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id PREGUNTA   RESPOSTES 

1. Les despeses dels pressupostos de les 
entitats locals són: 

1.   

 
 1 L’import mínim a pressupostar 

 
 2 L’import màxim a pressupostar 

 
 3 Estimacions o previsions de despeses 

 
 4 Cap de les respostes anteriors és correcta 

2. Quines entitats locals integren el 
pressupost general de les corporacions 
locals d'acord amb l'article 164.1 TRLRHL ? 

1 
L'entitat local i els organismes autònoms 
dependents d'aquesta 

 

 
2 

L'entitat local, els organismes autònoms dependents 
d'aquesta i els consorcis adscrits  

 

3 
L'entitat local, els organismes autònoms dependents 
d'aquesta i les societats mercantils de capital social 
100% de l'entitat local  

 

4 
L'entitat local, els organismes autònoms dependents 
d'aquesta,  les societats mercantils de capital social 
100% de l'entitat local  i els consorcis adscrits  

 
    

 
   

3. Què són les bases d'execució? 1 Un dels annexos al pressupost general  

 
2 

Un document que han d'elaborar les societats 
mercantils i entitats públiques empresarials  

 
3 

Un reglament que regula l'organització de l'entitat 
local  

 

4 
L'adaptació de les disposicions generals en matèria 
pressupostària a l'organització i circumstàncies de la 
pròpia entitat  

 
    

 
   

4. Quines de les següents matèries no ha de 
regular les bases d'execució? 

1 L'import de taxes i preus públics 
 

 2 Pagaments a justificar i bestretes de caixa fixa  
 3 Modificacions de crèdit  
 4 Fases de gestió del pressupost  
 

   
5. L'estat de consolidació del pressupost 

general es calcula a partir dels pressupostos 
de: 

1 
L'entitat principal, oo.aa. Dependents i consorcis 
adscrits 

 

 
2 

L'entitat principal, oo.aa. Dependents i societats 
mercantils amb participació majoritària   

 

3 
L'entitat principal, oo.aa. Dependents i societats 
mercantils amb participació 100% entitat principal i 
entitats públiques empresarials  

 

4 
L'entitat principal, oo.aa. Dependents,  societats 
mercantils amb participació 100% entitat principal i 
consorcis adcrits  
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6. Quina de les següents entitats ha 
d'elaborar els programes anuals d'actuació, 
inversions i finançament? 

1 Les societats mercantils 

 
 2 Els organismes autònoms i els consorcis adscrits  

 
3 

L'entitat principal, els organismes autònoms, les 
societats mercantils i els consorcis adscrits  

 
4 

Els organismes autònoms, les societats mercantils i 
els consorcis adscrits 
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7.  I L'informe econòmic financer? 1 L'entitat principal  
 2 Els organismes autònoms  
 3 Els consorcis  
 4 Totes les respostes anteriors són correctes  
 

   
8. Qui forma el pressupost general i el tramet 

al Ple? 
1 La Junta de Govern 

 
 2 El/la Regidor/a d'Hisenda  
 3 La Comissió Especial de Comptes  
 4 El President/a de l'entitat principal  
 

   
9. Qui ha d'informar dels projectes de 

pressupostos? 
1 L'Interventor/a 

 
 2 El President/a de l'entitat principal  
 3 El Secretari/a  
 4 L'Interventor/a i Secretari/a  
 

    
 

   
10. Quin és l'òrgan competent per aprovar el 

pressupost d'un organisme autònom? 
1 L'òrgan col·legiat que determini els Estatuts de l'o.a. 

 
 2 El Ple de l'entitat principal  
 3 El/la Regidor/a d'Hisenda  
 4 El President de l'organisme autònom  
 

    
 

   
11. Què cal fer si a 1/01 no entra en vigor el 

pressupost general? 
1 Tornar a elevar el pressupost al Ple 

 

 

2 
Es considerarà automàticament prorrogat per 
l'import dels seus crèdits inicials i amb una sèrie 
d'ajustaments  

 
3 

Iniciar una segona exposició pública del pressupost 
per un període de 15 dies  

 4 Requerir informe al Departament de Governació  
 

   
12. A partir de quina data entra en vigor el 

pressupost? 
1 Data sessió Ple 

 

 
2 

Data edicte BOP d'exposició al públic per un període 
de 15 dies  

 3 Data fi presentació reclamacions  

 
4 

Data publicació edicte BOP del pressupost general 
definitivament aprovat i resumit per capítols 
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