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PROCEDIMENT PER EMPLENAR EL FULL DE RESPOSTES 
 
Llegiu atentament 
 
Identificació de l’exercici: 

Utilitzeu llapis, preferentment del número 2, i ompliu en el full de respostes les dades següents: 
 
- On posa Convocatòria heu de posar: TS en Economia  
- On posa Nom Prova: Prova Pràctica  
- On posa Data: 19 d’octubre de 2019  
- On posa Prova: Hauran d’escriure el número de supòsit pràctic esco llit i omplir el número 

que correspongui 
- On posa DNI: heu d'escriure el vostre DNI en números  

Si algú té un número de menys de 8 xifres, la primera xifra haurà de ser 0.  
 
IMPORTANT!  Per tal d’evitar errades en la seva identificació, cal que posi en el seu full de 
respostes el mateix número d’identitat amb el que s’ha identificat en el moment d’entrar a l’aula. 
 
Un cop escrit el número, ara, sota de cada número heu d'omplir a cada columna la casella 
corresponent tal i com s’indica en aquest exemple: 
 

 

 

 
En aquest EXEMPLE, el primer número és un “4”,  per tant, s’hauria de baixar i marcar la casella on 
posa “4”. El segon és un “3”, s’hauria de baixar i marcar la casella on posa “3” . I així s’hauria de  fer 
amb la resta de columnes. Casella per casella.  
 
 
IMPORTANT!  Completar bé aquest apartat és fonamental ja que aquesta serà l’única dada que 
permetrà identificar-los. 
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Motius d’exclusió : 

� DISPOSAR D’ALGUN APARELL ELECTRÒNIC  FORA DE LA BOSSA (INCLOSOS 
RELLOTGES TIPUS SMARTWATCH QUE PERMETIN LA COMUNICACIÓ  O ÚS 
D'APLICACIONS). 
 

� SORTIR DE L’AULA  SENSE AUTORITZACIÓ. 
 
� PARLAR AMB ALGÚ QUE NO SIGUI DE L’ORGANITZACIÓ. Si algú de vostès té algun 

dubte, haurà d’aixecar la mà i les persones de l’organització ens aproparem  a resoldre’l. 
 
� COPIAR O DEIXAR COPIAR . Mirar el full de respostes o quadernet d’una altra persona 

aspirant o ensenyar els propis perquè els puguin mirar seran motius d’exclusió per les dues 
persones que participin en el fet. 

 
� COMENÇAR A RESPONDRE PREGUNTES  ABANS DE LA INDICACIÓ O CONTINUAR 

RESPONENT PREGUNTES UN COP S’ACABI EL TEMPS. 
 
� MANIPULAR LA BOSSA  ON ESTAN LES SEVES PERTINENCES. 

IMPORTANT! S’informa que, a les persones aspirants que contravinguin una o diverses de les 
anteriors normes, se’ls marcarà el seu examen i es posarà el fet en coneixement del Tribunal de 
Selecció per tal de procedir a la seva exclusió del procés. 
 
Realització de l’exercici: 
 
La prova consisteix en donar resposta a UN dels casos pràctics entre els quatre que es proposen. 
 
Les respostes hauran de ser marcades en el “Full de Respostes”.  
 
Vagi amb compte a l’hora de marcar les caselles  ja que l’única forma correcta de fer-ho és la 
que es dibuixa al full de respostes.   
 
Marqui les respostes en llapis  i comprovi sempre que la marca que assenyali en el “Full de 
Respostes” correspon al número de pregunta del qüestionari.  
 
Al “Full de Respostes” no s'haurà d’anotar cap altre marca o senyal diferent de les necessàries per 
a contestar l’exercici. 
 
En cas d’equivocar-se , esborri perfectament la marca tant del full original, com del full 
autocopiatiu. 
 
Hi ha preguntes que tenen dues opcions correctes. Aquesta circumstància està indicada a 
l’enunciat de la pregunta. En aquests casos, la pregunta només es considerarà correcta si es 
marquen les dues respostes . 
 
Disposarà d’1 full d’esborrany  per si el necessita. 
 
Finalitzat el temps, els indicarem com es farà la recollida.  No separi el full autocopiatiu del full 
de respostes . 

NO DONI LA VOLTA A AQUEST FULL mentre no ho indiqui la persona 
Responsable de l’Aula, estigui atent a les seves in struccions.  
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SEGONA PROVA. PROVA PRÀCTICA 
 
 

SUPÒSIT NÚMERO 1. Pressupostos i costos 
 

 
El present supòsit consisteix en respondre a tretze preguntes més dos de reserva de dos blocs 
temàtics. Tingui en consideració que no totes les preguntes tenen la mateixa puntuació i que hi ha 
preguntes amb més d’una resposta correcta. 
 
Bloc 1. Liquidació Pressupostària (20 punts) 
 
L’Entitat Local “XYZ” presenta a 31/12/2018 l’estat d’execució per capítols del que s’han eliminat 
algunes cel·les i sumes de columnes (per tal que la persona aspirant pugui omplir), i que es 
presenta tot seguit: 

 

(dades en milers)

Capítol Denominació Previsió inicial Modificacions
Previsió 

definitiva

Drets 

reconeguts
Drets anul.lats

1 Impostos directes 0 1.127.406 73.608

2 Impostos indirectes 76.719 0 76.719 78.226 1.340

3 Taxes i altres ingressos 270.644 0 270.644 390.910 54.087

4 Transferències corrents 1.084.287 24.702 1.108.989 15.705

5 Ingressos patrimonials 54.224 0 54.224 65.080

6 Venda inversions reals 101 0 101 4.895 0

7 Transferències de capital 39.464 496 39.960 31.923 37

8 Actius financers 0 0 0

9 Passius financers 139.525 0 139.525 54.086 0

Totals

Capítol Denominació Drets cancelats Drets Nets
Recaptació 

líquida

Pendent de 

cobrament

Excés/Defecte 

previsió

1 Impostos directes 19 1.053.779

2 Impostos indirectes 0 76.886 75.775 1.111 -167

3 Taxes i altres ingressos 6 336.817 262.251 74.566 -66.173

4 Transferències corrents 0 1.089.753 14.796 4.440

5 Ingressos patrimonials 0 34.085 31.994 2.091 20.139

6 Venda inversions reals 463 4.432 3.999 433 -4.331

7 Transferències de capital 0 31.886 28.367 3.519 8.074

8 Actius financers 0 0 0 0 12.801

9 Passius financers 0 54.086 54.086 0 85.439

Totals 488

LIQUIDACIÓ ESTAT INGRESSOS A 31/12/2018
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(dades en milers)

Capítol Denominació Crèdits inicials Modificacions
Crèdits 

definitius

Despeses 

compromeses

1 Despeses Personal 387.544 11.446 398.990 395.967

2 Desp. Bens corrents i serv. 609.454 586.793

3 Despeses financeres 16.429 0 16.429 11.908

4 Transferències corrents 116.121 1.211.295 1.194.856

5 Fons de contingència 38.863 -26.161 12.702 0

6 Inversions reals 412.821 -49.146 363.675 349.342

7 Transferències de capital 20.034 48.805 68.839 68.087

8 Actius financers 43.715 0 43.715

9 Passius financers 52.858 0 52.858 51.623

Totals 2.777.957

Capítol Denominació

Obliacions 

reconegudes 

netes

Pagaments 

líquids

Obligacions 

pendents de 

pagament

Romanents de 

crèdit

1 Despeses Personal 395.949 395.561 388

2 Desp. Bens corrents i serv. 574.634 116.447

3 Despeses financeres 11.908 11.812 96

4 Transferències corrents 1.194.116 999.117 194.990

5 Fons de contingència 0 0 0

6 Inversions reals 345.428 172.128 173.300

7 Transferències de capital 67.412 3.882 63.530

8 Actius financers 22.195 22.195 0

9 Passius financers 51.623 51.573 50

Totals 548.801

LIQUIDACIÓ ESTAT DESPESES A 31/12/2018
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Es facilita també la següent informació addicional: 

(dades en milers) 
    

Deure/Haver compte 006: Pressupost ingressos, previsions inicials 2.739.958 

Deure/Haver compte  007: Pressupost ingressos, modificacions pressupost 37.999 

Deure compte 430: Deutors per drets reconeguts, exercici corrent 2.872.780 

Haver compte 433: Drets anul·lats exercici corrent   175.772 

Haver compte 430: Deutors per drets reconeguts, exercici corrent 2.582.224 

Haver compte 4339: Drets anul·lats per devolució d'ingressos   22.941 

Haver compte 180: Fiances rebudes a llarg termini   4.079 

Deure compte 232: Infraestructures en curs     328.078 

Haver compte 28: Amortització acumulada immobilitzat   180.361 

Deure compte 419: Altres creditors no pressupostari   20.854 

Haver compte 554: Cobraments pendents aplicació   2.680.210 

Deure grup comptes 6: Compres i despeses per naturalesa   2.580.044 

Haver grup comptes 7: Vendes i ingressos per naturalesa   2.834.898 

Deure/Haver compte 001: Pressupost despeses, crèdits inicials 2.739.958 

Deure/Haver compte 002: Pressupost despeses, modificacions 37.999 

Haver compte 005: Pressupost despeses, despeses compromeses 2.685.014 

Haver compte 400: Creditors per obligacions reconegudes, pressupost corrent 2.663.265 

Deure compte 400: Creditors per obligacions reconegudes, pressupost corrent 2.114.455 

 

 

Respongui les següents qüestions (2 punts per pregu nta): 
 
1. L’import de la Previsió definitiva dels capítols  1 a 9 de l’Estat d’Execució d’Ingressos és 

de? 
 

A. 2.834.898€ 
B. 2.739.958€ 
C. 2.777.957€ 
D. 2.701.959€ 

 
 
2. L’import de la Recaptació Líquida dels capítols 1 a 9 de l’Estat d’Execució d’Ingressos 

és de? 
 

A. 2.582.224€ 
B. 2.834.898€ 
C. 2.559.283€ 
D. 2.680.210€ 

 



 

8 

 

 
3. L’import dels Drets Reconeguts Nets del capítol 4 d’Ingressos “transferències corrents” 

és de? 
 

A. 1.104.549€ 
B. 1.120.254€ 
C. 1.135.959€ 
D. 1.688.233€ 

 
 
4. L’import de les Despeses Compromeses del capítol  8 de Despeses “Actius Financers” 

és de? 
 

A. 30.215€ 
B. 23.711€ 
C. 26.438€ 
D. Cap de les anteriors. 

 
 
5. L’import dels Pagaments Líquids del capítol 2 de  despeses “compra de béns corrents i 

serveis” és de? 
 

A. 613.206€ 
B. 458.187€ 
C. 2.114.455€ 
D. 2.834.898€ 

 
 
6. L’import dels Romanents de Crèdit dels capítols 1 a 9 de l’Estat d’Execució de Despeses 

ha estat de? 
 

A. 20.854€ 
B. 2.580.044€ 
C. 548.801€ 
D. 114.692€ 

 
 
7. L’import del “Saldo Pressupostari No financer” é s de? 

 
A. 33.255€ 
B. 429.509€ 
C. 52.987€ 
D. -19.732€ 

 
 
8. Amb la següent informació addicional: En l’any 2 018 s’han finançat obligacions amb 

Romanent de Tresoreria per a despeses generals per un import de 1.536 (milers) 
d’euros. L’import de les desviacions negatives de f inançament en l’exercici ha estat de 
7.552 (milers) d’euros. L’import de les desviacions  positives de finançament en l’exercici 
ha estat de 31.304 (milers) d’euros. L’import de Re sultat Pressupostari Ajustat és de? 
 
A. 11.039€ 
B. 387.561€ 
C. - 8.693€ 
D. - 61.680€ 
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9. En la informació addicional del quadre de la pàg . 9, apareix informació comptable de 

diferents comptes. Respecte al compte 554, quines d e les següents afirmacions són 
certes? (Assenyali dues respostes) 
 

A. En l’haver s’apunten els ingressos efectivament entrats en caixa. 
B. En l’haver s’apunten les aplicacions pressupostàries dels ingressos efectivament entrats en 

caixa. 
C.  En l’haver s’apunten els drets reconeguts corresponents a les liquidacions d’ingressos 

efectuades. 
D.  El saldo creditor d’aquest compte correspon als ingressos efectivament entrats en caixa i 

pendents d’aplicar a pressupost. 
 
 
10. En la informació addicional del quadre de la pà g. 7 apareix informació comptable de 

diferents comptes. Respecte al compte 180 “fiances rebudes a llarg termini”, quines de 
les següents afirmacions són certes? (Assenyali due s respostes) 
 

A. Efectiu rebut en concepte de dipòsit irregular a termini superior a un any. 
B. Efectiu rebut com a garantia de l’acompliment d’una obligació, a termini superior a un any. 
C. Tan efectiu rebut com a garantia de l’acompliment d’una obligació com en concepte de 

dipòsit irregular, a termini superior a un any. 
D. S’abonarà a la constitució de la fiança, per l’import rebut, amb càrrec al compte 430 

“Deutors per drets reconeguts. Pressupost d’ingressos corrent” o a comptes del subgrup 57 
“efectiu i actius líquids equivalents” segons estableixi la normativa aplicable. 

 
 
 
PREGUNTA DE RESERVA 
 
11. Quin és l’import del Resultat Pressupostari aba ns d’ajustos? 

 
A. 30.792€ 
B.  33.255 € 
C.  55.450€ 
D. Cap de les anteriors. 
 

 
 
Bloc 2. Cost efectiu (5 punts) 
 
Un Ajuntament ha de complimentar la informació corresponent al que s‘explicita a l’ordre 2075/2014 
relativa al cost efectiu. En aquest sentit disposa de la liquidació pressupostària de l‘exercici 
sol·licitat i que es detalla a la següent taula: 
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Informació addicional (desprès del tancament comptable): 
- L’article pressupostari 10, no contempla les retribucions de càrrecs electes de l’exercici per 

import de: 35.400,00 €, relatius al servei de prevenció i extinció d’incendis. 
- Les amortitzacions corresponents als diferents serveis són: 

 
130. Administració 
general de 
prevenció i 
seguretat 

132. Seguretat 
ciutadana 

133. Control i 
regulació de 
l'estacionament de 
la via pública 

134. 
Mobilitat 

135. Protecció civil 136. Prevenció i 
extinció d'incendis 
salvaments 

1.524.386,00 608.545,60 0 0 0 776.710,00 
 
En base a aquesta informació es demana (5 punts): 
 
12. Quin és l’import del cost directe del servei de  prevenció d’extinció d’incendis i 

salvaments? (2 punts). 
 

A. 42.865.496,42€ 
B. 41.803.280,94€ 
C. 41.750.280,95€ 
D. 41.838.680,94€ 

 
 
13. Quin és el cost indirecte pressupostari del ser vei de prevenció d’extinció d’incendis i 

salvaments? (2 punts). 
Nota: per a calcular el cost indirecte consideri la proporció del servei analitzat respecte al total 
de serveis i faci el repartiment en base a la proporció dels diferents capítols. 
 

A. 9.895.175,74€ 
B. 3.133.743,45€ 
C. 1.609.357,45€ 
D. 2.279.023,31€ 
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10. Òrgans de govern i personal directiu 350.048,61 473.886,33 56.059,76 149.220,81 122.991,31 1.152.206,82

12. Personal funcionari 4.952.339,08 106.800.427,03 1.101.932,82 189.748,28 23.474.995,23 136.519.442,44

13. Personal laboral 303.034,98 83.418,77 65.744,09 0,00 17.531,74 469.729,58

15. Incentius al rendiment 474.949,50 17.535.383,99 85.267,98 14.957,35 4.881.347,87 22.991.906,69

16. Quotes i prestacions i despeses socials a càrrec de l'empresa 1.793.681,65 37.304.079,09 357.735,57 91.260,29 10.446.882,69 49.993.639,29

20. Arrendaments 18.273,48 2.481.438,79 31.037,08 2.530.749,35

21. Manteniment , reparació i conservació 97.503,72 1.580.750,10 1.049.654,29 2.727.908,11

22. Material de subministraments i altres 672.839,56 4.771.385,55 13.513.466,80 1.710.234,75 20.667.926,66

23. Indemnitzacions per raó del servei 70.785,09 187.702,26 9.605,99 268.093,34

44. Transferències corrents a:  EPE i societats mercantils de l'ajuntament 52.828.503,75 52.828.503,75

46. Transferències corrents a:  entitats locals 52.999,99 52.999,99

48. Transferències corrents a:  famílies , institucions sense afany de lucre 34.032,75 30.000,00 6.000,00 70.032,75

60. Inversió nova en infraestructures bens d'us general 1.845.601,40 1.845.601,40

61. Inversió de reposició d'infraestructures 459.354,47 717.025,77 1.176.380,24

62. Inversió nova per funcionament operatiu dels serveis 987.569,17 1.067.211,10 2.054.780,27

63. Inversió reposició funcionament operatiu dels serveis 140.118,15 132.138,20 1.062.215,48 1.334.471,83

Total 9.895.175,74 172.775.037,48 52.828.503,75 17.874.972,39 445.186,73 42.865.496,42 296.684.372,51
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14. Suposi que el servei d’ambulàncies vinculat al servei de prevenció d’extinció d’incendis 
i salvaments es presta mitjançant una empresa conce ssionària/contractista, en aquest 
cas el cost efectiu del servei d’ambulàncies s’obté  com: (Assenyali dues respostes) (1 
punt). 

 
A. La totalitat de les contraprestacions econòmiques abonades per la entitat local al/la 

contractista, incloses les contraprestacions en concepte del preu del contracte i en el seu 
cas les subvencions d’explotació o de cobertura del preu del servei. 

B. La totalitat de les contraprestacions econòmiques abonades per la entitat local al/la 
contractista, incloses les contraprestacions en concepte del preu del contracte. 

C. En el cas de que el/la contractista rebi els ingressos directament de la persona usuària està 
determinat pels ingressos derivats de les tarifes abonades per les persones usuàries i en el 
seu cas per les subvencions d’explotació o cobertura del preu del servei a càrrec de l’entitat 
local 

D. En el cas de que el contractista rebi els ingressos directament de la persona usuària està 
determinat pels ingressos derivats de les tarifes abonades per les persones usuàries. 

 
 
 
PREGUNTA DE RESERVA 
 
15. Quin és l’increment de cost mig per ciutadà/ana , durant el mandat, del cost del servei de 

prevenció d’extinció d’incendis i salvaments? Si el s costos mitjos per ciutadà/ana són 
els que figuren a la següent taula  
Nota: Tingui present que aquesta és una variable acumulativa. 
 

Mandat 
Any 1 Any 2 Any 3 Any 4 

24,75 27,9 28 29,42 
 

A. 6,05% 
B. 5,93% 
C. 4,41% 
D. 1,1675 
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SUPÒSIT NÚMERO 2. Promoció econòmica 
 

 
El present supòsit consisteix en respondre a tretze preguntes més dos de reserva. Tingui en 
consideració que no totes les preguntes tenen la mateixa puntuació i que hi ha preguntes amb més 
d’una resposta correcta. 
 
Es disposa dels següents indicadors econòmics sobre tres ciutats de la Regió Metropolitana de 
més de 50.000 habitants: 
 

 

VALOR AFEGIT BRUT PER SECTORS ECONÒMICS (% s/total)

A B C

Indústria 14,2 12,6 47,0
Construcció 2,1 2,1 7,0
Serveis 83,7 85,2 46,0
- Comerç i hostaleria 21,3 24,4 15,6
- Logística i TIC 15,1 40,6 2,7
- Serveis a les empreses i financers 33,0 15,2 19,0
- Administració pública, educació, sanitat i ss. Socials 14,2 5,1 8,6

LLOCS DE TREBALL ASSALARIAT
(Nombre de persones afiliades al règim General de la Seguretat Social)
2018 A B C
Indústria 4.473        4.415             9.090         
Construcció 1.511        1.545             1.232         
Serveis 50.958      36.149           9.927         
TOTAL 56.942      42.110           20.249       

2013
Indústria 4.001        4.693             7.690         
Construcció 831            687                887             
Serveis 36.098      24.065           7.985         
TOTAL 40.930      29.445           16.562       

2008 (conjunt de sectors) 39.609      32.939           21.706       

EMPRESES AMB PERSONAL ASSALARIAT
A B C

2018 3.320        1.863             2.155         
2013 2.724        1.618             1.942         
2008 2.578        1.786             2.414         

ALTRES INDICADORS
A B C

1. Renda FBD per habitant (euros) 23.900      17.100           15.600       
2. Població activa 41.129      31.257           37.288       
3. Població en edat de treballar (16-64 anys) 60.607      42.045           51.592       
4. Assalariats/des en sectors intensius en coneixement (2018) 28.870      17.265           9.234         
4. % de persones residents amb estudis universitaris 46,3% 11,4% 13,8%
5. Pes de la contractació indefinida (% s/total nous contractes) 17,4% 14,2% 11,5%
6. Salari mitjà (€/any) 39.400      23.200           21.900       
      - Homes 47.500      26.200           24.800       
     - Dones 31.800      19.700           18.200       
7. Població aturada 2.501        3.473             4.667         
8. Persones en atur de llarga durada (>1 any) 858            1.389             2.142         

9. Preu de lloguer de naus industrials (€/m2) 6,1 4,5 3,9
10. Temps de desplaçament per carretera al Port (minuts) 24 18 24
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Respongui les següents qüestions:  
 
1. Considerant l’estructura sectorial de l’activita t en termes de Valor Afegit Brut generat, 

com definiria l’especialització productiva dels tre s municipis? (3 punts) 
 

A. Al Municipi A terciària, amb predomini del comerç i el turisme; al Municipi B terciària, amb 
predomini dels serveis a les empreses i finances; al Municipi C terciària, amb predomini de 
la logística i les TIC. 

B. Al Municipi A terciària, amb predomini dels serveis a les empreses i financers; al Municipi B 
terciària, amb predomini de la logística i les TIC; al Municipi C industrial. 

C. Al Municipi A industrial; al Municipi B terciària, amb predomini del comerç i el turisme; al 
Municipi C terciària, amb predomini dels serveis a les empreses i financers. 

D. Al Municipi A terciària, amb predomini de la logística i les TIC; al Municipi B industrial; al 
Municipi C terciària, amb predomini dels serveis a les empreses i financers. 
 
 

2. Quin dels tres municipis experimenta un major ri tme de creació de llocs de treball 
assalariat en el període 2013-18? (1,5 punts). 
 

A. El municipi B. 
B. El municipi C. 
C. El municipi A. 
D. Els municipis A i C tenen un creixement similar de l’ocupació. 

 
 
3. Quin dels tres municipis experimenta un major ri tme de creació d’empreses en el 

període 2013-18? (1 punt). 
 

A. El municipi C. 
B. El municipi B. 
C. El municipi A. 
D. El municipi B, seguit del municipi C. 

 
 
4. Pel que fa al ritme d’evolució del treball assal ariat de 2013 a 2018 per grans sectors, 

quina de les següents afirmacions és certa? (2,5 pu nts). 
 

A. El municipi C és el que experimenta un comportament menys dinàmic de l’ocupació als tres 
grans sectors de l’economia. 

B. El municipi B és el que experimenta un major ritme de creació de llocs de treball a la 
construcció i els serveis, i el municipi C aquell on creix més l’ocupació industrial. 

C. A tots tres municipis, el nombre de llocs de treball als serveis creix en més d’un 40%. 
D. El creixement de l’ocupació a la indústria al municipi A està per sota del 10%. 

 
 
5. En relació al 2008, com ha afectat la crisi als tres municipis? (Assenyali dues respostes) 

(2,5 punts). 
 

A. Tots tres han recuperat els llocs de treball perduts i superen actualment l’ocupació 
assalariada del 2008. 

B. El municipi C ha perdut ocupació i empreses com a conseqüència de la crisi. 
C. El municipi A és el que té una evolució més positiva tant dels llocs de treball assalariat com 

del nombre d’empreses. 
D. Cap de les afirmacions anteriors és certa. 
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6. Quina és l’afirmació certa pel que fa a la dimen sió mitjana de les empreses amb personal 

assalariat l’any 2018? (1,5 punts) 
 

A. Als tres municipis, la dimensió mitjana és superior a 10 persones assalariades/empresa. 
B. El municipi A és el que presenta una major dimensió mitjana de les empreses. 
C. Al municipi C, la dimensió mitjana de les empreses s’ha reduït en relació al 2008. 
D. Al municipi B la dimensió mitjana se situa en 22,6 persones assalariades/empresa, mentre 

que el C està per sota de 10. 
 
 
7. Pel que fa al pes de l’economia del coneixement en l’estructura de l’ocupació 

assalariada: (Assenyali dues respostes) (2 punts) 
 

A. A tots tres municipis supera el 40% del total. 
B. Al municipi B està per sota del 40%. 
C. Als municipis A i C supera el 50% de l’ocupació total. 
D. Al municipi A supera el 50% de l’ocupació total. 

 
 
8. Pel que fa a la taxa d’activitat de la població de 16 a 64 anys: (1,5 punts) 

 
A. Als municipis B i C és superior al 70%. 
B. El municipi A és el que assoleix una taxa d’activitat més elevada. 
C. El municipi C és el que assoleix una taxa d’activitat més baixa. 
D. Cap dels tres municipis presenten una taxa superior al 70%. 
 
 

9. Pel que fa a la taxa d’atur: (3 punts) 
 

A. El municipi B és el que té la taxa d’atur més elevada. 
B. El municipi C és el que té la taxa d’atur més elevada, amb un 12,5%. 
C. La taxa d’atur del municipi B està per sota del 10%. 
D. La taxa d’atur del municipi C se situa en el 9%. 

 
 
10. El municipi on l’atur de llarga durada té major  pes dins del total és: (2 punts) 

 
A. El municipi B. 
B. El municipi A. 
C. El municipi C. 
D. El municipi A i C. 

 
 
11. Dels tres municipis analitzats, el municipi A d estaca per la qualitat del treball perquè: 

(Assenyali dues respostes) (2 punts) 
 
A. És el que compta amb població més qualificada i un salari mig més elevat. 
B. La contractació indefinida hi té un pes més alt dins la total que a B i C. 
C. Compta amb més població activa que B i C. 
D. Cap de les respostes anteriors és certa, ja que el municipi que ofereix millor qualitat del 

treball és B. 
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12. Entre els factors de competitivitat del municip i C cal destacar: (Assenyali dues 
respostes) (1,5 punts) 
 

A. Un pes important de l’economia del coneixement, que representa més del 45% de 
l’ocupació assalariada. 

B. Accessibilitat. 
C. Preus i salaris reduïts. 
D. El nivell de formació de la mà d’obra. 

 
 

13. Quin és el municipi amb més avantatge competiti u en termes d’accessibilitat? (1 punt) 
 
A. El municipi B. 
B. El municipi C. 
C. El municipi A 
D. Tots tres tenen un nivell similar d’accessibilitat. 

 
 
PREGUNTES DE RESERVA 
 
14. Quin és el municipi on la bretxa salarial de gè nere és més baixa?  

 
A. El municipi A. 
B. El municipi B. 
C. El municipi C. 
D. Tots tres tenen una bretxa salarial similar. 

 
 
15. Quantes dones treballen al municipi A com assal ariades? 

 
A. No es pot saber. 
B. Aproximadament 21.219. 
C. Aproximadament 19.929. 
D. Aproximadament 18.699. 
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SUPÒSIT NÚMERO 3. Administració i serveis econòmics  
 

 
El present supòsit consisteix en respondre tretze preguntes més dos de reserva de dos blocs 
temàtics. Tingui en consideració que no totes les preguntes tenen la mateixa puntuació i que hi ha 
preguntes amb més d’una resposta correcta. 
 
Bloc 1. Concessió d’obra pública. (12,5 punts) 
 
L'Ajuntament xx en data 01.01.2019 aprova un plec de clàusules administratives particulars d'un 
contracte de concessió d'obra pública per a la construcció i posterior explotació d'un aparcament 
subterrani. En el plec es preveu que el 20% de les certificacions d'obra aniran a càrrec de la 
corporació i el 80% restant a càrrec de l’empresa concessionària. El preu de licitació és de 
5.600.000 €.  
 
En el plec s'estableix una durada del contracte de 10 anys sense possibilitat de pròrroga. 
 
En data 01.03.2019 es procedeix a l'adjudicació del contracte per import de 5.000.000 €. Els plecs 
estableixen un termini màxim d'execució de les obres de 12 mesos a partir de l’inici de les obres. 
En data 01.04.2019 es produeix l’acta de comprovació del replanteig. 
 
Comencen a arribar les següents certificacions: 
Data Import 
15.06.2019 1.200.000 
11.11.2019 1.250.000 
02.02.2020 1.270.000 
30.03.2020 1.280.000 
 
Durant l'explotació l’empresa concessionària acredita pèrdues durant els tres primers exercicis per 
baixa afluència per import de 5.000€ anuals. 
 
Durant l'explotació, al setè exercici, l’empresa concessionària acredita pèrdues per sobre de les 
previstes a l'estudi de costos del plec d'explotació, aquestes pèrdues són degudes a causes de 
força major previstes a l’article 239.2 de la LCSP i ascendeixen a 10.000 €. 
 
Respongui les següents qüestions: 
 
1. Quina és la data de l’autorització de la despesa ? (1 punt) 

 
A. 15.06.2019/11.11.2019/02.02.2020/30.06.2020. 
B. 15.06.2019. 
C. 01.03.2019. 
D. 01.01.2019. 

 
 
2. De la partida pressupostària corresponent, quin és el saldo total del compte (004) 

Pressupost de despeses: despeses autoritzades a dat a d’autorització de la despesa? (2 
punts)  
 

A. Saldo deutor 1.000.000 €. 
B. Saldo creditor 5.000.000 €. 
C. Saldo deutor 5.600.000 €. 
D. Saldo creditor 1.120.000 €. 
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3. Pel reconeixement de l’obligació corresponent a la primera certificació, de la partida 
pressupostaria corresponent, quina és l’anotació al  compte (400) Creditors per OR 
Pressupost de despeses corrent? (2 punts) 
 

A. Al deure 1.200.000 €. 
B. A l’haver 1.200.000 €. 
C. Al deure 240.000 €. 
D. A l’haver 240.000 €. 

 
 
4. Per l’ordenació de pagament corresponent a la pr imera certificació, quina és l’anotació 

comptable al  compte (571) Bancs comptes operatives ? (1,5 punts)  
 

A. A l’haver  1.200.000 €. 
B. A l’haver 240.000 €. 
C. Al deure 240.000 €. 
D. Cap de les anteriors. 

 
 
5. Pel reconeixement de l’obligació per les pèrdues  acreditades, de la partida 

pressupostària corresponent, quina és l’anotació al  compte (400) Creditors per OR 
Pressupost de despeses corrent? (2 punts) 
 

A. A l’haver 5.000€. 
B. A l’haver 10.000 €. 
C. A l’haver 15.000 €. 
D. Al deure 10.000€. 

 
 
6. Quina és la data límit d’execució de les obres? (1 punt) 

 
A. 01.04.2020. 
B. 01.03.2020. 
C. 05.06.2020. 
D. Cap de les anteriors. 

 
 
7. És necessari exigir classificació al/a la contra ctista en el plec de clàusules 

administratives particulars? (Assenyali dues respos tes) (1 punt)  
 

A. No es pot exigir classificació de les empreses perquè en el cas de contractes de concessió 
no està previst a la legislació contractual. 

B. Només per la part de l’execució de les obres. 
C. Només per la part de l’obra executada i assumida directament pel/per la contractista. 
D. Només es pot exigir classificació al/a la contractista quan així es preveu a la Llei de 

Contractes del Sector Públic.  
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8. Què NO determinarà el procediment d'adjudicació del contracte? (Assenyali dues 
respostes) (1 punt) 
 

A. El Valor estimat del Contracte. 
B. L’import de licitació IVA inclòs. 
C. L’import de licitació IVA exclòs. 
D. El Valor estimat del Contracte determinat d’acord amb l’article 101 de la Llei de Contractes 

del Sector Públic. 
 
 
9. En el supòsit que per executar l’obra fos necess ària l’obtenció de llicència, el/la 

contractista hauria de pagar l’impost sobre constru ccions instal·lacions i obres? 
(Assenyali dues respostes) (1 punt) 
 

A. No, no està subjecte. 
B. No. Està subjecte però exempt/a de l’impost. 
C. Sí, està subjecte i no exempt/a. 
D. El subjecte passiu de l’impost és el/la contractista. 

 
 

PREGUNTA DE RESERVA 
 

10. L’Ajuntament està tramitant un expedient de rei ntegrament de pagaments indeguts 
d’exercici corrent per import de 500.000 €. De les possibles actuacions que es planteja 
realitzar, quina és correcta? 
 
A. Realitzar un expedient de generació de crèdit finançat amb reintegrament de pagaments 

indeguts.  
B. Realitzar un expedient d’ampliació de crèdit amb una partida no prevista inicialment al 

pressupost finançat amb reintegrament de pagaments indeguts.  
C. Realitzar un expedient de crèdit extraordinari a aprovar per alcaldia finançat amb 

reintegrament de pagaments indeguts. 
D. No es pot realitzar cap de les anteriors propostes. 

 
 
Bloc 2. Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) 12,5 punts 
 
L’empresa  “X” es dedica des de l’any 2000 a l’activitat de fabricació de tubs de plàstic al carrer de 
categoria E del municipi A amb més de 500.000 habitants situat a Catalunya.  
 
L’empresa és contribuent per l’impost de Societats i l’import net de la xifra de negocis informat al 
model 848 coincideix amb la declarada a efectes de l’Impost de Societats, i ha estat la següent:  
  
Any  Import 
2016 1.000.000 
2017 20.000.000 
2018 29.500.000 
2019 9.900.000 
 
La nau industrial en la que l’empresa desenvolupa la seva activitat té una superfície total de 
106.000 m2 que es distribueixen en dos zones: Una de 98.000 m2 dedicada al procés productiu i 
una altra de 8.000 m2, destinada a magatzem.  
 



 

20 

 

El número de personal obrer total de la fàbrica és de 125, estant afectats expressament a la 
producció només 100. 
  
Els equips industrials utilitzats per a la producció tenen un total de 3500 Kw. 
 
Respongui les següents qüestions:  (A l’annex I de la pàg. 23-25 disposa de normativa jurídica de 
suport corresponent a l’IAE) 
 
11. Si la meritació es produeix a l’exercici 2019, quin és el càlcul de la quota de l’element 

tributari superfície? (3 punts) 
 

A. 100.445,44€ 
B. 33.481,81€ 
C. 105.522,80€ 
D. 103.836,96€ 

 
 

12. Si la meritació es produeix a l’exercici 2019, quin és el càlcul de la quota tarifa, sense 
tenir en consideració el benefici medi presumpte? ( 3 punts)  
 

A. 119.188,00€ 
B. 124.265,36€ 
C. 122.579,52€ 
D. 52.224,37€ 

 
 
13. Si la meritació es produeix a l’exercici 2019, quin és el càlcul de l’import liquidació 2019 

si el recàrrec provincial fos de 0 €? (3,5 punts)  
 

A. 209.246,45€ 
B. 214.854,81€ 
C. 211.939,99€ 
D. 199.202,10€ 

 
 

14. Indica quines respostes són certes respecte les  societats anònimes amb capital social 
100% municipal creades com a instrument per a la ge stió de serveis públics: (Assenyali 
dues respostes) (3 punts) 
 

A. No estan subjectes a l’IAE. 
B. Gaudeixen d’una exempció de caràcter subjectiu de l’IAE. 
C. Estan subjectes i no gaudeixen d’una exempció de caràcter subjectiu de l’IAE. 
D. No tributen per IAE. 

 
 
PREGUNTA DE RESERVA 
 
15. Respecte l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE ): 

 
A. Per ser exigit requereix que l’ajuntament acordi la seva imposició. 
B. Per ser exigir requereix que l’ajuntament aprovi prèviament l’ordenança fiscal  reguladora. 
C. Per ser exigit requereix que l’ajuntament acordi la seva imposició i aprovi  fiscal reguladora. 
D. És d’exacció obligatòria per l’ajuntament encara que no s’hagués acordat la imposició ni 

aprovat ordenança fiscal reguladora. 
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Annex I: Real Decreto Legislativo1175/1990, de 28 d e setembre, pel que s’aproven les Tarifes 
i la Instrucció del Impost sobre Activitats Econòmi ques 
 
Secció primera  
Grup 482. Transformació de matèries plàstiques. 
Epígraf 482.1 Fabricació de productes semielaborats  de matèries plàstiques. 
 
Quota de: 
 
Per cada obrer: 777 pessetes. (4,669864 euros) 
Per cada Kw: 891 pessetes. (5,355018 euros) 
 
(Regla 14.1.f)  
F) Superfície dels locals. 
 
a) Als efectes de l'aplicació de l'element superfície a què es refereix la nota comuna de la Secció 1a 
i la segona nota comuna de la secció 2a de les tarifes, s'entén per locals en els quals s'exerceixen 
les activitats gravades els definits com a tals en la Regla 6a de la present Instrucció. 
 
b) Amb aquesta finalitat, s'ha de prendre com a superfície dels locals la total compresa dins el 
polígon dels mateixos, expressada en metres quadrats i, si escau, per la suma de la de totes les 
seves plantes. 
No obstant el que preveu el paràgraf anterior, només es prendrà com a superfície: 
 
1r El 20 per 100 de la superfície no construïda o descoberta i que es dediqui a dipòsits de matèries 
primeres o de productes de qualsevol classe, assecadors a l'aire lliure, dipòsits d'aigua i, en 
general, a qualsevol aspecte de l'activitat de què es tracti. No obstant això, si es tracta 
d'instal·lacions esportives directament afectes a activitats gravades, o a algun aspecte d'aquestes, 
només es computarà el 5 per 100 de la seva superfície, excepte l'ocupada per graderies, graderies 
i altres instal·lacions permanents destinades a la ubicació del públic assistent als espectacles 
esportius, de la qual es computarà el 20 per 10 
 
En conseqüència, no es computarà, a cap efecte, la superfície no construïda o descoberta en la 
qual no es realitzi directament l'activitat de què es tracti, o algun aspecte d'aquesta, tal com la 
destinada a vials, jardins, zones de seguretat, aparcaments, etc. 
 
2n El 40 per cent de la superfície utilitzada per a activitats de temporada mitjançant la ocupació de 
la via pública amb llocs i similars(...) 
 
3r El 10 per 100 de la superfície coberta o construïda de tota classe d'instal·lacions esportives i 
locals dedicats a espectacles cinematogràfics, teatrals i anàlegs, excepte l'ocupada per graderies, 
graderies i seients i altres instal·lacions permanents destinades a la ubicació del públic assistent als 
espectacles esportius, cinematogràfics, teatrals i anàlegs de la qual es computarà el 50 per 100. 
 
4t El 50 per 100 de la superfície dels locals destinats a l'ensenyament en tots els seus graus, quan 
l'activitat no estigui exempta. 
5è El 55 per 100 de la superfície dels magatzems i dipòsits de totes classes. 
 
6è El 55 per 100 de la superfície dels aparcaments coberts. 
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c) Del nombre total de metres quadrats que resulti d'aplicar les normes contingudes en la lletra b) 
anterior, s'ha de deduir, en tot cas, el 5 per 100 en concepte de zones destinades a buits, 
menjadors d'empresa, ascensors, escales i altres elements no directament afectes a l'activitat 
gravada. 
 
Si es tracta de l'activitat d'allotjament, la deducció a què es refereix el paràgraf anterior serà del 40 
per cent, si bé aquesta deducció s'aplicarà, exclusivament, sobre el nombre total de metres 
quadrats de superfície construïda destinada directament a la referida 
activitat principal d'allotjament. 
 
d) Per a quantificar l'element superfície, s'aplicaran els següents quadres: 
 
1r Quadre I: Aquest quadre s'aplicarà per calcular el valor de la superfície dels locals en els quals 
s'exerceixin les activitats classificades en les Divisions 1 a 6 i 9 de la Secció 1a de les Tarifes, i en 
la secció 2a de les mateixes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'import total del valor de l'element superfície serà el resultant de sumar, si escau, els valors 
parcials corresponents a cada tram de superfície del local, calculant-aquests valors parcials 
mitjançant la multiplicació del nombre de metres quadrats a computar en cada tram pel nombre de 
pessetes assignades als mateixos en funció de la població de dret del municipi en el qual estigui 
situat el local. 
e) L'import total del valor de l'element superfície, resultant de l'aplicació dels quadres continguts en 
la lletra d) anterior, es ponderarà mitjançant l'aplicació del coeficient corrector que correspongui 
segons el següent quadre, en funció del tipus de activitat que exerceixi el subjecte passiu i l'import 
de la quota que resulti per aquest de la aplicació de les tarifes abans de considerar l'element 
superfície 
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Ordenança Fiscal núm. 1.4 per la que es regula l'im post sobre activitats econòmiques 
 
Art. 5è. Quota tributària.  
(...) 
2. Sobre les quotes determinades en les tarifes de  l’impost s'aplicarà en tot cas un coeficient de 
ponderació determinat en  funció de l'import net de la xifra de negocis del subjecte passiu d'acord 
amb el quadre següent: 
 

 
 
 
(...) 
3. D'acord amb l'article 87è del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, sobre les 
quotes municipals de tarifa, incrementades per l'aplicació del coeficient de ponderació regulat a 
l’apartat 2n d'aquest article, s'aplicarà el coeficient que correspongui dels assenyalats en el quadre 
següent, en funció de la categoria de carrer en què estigui situat el local on s'exerceixi 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zones industrials consolidades 2,09

Carrers de categoria A 3,8

Carrers de categoria B 3,33

Carrers de categoria C 2,95

Carrers de categoria D 2,28

Carrers de categoria E 1,33

Carrers de categoria F 0,95
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SUPÒSIT NÚMERO 4. Finançament i comptabilitat 
 

 
El present supòsit consisteix en respondre a tretze preguntes més dos de reserva de quatre blocs 
temàtics. Tingui en consideració que no totes les preguntes tenen la mateixa puntuació i que hi ha 
preguntes amb més d’una resposta correcta. 
 
L’Ajuntament Z és un ens local pertanyent a la Comunitat Autònoma de Catalunya que no té cap 
entitat dependent classificada com S.13 (Administració Pública). 
 
Disposa d’un annex amb informació a la pàg. 32 i 33. 
 
Bloc 1 (2,5 punts) 
 
L’Ajuntament Z es planteja per l’exercici 2019, entre d’altres projectes d’inversió, destinar 180 
milions d’euros a la construcció d’un complex que aculli tot un seguit d’equipaments municipals. 
Seguint una anàlisi cost-benefici es determina que per als anys següents el projecte generarà els 
següents fluxos en milions d’euros: 
 

Any 2020 2021 2022 2023 2024 
Import (milions d’€) 50 52 54 56 58 

 
Si per tal d’analitzar la inversió, s’aplica una taxa de descompte del 5%, respongui a les següents 
qüestions: 
 
1. Quin és el valor actual net (VAN) resultant de l a inversió? (Aplicar la fórmula en milions 

d’euros arrodonint els càlculs a 1 decimal). (2 pun ts) 
 

A. 52,9 milions d’€. 
B. 270,0 milions d’€. 
C. 90,0 milions d’€. 
D. 232,9 milions d’€. 

 
 
2. Quin és el termini de recuperació de la inversió  aplicant un criteri estàtic? (0,5 punts) 

 
A. 3 anys. 
B. 4 anys. 
C. 5 anys. 
D. 2 anys. 
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Bloc 2 (10 punts) 
 
A partir dels estats d’execució del pressupost d’ingressos i despeses a 31 de desembre de 2018 
tant per a l’exercici corrent com pels exercicis tancats i les dades complementàries que hi figuren a 
l’annex (pàg. 30): 
 
3. Quin és el resultat pressupostari no financer (s uperàvit o dèficit no financer) en els 

termes establerts a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera? (2,5 punts) 
 

A. 16.627.000€ 
B. 24.993.000€ 
C. 26.493.000€ 
D. 25.193.000€ 

 
 
4. Quina és la ràtio legal d’estalvi net, prevista a l’article 3.1 a) de l’Ordre ECF/138/2007, de 

27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela  financera dels ens locals, calculada a 
partir de la liquidació de l’exercici de 2018? (2,5  punts) 
 

A. 154.408.000€ 
B. 155.708.000€ 
C. 11,5% 
D. 11,9% 

 
 
5. Quina és la ràtio legal de deute viu, prevista a  l’article 3.1 b) de l’Ordre ECF/138/2007, de 

27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela  financera dels ens locals, calculada a 
partir de la liquidació de l’exercici de 2018? (2,5  punts) 
 

A. 40,4% 
B. 16,5% 
C. 75% 
D. 110 % 

 
 
6. En el cas que l’Ajuntament Z volgués contractar operacions de crèdit de termini no 

superior a 1 any per atendre necessitats transitòri es de tresoreria, en els termes 
previstos a l’article 51 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i a 
l’article 5 de l’Ordre ECF/138/2007, i a partir de les dades de liquidació de l’exercici 2018, 
quina o quines de les següents respostes és correct a? (Assenyali dues respostes) (2,5 
punts) 
 
A. L’import màxim que podria concertar és de 390.916.800€ 
B. El/la President/a de l’Ajuntament Z podria concertar operacions fins a 195.458.400€ 
C. En cap cas, l’aprovació correspondria al Plenari. 
D. Requereix autorització del Ple quan l’import acumulat d’aquestes operacions superi els 

390.916.800€ 
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PREGUNTA DE RESERVA 
 
7. Atenent a les dades de la liquidació 2018 de l’A juntament Z i suposant que tingués 

aprovat el pressupost 2019 i en el mateix constés u na previsió d’ingressos de capítol 9 
per noves operacions de crèdit a llarg termini per 180.000.000 € i una previsió de 
recursos de caràcter ordinari superiors de 1.200.00 0.000 €. Si l’entitat volgués realitzar 
una emissió de bons sostenibles amb un venciment a 5 anys per 100.000.000 €, 
requeriria d’alguna autorització prèvia? (2,5 punts ) 
 
A. Requereix autorització de l’òrgan de tutela financera de la Generalitat de Catalunya. 
B. No, ja que presenta estalvi net positiu. 
C. No, ja que té una ràtio legal de deute viu inferior al 110%. 
D. Requereix autorització del Ministeri d’Hisenda. 

 
 
Bloc 3 (7 punts) 
 
Avaluació del compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària en els termes establerts en la 
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, aplicant si 
s’escau sobre el resultat pressupostari no financer els ajustaments necessaris definits en el 
“Manual de cálculo del déficit en contabilidad Nacional adaptado a las corporaciones locales”. 
 
8. Quin és el resultat de calcular la capacitat (ne cessitat) de finançament de l’Ajuntament Z 

per l’exercici 2018? (2,5 punts) 
 

A. - 3.032.000€ 
B. - 3.432.000€ 
C. - 12.898.000€ 
D. + 48.018.000€ 

 
 

9. L’ajustament a aplicar per recaptació d’ingresso s dels capítols 1 a 3 és de: (1 punt) 
 

A. - 58.199.000€ 
B. + 25.525.000€ 
C. + 58.199.000€ 
D. - 25.525.000€ 

 
 
10. Quin és el càlcul de la despesa computable de l ’Ajuntament Z per l’exercici 2018 fent el 

supòsit que la totalitat del capítol 3 de despeses correspon a interessos dels préstecs i 
que l’import liquidat del capítol 6 d’ingressos no inclou cap ingrés procedent 
d’operacions de naturalesa urbanística? (2,5 punts)  
 

A. + 1.261.505.000€ 
B. + 1.255.551.000€ 
C. + 1.298.551.000€ 
D. + 1.245.766.000€ 
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11. Si en la liquidació de 2018 de l’Ajuntament Z h i constés l’adquisició al 2018 d’uns 
terrenys per import de 60.000.000 € havent negociat  l’ajornament del seu pagament en 5 
anys de la següent manera: 
 

Any 2018 2019 2020 2021 2022 
Import (milions d’€) 20 10 10 10 10 

 
Com afectaria aquesta compra als càlculs de la capacitat de finançament (CNF) i la despesa 
computable (DC) de l’exercici 2018? (1 punt) 
 

A. CNF: + 40 milions d’€ i DC: + 40 milions d’€. 
B. CNF: - 60 milions d’€ i DC: + 60 milions d’€. 
C. CNF: - 40 milions d’€ i DC: + 40 milions d’€. 
D. CNF: + 60 milions d’€ i DC: + 60 milions d’€. 

 
 
Bloc 4 (5,5 punts) 
 
L’Ajuntament Y (ens local inclòs en l’àmbit subjectiu definit en els articles 111 i 135 del text refós de 
la Llei reguladora de les hisendes locals) i els ens del seu Sector Públic presenten a la liquidació de 
l’exercici 2018 les següents dades: 

 Ajunt. Y  OOAA EPE 1 EPE 2 SSMM 
1 

SSMM 
2 

SSMM 
3 

Consorci 
1 

Fundació 
1 

Classificació 
IGAE - AAPP AAPP SNF AAPP SNF AAPP SNF AAPP 

% Participació 
Capital Social     100% 30% 100%   

CNF 1,3M€ 0,5M€ -1,5M€ 6,0M€ 1,3M€ 3,4M€ -2,5M€ 0,5M€ 0,1M€ 
Usos no 
financers en 
termes SEC 
exclosos 
interessos del 
deute 

525,0M€ 22,8M€ 68,3M€ 148,0M€ 48,1M€ 73,6M€ 38,2M€ 15,1M€ 2,3M€ 

Transferències 
internes 
(entitat 
pagadora) 

126M€ 0,5M€ 1,4M€ 0,3M€ 0,8M€ 3,6M€ 2,4M€ 0,2M€ 0,1M€ 

Despesa 
finançada amb 
fons finalistes 
UE o altres 
AAPP 

16,8M€ 1,4M€ - - - - - - - 

Llegenda: CNF (Capacitat/Necessitat de Finançament en termes SEC); AAPP (Administració 
Pública); SNF (Societat no financera); IGAE (Intervención General Administración del Estado) 
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12. Quin és el resultat de calcular la capacitat (n ecessitat) de finançament de l’Ajuntament Y 
per l’exercici 2018 en els termes establerts en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Finan cera? (1,5 punts) 
 

A. - 0,8M€ 
B. 9,1M€ 
C. +1,7M€ 
D. - 0,9M€ 

 
 
13. Quin és el resultat de calcular la despesa comp utable de l’Ajuntament Y per l’exercici 

2018 als efectes de poder avaluar el compliment de la regla de la despesa en els termes 
establerts en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abri l, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera? (1,5 punts) 
 

A. + 787,9M€ 
B. + 555,3M€ 
C. + 519,5M€ 
D. + 553,1M€ 
 
 

14. Atesa la liquidació de l’Ajuntament Y, i tenint  en compte que el sostre de la despesa 
computable per l’any 2018 era de 560M€, quines de l es següents afirmacions són 
certes? (Assenyali dues respostes) (2,5 punts) 
 

A. L’ajuntament Y ha d’aprovar un pla econòmic financer per incompliment de la regla de la 
despesa. 

B. L’Ajuntament Y ha d’aprovar un pla econòmic financer per incompliment de l’objectiu 
d’estabilitat. 

C. La formalització de les operacions de crèdit a llarg termini de l’Ajuntament Y al 2020 estaran 
subjectes al règim d’autorització de l’òrgan de tutela financera. 

D. L’Ajuntament Y ha d’aprovar un pla econòmic financer per incompliment de l’objectiu 
d’estabilitat i de la regla de la despesa. 

 
 
PREGUNTA DE RESERVA 
 

15. L’Ajuntament X, un cop liquidat l’exercici 2018  presenta les següents dades: 
- Ràtio legal d’endeutament del 80%. 
- Estalvi net positiu 

El pressupost de l’exercici 2019 aprovat preveu uns  ingressos de caràcter ordinari de 
1.000 milions d’euros i preveu un nou endeutament d e 200 milions d’euros. Quines de 
les següents respostes són certes? (Assenyali dues respostes) 

 
A. En cas que vulgui concertar un préstec a llarg termini en euros per 150 milions d’euros 

requerirà l’autorització de l’òrgan de tutela financera. 
B. En cas que vulgui concertar un préstec en euros per 150 milions d’euros l’aprovació de la 

operació correspondria al Ple. 
C. En cap cas podrà concertar operacions de crèdit a llarg termini en moneda diferent a l’euro. 
D. En cas que vulgui realitzar una emissió de bons a 5 anys per 25 milions d’euros no 

requereix cap mena d’autorització. 
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Annex: Dades Ajuntament Z.  
 
Liquidació 2018: exercici corrent 
 
 

 

 
 
Liquidació 2018: exercicis tancats 
 

 

 
 
Dades complementàries de la liquidació 2018: 
� Passius financers no comercials formalitzats o avalats a 31/12/2018: 525.000.000 € 
� Ingressos per operacions corrents afectats a operacions de capital: 2.800.000 € 
� Obligacions reconegudes derivades de modificacions de crèdit finançades amb romanent líquid 

de tresoreria: 1.500.000 € 
� Anualitat teòrica: 65.000.000 € 
� Romanent de tresoreria per a despeses generals: 66.000.000€ 

Previsió inicial Modificacions Previsió definitiva Drets liquidats Recaptat Pendent 

cobrament

1 Impostos directes 537.496.000 0 537.496.000 526.889.000 506.529.000 20.360.000

2 Impostos indirectes 38.359.000 0 38.359.000 38.442.000 37.887.000 555.000

3 Taxes i altres ingressos 135.322.000 0 135.322.000 168.409.000 131.125.000 37.284.000

4 Transferències corrents 542.143.000 12.351.000 554.494.000 552.274.000 544.876.000 7.398.000

5 Ingressos patrimonials 27.111.000 0 27.111.000 17.042.000 15.997.000 1.045.000

6 Venda inversions reals 50.000 0 50.000 2.215.000 1.999.000 216.000

7 Transferències de capital 19.731.000 248.000 19.979.000 15.942.000 14.183.000 1.759.000

8 Actius financers 0 6.400.000 6.400.000 0 0 0

9 Passius financers 69.762.000 0 69.762.000 27.042.000 27.042.000 0

1.369.974.000 18.999.000 1.388.973.000 1.348.255.000 1.279.638.000 68.617.000

Pressupost d'ingressos

Totals

Crèdit inicial Modificacions Crèdit definitiu Obligacions 

reconegudes

Pagat Pendent 

pagament

1 Despeses de personal 193.772.000 5.722.000 199.494.000 197.974.000 197.780.000 194.000

2 Béns corrents i serveis 336.260.000 -31.534.000 304.726.000 287.316.000 229.093.000 58.223.000

3 Despeses financeres 8.213.000 0 8.213.000 5.954.000 5.905.000 49.000

4 Transferències corrents 547.586.000 58.060.000 605.646.000 597.058.000 499.558.000 97.500.000

5 Fons de contingència 19.431.000 -13.081.000 6.350.000 0 0 0

6 Inversions reals 206.410.000 -24.570.000 181.840.000 172.713.000 86.064.000 86.649.000

7 Transferències de capital 10.016.000 24.402.000 34.418.000 33.705.000 1.941.000 31.764.000

8 Actius financers 21.857.000 0 21.857.000 11.097.000 11.097.000 0

9 Passius financers 26.429.000 0 26.429.000 25.811.000 25.786.000 25.000

1.369.974.000 18.999.000 1.388.973.000 1.331.628.000 1.057.224.000 274.404.000

Pressupost de despeses

Totals

Previsió inicial Modificacions Anul·lacions Drets liquidats Recaptat Pendent 

cobrament

1 Impostos directes 122.080.000 3.008.000 9.580.000 115.508.000 15.186.000 100.322.000

2 Impostos indirectes 10.859.000 183.000 327.000 10.715.000 451.000 10.264.000

3 Taxes i altres ingressos 195.765.000 8.322.000 37.405.000 166.682.000 17.037.000 149.645.000

4 Transferències corrents 6.871.000 0 0 6.871.000 5.845.000 1.026.000

5 Ingressos patrimonials 4.686.000 446.000 938.000 4.194.000 1.207.000 2.987.000

6 Venda inversions reals 55.000 0 0 55.000 37.000 18.000

7 Transferències de capital 1.656.000 0 0 1.656.000 1.279.000 377.000

8 Actius financers

9 Passius financers

341.972.000 11.959.000 48.250.000 305.681.000 41.042.000 264.639.000

Pressupost d'ingressos

Totals

Crèdit inicial Modificacions Obligat Prescripcions Pagat Pendent 

pagament

1 Despeses de personal 184.000 0 184.000 0 184.000 0

2 Béns corrents i serveis 69.045.000 -14.000 69.031.000 0 69.024.000 7.000

3 Despeses financeres 29.000 -1.000 28.000 0 29.000 -1.000

4 Transferències corrents 114.447.000 -340.000 114.107.000 0 109.007.000 5.100.000

6 Inversions reals 102.176.000 -138.000 102.038.000 0 81.375.000 20.663.000

7 Transferències de capital 69.428.000 -39.000 69.389.000 0 27.533.000 41.856.000

8 Actius financers 500.000 -500.000 0 0 0 0

9 Passius financers 16.000 -1.000 15.000 0 10.000 5.000

355.825.000 -1.033.000 354.792.000 0 287.162.000 67.630.000

Pressupost de despeses

Totals
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� Interessos meritats dels préstecs: 5.600.000€ 
� Obligacions reconegudes pels interessos dels préstecs: 5.800.000 € 
� Compte 413: Creditors per operacions pendents d'aplicar al pressupost: 8.000.000 € 
� Ajustament a aplicar al 2018 per la liquidació de la Participació en els Tributs de l'Estat exercicis 

2008 i 2009: +7.800.000 € 
� Ajustament a aplicar al 2018 per aportacions de capital: -4.000.000 € 
� Despesa finançada amb fons finalistes procedents de la UE o d'altres Administracions 

Públiques: 43.000.000€ 


