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Dades principals de la liquidació

Resultat pressupostari ajustat      5.620.730,02 €

Estalvi net 10.265.790,38 €

Romanent de tresoreria                     3.820.242,84  €

Endeutament                                                   53,53%



Evolució d’ingressos i 
despeses

55.618.555,52 € 57.639.001,33 €
61.228.663,35 €

48.392.842,97 €

55.030.306,04 €53.220.214,38 € 48.685.588,23 €51.879.989,98 €

47.011.725,30 € 45.053.143,02 €

-  €

10.000.000,00 €

20.000.000,00 €

30.000.000,00 €

40.000.000,00 €

50.000.000,00 €

60.000.000,00 €

70.000.000,00 €

2011 2012 2013 2014 2015

Drets liquidats
Obligacions reconegudes



Evolució del resultat 
pressupostari ajustat
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Evolució de l'estalvi net
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Evolució de l'endeutament
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Evolució del romanent de tresoreria 
per a despeses generals
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Estabilitat pressupostària
L'article 11.4 de la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera 
(LOEPSF) estableix que les Corporacions Locals hauran de mantenir una posició d'equilibri o 
superàvit.

Es defineix el concepte d’estabilitat, com a la situació d’equilibri o superàvit estructural. 
També indica la capacitat o necessitat de finançament d’una entitat. 

Càlcul:
Ingressos no financers (capítols 1-7) - despeses no financeres (capítols 1-7) +-ajustos

Si és > 0, l’entitat té capacitat de finançament o superàvit pressupostari no financer.

Si és < 0, l’entitat té necessitat de finançament o un dèficit pressupostari no 
financer.

Amb dades consolidades s’obté un import de 6.887.108 > 0, per tant, l’Ajuntament de 
Figueres compleix l’estabilitat pressupostària.



Regla de la despesa

L'article 12 de la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària exigeix també a les Entitats 
Locals que la variació de despesa no superi la taxa de referència de creixement del 
PIB, que determina el MINHAP.

La taxa de creixement pel 2015 era d’un 1,30% respecte l’any anterior.

El volum de despesa computable es calcula tenint en compte “la despesa total en base 
als usos no financers en termes Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals, 
exclosos els interessos del deute, la despesa no discrecional en prestacions per 
desocupació, la part de la despesa finançada amb fons finalistes procedents de la Unió
Europea o d'altres Administracions Públiques i les transferències a les Comunitats 
Autònomes i a les Corporacions Locals vinculades als sistemes de finançament”

Càlcul:
Amb dades consolidades el màxim que podíem gastar el 2015 era de 46.999.602 
euros.   El càlcul de la DESPESA COMPUTABLE dóna un resultat de 41.665.892, per 
tant SÍ ES COMPLEIX la regla de la despesa.



Conclusions liquidació 2015 

• Millora de la gestió pressupostària

• Compliment de la llei d’estabilitat pressupostària

• Correcta previsió d’ingressos i despeses 

• Recuperació de la capacitat inversora de l’ Ajuntament

• Reducció de l’endeutament en 47 punts des del 2012 on 

l’endeutament era del 100,92%



Figueres,  abril de 2016


