expedient i de la memòria subscrita per l'alcaldia, són 
els que es detallen a continuació:

 Pressupost 2017, modificacions aprovades i estat d'execució, tant dels ingressos 
com de les despeses.

 Ordenances fiscals i de preus públics que han de regir per a 2018.
 Liquidació resultant aprovada de l’exercici 2016, i previsió de la liquidació de 2017.
 Compromisos ja adquirits per l'Ajuntament (derivats dels diversos contractes 

també aprovats, que inclouen clàusules revisories de preus, sobre adquisició de 
patrimoni, etc.).

 Informes i peticions justificades de les regidories i àrees de gestió administratives.
 Situació del deute.
 Encàrrecs de gestió de diversos serveis a les empreses municipals.

I. 2. CONTINGUT DE L’EXPEDIENT:

L’expedient conté tota la documentació legalment exigible que es detalla tot seguit:

Documentació bàsica:
 Estats d’Ingressos i Despeses del Pressupost de l’Ajuntament.
 Estats de Previsió d’Ingressos i Despeses de les societats municipals JARFELS, SA i 

Serveis Ambientals de Castelldefels, SA (SAC, SA).
 Bases d’Execució del Pressupost, amb adaptació de les disposicions generals en 

matèria pressupostària a l’organització i circumstàncies pròpies d’aquesta entitat 
local així com les necessàries o convenients per a la seva encertada gestió i per a la 
millor realització de les despeses i recaptació dels recursos.

Documentació complementària:
 Memòria de l’alcaldia, explicativa i justificativa del contingut i de les principals 

modificacions respecte a l’exercici de 2017.
 Liquidació del Pressupost de 2016.
 Previsió de la Liquidació de 2017.
 Annex de Personal, amb relació i valoració dels actuals llocs de treball, i correlació 

amb els crèdits per a personal inclosos en el pressupost.
 Plantilla de personal funcionari, laboral i personal eventual de l’Ajuntament de 

Castelldefels, que conté l’annex de places de titularitat i reserva.
 Annex d’Inversions.
 Annex de beneficis fiscals detallats en els tributs locals.
 Annex convenis amb la Generalitat.
 Estat del Deute, amb detall de la previsió d’endeutament a 01/01/2018.



II. NORMATIVA I PROCEDIMENT

II. 1. NORMATIVA:
 Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), pel que s’aprova el Text 

Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
 Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa la Llei reguladora de les 

Hisendes Locals.
 Ordre EHA 3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels 

pressupostos de les entitats locals.
 Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, per la que es modifica l’Ordre 

EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s’aprova l’estructura dels 
pressupostos de les entitats locals.

 Ordre Ministerial HAP/1781/2013, de 20 de setembre, que aprova la Instrucció de 
Comptabilitat per a l'Administració Local (model normal).

 Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat i Llei 
Orgànica 4/2012, de 28 de setembre, que la modifica (LOESPSF).

 Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària (LGP).
 Reial Decret 1174/1987, del Règim Jurídic Funcionaris amb Habilitació Caràcter 

Nacional.
 Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les Bases del Règim Local.
 Decret Llei 2/2003, que aprova la refosa de la Llei Municipal i Règim Local de 

Catalunya.
 Bases d’Execució del Pressupost.

II. 2. PROCEDIMENT:
El procediment per a la tramitació de l’expedient és el que a continuació es detalla:
 Elevació al Ple: l’alcalde formarà el pressupost i l’elevarà al Ple de l’Ajuntament per a 

la seva aprovació, adjuntant memòria explicativa i justificativa del seu contingut i 
canvis respecte a l’any anterior.

 Aprovació inicial: el Ple de l’Ajuntament és l’òrgan competent per a l’aprovació del 
pressupost, i el quòrum necessari és el de majoria simple.

 Informació pública: l’acte d’aprovació inicial del pressupost s’exposarà al públic en el 
Butlletí Oficial de la Província per un termini de 15 dies, per al seu examen i 
presentació, si escau, de reclamacions davant el Ple.

 Resolució de reclamacions: el Ple disposa d’un termini d’un mes per resoldre les 
reclamacions que es poguessin presentar i aprovar definitivament l’expedient.

 Aprovació definitiva: el pressupost es considerarà definitivament aprovat si durant el 
termini d’exposició al públic no es presenten reclamacions o un cop resoltes les 
presentades, essent necessari que aquesta aprovació es produeixi abans del 31 de 
desembre d’enguany, per poder entrar en vigor el nou pressupost el proper 1 de 
gener. Si no pogués entrar en vigor es considerarà prorrogat el pressupost anterior.

 Publicació: el pressupost aprovat definitivament serà inserit en el Butlletí oficial de la 
Província de Barcelona.

 Remissió: del pressupost definitivament aprovat se’n remetrà còpia a l’Administració 
de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya.

 Entrada en vigor: el pressupost entrarà en vigor un cop publicada l’aprovació 
definitiva.



III. CONSOLIDACIÓ DEL PRESSUPOST. BASES D’EXECUCIÓ.

III.1. CONSOLIDACIÓ:

El pressupost consolidat augmenta en un percentatge del 5,51 % pel que fa a l'estat 
d'ingressos i del 5,52 % pel que fa a l'estat de despeses. 

Les variacions respecte al pressupost de l’any anterior són les que tot seguit es detallen 
separadament per ens: 

 AJUNTAMENT: 7,32 % d’augment, anivellat per ingressos i despeses.
 JARFELS, SA: augmenten un 3,74 % els ingressos (que són 3.729.261,00 €) i 

un 3,72 % les despeses (que són 3.727.533,00 €).
 SAC, SA: augmenta un 46,70 % els ingressos (7.816.909,00 €) i un 47,40 % 

les despeses (7.736.431,00 €).

III.2. BASES D’EXECUCIÓ:

S’acompanyen les Bases d’Execució del Pressupost General, per a facilitar la gestió, 
conforme a lo disposat en el art. 165 del TRLRHL.

Aquestes bases inclouen la regulació actualitzada de modificacions de crèdit, de 
contractació pública, de despeses a justificar i bestretes de caixa fixa, entre d’altres.

Les modificacions per a 2018 estan referides bàsicament a:

 Potenciació factura electrònica.
 Major concreció de les funcions de control i fiscalització.



IV. ANÀLISI ECONÒMIC FINANCER.

Pel que fa a l’Ajuntament, a nivell estructural, l’aplicació pressupostària es defineix per la 
conjunció de les classificacions orgànica, de programes i econòmica, per aquest ordre, i 
constitueix la unitat sobre la que s’efectua el registre comptable de l’execució de la 
despesa

El detall d’aquesta anàlisi econòmica financera és el que es detallarà tot seguit, incloent 
els trets més significatius pel que fa a les desviacions, positives o negatives, en referència 
sempre al pressupost inicial de l’exercici anterior.

També es fa referència a les empreses de capital municipal.

AJUNTAMENT

El pressupost de l’Ajuntament ha estat confeccionat sense dèficit inicial.

1.-INGRESSOS:

El total dels ingressos s'ha calculat, pel que fa als capítols de l’I al IV en base als drets 
reconeguts durant el corrent exercici i als imports reals recaptats, i la resta de capítols 
segons les previsions per a 2018.

També es tenen en compte les Ordenances Fiscals i de Preus Públics que han de regir per 
al nou exercici.

Capítol I - Impostos Directes:

S’incrementa en un 10,07 % en total. El desglossament per conceptes és el següent:

 Impost sobre Béns Immobles (IBI): es produeix un increment de l’1,09 % respecte 
a l’any anterior, derivat de les previsions d’ingressos procedents del procés de 
regularització cadastral finalitzat el 2016.

 Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM): es produeix un increment del 
2,99% respecte a l’any anterior. 

 Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU): 
la previsió augmenta un 37,93% respecte a l’any anterior. Això es degut a que, 
d’una banda s’observa un augment de transmissions, i de l’altra s’espera la 
modificació del TRLRHL com a conseqüència de la declaració d’inconstitucionalitat 
d’alguns articles per part del Tribunal Constitucional, que permetrà activar la 
tramitació dels expedients actualment en suspens. 

 Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE): sense variacions.



Capítol II - Impostos Indirectes:

La previsió s’incrementa un 45,45 %, per motiu de la recuperació en l’activitat del sector 
al municipi i per l’increment del tipus impositiu.

Capítol III - Taxes i Altres Ingressos:

El capítol III, quan a les taxes i preus públics, que no inclou contribucions especials, té un 
increment total del 27,96 %.

En el detall de cadascun dels conceptes s’ha fet la previsió tenint en compte la realitat de 
la liquidació anterior, el previst per a les Ordenances Fiscals 2018 i el canvi en el mode de 
gestió del servei d’aparcament regulat.

Capítol IV – Transferències Corrents:

Augmenten en un 1,67 %, d’acord amb les estimacions del que es preveu ingressar de les 
diferents Administracions.

Capítol V – Ingressos Patrimonials:

Disminueixen un 24,32 %, fonamentalment per la desaparició dels ingressos provinents 
de la concessió del servei d’aparcament regulat de la platja (cànon), que passa a prestar-
se per gestió directa.

Els ingressos més significatius d’aquest capítol, apart d’altres de menor quantia i 
incidència, son els provinents de:

 La concessió d’obra pública per a la construcció i explotació d’habitatges protegits 
de lloguer per a joves i gent gran, a realitzar en l’illa de propietat municipal 
delimitada pel Carrer General Palafox, Ronda Ramón Otero Pedrayo i Carrers de 
l’Església i Mollet.

 Els lloguers d’immobles.

Capítol VI - Alienació Inversions Reals:

No se’n preveuen.

Capítol VII - Transferències de Capital:

Contempla ingressos per import de 3.130.040,00 €.

Capítol VIII – Actius Financers:

S’inicia amb 1,00 €, que es podria incrementar si s’hi hagués d’encabir en el decurs de 
l’exercici qualsevol ingrés d’aquesta naturalesa.



Capítol IX – Actius Financers:

No es preveuen ingressos en aquest capítol. 

2.- DESPESES:

Capítol I - Despeses de Personal:

Contempla les retribucions del personal inclòs en l’annex de personal de la nostra entitat 
local, prenent en consideració la realitat actual. El capítol I incrementa en un 16,01 %, 
bàsicament pels següents motius:

 Increment de l’1% derivat de la Llei de Pressupostos de l’Estat per a 2017.
 Increment salarial derivat dels efectes de la sentència de la Secció Quarta de la 

Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
 Aplicació dels acords derivats de la carrera professional.
 Efectes de les decisions derivades de l’anàlisi estratègic dels serveis municipals.
 Aplicació del conveni aprovat per als anys 2017-2018-2019.

Capítol II - Compra de Béns Corrents i Serveis:

S'han tingut en compte els compromisos adquirits per contractes ja aprovats per 
l'Ajuntament, els increments corresponents als diferents contractes, i els encàrrecs de 
gestió de diversos serveis a les empreses municipals.

Amb això i les previsions derivades de tots els serveis que l’Ajuntament presta es 
produeix un increment de 13,94 %.

Capítols III i IX – Despeses Financeres i Variació de Passius Financers:

Contemplen suficient consignació per a tot l'any de les diferents quotes a pagar per 
préstecs vigents, més les obligacions derivades d'avals, propis i oferts a les empreses 
municipals, així com per poder afrontar altres despeses financeres de tràmit que es 
puguin derivar de la gestió dels diferents comptes de tresoreria.

El capítol III disminueix un 21,59 % en base a l’estimació de tipus d’interès aplicables als 
préstecs concertats. 

No hi ha cap altra previsió de concertació de nous préstecs.

El capítol IX disminueix un 1,13 % degut a la finalització d’alguns préstecs.

Capítol IV - Transferències Corrents:

Inclou entre d’altres l’aportació a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), així com les 
subvencions gestionades per Promoció Econòmica, Serveis Socials i altres regidories.

El capítol sofreix un augment poc significatiu del 0,20 %. 



Capítol VI – Inversions Reals:

Es detallen en la pla financer que figura com a document dins de l’expedient del 
pressupost. 

Capítol VII – Transferències capital:

Contempla una subvenció nominativa a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

Altres consideracions:

Per als supòsits de serveis o activitats finançades mitjançant preus públics en què està 
justificada la raó social, benèfica, cultural o d’interès públic que hagi recomanat la fixació 
d’imports per sota del límit necessari per a cobrir el cost, també es consignen en el 
pressupost, en els capítols de despesa que corresponguin, les dotacions necessàries per a 
la cobertura dels diferencials resultants.

3.- COMPARACIÓ ENTRE INGRESSOS I DESPESES: 

És un pressupost equilibrat, és a dir, conté la mateixa previsió d'ingressos que de 
despeses, amb un total de 69.293.903,00 €.

El pressupost de l'Ajuntament suposa un augment global del 7,32 %. No obstant això, si es 
descompten els apartats referits a inversions augmenta un 10,93 % despeses i 10,26 % 
ingressos.

EMPRESES MUNICIPALS

El pressupost municipal contempla també els Estats de Previsió d'Ingressos i Despeses de 
les empreses municipals, amb la corresponent consolidació:

JARFELS, SA: 

 Els ingressos es xifren en 3.729.261,00 €, dels quals 3.595.137,00 € corresponen a 
encàrrecs de gestió de serveis de l’Ajuntament i la resta, 134.124,00 € 
corresponen a treballs realitzats per a tercers.

 Les despeses son 3.727.533,00 €.
Per tant, pel que fa a aquesta empresa  es preveu un superàvit de 1.728,00 €.

SAC, SA:

 Els ingressos es xifren en 7.816.909,00 €, i corresponen en la seva totalitat als 
encàrrecs de gestió de serveis de l’Ajuntament.

 Les despeses suposen un import total de .736.431,00 €.

En aquest cas el superàvit previst és de 80.478,00 €.



V. ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA.

L’avaluació de l’objectiu d’estabilitat exigit per la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat s’ha de dur a terme per part de la intervenció i 
s’ha d’incorporar a l’aprovació del pressupost. 

La Llei va suposar modificacions importants respecte a l’anterior: 

 Inclou els principis generals de sostenibilitat financera, responsabilitat i lleialtat 
institucional.

 Contempla diferents objectius instrumentals.
 Inclou tres tipus de mesures (preventives, correctives i coercitives).
 Augmenta la importància a la transparència (a través del pressupost i dels 

projectes de pressupost).
 Reforça la planificació pressupostaria a través dels anomenats marcs 

pressupostaris a mig termini.

L’article 3 de la Llei determina que l’elaboració, aprovació i execució del pressupost s’ha 
de dur a terme en un marc d’estabilitat, entenent per estabilitat la situació d’equilibri o 
superàvit estructural.

L’article 4 disposa que les Administracions Públiques estan subjectes al principi de 
sostenibilitat financera, entenent com a tal la capacitat per finançar compromisos de 
despesa presents i futurs dins dels límits del dèficit i deute públic.

Aquests principis s’han d’acomplir també per les entitats públiques empresarials 
dependents. Per tant l’acompliment es determina sobre el pressupost general consolidat, 
amb les excepcions que puguin donar-se en algun pressupost individualment considerat.

L’article 11 determina que l’estabilitat pressupostària de les Entitats locals consisteix en 
mantenir una posició d’equilibri o superàvit pressupostari que s’entén, en termes de 
capacitat/necessitat de finançament del pressupost, per la diferència entre els imports 
pressupostats en els capítols I a VII dels estats d’ingressos i els I a VII dels estats de 
despeses (prèvia aplicació dels ajustos relatius a valoracions,imputació temporal i exclusió 
o inclusió d’ingressos o despeses no financeres).

L’article 12 disposa que la variació de la despesa computable no pot superar la taxa de 
referència de creixement del Producte Interior Brut de mitjà termini de l’economia 
espanyola. S’entén per despesa computable els usos no financers definits en termes del 
Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals, exclosos els interessos del deute, la 
part de la despesa finançada amb fons finalistes de la Unió Europea o d’altres 
Administracions i les transferències vinculades als sistemes de finançament. El Ministeri 
d’Economia i Competitivitat publicarà la taxa de referència per al càlcul de la regla de 
despesa.



En els càlculs a efectuar per a determinar la situació d’equilibri o superàvit no procedeix 
incloure altres ajustos que els derivats de la consolidació dels pressupostos i del valor 
negatiu del romanent de tresoreria, si n’hi hagués. 

CAPACITAT / NECESSITAT DE FINANÇAMENT  Ajustaments SEC 95
Entitat Ingressos NF Despeses NF Entitat Consolidació Capacitat Fin.

AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS 69.293.902,00 64.018.902,00 -339.218,04 0,00 4.935.781,96
JARFELS, SA 3.729.261,00 3.727.533,00 1.728,00
FUNDACIÓ P. CASTELLDEFELS 21 0,00 36,90 -36,90

Capacitat / Necessitat de finançament a nivell de grup 4.937.473,06

ESTAT DEL DEUTE    
Entitat Deute V. s/avals Avals Deute Viu Ingressos cts

AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS 22.920.124,63 7.892.578,81 30.812.703,44 66.163.862,00 
JARFELS, SA 0,00 0,00 0,00 134.124,00 
FUNDACIÓ P. CASTELLDEFELS 21 0,00 0,00 0,00 0,00 
   TOTAL: 22.920.124,63 7.892.578,81 30.812.703,44 66.297.986,00 
      
 % Sobre ingressos corrents previstos  46,48%



VI. CONCLUSIÓ.

L’expedient d’aprovació del pressupost per a 2018 s’ajusta al que disposa la normativa 
vigent:

1. El Pressupost General de l’Ajuntament s’ha d’aprovar sense dèficit inicial, així com el 
Pressupost Consolidat.

2. No existeix dèficit numèric ni necessitats en referència a serveis de prestació 
obligatòria i compromisos de despesa adquirits.

3. Es compleix el principi bàsic de que els ingressos de capital no estan finançant despesa 
ordinària.

4. Els criteris emprats son de prudència en els ingressos i, en menor mesura, de contenció 
de la despesa corrent, tot i què cal fer l’anàlisi tenint en compte noves obligacions a 
assumir per motius derivats de lleis o sentències i comparant la quantitat i abast de tots 
els serveis que s’ofereixen.

5. El projecte de pressupost de l’Ajuntament de Castelldefels per a 2018 acompleix 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària contemplat en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat.

Per tot l’anterior exposat, el sotasignat informa favorablement l’esmentat expedient, tot 
recomanant no relaxar la política de despeses.

El tècnic /La tècnica municipal,

Signat electrònicament el 17/11/2017,13:10:38

CPISR-1 C José Luis Iranzo Sancho

Ajuntament de Castelldefels
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