MEMÒRIA DEL PRESSUPOST GENERAL DE 2012.
D’acord amb el que disposa l’article 168.4 del RDLeg 2/2004, de 5 de
març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aquesta Presidència eleva al Ple de la Diputació, el Pressupost
General i les Bases d’execució corresponent a l’exercici de 2012, que
compren el Pressupost propi de la Diputació i el dels seus Organismes
Autònoms: Fundació Pública “Institut d’Estudis Ilerdencs”, Patronat
Intercomarcal de Turisme “Terres de Lleida”, Organisme Autònom de
Gestió i Recaptació de Tributs Locals, i Patronat de Promoció Econòmica
de les Terres de Lleida.
La previsió pressupostària per a l’exercici 2012, tant de despesa com
d’ingrés en termes consolidats ve marcada per un conjunt de fets entre
els que predomina un ajust molt important dels ingressos derivats de la
participació en la recaptació en els Tributs de l’Estat i en la participació en
el Fons Complementari, previstos als articles 135 a 144 del RDLeg
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, en tant que durant l’actual exercici
2011 s’ha posat de manifest el resultat de la liquidació negativa de
l’exercici 2009 en relació a l’esmentat sistema de finançament, la qual ha
estat de 26.363.970,08 d’euros, i així mateix el Govern de l’Estat no ha
donat tràmit a la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’exercici
2012, atès el procés electoral del dia 20 de novembre de 2011, en base
al qual s’ha procedit a la renovació del Congrés i del Senat, fet que
impedeix la seva tramitació i que ha derivat en canvis en el Govern de
l’Estat.
Per tant, una vegada s’hagi finalitzat el procés esmentat, caldrà estar a
les normes que el nou Govern de l’Estat adopti en relació al pressupost
de l’exercici 2012, tant pel que fa a la seva pròrroga com a la seva
aprovació definitiva, i al respecte adoptar els ajustos adient per tal de
fer-ne la corresponent adaptació.
Malgrat totes aquestes circumstàncies i en compliment del que es disposa
a l’article 168 del RDLeg 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, s’ha procedit a la
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elaboraciió del pro
ojecte de pressupost per a l’exercici 2012, ten
nint en
compte aquestes
a
l
limitacions
s i per tal de donarr continuïttat a l’exercici de
les funcio
ons i comp
petències que té enc
comanade
es aquesta Diputació
ó.
Així, la previsió de
d despes
ses per a l’exercic
ci 2012 su
uma, en termes
consolida
ats, 87.24
46.111,18 euros, el que com
mporta un
na disminu
ució de
8.670.59
96,86 euro
os, el que equival a -9,04%, respecte les previsions de
l’exercici anterior. Així les va
ariacions en
e ingressos són:
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Alienació d'inversions
d
reals

0,00%
0
‐7,6
66%

Ingressos patrimonials
p
1,89%
1

Taxes i altrres ingressos

‐6,3
38%
Impostos in
ndirectes

‐1
1,87%
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La distrib
bució del pressupos
st d’ingres
ssos i de despeses es realitza de la
següent manera:
Alienació d'inverssions
reals.; 0,00
Ingressos patrim
monials.;
1.362.250,,00

Transferències de capital.;
500.000,00

Actius financers.;
517.964,25

Impostos directess.;
7.613.946,77

Taxes, preus públics i
altres ingressos.;
5.702.600,00

Actius financers;
437.550,00

Passiuss financers.; 0,00
Imposttos indirectes.;
5.2
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Passius financers;
7.579.825,26
Transferències de
capital;
18.996.176,22

Transferències
c
corrents;
16.007.563,75

Transferènciaa corrents.;
66.336.7
794,56

Despesa de
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27.381.652,98

Despesa corrent en
bens i serveis;
11.938.296,06
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2
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financeres;
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I si es compara
c
la naturale
esa de la despesa i de l’ingrés es vis
sualitza
claramen
nt que més
m
d’una tercera part es correspon
n a despe
esa de
formació de capittal la qual es finança majjoritàriame
ent amb estalvi
corrent.
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La línia d’actuació
d
dels press
supostos per
p a l’exe
ercici 2012
2 ve marca
ada per
un ajustt molt imp
portant a l’àmbit de
d les inv
versions i així com en les
transferè
ències de capital,
c
qu
ue està ac
companyatt per l’ajust en la re
esta de
capítols de
d despes
sa, exceptte en el ca
as de la despesa
d
fin
nancera derivada
de les op
peracions de préste
ec concerta
ades per la
l Diputac
ció en els darrers
exercicis, la qual experimen
nta un lle
euger incre
ement atè
ès el repu
unt dels
tipus d’in
nterès que
e s’ha pro
oduït al llarg de l’e
exercici 20
011, tot i que a
l’actualita
at s’ha produït una estabilitza
ació dels mateixos. En el cas
s de les
amortitza
acions es produeix un
u descens de les mateixes
m
pe
els efectes
s de les
amortitza
acions dels diferents
s prétecs concertats
c
s.
La despe
esa de perrsonal tam
mbé reflectteix aques
sta dismin
nució deriv
vada en
part pel mantenim
ment de les
s retribucio
ons del pe
ersonal fun
ncionari i laboral,
en base a l’acord del
d Ple de la Diputa
ació de datta 18 de jjuny de 20
011, en
complime
ent del RD
DL 8/2010
0, de 20 de
d maig, pel
p que s’a
aproven mesures
m
extraordiinàries pe
er a la re
educció del dèficit públic, i en part per la
reducció de les re
etribucions
s acodades per als càrrecs e
electes i personal
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eventual durant l’exercici 2011, aix
xí mateix la dotaciió de les places
vacants actualmen
nt existents es dote
en de form
ma molt llimitada atesa
a
la
voluntat de minora
ar la despe
esa en aqu
uest àmbitt. A l’aparttat de la despesa
d
de funcio
onament aquesta contempla
c
igualmen
nt un important aju
ust que
caldrà an
nar acomp
panyada de
d la realittzació de licitacions en l’àmbit de la
telefonia i del subm
ministrame
ent d’enerrgia, per ta
al d’obteniir estalvis..
Així la variació
v
per capítolls del pre
essupost consolidat
c
t de desp
pesa es
concreta en el següent gràfic:
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En el cas
s de les trransferènc
cies a les entitats
e
locals del te
erritori de Lleida,
principalm
ment des
staquen le
es destina
ades a in
nversió, le
es quals són la
concreció
ó dels aco
ords plenaris d’aprov
vació dels diferents plans d’a
actuació
en aquest àmbit, així com les prev
visions d’a
aportació a
al PUOSC
C 20082012, ta
ant al Prrograma General com
c
al Programa
P
Específic de la
Diputació
ó concreta
at en el Pla
a d’Inversions Locals, a l’hora
a que es co
ontinua
amb l’ap
portació pe
er al cofinançamentt de les ac
ctuacions amb fons FEDER
de l’anualitat 201
12 que s’emmarca
s
a dins de
el convenii signat amb
a
el
Departam
ment de Governació
G
ó i Adminis
stracions Públiques
P
de la Gen
neralitat
de Catalu
unya.
Un altre element important en el cas de les
s transferè
ències a entitats
e
locals és la dotació de tot un
u seguit de crèdits
s, tant de despesa corrent
com de capital qu
ue a l’igu
ual que l’e
exercici anterior ha
an de serrvir per

finançar part de la despes
sa que els
s Ajuntam
ments han de suportar en
l’àmbit de
d la Sanittat, com és
é el cas dels
d
Consu
ultoris Mèd
dics, Socorrristes i
altres prrogrames; durant l’exercici 2012 es prreveu que
e la Diputa
ació de
Lleida co
ontiniu am
mb la ge
estió direc
cta de la
a Participa
ació en el
e Fons
d’Assistè
ència Sanitària pre
evista al Projecte de Llei d
de Pressu
upostos
Generals
s de l’Estatt, per tal de
d donar cobertura
c
a aquestes
s necessita
ats.
El total de
d transfe
erències que es con
ntemplen al pressup
post ascen
ndeix a
35.003.7
739,95 euros, entre
e les que destaca les realitzades a Entitats
E
Locals que sumen
n 24.596.390,80 euros,
e
les quals es
s desglossen en
11.571.8
808,37 eurros de tran
nsferèncie
es corrents
s i en 13.0
024.582,43
3 euros
en trans
sferències de capital. La distribució
d
de la g
globalitat de les
transferè
ències del pressupos
st és la que segueix:
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440.000,00 €
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Com es pot com
mprovar els
e
grans destinata
aris de le
es transfe
erències
previstes
s al Pressupost de l’exercici 2012 con
ntinuen es
ssent les Entitats
E
Locals.
p
tari també
é es mate
erialitza en
e les des
speses d’inversió
L’ajust pressupost
entre les
s que cal destacar
d
les previsions deriva
ades dels convenis amb el
Departam
ment de Política Terrritorial i Obres
O
Publiques de la Genera
alitat de
Cataluny
ya, als àmbits de les
s carretere
es, el que comporta
a una prev
visió de
despesa de 1.000..000 d’eurros, amb un
u cofinan
nçament d
de 500.000
0 euros
amb càrrec a l’esm
mentat co
onveni, ate
eses les limitacions
s pressupo
ostàries
posades de maniffest pel Govern
G
de la Generralitat. Perr altra ba
anda es
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doten 300.000 euros per tal de coadjuvar en la realització d’actuacions
d’inversió en els camins de titularitat municipal.
En el pressupost de despeses, i en concret en l’àmbit dels actius financers
s’hi preveu el manteniment de l’atorgament de bestretes reintegrables
sense interès a entitats locals del territori de Lleida relació a les
actuacions en la Cartografia digital.
En quant a la variació de passius financers la dotació és la que es deriva
dels quadres d’amortització dels préstecs vigents.
El finançament d’aquesta despesa es la que es deriva de les previsions de
l’estat

d’ingressos,

el

qual

es

concentra

majoritariament

en

les

transferències corrents que comporta l’assignació del fons complementari
de la participació en els tributs de l’Estat, així com la cessió de la
recaptació de tributs de l’Estat en els termes del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, la qual, tal com s’ha indicat
anteriorment es parteix de les previsions de l’actual exercici 2011, en
tant que els pressupostos generals de l’Estat seran prorrogats a l’inici de
l’exercici, si bé sobre aquetes previsions s’hi contempla ja la compensació
prevista per les liquidacions negatives de l’exercici 2008 i 2009 que s’han
de retornar amb càrrec a aquestes dotacions durant l’exercici 2012.
Únicament s’ha considerat la possibilitat de què a la vista del previsible
resultat positiu de la liquidació de l’exercici 2010 que es posarà de
manifest al final del primer semestre de 2012 es pugui deixar de
compensar la resta de l’import negatiu de l’exercici 2008, fet que s’ha
reflectit al pressupost.
La resta de previsions d’ingrés s’ha contemplat d’una forma molt realista
per tal de no generar dèficits en el futur, i es basa especialment en les
aportacions derivades de convenis signats així com de recursos propis
generats a través d’impostos com és el recàrrec sobre l’IAE o les taxes
per prestracions de serveis, entre les que destaca la taxa del BOP.
La capacitat d’autofinançar les despeses de capital s’ha mantingut per
l’ajust de la despesa de funcionament i també de personal, així com per
l’ajust en les transferències corrents, en bona part per l’ajust traslladat
als diferents Organismes Autònoms així com a les entitats en les que

participa

la

Dipu
utació

de
e

Lleida.

Malgrat

l’ajust

rrealitzat

en

les

transferè
ències corrents s’ha
an mantingut tots els
e comprromisos as
ssumits
per la Diputació en
e exercic
cis anteriors i s’hav
vien reflectit en con
nvenis i
acords co
orporatius
s.
Així gràfiicament i en compa
aració als dos exerc
cicis anteriiors tot se
eguit es
visualitza
a l’ajust pressuposta
ari realitza
at al 2012
2, sobre to
ot si es re
elaciona
amb l’exe
ercici 2010
0.

o financer (10+11)
Saldo
Import
2010

apacitat o necessitat
n
de finançamentt (7‐8)

Import
2011
Import
2012

Autoffinançament (5+6)

Estalvi nett (3‐4)

Estalvi Brutt (1‐2)
‐30.000.000,00 ‐20.000.000,00 ‐10.000.000,0
00

0,00

10.000.000,00

20.000.000,00

30.000.000,00

40.000.000,00

Atès que
e l’estalvi corrent
c
més les transferèncie
es de capittal són su
uficients
per finan
nçar tota la
a despesa de capital no financ
cera prevista al pres
ssupost
de l’exercici 2012, i que si bé a l’exerc
cici 2012 ja
j no es do
ona, de moment,
m
una proh
hibició de concertaciió d’operacions de préstec
p
pe
er al finançament
d’inversio
ons deriva
ada de l’article 14.D
Dos del RD
DL 8/2010
0 de 20 de
d maig
pel que s’aproven mesures extraordiinàries pe
er a la red
ducció dell dèficit
públic, en
e tant qu
ue afecta als exercicis 2010 i 2011, no s’ha pre
evist la
concertació d’operracions de préstec a llarg term
mini per al finançam
ment de
la resta de la despesa de capital, davant
d
la previsió de què aquesta
a
situació pugui
p
perd
durar en el
e temps, atesa l’acttual cojun
ntura econòmica i
financera
a del Secto
or Públic.
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Amb aqu
uesta limitació i la previsió d’a
amortitzac
ció de prés
stecs que es fa al
capítol 9 de despe
eses, dura
ant l’exerc
cici 2012 es donarà
à una dism
minució
del deute
e concerta
at per la Diputació,
D
fet que comportar
c
rà que l’indicador
de deute
e viu es situi sobre el 122
2 per 100
0 dels ing
gressos corrents
c
liquidats,, fet que pot perm
metre en el futur, a l’espera
a d’una evolució
e
positiva de la con
njuntura econòmica
e
a i a l’ens
sems dels ingressos
s de la
Diputació
ó, una bo
ona capac
citat press
supostària per fer fron a l’a
activitat
pressupo
ostària que
e ha de co
oadjuvar en
e l’activita
at de les e
entitats loc
cals del
territori de
d Lleida.
Aquesta situació fa
a que els pressupostos de l’e
exercici 20
012 es prresentin
en una situació d’e
equilibri prressuposta
ari i a la ve
egada es d
dona compliment
al criteri d’estabiliitat pressupostària,, tal com es desprèn de les
s dades
següents
s:

Equ
uilibri operaccions financeeres (8‐9)

Import
2010

Estabilitat pressupostària (3+6)

Import
2011
Import
2012

Equilibri op
peracions capital (4‐5)

Equilibri Operracions Correents (1‐2)

‐40.000.000,0
00

‐30.000.000,00

‐20.000.000,00

‐10.0
000.000,00

0,00

10.000.000,00

20.000.000,00

30
0.000.000,00

40.000.0
000,00

es que es reflecteixe
en anteriorment con
ntemplen c
clarament com el
Les dade
saldo d’o
operacions
s corrents
s es sufic
cient per finançar el saldo de les
opeacion
ns de cap
pital no financeres
s i de le
es operac
cions de capital
financers
s.

Del quadre anterior es desprèn el fet que els ingressos que contempla el
pressupost són a la pràctica no financers, excepte un import ínfim derivat
del reintegrament de les bestretes atorgades als Ajuntaments.
A l’àmbit del pressupost dels diferents OO.AA. de la Diputació s’ha
procedit a reajustar les dotacions respectives amb el criteri d’establir una
clara relació de la despesa amb la funció que li correspon a cada un
d’ells.
Pel que es refereix a les Bases d’Execució que acompanyen al pressupost
de 2012, destaca únicament les modificacions realitzades a l’àmbit de la
justificació de subvencions per tal de poder agilitzar la justificació i la
seva tramitació, especialment en el cas que els beneficiaris siguin les
entitats locals,

tècniques que s’hi han inclòs; la resta de modificacions

obeeixen a actualitzacions d’acords i normativa aixío com al fruït de les
necessitats i l’experiència d’anteriors pressupostos.

Per tot l’exposat, aquesta Presidència eleva al Ple de la Corporació el
Pressupost General per a l’exercici de 2012.
Lleida, 19 de desembre de 2011.
El President,

Joan Reñé i Huguet.
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