REGLA DE LA DESPESA 2015
La regla de la despesa es troba regulada a l'article 12 de la Llei Orgànica 2/2012 d'estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera. D'acord amb aquesta norma, el seu compliment s'ha
analitzat en termes consolidats on s'inclouen l'Ajuntament, els Organismes Autònoms i les
Societats que no es financen majoritàriament amb ingressos de mercat, d'acord amb la
delimitació del Sistema Europeo de Comptes Nacionals i Regionals (SEC).
Per al càlcul de la regla de la despesa s'han seguit les instruccions i criteris publicats pel
Ministerio de Hacienda i Administraciones Públicas. Així, a diferència del càlcul de la
capacitat/necessitat de finançament, a la regla de la despesa, les eliminacions de
consolidació no es troben deduïdes del resum de cada un dels capítols, sinó que el conjunt
d'eliminacions es resta posteriorment.
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 6
Capítol 7
Capítols 1 a 7 pressupost 2015
Ajustament capítol 3
Despesa capítols 1 a 7 (ajustat capítol 3)
Suma ajustos SEC

62.160.643,26
65.420.799,87
4.395.133,71
31.564.267,33
6.522.630,96
8.220.778,46
178.284.253,59
-4.391.237,56
173.893.016,03
-1.077.922,17

Desp. no financera en termes SEC (sense int.)

172.815.093,86

Eliminacions per consolidació

-24.101.204,96

Despeses finançades amb fons finalistes AAPP

-10.589.339,02

Despesa computable 2015

138.124.549,88

Límit Regla de la Despesa (base 2014) *

126.075.908,04

DIFERÈNCIA

-12.048.641,84

Així, la despesa computable del 2015 estaria per sobre del límit de la regla de la despesa
(segons despesa computable de 2014), no donant compliment al límit de la regla de la
despesa. L’Ajuntament de Tarragona té vigent un Pla econòmic i financer per la previsió de
l’incompliment de la regla de la despesa en el Pressupost 2015.

* El límit de la regla de la despesa s'obté dels següents càlculs en base a la despesa de l'any
2014:
Despesa computable any 2014

124.375.900,99

Taxa referència creixement economia espanyola
Despesa computable actualitzada

1,30%
125.992.787,70

Augments recaptació per canvis normatius
Límit de la Regla de la Despesa (base 2014)

83.120,34
126.075.908,04

