BASES D’EXECUCIÓ DEL
PRESSUPOST 2020

1

ÍNDEX

NORMES GENERALS I DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS........................................................ 4
CAPÍTOL I - NORMES GENERALS ....................................................................................... 4
CAPÍTOL II - MODIFICACIONS DE CRÈDIT .......................................................................... 8
DE LES DESPESES .................................................................................................................12
CAPÍTOL I - NORMES GENERALS ......................................................................................12
CAPÍTOL II - GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA ..........................................................................13
CAPÍTOL III - PROCEDIMENT ADMINISTRATIU ..................................................................20
CAPÍTOL IV - PAGAMENTS A JUSTIFICAR I BESTRETES DE CAIXA FIXA .......................22
DELS INGRESSOS ..................................................................................................................24
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST............................................................................................28
CONTROL I FISCALITZACIÓ ..................................................................................................29
DESPLAÇAMENTS ..................................................................................................................29
DISPOSICIÓ FINAL..................................................................................................................30
PRIMERA.- DOTACIONS PER A AMORTITZACIONS ECONÒMIQUES ..............................30
SEGONA.- TERMINI D’APLICACIÓ ......................................................................................31
2

ANNEX 1 - LÍMITS DE LA DELEGACIÓ PER FASES DE LA GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA .32
ANNEX 2 - CIRCUIT DESPESA INFERIOR A 3.000€ ............................................................... 1
ANNEX 3 - CIRCUIT DE COMPTABILITAT ANALÍTICA .......................................................... 1

3

BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST
TÍTOL I
NORMES GENERALS I DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS
CAPÍTOL I - NORMES GENERALS
Article 1r.- Règim jurídic i àmbit temporal
1.- L'aprovació, la gestió, l’execució i la liquidació del Pressupost General de l’Ajuntament de
Torelló per a l’exercici 2019 es regiran per la normativa general següent, aplicable a les
entitats locals:
a) Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local (LLBRL), modificada per la Llei
57/2003.
b) Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (TRLRHL).
c) Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el TRLRHL.
d) Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s’aprova l’estructura dels
pressupostos de les entitats locals.
e) Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s’aprova la Instrucció del
model normal de comptabilitat local.
f) Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera.
g) Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de
desenvolupament de la Llei 18/2001.
h) Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.

2.- La vigència de les bases serà la mateixa que la del pressupost i, en cas de pròrroga
pressupostària, aquestes continuaran essent aplicables durant el mateix període.

Article 2n.-Àmbit funcional
1.- Aquestes Bases s'aplicaran amb caràcter general a l'execució del Pressupost de
l'Ajuntament, tenint en compte les particularitats que per a cada cas es fixen.

Article 3r.-Del Pressupost General
El Pressupost General per a l'exercici 2020 està integrat per:
-

El Pressupost de l’Ajuntament que contindrà l'expressió xifrada i sistemàtica de les
obligacions que, com a màxim, aquests poden reconèixer i els drets que es preveuen
liquidar durant l'exercici.

L’Ajuntament de Torelló té sectoritzat el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, ens amb
personalitat jurídica pròpia, integrat pels Ajuntaments de Montesquiu, Orís, Sora, Sta. Maria
de Besora, St. Quirze de Besora, St. Vicenç de Torello, Vidrà i Torelló. L’esmentat Consorci
es considera sector públic de l’Ajuntament de Torelló i per tant consolida als efectes de
l’estabilitat pressupostària, la Regla de la Despesa i el nivell d’endeutament, d’acord amb el
que estableix la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
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financera, però no forma part del pressupost general de l’Ajuntament.
Els imports respectius són els que a continuació es detallen:

Estat de
Despeses
Ajuntament
Consorci de
la Vall del Ges,
Orís i Bisaura

16.047.556,99

858.560,58

Estat
d'Ingressos

Recursos
corrents ordinaris

16.047.556,99

13.611.550,85

858.560,58

828.560,58

Article 4t.-Informació sobre l'execució pressupostària. i estabilitat pressupostària
Atenent l’Ordre HAP/2105/2012 de 1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de
subministrament d’informació prevista en la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, en el seu article 16 determina l’obligació trimestral de
subministrament d’informació que es remetrà a l’òrgan competent.
La verificació del compliment de l’objectiu estabilitat pressupostària es farà en motiu de les
trameses al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques de les dades trimestrals
d’execució del pressupost i liquidació del mateix.

Article 5è-Estructura pressupostària
1.- L'estructura del Pressupost General s'ajusta al que estableix l'Ordre HAP/419/2014, de 14
de març per la que es modifica parcialment l’Ordre EHA/3565/2008 de 3 de desembre, per la
que s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats locals.
Els crèdits inclosos en l'estat de despeses s'han classificat amb els criteris següents:
a) Orgànica :
101
102
103
105
106
107
108
109
110
111
202
204
205
206
207

Cultura
Esports
Joventut i Infància
Salut pública
Benestar Social
Ràdio Ona
Educació
Igualtat
Museu de la torneria
Arxiu
Comerç i Turisme
Promoció econòmica
Comunicació
Recursos i Organització
Participació ciutadana
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208
209
211
212
301
302
305
306
307
404
405
502

Secretaria
Seguretat i Civisme
Informàtica
Mobilitat
Urbanisme
Oficina d’habitatge
Medi ambient
Manteniment d’infraestructures i espais públics
Serveis Públics
Alcaldia
Pla de Barris
Hisenda

b) Per programes - Es distingeix: Àrea de despesa, Política de despesa i Grup de programes.
c) Econòmica - Es distingeix: Capítol, Article, Concepte, Subconcepte i Partida. La partida
pressupostària, definida per la conjunció de les classificacions, orgànica, funcional/per
programes i econòmica, constitueix la unitat sobre la qual s'efectuarà el registre comptable
dels crèdits i les seves modificacions, com també les operacions d'execució de la despesa.

Article 6è-Vinculacions jurídiques
1.- No podran adquirir-se compromisos de despesa en quantia superior a l'import dels crèdits
autoritzats en l'estat de despeses, els quals tenen caràcter limitatiu dintre del nivell de vinculació jurídica que s'estableix en el punt següent.
2.- Els nivells de vinculació jurídica són:
Per a tots els crèdits, limitació a tres dígits de classificació orgànica. (3 dígits)
En detall:
Despeses de Personal (Capítol I)
a) Respecte de la classificació funcional/per programes, funció/política de despesa.(1
dígits)
b) Respecte de la classificació econòmica, per capítol.(1 dígit)
Despeses de béns corrents i serveis (Capítol II) (excepte subministres)
a) Respecte de la classificació funcional/per programes, funció/política de despesa. (2
dígits)
b) Respecte de la classificació econòmica, article.(2 dígits)
Despeses de subministraments. (Capítol II)
a) Respecte de la classificació funcional/per programes, funció/política de despesa.(1
dígits).
b) Respecte de la classificació econòmica, subconcepte.(4 dígits)
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Serien les classificacions econòmiques:
221000*.-subministrament elèctric.
221010*.-cànon aigua potable.
221020*.-subministrament de gas.
221030*.-subministrament de carburants.
c) Respecte a la classificació de despesa compartida (7 dígits):
2030000.- Rènting fotocopiadores
2130002.- Manteniment d’ascensors
2130013.- Manteniment climatització i calefacció
2130201.-Manteniment d’extintors
2130205.- Manteniment d’alarmes
2220000.- Comunicacions telefòniques/internet
2240000.- Assegurances contingut
2240001.- Assegurances edificis
Despeses financeres (Capítol III),Actius financers (Capítol VIII) i Passius financers (Capítol IX)
a) Respecte de la classificació per programes, política de despesa.(1 dígit)
b) Respecte de la classificació econòmica, el capítol.(1 dígit)
Transferències corrents (Capítol IV), Inversions reals (Capítol VI) i Transferències de capital
(Capítol VII)
a) Respecte de la classificació per programes, grup de programes i projecte.(3 dígits)
b) Respecte de la classificació econòmica, el subconcepte.(7 dígits)
Excepcions: les partides de l’orgànica 108, ensenyament, capítol 4 (4720000 i 4720001)
queden vinculades entre sí.
No es considerarà modificació de crèdit la creació d’una nova aplicació pressupostària dins
d’un nivell de vinculació jurídica que no suposi variació quantitativa d’aquesta, sinó únicament
una major definició del concepte econòmic.

Article 7è-Efectes de la vinculació jurídica
Quan s'hagi de realitzar una despesa que excedeixi de la consignació de la partida
pressupostària, sense superar el nivell de vinculació jurídica, el responsable de l’àrea haurà
de comunicar-ho al Regidor/a, perquè en tingui coneixement.

Article 8è.- Suport dels Registres Comptables
D’acord amb la Regla 14 de la ICAL, la informació comptable de l’exercici estarà en suport
informàtic, i serà aquest únic i suficient per a garantir allò establert en la regla 39 i 40, i es
conservaran d’acord al fixat en aquestes regles.
Es conservaran en suport físic:
- Les factures que arriben en suport paper, les qual s’escanegen i s’incorporen al
programa Sicalwin, però es guarda la factura original.
- Tots aquells documents que per la seva particularitat es consideris necessaris.
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Pel que fa a l’arxiu, es conservaran en paper solament els esmentats documents, sens
perjudici que el suport informàtic es vulgui conservar per un termini superior als 6 anys.

CAPÍTOL II - MODIFICACIONS DE CRÈDIT
Article 9è- Per a la modificació de crèdits
1. Quan s'hagi de realitzar una despesa específica i determinada que no pugui demorar-se
fins a l'exercici següent i que superi el nivell de vinculació jurídica disponible, es tramitarà un
expedient de modificació, d’acord amb el que estableix el RD 500/1990, on es raoni
suficientment tal variació pressupostària i que l’expedient serà executiu dins del mateix
exercici en què s’autoritzi. Tot expedient de modificació serà informat per Intervenció,
s’ajustarà a l’establert al present capítol d’aquestes bases i als principis d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
2. Atenent a l’òrgan de l’aprovació dels diferents expedient de modificació, la seva efectivitat
serà:
a) Pels expedients aprovats per l’Alcaldia seran efectius en el moment de la seva
aprovació.
b) Pels expedients aprovats per la Junta de Govern Local seran efectius l’endemà de la
seva aprovació.
c) Pels expedients aprovats pel Ple, s'exposaran al públic durant quinze dies hàbils,
durant els quals els interessats podran presentar reclamacions. Si durant aquest
període no es presenten reclamacions, la modificació de crèdit quedarà definitivament
aprovada quan se’n publiqui el seu resum, per capítols, al Butlletí Oficial de la Província
i, en un altre cas, el Ple haurà de resoldre en el termini màxim d'un mes comptat des de
la finalització de l'exposició de l’expedient al públic.
3. Els càlculs del compliment de l’estabilitat pressupostària es realitzaran en motiu de la
remissió al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques de les execucions trimestrals i/o
la liquidació del pressupost.

Article 10è- Transferències de crèdit
1. Correspon al Plenari Municipal:
a) L’aprovació de les transferències de crèdit quan impliquin canvi d’àrea de despesa,
excepte en el cas que afectin a crèdits de personal.
b) Les que modifiquin partides destinades a subvencions nominatives a pressupost.
2. Correspon a l’Alcaldia aprovar les transferències en la resta de casos que no siguin
competència del Ple .
3. Les Àrees lliuraran els seus informes al departament d’Hisenda per a la verificació de la
suficiència de saldo de crèdit i la realització de la corresponent retenció de crèdit, d’acord amb
el que determina l’article 31 del Real Decret 500/90, de 20 d’abril, en matèria de
pressupostos. Aquest informe serà signat pel tècnic de l’àrea amb el vistiplau del regidor.
4. En el cas de les modificacions que s’hagin d’aprovar per l’Alcaldia se’n tramitarà
exclusivament una cada mes, que recollirà els informes de les Àrees que s’hagin lliurat al
departament d’Hisenda fins el dia 10 de cada mes, excepte que el Regidor d’Hisenda autoritzi
de forma expressa que es gestionin de forma urgent i extraordinària.
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5. En el cas de les modificacions que s’hagin d’aprovar pel Plenari Municipal, els informes de
les Àrees hauran de ser lliurats al departament d’Hisenda el divendres anterior a la
convocatòria de la Comissió Informativa d’Administració i Hisenda i Seguretat Ciutadana i
Mobilitat, excepte que el Regidor d’Hisenda autoritzi de forma expressa que es gestionin de
forma urgent i extraordinària.
6. Després de la preceptiva fiscalització per part de la Intervenció, el departament d’Hisenda
elevarà a l’òrgan competent les propostes de resolució.
7. Prioritats en les modificacions de crèdit:
Totes les modificacions de crèdit es prioritzarà que el crèdit transferit provingui de la mateixa
àrea de despesa, mateixa orgànica i mateix capítol. En cas que l’aplicació pressupostària que
cedeix crèdit pertanyés a les següents orgàniques, grup de programes i capítols, si s’escau
Orgànica 101 Cultura
Orgànica 102 Esports
Orgànica 106 Benestar social
Orgànica 108 Educació
Orgànica 204 Promoció econòmica, grup de programa 241 (ocupació)
Orgànica 207 Participació ciutadana, grup de programa 338 (festes
populars), cap. 4
serà necessari un informe del tècnic de l’àrea que cedeix crèdit justificant la no necessitat
d’aquesta consignació.

Article 11è.- Generació de crèdits per majors ingressos
1. Correspon a la Junta de Govern Local l’aprovació de les generacions de crèdit en l’estat de
despeses per ingressos de naturalesa no tributària següents i prèvia constatació del caràcter
afectat del recurs no previst als efectes de no contradicció amb l’article 12.5 de la Llei
Orgànica 2/2012, de 17 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF),
excepte que creïn o modifiquin les partides destinades a subvencions nominatives a
pressupost:
- Aportacions, o compromisos ferms d'aportació, de persones físiques o jurídiques per
finançar, despeses de competència local. En cas de les aportacions d’entitats i/o
empreses privades serà necessari que s'hagi produït l'ingrés.
- Alienació de béns municipals, sent necessari que s'hagi procedit al reconeixement de
dret.
- Prestació de serveis, per la qual s'hagin liquidat preus públics, en quantia superior als
ingressos pressupostats.
- Reemborsament de préstecs.
- Els imports provinents de reintegraments de pagaments indeguts amb càrrec al
pressupost corrent en quan a la reposició de crèdit en la correlativa partida
pressupostaria.
2. Correspon al Plenari Municipal l’aprovació de les generacions de crèdit en l’estat de
despeses per ingressos de naturalesa no tributària anomenats en l’apartat anterior i prèvia
constatació del caràcter afectat del recurs no previst als efectes de no contradicció amb
l’article 12.5 de la LOEPSF, quan es creïn o modifiquin les partides destinades a subvencions
nominatives a pressupost.
3. Les Àrees lliuraran els seus informes al departament d’Hisenda per a la verificació de la
realització de l’ingrés i/o compromís d’ingrés. Aquest informe serà signat pel tècnic de l’àrea
amb el vistiplau del regidor:
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a) En el cas de les modificacions que s’hagin d’aprovar per la Junta de Govern Local se’n
tramitarà exclusivament una que es presentarà a la primera junta de cada mes, que
recollirà els informes de les Àrees que s’hagin lliurat al departament d’Hisenda fins el dia
20 del mes anterior a la seva celebració, excepte que el Regidor d’Hisenda autoritzi de
forma expressa que es gestionin de forma urgent i extraordinària.
b) En el cas de les modificacions que s’hagin d’aprovar pel Plenari Municipal, els informes
de les Àrees hauran de ser lliurats al departament d’Hisenda el divendres anterior a la
convocatòria de la Comissió Informativa d’Administració i Hisenda i Seguretat Ciutadana i
Mobilitat, excepte que el Regidor d’Hisenda autoritzi de forma expressa que es gestionin
de forma urgent i extraordinària.
4. Després de la preceptiva fiscalització per part de la Intervenció, el departament d’Hisenda
elevarà a l’òrgan competent les propostes de resolució.

Article 12è-Crèdits ampliables
1. De conformitat amb l’article 178 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, sense perjudici del que
disposa l’apartat 2, i l’article 153 del mateix text legal, tindran la consideració d’ampliables
aquells crèdits que es relacionen seguidament, previ compliment dels requisits exigits en els
apartats 2 i 3 de l’article 39 del Reial Decret 500/90, de 20 d’abril, amb l’objectiu de
comptabilitzar el moviment comptable en base al principi de pressupost brut i atenent el
caràcter afectat dels drets reconeguts liquidats.
En particular, es declaren ampliables les aplicacions pressupostàries següents, afectades als
conceptes indicats de l’estat d’ingressos del pressupost de l’Ajuntament:
Crèdit ampliable

Ingrés afectat

101.3331.2279900 – Altres treballs realitzats per altres
empreses
101.3331.2279902 – Treb. realitz. per altres empreses a
taquillatge
101.334.2279904 – Treballs realitzats per empreses, Pastorets
107.491.2279902 - Treb. realitz. per altres empr. Publicitat
110.3332.2219900 – Altres subministraments
110.3332.2279901 – Treb. realitz. per altres empreses. Visites
teatralitzades
204.241.2270001 – Treballs realitzats per altres empreses

101.31900 – Taxa per la venda d’entrades al Teatre Cirvianum

301.151.2279900 – Obres subsidiàries
307.161.2210100 – Arrendament de serveis subministrament
d’aigua
307.161.2210101 – Compra d’aigua a l’ETAP
307.161.2250100 – Cànon sanejament aigua potable municipi
307.1622.2270004 – Servei Deixalleria de la Vall del Ges.
Recuperació
Capítol 3 – Despeses financeres
Article 60 – Inversió nova i Article 61 – Inversió de reposició

101.31901 – Taxa venda d’entrades “Taquillatge” Teatre
Cirvianum
101.39103 – Taxa venda entrades Pastorets
107.34400 - Falques publicitàries de Ràdio Ona
110.36001 – Vendes productes Museu
110.32902 – Taxa xerrades i visites Museu de la Torneria
204.34200 – Preu públic cursos de formació
Article 35 – Reintegrament obres execució forçosa
301.39100 – Multes per infraccions urbanístiques
307.30000 – Servei de subministrament d’aigua
307.30400 – Cànon de sanejament
307.30301 – Taxa venda de residus industrials
502.46100 – Diputació de Barcelona, aportació per interessos
de préstecs
Article 35 – Contribucions especials
39610 - Quotes urbanístiques

2. Les Àrees lliuraran els seus informes al departament d’Hisenda per a la verificació de la
realització de l’ingrés i després de la preceptiva fiscalització per part de la Intervenció, el
departament d’Hisenda elevarà la proposta a l’Alcaldia, òrgan competent per a l’aprovació
d’aquest tipus d’expedient de modificació.

Article 13è-Incorporació de romanents de crèdit
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1. Durant el primer trimestre de l’exercici següent i amb referència a l'exercici anterior, la
Intervenció elaborarà estat comprensiu de:
a) Saldos de disposicions de despeses, amb càrrec a les quals no s'ha procedit al
reconeixement d'obligacions.
b) Saldos d'autoritzacions respecte a disposicions de despesa i crèdits disponibles en les
partides afectades per expedients de concessió de crèdits extraordinaris, suplements de
crèdits i transferències de crèdits, aprovades durant l'últim trimestre.
c) Saldos d'autoritzacions respecte a disposicions de despesa i crèdits disponibles en les
partides destinades a finançar compromisos de despesa degudament adquirits en
exercicis anteriors.
d) Saldos d'autoritzacions respecte a disposicions de despesa i crèdits disponibles en els
capítols VI, VII, VIII i IX.
e) Saldos d'autoritzacions respecte a disposicions de despesa i crèdits disponibles en
partides correlacionades amb l'efectiva recaptació de drets afectats.
2. Caldrà constatar l'existència d'ingressos afectats, ja que els crèdits corresponents, en tot
cas, hauran de ser-hi incorporats.
3. L'estat esmentat se sotmetrà a informe i criteri de la regidoria d'Hisenda a l'objecte que es
formuli proposta raonada d'incorporació de romanents, que haurà d'acompanyar-se dels
projectes o documents acreditatius de la certesa en l'execució de l'actuació corresponent al
llarg de l'exercici.
4. Si existissin recursos suficients per finançar la incorporació de romanents en la seva
totalitat, la Intervenció completarà l'expedient, que serà elevat al regidor d'Hisenda per a la
seva conformitat.
5. Si els recursos financers no arribessin a cobrir el volum de despesa dimanant de la
incorporació de romanents, el regidor d'Hisenda, previ informe de la Intervenció, establirà la
prioritat d'actuacions, tenint en compte la necessitat d'atendre en primer lloc el compliment
d'obligacions resultants de compromisos de despesa aprovats l'any anterior.
6. La incorporació de romanents de crèdits serà aprovada per l'Alcaldia. S’annexarà juntament
amb la liquidació del Pressupost.
7. La incorporació de romanents podrà aprovar-se abans que la liquidació del Pressupost en
els casos següents:
a) Quan es tracti de crèdits de despeses amb finançament afectat.
b) Quan corresponguin a contractes autoritzats i/o adjudicats durant l'exercici anterior o a
despeses urgents, amb informe previ del responsable de l’àrea motivant la urgència i de
la Intervenció en què es valori que la incorporació no produirà dèficit.

Article 14è- Altres modificacions pressupostàries
1. Seran aprovades pel Plenari Municipal les següents modificacions pressupostàries:
a) Crèdits extraordinaris.
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b) Suplements de Crèdit.
D’acord amb l’article 35 del Reial decret 500/1990, el crèdit extraordinari és aquella
modificació del pressupost de despeses mitjançant la qual s’assigna crèdit a la realització
d’una despesa específica i determinada que no es pot demorar fins a l’exercici següent i per a
la qual no existeix crèdit. D’acord amb el mateix article, el suplement de crèdit és una altra
classe de modificació en la qual concorren les mateixes circumstàncies que en el cas del
crèdit extraordinari, però en què el crèdit previst resulta insuficient i no pot ser objecte
d’ampliació.
c) Baixes per anul·lació de crèdits pressupostaris.
Es pot donar de baixa per anul·lació qualsevol crèdit del pressupost de despeses fins
a la quantia corresponent al saldo de crèdit (art. 40 RD 500/1990), sempre que aquesta
dotació s’estimi reductible o anul·lable i a condició que no es pertorbi el servei respectiu. La
baixa per anul·lació dels crèdits es podrà originar per:
a) El finançament de romanents de tresoreria negatius.
b) El finançament de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit.
c) L’execució d’altres acords del Ple de l’Ajuntament.
Un cop justificat el fet que no s’origina una pertorbació del servei, es procedirà a
tramitar l’expedient, el qual, previ informe de la Intervenció de Fons, haurà de ser aprovat pel
Ple de l’Ajuntament. En el cas que la baixa per anul·lació s’origini pel finançament d’un crèdit
extraordinari o un suplement de crèdit, es tramitarà d’acord amb el procediment previst per a
aquest tipus de modificació.
2. Els informes de les Àrees hauran de ser lliurats al departament d’Hisenda el divendres
anterior a la convocatòria de la Comissió Informativa d’Administració i Hisenda i Seguretat
Ciutadana i Mobilitat, excepte que el Regidor d’Hisenda autoritzi de forma expressa que es
gestionin de forma urgent i extraordinària. Aquests informes seran signats pel tècnic de l’àrea
amb el vistiplau del regidor.
3. Després de la preceptiva fiscalització per part de la Intervenció, el departament d’Hisenda
elevarà a l’òrgan competent les propostes de resolució.

TÍTOL II
DE LES DESPESES
CAPÍTOL I - NORMES GENERALS

Article 15è.-Anualitat pressupostària
1.- Amb càrrec als crèdits de l'estat de despeses només podran contreure's obligacions
derivades de despeses realitzades en l'exercici.
2.- Excepcionalment, s'aplicaran als crèdits del pressupost vigent, en el moment del seu
reconeixement, les obligacions següents:
a) Les que resulten de la liquidació d'endarreriments a favor del personal. L’òrgan
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competent per al seu reconeixement serà l’Alcalde.
b) Les derivades de compromisos de despeses degudament adquirits en exercicis
anteriors, prèvia incorporació dels crèdits corresponents.
c) Les procedents d'exercicis anteriors com a conseqüència de la realització d'una
despesa no aprovada amb anterioritat. En aquest cas el reconeixement correspon al Ple
(reconeixement extrajudicial de crèdit).

Article 16è.-Fases de la gestió de la despesa
1.- La gestió del pressupost de despeses de l'Ajuntament, es realitzarà en les fases següents:
a) Autorització de la despesa. (A)
b) Disposició o compromís de la despesa. (D)
c) Reconeixement i liquidació de l'obligació. (O)
d) Ordenació del pagament. (P)
No obstant això, i en determinats casos en què així s’estableixi expressament, un mateix acte
administratiu de gestió del pressupost de despeses podrà comprendre més d’una fase
d’execució de les assenyalades. En aquest cas, l’acte administratiu que les acumuli produirà
els mateixos efectes que si s’acordessin en actes administratius separats. Es poden donar,
exclusivament, els supòsits següents:
a) AD: autorització - disposició
b) ADO: autorització - disposició - reconeixement de l’obligació
En aquest cas, l’òrgan o autoritat que adopti l’acord haurà de tenir competència per acordar
totes i cadascuna de les fases que s’hi inclouen.
2.- Els documents comptables s'iniciaran a les àrees gestores. Es podran recollir
informàticament aquests actes, tot i que no es produiran efectes comptables certs fins que no
hagi recaigut la confirmació d'Intervenció.
3. La Tresoreria de l’Ajuntament efectuarà l'emissió de l'ordre de pagament (P), per al
desplegament de la qual podrà dictar les instruccions internes que escaiguin, i hi serà
aplicable amb caràcter subsidiari la normativa de l’Administració de l’Estat.
Els processos administratius i òrgans competents per a la seva aprovació es regulen en el
Capítol següent.

CAPÍTOL II - GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA

Article 17è.-Crèdits no disponibles
1.- Crèdits no disponibles, en virtut d'un acte pel qual es bloqueja la totalitat o una part del
saldo del crèdit, a nivell de vinculació jurídica, assignat a una aplicació pressupostària, i que
es declara com a no susceptible d'utilització. No suposa l’anul·lació del crèdit, però en la part
no disponible no es podran acordar autoritzacions de despesa ni transferències, ni podrà ser
incorporat al pressupost de l'exercici següent. La no disponibilitat ve condicionada a
l'aportació efectiva del crèdit d'ingrés que la sustenta. Mentre no es disposi del dret reconegut,
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l’aplicació de despesa queda no disponible.
La declaració de no disponibilitat del crèdit i la seva reposició com a disponible correspon al
Ple, llevat de les partides d’inversió que, mentre no es disposi del finançament que sustenta la
despesa, queden com a no disponibles; així com les despeses de corrents finançades amb
ingressos específics. La proposta de no disponibilitat podrà ser incoada directament per
serveis econòmics o bé per la regidoria afectada amb l’informe tècnic corresponent que
justifiqui la no disponibilitat.

Article 18è.-Retenció de crèdit
1.- Quan la quantia de la despesa, o la complexitat de la preparació de l'expedient ho
aconsellin, el responsable de l'àrea gestora i/o el regidor podrà sol·licitar la retenció del crèdit
en una partida pressupostària.
2.- Un cop rebuda la sol·licitud a Intervenció, es verificarà la suficiència de saldo al nivell en
què estigui establerta la vinculació jurídica del crèdit.
La retenció de crèdit és l’acte mitjançant el qual la persona responsable d’una àrea gestora
reserva crèdit d’una aplicació pressupostària per l’autorització d’una despesa o per una
transferència de crèdit i per una quantia determinada. Aquest acte no té naturalesa comptable
i no forma part de l’exercici de la funció interventora, per tant no condiciona el sentit de futures
accions de control.
3.- També es podran originar retencions de crèdit quan l’evolució de l’estat d’execució
d’ingressos corresponents a conceptes pressupostaris no afectats estigui per sota del previst.
Article 19è.-Autorització de despeses
1.- L’autorització de la despesa constitueix l’inici del procediment d’execució de despesa, i és
l'acte administratiu mitjançant el qual s'acorda la realització d'una despesa per una quantia
certa o aproximada.
2.- S’atendrà als límits de delegació marcats en l’annex 1 (capítols I,II,III,VI i VII).
3.- El capítol IV, per totes aquelles subvencions i transferències que no són nominatives al
pressupost, regirà els límits de delegació marcat en l’annex 1. Les subvencions nominatives
es regirà pel reglament de subvencions.
4.- L'autorització de despeses requerirà la formació d'un expedient, en què haurà d'incorporarse el document comptable A, el model del qual figura annex.
5.- En cas de diferències de fins a un 1% entre les autoritzacions de crèdit i la següent fase
“disposició”, intervenció podrà ajustar l’autorització, donant-la de baixa, per Decret,
Article 20è.-Disposició de despeses
1.- Disposició és l'acte mitjançant el qual s'acorda la realització d‘una despesa concreta,
prèviament autoritzada, per un import fixat i amb condicions determinades. Té rellevància
jurídica amb tercers, i vincula a la realització d’una despesa concreta i determinada, tant en la
seva quantia com en les condicions de la seva execució.
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2.- Els òrgans competents per aprovar la disposició de despeses seran els mateixos
assenyalats a l'article anterior.
3.- Amb caràcter previ a l'aprovació de la disposició, es tramitarà expedient, en què figurarà el
document comptable D, el model del qual figura annex.
4.- Quan, a l'inici de l'expedient de despesa, es conegui la seva quantia exacta i el nom del
perceptor, s'acumularan les fases d'autorització i disposició, i es tramitarà el document
comptable AD, el model del qual figura annex.
5.- Setmanalment s’agruparan totes les retencions de crèdit proposades per les àrees
gestores per tal d’autoritzar i disposar les despeses, de fins a 3.000€, que s’inclouran en un
decret tramitat pel departament d’intervenció per la seva aprovació per relació. Per les AD o D
d’import superior a 3.000€ es tramitarà el corresponent expedient per la seva aprovació per
l’òrgan competent de forma individual.
6.- Quan l’import de la despesa superi els 6.000 € IVA exclòs es requerirà de l’examen de tres
pressupostos els quals constaran en l’expedient, una vegada s’hagi escollit motivadament un
d’aquests, s’iniciaran els procediments oportuns de tramitació de la despesa d’acord amb les
presents bases d’execució.
7.- En cas de diferències de fins a 30 € entre les disposicions i la següent fase “reconeixement
d’obligació”, intervenció podrà ajustar la disposició, donant-la de baixa o d'alta, per Decret.

Article 21è.-Reconeixement de l'obligació
1.- El reconeixement de l'obligació és l'acte mitjançant el qual es declara l'existència d'un
crèdit exigible contra l'entitat derivat d'una despesa autoritzada i compromesa, amb
l’acreditació documental prèvia, davant l’òrgan competent, de la realització de la prestació o
del dret del creditor, de conformitat amb els acords que en el seu dia es van autoritzar i
comprometre la despesa.
El reconeixement de l’obligació es fa efectiva en la data en la que l'òrgan competent la signa.
2.- Previ a l’acte de reconeixement de l’obligació, els tècnics donaran la seva conformitat amb
el subministrament obra o servei, i la seva efectiva recepció.
3.- El reconeixement d'obligacions és competència de l’Alcalde (d’acord a l’annex 1: límits de
la delegació per fases de la gestió pressupostària) sempre que siguin conseqüència de
compromisos de despeses legalment adquirits.
4.- Quan el reconeixement d'obligacions sigui conseqüència necessària de l'efectiva
realització d'una despesa en exercicis anteriors, sense que s'hagués autoritzat el compromís
d'aquesta, la seva aprovació correspondrà al Ple (reconeixement extrajudicial de crèdit).
5.- La fase de reconeixement d'obligacions exigeix la tramitació del document comptable "O",
si bé en cas de presentació de factures per l'adquisició de subministraments, o prestació de
serveis, aquestes factures seran comptabilitzades com a documents O.
6.Amb caràcter general totes obligacions reconegudes hauran de disposar prèviament de la
corresponent autorització i disposicions de despesa. Excepcionalment es podran agrupar les
fases ADO per despeses com les nòmines, bestretes, beques reintegrables al personal de la
corporació, seguretat social, amortització de crèdits, interessos de demora, despeses
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financeres i altres que, atesa la naturalesa de la despesa, precisin que siguin simultànies les
fases d'autorització-disposició-reconeixement de l'obligació (ADO).

7.- Les factures expedides pels contractistes es presentaran al Registre General de factures,
com a màxim en el termini de 30 dies des de la prestació del servei, entrega de
subministrament o execució de l’obra. Hi hauran de constar, com a mínim, les dades
següents:
- Identificació clara de l'Ajuntament (nom, NIF).
- Identificació del contractista (nom, adreça, NIF).
- Número de la factura.
- Descripció suficient del subministrament o servei.
- Si la factura té IRPF cal que s'especifiqui a quin epígraf pertany la retenció.
- Centre gestor que efectuà l'encàrrec o AD en el seu cas.
- Número de l'expedient de despesa, que fou comunicat en el moment de l'adjudicació.
- Import facturat amb anterioritat en relació a la despesa esmentada.
8.- Quan s'hagin rebut les factures en el Registre, es traslladaran a la Intervenció Municipal, a
efectes de la seva fiscalització i comptabilització i s'elaborarà una relació de totes les factures
que puguin ser elevades a l'aprovació de l'òrgan competent.
9.- L’aprovació de factures es materialitzarà mitjançant diligència i signatura que constaran en
la relació elaborada per intervenció i l’expedició de la corresponent resolució per part de
l’alcaldia. La relació d’aprovació serà elaborada per àrea o orgànica, i serà signada pel tècnic
corresponent conforme s’ha rebut el material o s’ha realitzat el servei contractat de forma
satisfactòria, i que el preu es considera adequat al preu de mercat.
Pel que fa a les factures corresponents a obres que requereixin certificació, caldrà prèviament
a la presentació de la factura disposar de la certificació aprovada per l’òrgan competent. Les
certificacions d’obra hauran d’anar signades pel contractista i director d’obra. Es requerirà
informe dels serveis tècnics o director d’obra justificatiu de les possibles desviacions, preus
contradictoris, diferències d’amidament, ... i que seran aprovades, atenent a la seva quantia,
per l’òrgan competent.

Art 22è.- Facturació electrònica
1.- Els proveïdors de béns i serveis que hagin de remetre una factura electrònica ho han de
fer a través dels punts generals d’entrada de factures electròniques que corresponguin ja sigui
la e-FACT o el sistema FACE, ambdós habilitats en aquest Ajuntament.
Les comunicacions entre el sistema del proveïdor i el servei han d’estar sempre signades per
un certificat propietat del proveïdor o propietat d’un tercer diferent del proveïdor amb el qual
tingui contractat el servei de facturació electrònica emès per un prestador de serveis de
certificació que figuri a la llista de serveis de confiança publicada pel Ministeri d’Indústria,
Energia i Turisme, en compliment de la Decisió 767/2009 de la Comissió Europea.
2.- En els supòsits en què la factura electrònica no s’ajusti al format que estableix l’article 5 de
l'Ordre Ordre HAP/1074/2014, de 24 de juny o en cas que la signatura electrònica en la
factura esmentada no compleixi el que disposa la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de
signatura electrònica, el punt general d’entrada de factures electròniques la rebutja de manera
automàtica amb la corresponent comunicació a l’interessat en què s’indica el motiu del rebuig.
3.- En la factura s’hi han d’identificar els òrgans administratius als quals vagi adreçada de
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conformitat amb la disposició addicional trenta-tresena del text refós de la Llei de contractes
del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre així com els
identificatius de RC o AD o D que tindria una factura en paper.
La informació a posar a disposició o a remetre per cada factura és la mateixa factura
electrònica, el número d’assentament registral assignat en el registre associat al punt general
d’entrada de factures electròniques i la data i l’hora de l’esmentat assentament registral.
Dins del document de factura electrònica és obligatori, per a la remissió correcta de la factura
a l’òrgan destinatari final, informar de l’òrgan gestor, la unitat tramitadora i l’oficina comptable
destinatària. Els codis son:
OFICINA COMPTABLE:........................ L01082858 OC
ORGAN GESTOR:................................. L01082858 OG
UNITAT TRAMITADORA:...................... L01082858 UT
4.- D'acord a la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació
del registre comptable de factures en el sector públic en el seu article 4, s'estableix que es
poden excloure de l'obligació de facturació electrònica les factures l’import de les quals sigui
de fins a 5.000 euros i les emeses pels proveïdors als serveis a l’exterior de les
administracions públiques fins que aquestes factures puguin satisfer els requeriments per a la
seva presentació a través del Punt general d’entrada de factures electròniques, d’acord amb
la valoració del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, i els serveis a l’exterior
disposin dels mitjans i els sistemes apropiats per a la seva recepció en els serveis esmentats.
En aquest sentit durant l'exercici econòmic 2020, en el què s'apliquin aquestes bases, no
caldrà la presentació obligatòria de facturació electrònica, per factures inferiors a 1.000€.
Art. 23è. Presentació de documents comptables
1.- En les despeses del capítol I s’observaran aquestes regles:
a) Les retribucions al personal queden justificades mitjançant les nòmines corresponents
elaborades pel departament de Recursos Humans, i aquestes s’han d’ajustar a la
relació de llocs de treball aprovada junt amb el pressupost de l’entitat.
b) Les quotes de la Seguretat Social queden justificades mitjançant les liquidacions
corresponents, que tindran la consideració de document ADO.
c) En altres conceptes, la despesa dels quals està destinada a satisfer serveis prestats
per un agent extern caldrà la presentació de factura, segons el que preveu l'article
anterior.
2.- En les despeses del Capítol II, en béns corrents i serveis, amb caràcter general s'exigirà la
presentació de factura.
3.- En les despeses financeres (Capítols III i IX) s'observaran aquestes regles:
a) Les despeses per interessos i amortització que originen un càrrec directe en el compte
bancari s'hauran de justificar amb la conformitat d'Intervenció respecte al seu ajustament
al quadre financer. Es tramitarà document ADOP per tresoreria.
b) La resta de despeses financeres, comissions, ingressos per domiciliació de la
seguretat social,...,es tramitaran com a document ADOP, previ informe de la tresoreria
municipal. S’elaborarà mensualment un resum de despeses i es tramitarà el corresponent
Decret d’ADOP.
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4.- En el cas de les subvencions nominatives a pressupost i les de concurrència competitiva
es tramitarà el document O, en cas d’aprovació de bestreta o de justificació de les mateixes.
5.- L'adquisició d'accions exigirà per al seu pagament que aquestes, o el resguard vàlid, siguin
en poder de la Corporació.
6.- La concessió de bestretes al personal generarà la tramitació de document ADOP, instat
pel Servei de Recursos Humans, el suport del qual serà la sol·licitud de l'interessat i la
diligència de Personal acreditant que la concessió s'ajusta a la normativa.

Article 24è.-Ordenació del pagament
1.- Ordenació del pagament és l'acte mitjançant el qual l'ordenador de pagaments, basant-se
en una obligació reconeguda i liquidada, expedeix l'ordre de pagament corresponent contra la
tresoreria de l’Ajuntament.
2.- L’ordenació de pagament correspon a l’Alcalde. Aquesta competència es pot delegar
d’acord amb la normativa vigent.
3.- L’ordenació del pagament s’ha d’instrumentar mitjançant un acte administratiu materialitzat
en relacions d’ordres de pagament elaborades per la tresoreria de l’entitat. Les relacions de
pagament han d’incloure, com a mínim per a cada una de les obligacions que contenen, la
identificació del creditor, l’import brut i líquid i l’aplicació o aplicacions pressupostàries de
despeses a què s’han d’imputar les operacions. Quan la naturalesa o urgència del pagament
ho requereixi, l’ordenació del pagament es pot materialitzar en un acte administratiu individual.
4.- L'expedició d'ordres de pagament es realitzarà d'acord amb el Pla de Disposició de Fons
que estableixi l’Alcaldia, que en tot cas, haurà de recollir la prioritat marcada a les Lleis vigents
en cada moment. La signatura del tresorer/a de les ordres de pagament amb càrrec de la
tresoreria de la Corporació certifica que s’ajusten al pla de disposició de fons anterior i, si
s’escau, al pla anual de tresoreria.
5.- La Tresoreria proposarà el Pla de Tresoreria que serà aprovat per l’Alcalde de la
Corporació.
El pressupost anual de tresoreria és un instrument de projecció dels fluxos de cobraments i
pagaments, que previsiblement es realitzaran en el decurs de l’exercici pressupostari,
periodificat per mesos. Aquest pressupost té caràcter dinàmic, i l’ha d’ajustar la tresoreria de
l’entitat respectiva, d’acord amb les dades reals de què disposi i, si escau, de noves
previsions.
6.- En el moment de comptabilitzar l’emissió d’una ordre de pagament es pot rectificar el
descompte en concepte de retenció de l’impost sobre la renda de les persones físiques, que
consta en el document comptable del reconeixement de l’obligació, quan la tresoreria
consideri que la retenció, o falta de retenció, no és la correcta, d’acord amb la normativa
vigent i les dades que consten a l’expedient.
D’aquest fet se n’ha de deixar constància mitjançant una diligència emesa per la
tresoreria, que consti dins d’un expedient de tresoreria i que es relacioni amb l’acte
administratiu d’ordenació de pagament.
7.- Per les transferències corrents que l’Ajuntament hagi de satisfer, s’ordenarà el pagament
quan s’acompleixi les condicions ordinàries establertes a la convocatòria o a l’acord de
concessió, per a la qual cosa caldrà que els documents corresponents siguin adjuntats a
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l’expedient. En casos excepcionals i degudament raonats es podrà efectuar el pagament de
forma prèvia a la justificació, però serà necessari que amb posterioritat es presenti la
justificació de la despesa i s’annexi al corresponent expedient.
8.- Si la naturalesa o urgència del pagament ho requereix, l'ordenació d'aquest pot efectuar-se
individualment, prèvia conformitat de la regidoria d'Hisenda.
9.- Un cop emesa la relació d’ordres de pagament a proposta del tresorer/a de l’entitat,
l’Alcalde autoritzarà de l’ordenació de pagament de l’Ajuntament, prèvia la intervenció formal
del pagament que ha de fer la Intervenció i que s’ha de materialitzar mitjançant la seva
signatura en la relació d’ordres de pagament. Amb la signatura dels 3 clavaris, l’ordenació del
pagament quedarà completada, sense que sigui necessari l’aprovació d’un Decret d’ordenació
de pagament, excepte ens els casos que hi hagi informe d’objeccions per part d’intervenció o
informe desfavorable de la secretaria on si que caldrà l’existència de resolució expressa
aprovant la relació P.

Article 25è.- Pagament material
1.- La realització material dels pagaments serà efectuada per la Tresoreria de l’Ajuntament. El
mitjà de pagament establert serà per transferència bancària, que es farà efectiva en el compte
o dipòsit designat pel creditor.
L’Ajuntament penjarà a la seva web una fitxa la qual serà d’obligatòria presentació pels
creditors en la qual es farà constar, entre altres, el compte corrent en el qual es volen rebre
els pagaments que hagin de rebre per part de la corporació. La seva tramitació es farà d’acord
amb el que s’especifica en l’article 14 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
2.- Les ordres de transferència s’autoritzaran, d’una manera individual o mitjançant relacions
de transferències, amb la signatura de l’Alcalde, de l/la interventor/a i del tresorer/a o dels
substituts respectius, d’acord amb la relació de persones autoritzades per disposar de fons
dels comptes dels quals és titular l’Ajuntament.
3. En les ordres de transferència s’ha de consignar l’entitat de crèdit que l’executa, que serà
designada per la Tresoreria de l’Ajuntament.
4. Les relacions de transferències degudament autoritzades es podran enviar per via
telemàtica per a la seva tramitació. Aquesta transmissió de la informació de les ordres de
transferència per via telemàtica es validarà o autoritzarà amb la signatura electrònica o les
claus de seguretat assignades a les persones autoritzades per a disposar fons.
5. Altres formes de pagament que, si escau, es podran utilitzar amb caràcter excepcional i
d’una manera justificada són les següents:
a) Pagament mitjançant xec: el xec haurà de contenir les tres signatures esmentades
anteriorment i haurà de ser nominatiu a favor del creditor.
b) Pagament en metàl·lic: aquesta forma de pagament només s’utilitzarà per atendre
despeses de petita quantia i de caràcter urgent.
6. Els pagaments derivats de l’endeutament financer (quotes d’amortització i dels interessos i
les despeses financeres) es faran efectius mitjançant càrrec en compte i s’aplicaran
posteriorment a les aplicacions pressupostàries corresponents.
7. Els pagaments a favor de l’AEAT corresponents a tributs, així com els corresponents a les
quotes de la Seguretat Social, es podran efectuar mitjançant una ordre de càrrec en compte
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corrent, autoritzada conjuntament per l’Alcalde, l/la Interventor/a i el Tresorer, o els seus
substituts respectius, d’acord amb la relació de persones autoritzades per disposar de fons
dels comptes dels quals és titular l’Ajuntament. Posteriorment s’efectuarà les aplicacions
comptables corresponents.
8. Els pagaments corresponents a l’execució d’ordres d’embargament es tramitaran per la
Tresoreria. A tal efecte, es remetrà a la Intervenció de Fons el document de proposta de
pagament extrapressupostari, juntament amb la documentació justificativa del mateix, per a la
seva aprovació per l’ordenador de pagaments.

CAPÍTOL III - PROCEDIMENT ADMINISTRATIU
S’autoritza a la Junta de Govern Local, la modificació del circuit de la despesa si procedeix.
Article 26è.-Despeses de personal
Les nòmines mensuals, signades pel cap de l’àrea, compliran la funció de document O, que
s'elevarà a l'Alcalde per a l'ordenació del pagament.

Article 27è.-Autorització de despeses
1.- En aquelles despeses que han de ser objecte d'un expedient de contractació, mitjançant
procediment obert de contractació, es tramitarà a l'inici de l'expedient document A, per import
igual al cost del projecte o pressupost elaborat pels Serveis Tècnics o el departament de
contractació.
2.- Un cop es conegui l'adjudicatari i l'import exacte de la despesa, es tramitarà document D.
3.- Successivament, i a mesura que efectivament tingui lloc la realització de l'obra, prestació
de servei o subministrament, es tramitaran els documents O corresponents.
4.- Pertanyen a aquest grup els que es detallen:
- Realització d'obres d'inversió o de manteniment.
- Adquisició d'immobilitzat.
- Altres, la naturalesa dels quals aconsella la separació entre els actes d'autorització i
disposició.

Article 28è.-Disposició i Obligació
Aquelles despeses que corresponen a compromisos legalment adquirits per la Corporació
originaran la tramitació de document AD per l'import de la despesa imputable a l'exercici.
Els documents "O" es tramitaran quan sigui efectiva la realització de l'obra, la prestació del
servei o l'adquisició dels béns contractats, sent suficient la presentació de factures, o el càrrec
efectuat en el compte bancari.
Quan l’import de la despesa superi els 6.000 € IVA exclòs es requerirà de l’examen de tres
pressupostos els quals constaran en l’expedient, una vegada s’hagi escollit motivadament un
d’aquests, s’iniciaran els procediments oportuns de tramitació de la despesa d’acord amb les
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presents bases d’execució.
Article 29è.-Tramitació d'aportacions i subvencions
La tramitació d'aportacions i subvencions es regularà per mitjà la llei General de Subvencions,
el Reglament que la desenvolupa, l’Ordenança municipal reguladora de subvencions i
convenis de col·laboració subscrits entre de l'Ajuntament de Torelló i les entitats o persones
beneficiàries de les subvencions.
Aleatòriament es procedirà a la comprovació efectiva de les justificacions aportades.
Totes les subvencions s’hauran d’acceptar amb anterioritat a 31/12 de l’any en curs i justificar
també abans d’aquesta data, excepte que per conveni s’estableixi una data diferent.
Les bases reguladores de la concessió de subvencions i ajuts públics que es puguin atorgar
per un import superior a 10.000 euros han d’incloure l’obligació dels beneficiaris, si són
persones jurídiques, de comunicar als subjectes obligats la informació relativa a les
retribucions de llurs òrgans de direcció o administració, a l’efecte de fer-les públiques. En els
supòsits legals en què no s’apliqui un procés de concurrència per a atorgar les subvencions
o els ajuts, aquesta obligació l’ha d’incloure l’acte o el conveni corresponent (art. 15.2 Llei
19/2014, de 29 de desembre).
Forma d’atorgament preferent ha de ser la lliure concurrència d’acord amb el que estableixi
la llei de subvencions
Article 30è.-Despeses d'inversió
1.- L'autorització de despeses de primer establiment, i les d'ampliació i millora, es
condicionen al resultat previ dels corresponents estudis d'adequació a la legalitat.
2.- A l'expedient haurà d'incorporar-se, en tot cas, la documentació següent:
a) Projectes, plànols i memòria, si s’escau.
b) Pressupost, que contindrà la totalitat del cost.
Si calgués l'execució d'obres d'urbanització, es valorarà el cost d'aquestes.
c) Plec de condicions.
d) Constatació que s'ha iniciat l'expedient d'imposició de contribucions especials o
informe de la seva improcedència.
e) Amortització, raonant la vida útil estimada
f) Estimació de les despeses de funcionament i conservació en exercicis futurs, quanties
que seran informades per Intervenció pel que fa a la possibilitat de cobertura en els anys
successius.
g) Proposta d'aplicació pressupostària.
h) En cas que l'actuació comporti compromisos d'inversió per a exercicis futurs, haurà de
constar informe favorable d'Intervenció, relatiu al compliment que estableix l'article 31 de
les Bases d’Execució.
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3.- Els serveis gestors presentaran un PERT, o calendari de realització de projectes inclosos
en el Capítol VI, excepció feta de les adquisicions de material inventariable, amb expressió de
les dades mínimes següents:
- Data d'encàrrec i conclusió del projecte.
- Data d'aprovació del projecte.
- Data d'adjudicació.
- Data d'inici de l'obra.
- Data de la primera certificació.
- Calendari d'execució de la despesa.
- Data de lliurament de l'obra.
4.- Si no es presentés el PERT esmentat o si la data prevista d'inici de l'obra és a 15
d'octubre, es podrà formular, pels regidors d'Hisenda, proposta de baixa dels crèdits
assignats.
Article 31è.-Despeses plurianuals
Podran adquirir-se compromisos de despesa que s'estenguin a exercicis futurs:
1.- Per finançar inversions, transferències de capital i transferències corrents que es derivin de
convenis subscrits per la Corporació, sempre que la seva execució s'iniciï en aquest exercici
2020 i que el volum total de les despeses incorporades per als anys 2021, 2022, 2023 i 2024
no superi els límits del 70, 60, 50 i 50 per cent de la suma de crèdits inicials consignats en
cada article.
2.- En els casos de contractes de subministrament, assistència tècnica, prestacions de serveis
i execució d'obres de manteniment, els límits de despesa aplicables en els quatre anys
següents són el 70, 60, 50 i 50 per cent computats sobre l'anualitat de la pròpia despesa
aplicable en l'exercici de 2020.
3.- Arrendaments d’immobles.
4.- Respecte a les càrregues financeres, haurà de complir-se el que estableix la normativa
vigent respecte a endeutament.
En casos excepcionals, el Ple podrà aprovar despeses plurianuals que s’hagin d’executar en
períodes superiors a quatre anys o que les anualitats dels quals excedeixin de les quanties
resultants dels percentatges abans esmentats, d’acord amb l’article 174 del RDL 2/2004.

CAPÍTOL IV - PAGAMENTS A JUSTIFICAR I BESTRETES DE CAIXA FIXA

Article 32è.-Pagaments a justificar
1.- Tindran el caràcter de pagament per justificar les ordres de pagament els documents
justificatius de les quals no es puguin adjuntar en el moment de la seva expedició.
2.- Aquest procediment per efectuar pagaments fora de la gestió normal de la despesa s’ha
d’utilitzar només excepcionalment, en aquells casos en què no es pugui aportar prèviament la
documentació justificativa del subministrament o servei realitzat. Tampoc no s’haurà de fer
servir aquest procediment si l’atenció de les despeses esmentades es pot efectuar a través de
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les bestretes de caixa fixa que hi hagi a aquest efecte. Serà necessari l’informe tècnic del
responsable de l’àrea motivant l’excepcionalitat prèviament a l’aprovació del pagament a
justificar.
3.- El document comptable en què es formalitzaran les ordres de pagament “per justificar”
serà l’ADOPJ. Es portarà un control separat dels ADOPJ emesos, dels terminis per a la seva
justificació i d’aquells que han estat justificats.
4. L’expedició, l’execució, el règim i el procediment de justificació de les ordres de pagament
per justificar s’han d’ajustar a les regles següents:
a) Les ordres de pagament s’expediran sobre la base de la resolució d’autorització
establerta per decret de l’Alcalde, previ informe de la Intervenció de Fons i amb càrrec als
crèdits pressupostaris corresponents.
b) L’expedició d’ordres de pagament per justificar s’haurà d’acomodar al pla de disposició
de fons de la Tresoreria.
c) El límit quantitatiu de les ordres de pagament per justificar es fixa en 3.000,00€.
d) No es podran expedir ordres de pagament per justificar quan no s’hagi justificat la
inversió dels fons percebuts amb anterioritat.
e) Els perceptors dels fons restaran obligats a justificar la despesa en el termini màxim de
tres mesos. En qualsevol cas, abans de fi d’exercici han d’estar justificats.
f) La justificació dels fons es realitzarà mitjançant la presentació de documents que
puguin donar lloc al reconeixement de l’obligació i que s’ajustaran a allò previst al Reial
Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s’aprova el Reglament pel que es regulen
les obligacions de facturació. Les factures hauran de ser signades pel caixer pagador, i la
signatura de la factura acreditarà la realització efectiva i conforme de les despeses o
serveis. Sempre caldrà informe tècnic de la despesa justificada.
g) Els fons solament poden ser destinats a les finalitats per a les quals es van concedir i,
en tot cas, es prohibeix la contractació de personal amb càrrec a aquests fons, com
també efectuar despeses derivades d’operacions de capital o inversions.
h) De la custòdia del fons se’n responsabilitza el perceptor. Un cop finalitzat el termini
màxim fixat, si no s’ha presentat la justificació corresponent o si aquesta és insuficient,
s’exigirà el reintegrament de la quantia lliurada, sens perjudici d’instruir un expedient de
constrenyiment.

Article 33è.-Bestretes de caixa fixa
L’Alcaldia podrà establir, mitjançant decret i amb informe favorable d'Intervenció, la concessió
de bestretes de caixa fixa per atendre les despeses al Registre de la Propietat, material no
inventariable, conservació, petits subministraments, despeses protocolàries i altres de similars
característiques i ajuts socials. A tal efecte podrà autoritzar, a proposta de la Tresoreria, el
nomenament d'habilitats que disposaran d'una bestreta de caixa fixa per atendre petites
despeses l’eficàcia i economicitat de les quals faci aconsellable el pagament en el moment de
l'execució de la despesa.
Les bestretes de caixa fixa tenen caràcter extrapressupostari, i s'utilitzaran per a l'atenció
immediata de les despeses que permetin l'acumulació de fases ADOP.
La quantia global de les bestretes de caixa fixa concedides i pendents de justificar i
comptabilitzar no podrà excedir de 5.000 € per cada habilitat, excepte per Benestar Social que
hi haurà dues bestretes, una per a la targeta moneder i una altra per la resta, fins a un màxim
de 10.000 euros cada una.
Igualment, no es podran realitzar amb càrrec a les bestretes de caixa fixa pagaments
23

individualitzats superiors a 600 €.
El fons procedent de les ordres de pagament que s'expedeixi en concepte de les bestretes de
caixa fixa s'haurà de dipositar en compte obert en una entitat de crèdit i figurarà en l'acta
d'arqueig, amb la rúbrica d "Entitat ....... Bestretes de caixa fixa".
Les disposicions de fons d'aquests comptes es realitzaran mitjançant xecs nominatius o
transferències bancàries autoritzades amb la signatura de l'habilitat.
És requisit indispensable que els habilitats presentin les liquidacions de la bestreta a
Tresoreria, l’últim dia hàbil de cada trimestre, hi hagi hagut o no moviments. En cas
d’incompliment, no es reposarà la bestreta fins que no es justifiqui correctament el mes
següent. Dos incompliments seguits comportaran la retirada dels diners públics de la bestreta.
Acompanyaran les factures i altres documents originals que justifiquin l'aplicació dels fons.
Durant el mes de desembre quedaran cancel·lades totes les bestretes de caixa fixa i
suspeses les habilitacions corresponents.
Una vegada comprovats i conformats els justificants per l'oficina gestora, s'expediran els
corresponents documents comptables ADOP d'execució del pressupost de despeses, amb
imputació a les aplicacions pressupostàries que correspongui segons la despesa realitzada.
La reposició de fons i l’aprovació de la despesa es farà per Decret d’Alcaldia.
La Tresoreria portarà comptabilitat auxiliar detallada de totes les operacions que realitzi amb
càrrec a les bestretes de caixa fixa.
La bestreta de caixa fixa es tancarà abans de 31 de desembre de cada exercici; per tant,
durant el 2020 caldrà justificar-la per tal de procedir al seu tancament abans del dia 15 de
desembre, o el dia hàbil anterior. Tresoreria disposarà fins el darrer dia hàbil pel tancament
efectiu.

TITOL III
DELS INGRESSOS

Article 34è.- Tresor públic municipal.
1.- Constitueixen el Tresor públic municipal de l’Ajuntament de Torelló els recursos financers
municipals, ja siguin diners, valors o crèdits tant d’operacions pressupostàries com no
pressupostàries.
2.- El tresor públic municipal es regirà pel principi de caixa única.
3.- Els moviments interns entre comptes de titularitat municipal, les efectuarà directament la
tresoreria, per atendre les necessitats financeres de cada moment, en compliment de les
ordres de pagament i del pla de tresoreria.
Article 35è.- Fases del pressupost d’ingressos
La gestió del pressupost d’ingressos de l’exercici corrent de l’Ajuntament s’efectuarà a través
de les fases següents, les quals poden ser successives o simultànies, si s’escau:
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a) CI: Compromís d’ingrés.
b) RD: Reconeixement del dret
c) I: Ingrés
Article 36è. Compromís d’ingrés
Quan l’Ajuntament tingui coneixement d’una aportació o uns compromisos en ferm
d’aportacions, així com d’altres ingressos d’entitats o persones físiques o jurídiques, públiques
o privades, el departament d’intervenció podrà gravar un compromís d’ingrés.

Article 37è.- Reconeixement de drets
1.- Procedirà el reconeixement de drets tan aviat com es conegui que ha existit una liquidació
a favor de l'Ajuntament, que pot procedir de la pròpia Corporació, d'una altra Administració o
dels particulars. Especialment, s'observaran les regles dels punts següents.
2.- En les liquidacions de contret previ, d'ingrés directe, es comptabilitzarà el reconeixement
del dret -compte 430- quan s'aprovin les liquidacions.
3.- En les liquidacions de contret previ, d'ingrés per rebut, la comptabilització del
reconeixement del dret tindrà lloc després de l'aprovació del padró.
4.- En les autoliquidacions i ingressos sense contret previ, quan es presenten i s'ha ingressat
l'import d'aquestes.
5.- En el cas de subvencions o transferències a rebre d'una altra entitat, condicionades al
compliment de determinats requisits, es recollirà el compromís d'aquella des del moment de
l'adopció de l'acord formal, mitjançant càrrec en el compte de "Compromisos concertats" i
abonament en el d'Ingressos Compromesos".
En complir-se les condicions establertes perquè la subvenció sigui exigible, es reconeixerà el
dret.
En el supòsit de subvencions atorgades per la Diputació de Barcelona es reconeixerà el dret,
en el moment en què la pròpia Diputació acrediti el seu reconeixement d’obligació. En el cas
de Generalitat, atès que aquesta no envia justificant, es podrà reconèixer al justificar la
subvenció, total o parcialment.
6.- En els préstecs concertats, quan s'hagi formalitzat el contracte es comptabilitzarà el
compromís.
A mesura que tinguin lloc les successives disposicions, es comptabilitzarà el reconeixement
de drets i cobrament de les quantitats corresponents.
7.- En interessos i altres rendes, el reconeixement de drets s'originarà en el moment de la
meritació.

Article 38è.-Tributs i preus públics de cobrament periòdic
1.- Al començament de l'exercici s'aprovarà i publicarà el calendari fiscal dels tributs de
cobrament periòdic, i es farà constar que l'exposició pública dels padrons tindrà lloc durant els
quinze dies anteriors a l'inici del cobrament.
2.- Així mateix, es publicarà el període per pagar en voluntària els preus públics de caràcter
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periòdic.
3.- La via de constrenyiment dels ingressos a què es refereixen els punts 1 i 2, s'iniciarà el dia
següent de la conclusió del període de cobrament voluntari.

Article 39è.-Liquidacions d'ingrés directe
1.-La Intervenció adoptarà les mesures procedents per assegurar la puntual realització de les
liquidacions tributàries i procurar el millor resultat de la funció recaptatòria.
2.- El control de la recaptació correspon a la Tresoreria, que haurà d'establir el procediment
per verificar l'aplicació de la normativa vigent en matèria recaptatòria, com també el recompte
de valors. Les autoliquidacions s’ingressaran a un compte restringit de recaptació diàriament i
es comptabilitzaran al pressupost d’ingressos.
3.- Pel que fa a anul·lacions, suspensions, ajornaments i fraccionaments de pagament, serà
d'aplicació l'Ordenança General de Recaptació.
4- Control de la venda d’entrades Teatre Cirvianum i de taquillatge:
Els documents físics o electrònics que tinguin la consideració d’entrades hauran d’incorporar
tots aquells elements essencials que preveu la normativa aplicable.
Com a mínim, cada document considerat com a entrada haurà d’incorporar la següent
informació:
a) Identificació fiscal de l’emissor, l’Ajuntament de Torelló, amb la seva denominació i
amb logotip que correspongui, el seu CIF, la seva adreça i un número de telèfon de
contacte i/o d’informació en relació a l’esdeveniment i/o activitat concreta de la que es
tracti.
b) Identificació i denominació clara de l’esdeveniment i/o activitat, i data de la mateixa,
amb horari d’accés que correspongui.
c) Numeració identificativa i distintiva de cada entrada
d) Advertiments informatius de seguretat i de verificació individualitzada de revisions
d’aquestes condicions, de control d’accés, de control d’accés de divers material i del
considerat com a perillós, de drets d’admissió, de civisme, de protecció de dades i de
condicions d’enregistrament amb qualsevol mitjà i qualsevol altre de caire normatiu
obligatori formalment.
Els punts de venda de les entrades del teatre seran:
- Al web de l’Ajuntament , amb la compra telemàtica d’entrades per al Teatre i
directament a la taquilla del Teatre.
La venda d’entrades s’efectuarà mitjançant els serveis de taquillatge que es trobaran sota la
direcció del responsable tècnic del Cap del Teatre.
La prestació dels serveis de taquillatge, podrà disposar de fons líquids als efectes de canvi
de moneda, i tindrà la funció exclusiva del cobrament de les entrades especifiques en el
termes i amb els mitjans acordats, i no podrà efectuar pagaments de cap mena ni per cap
concepte.
La recaptació per la venda d’entrades tant en metàl·lic com telemàticament seran
ingressades a un compte bancari restringit d’ingressos i les liquidacions seran presentades
a la tresoreria a qui correspon el control i es comptabilitzaran al pressupost d’ingressos.

Article 40è.-Interessos de demora
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1.- S'aplicaran al tipus d'interès de demora vigent el dia que conclogui el cobrament voluntari i
durant tot el període comprès entre aquesta data i la de pagament del deute. Excepte que
l'Ordenança General de l'Ajuntament digui el contrari.
2.-La Intervenció donarà instruccions per a la seva liquidació en compliment de les quals
l'òrgan recaptador podrà cobrar interessos de demora en l'instant que satisfaci el deute.

Article 41è.-Ingressos a compte
1.- Tindran la consideració d'ingressos a compte les quantitats satisfetes en els supòsits
següents:
a) Quan, dins del període voluntari, s'hagués satisfet una quantitat inferior a la deguda per
un deute tributari, notificat correctament.
En aquest cas, s'expediran certificacions de descobert per la part de deute no
ingressat.
b) Quan, vençut el període voluntari, s'hagués satisfet la quota tributària, però no el
recàrrec de constrenyiment.
En aquest supòsit es requerirà al contribuent per tal que aboni l'esmentat recàrrec.
c) Quan el pagament s'efectua basant-se en una autoliquidació, però l'import satisfet és
menor del que resultaria correcte d'acord amb les dades de la declaració.
En aquest cas, l'oficina gestora practicarà la liquidació complementària.

Article 42è.-Comptabilitat dels cobraments
1.- Els ingressos procedents de Recaptació, fins que no es conegui la seva aplicació
pressupostària, es comptabilitzaran com ingressos pendents d'aplicació. No obstant això, els
fons estaran integrats en la caixa única.
2.- Quant a la resta d'ingressos que ha de percebre la Corporació, es formalitzaran mitjançant
manament d'ingrés, aplicat al concepte pressupostari procedent i expedit en el moment que
Intervenció conegui que s'han ingressat els fons.
3.- Quan els serveis gestors tinguin informació sobre la concessió de subvencions, hauran de
comunicar-la a Tresoreria, a fi de poder efectuar el puntual seguiment.
4.- Tresoreria controlarà que no existeixi cap abonament en compte bancari pendent de
formalització comptable.
5.-Quant a la comptabilització de la baixa de drets ajornats marcats en la ICAL, s'atendrà al
principi d’importància relativa, i es consideraran importants; per tant , s'haurà de procedir a la
baixa quan superin, acumulats, l’1% dels ingressos corrents pressupostats
(13.611.550,85*1%)= 136.115,51 euros

TÍTOL IV
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LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
Article 43è.- Operacions prèvies a l'estat de Despeses
1.- En finalitzar l'exercici, es verificarà que tots els acords municipals que impliquin
reconeixement de l'obligació han estat reflectits comptablement amb fase "O".
En particular, les subvencions concedides el pagament de les quals no ha estat ordenat al
final de l'exercici, es comptabilitzaran en fase "O" encara que l'efectiva percepció de fons resti
condicionada al compliment d'alguns requisits.
2.- Els serveis gestors demanaran dels contractistes la presentació de factures dins de
l'exercici. No obstant això, es verificarà l'estat de determinades despeses per consums o
serveis imputables a l'exercici el reconeixement d'obligacions de les quals no ha arribat a
formalitzar-se per no disposar a 31 de desembre de factures.
Quan siguin despeses corrents i hi hagi informe del servei gestor justificant que ha tingut
lloc l'adquisició o servei, les factures a rebre tindran la consideració de document "O".
3.- Els crèdits per a despeses que l'últim dia de l'exercici no estiguin afectats al compliment
d'obligacions reconegudes quedaran anul·lats, sense més excepcions que les derivades dels
punts anteriors i de la incorporació de romanents, a què es refereix l'article 13.

Article 44è.-Operacions prèvies a l'estat d'Ingressos
1.- Tots els cobraments haguts fins a 31 de desembre han de ser aplicats en el Pressupost
que es tanca.
2.- Es verificarà la comptabilització del reconeixement de dret en tots els conceptes d'ingrés,
de conformitat amb el que preveu l'article 35.
3.- Les subvencions sol·licitades a l’exercici, s’han de justificar una vegada acabada l’activitat
subvencionada i com a termini màxim el 1 de novembre de l’exercici en curs, amb
independència que l’ajut determini un període de justificació més ampli. En cas que l’activitat
no s’hagi realitzat totalment s’optarà per fer justificació parcial. En casos excepcionals
s’atendrà a dates posteriors a la indicada.
En el supòsit que el Departament responsable de la tramitació de la subvenció preveu no
poder justificar dins de termini l’activitat o projecte subvencionat haurà de sol·licitar la pròrroga
de la mateixa un mes abans de la finalització del termini o, en el termini establert per les
bases reguladores de la subvenció atorgada.

Article 45è.-Tancament del Pressupost
1.- El tancament i liquidació del Pressupost de l'Ajuntament s'efectuarà el 31 de desembre.
2.- Els estats demostratius de la liquidació com també la proposta d'incorporació de
romanents, hauran de realitzar-se abans del dia primer de març de l'any següent.
3.- La liquidació del Pressupost de l'Ajuntament serà aprovada per l'Alcalde, i en donarà
compte al Ple en la primera sessió que tingui lloc.
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4.- Es podran fer RC previs, A, AD, D fins a 1/12/2020. Quan es tracti d’expedient de
contractació obert, l’expedient complert haurà d’estar per la fiscalització de la intervenció en
aquesta data .
Atesa la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del
registre comptable de factures en el sector públic el darrer dia en que s’acceptaran factures
del 2020 serà el 31/12/2020.

Article 46è.-Romanent de Tresoreria
1.- Estarà integrat per la suma de fons líquids i drets pendents de cobrament, deduint les
obligacions pendents de pagament, els drets que es considerin de difícil recaptació i l’excés
de finançament afectat.
2.- Es consideraran ingressos de difícil cobrament, aquells definits com a percentatges
mínims en els informes de la Sindicatura de Comptes de Catalunya números 20/2014 i
21/2014. També s’atendrà el que disposa l’article 193 del TRLHL. La intervenció municipal
podrà proposar ajustar aquests criteris quan les especials característiques del dret, o del
deutor, justifiquin una altra consideració.
3.- Si el romanent de Tresoreria fos positiu, podrà constituir fons de finançament de
modificacions de crèdit en l'exercici següent.
4.- Si el romanent de Tresoreria fos negatiu, el Ple haurà d'aprovar, en la primera sessió que
tingui lloc des de la liquidació del Pressupost, la reducció de despeses per quantia igual al
dèficit, d'acord amb el que preveu l'article 15 i la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de
les Hisendes Locals.

TITOL V
CONTROL I FISCALITZACIÓ
Article 47è.-Control intern
1.- El control i fiscalització restarà subjecte al que s’estableix amb caràcter general als articles
213 a 223 del Text refós de la llei d’hisendes Locals (DL 2/2004, de 5 de març) i RD 424/2017,
de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del sector
públic.
2.-També es regirà per l’acord aprovat pel Ple de la Corporació de data 28 de gener de 2019
que estableix el model de control intern en règim de fiscalització limitada prèvia de requisits
bàsics per a les despeses i obligacions i del control inherent a la presa de raó en comptabilitat,
com a procediment per a l’exercici de la funció interventora sobre els drets i ingressos de
l’Ajuntament de Torelló.

TITOL VI
DESPLAÇAMENTS I ASSEGURANÇA
Article 48è. – Desplaçaments
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S’aplicaran a l’alcalde i als regidors que integren l’Ajuntament per les activitats que
desenvolupin per compte o en representació de l’Ajuntament de Torelló les quanties següents:
a) Indemnització per raó de serveis prestats mitjançant l’ús d’automòbils particulars : 0,30
€/km.
b) Per la quantitat que ultrapassi els 0,19 €, s’aplicarà el corresponent percentatge de
retenció en concepte d’IRPF, el qual serà el de la nòmina de l’interessat.
c) Per la resta de desplaçaments, serà l’import satisfet, que haurà de justificar-se
degudament amb la corresponent factura i/o bitllet.
d) Els imports assenyalats quedaran automàticament modificats si per disposició legal
així es fixa.
e) Quan s’hagin de satisfer quilometratges a altres persones que no estiguin en nòmina
s’aplicaran, també, els mateixos imports, i la retenció a aplicar en concepte d’IRPF serà la
mínima que marqui la normativa vigent.

Article 49è.- Justificació
Per abonar les locomocions caldrà que la persona interessada acrediti el lloc on ha realitzat el
desplaçament i el motiu i aporti les justificacions oportunes havent de donar la conformitat el
Regidor responsable de l’Àrea corresponent.

Article 50è.- Assegurança
Els regidors de l’Ajuntament estaran assegurats amb una pòlissa pel risc d’accident de
treball en les mateixes condicions que s’estableixi per al personal laboral.

Article 51è.- Interpretació de les Bases
La interpretació d'aquestes bases correspon al Ple, previ informe de la secretària i de la
interventora.

DISPOSICIÓ FINAL

PRIMERA.- DOTACIONS PER A AMORTITZACIONS ECONÒMIQUES
Per a la dotació de les amortitzacions econòmiques previstes en l’annex de la ICAL 2013,
s’atendrà al criteri temporal de duració màxima del bé:
AECn = (Valor adquisició- valor residual)/ duració màxima
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SEGONA.- TERMINI D’APLICACIÓ
Les presents bases d'execució dels pressupostos generals seran d'aplicació per a l'exercici de
2020, fins i tot en cas de pròrroga.

Torelló, 7 de gener de 2020
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ANNEX 1 - LÍMITS DE LA DELEGACIÓ PER FASES DE LA GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA
a) Junta de Govern
FASE DESPESA
AUTORITZACIÓ DESPESES *
DISPOSICIÓ DE DESPESES *

Fins al 10% recurs. Corrents
ordinaris
Fins al 10% recurs. Corrents
ordinaris

IMPORTS
40.000,00€ < A <
1.361.155,09€
40.000,00 € < D <
1.361.155,09€

*Imports IVA exclòs

*Excepte quan es tracti de contractes plurianuals en els quals hagi estat aprovada
l’autorització i/o disposició de la despesa prèviament per l’òrgan competent.
En el mateix sentit les fases en negatiu.
b) Tinents d'alcalde, i regidors delegats
FASE DESPESA
AUTORITZACIÓ DESPESES *

Regidor/a de Serveis Econòmics

DISPOSICIÓ DE DESPESES *

Regidor/a de Serveis Econòmics

AUTORITZACIÓ DESPESES *

Regidor/a delegat

DISPOSICIÓ DE DESPESES *

Regidor/a delegat

IMPORTS
0 < A < 3.000,00 € - excepte
despeses de capítol 6.
0 < D < 3.000,00 € - excepte
despeses de capítol 6.
0 < A < 3.000,00 € : despeses
de capítol 6.
3.000,00 < A < 40.000,00€
0 < D < 3.000,00 € - despeses
de capítol 6.
3.000,00 < A < 40.000,00€

*Imports IVA exclòs

c) El Ple de l'Ajuntament: IVA INCLÒS.
FASE DESPESA
AUTORITZACIÓ DESPESES
DISPOSICIÓ DE DESPESES

IMPORTS
1. 361.155,09€< = A< Consignat
1. 361.155,09€< = D< Autoritzat

*Imports IVA exclòs

Així mateix, el Ple té la competència exclusiva per autoritzar i disposar totes les despeses de
caràcter plurianual superiors al 10% del recursos ordinaris i/o despeses d'exercicis tancats i
per reconèixer obligacions sense consignació pressupostària.

d) Alcalde/essa:
FASE DESPESA
RECONEIXEMENT
OBLIGACIONS

IMPORTS
0,00 € < O
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ORDRE DE PAGAMENT

0,00 € < P < obligació
reconeguda

*Imports IVA exclòs

Així mateix, seran competències reservades a l'Alcaldia la disposició, reconeixement i
pagament dels incentius de productivitat, dins els límits autoritzats pel Ple, i aquelles que li
atribueixen l'article 51 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i el ROM i, que no
tingui expressament delegades.

Torelló, 7 de gener de 2020.
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ANNEX 2 – Circuit de despesa corrent per compres inferiors a 3.000€ IVA exclòs

Núm.

Activitat: Circuit de despesa per compres de
menys de 3.000€ IVA exclòs

1

L'àrea detecta una necessitat.

2

L'àrea fa un RC

3

L'RC s'envia a Intervenció, allà es comprova
que existeixi consignació suficient, que la
naturalesa de la despesa pugui aplicar-se a la
partida i que el proveïdor no supera el límit
de contractació.

4

El RC és correcte?

5

Si la proposta és correcta es passa a signatura
del tècnic i/o regidor. Si no és correcta es
retorna al/la tramit

6

El RC torna a Intervenció per al seva
comptabilització

7

l'RC es converteix en AD i s'inclou en una
relació d'AD.

8

La relació d'AD es passa a la signatura de la
interventora i del regidor d'hisenda.

9

Proposta de decret d'aprovació de la relació
AD.

10

La proposta s'envia a revisió d'intervenció i a
signatura del regidor.

11

Decret d'aprovació.

12

Notificació del decret. Es notifica al
departament interessat.

13

El departament notifica l'autorització de
compra al proveïdor.

14

Finalització.

Cap de
departament

TRAMITADOR:
administratiu/iva del
departament

Intervenció

Tècnic/a

Regidor/a del
department Interventora
corresponent

Regidor/a
Secretaria Alcalde/esa
d'hisenda

RC

R

NO

SI

S

S

Comptabilització

Relació AD

S

S

PROPOSTA
D'APROVACIÓ

R

S

DECRET

NOTIFICACIÓ

S
S

NOTIFICACIÓ

Circuits de despesa per imports superiors als 3.000€ o inversions : segons RAE gestor d’expedients
Audifilm.
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ANNEX 3 - CIRCUIT DE COMPTABILITAT ANALÍTICA

El context actual de la gestió pública ve marcat per la demanda de noves fonts d’informació i
per un increment de transparència, tant vers altres administracions com vers el públic en
general i, d’altra banda per una millora en la gestió dels recursos públics.
Entre els reptes que actualment té el sector públic cal esmentar l’equilibri i l’harmonització
entre els principis de legalitat, eficàcia i eficiència. Aquests canvis impliquen fomentar una
cultura administrativa orientada a la gestió professional i responsable que posi l’accent en
els resultats a obtenir sense oblidar la transparència com a criteri general en l’administració
pública.
En aquest sentit l’article 125 apartat e de la Llei General Pressupostària estableix que les
entitats públiques subjectes a portar comptabilitat estaran subjectes als principis de
comptabilitat analítica.
La comptabilitat pressupostària ens proporciona informació sobre l’execució del pressupost
de l’entitat. La comptabilitat financera ens proporciona informació sobre la situació
patrimonial, financera i el resultat econòmic de la mateixa, aquesta informació s’obté a nivell
global de l’entitat, però cap de les dues ens pot donar informació individualitzada sobre les
despeses i ingressos de les diferents activitats i serveis que realitza la entitat. Per cobrir
aquesta mancança, tenim la comptabilitat analítica o de costos, que busca obtenir el cost
dels recursos esmerçats per la realització de les activitats i serveis que ofereix l’entitat,
l’objectiu és aconseguir una informació adequada per la presa de decisions en l’àmbit de la
gestió econòmica de l’entitat local, o al menys disposar d’informació per valorar la
repercussió d'aquestes decisions.

Així doncs la comptabilitat analítica es configura com un dels instruments que permet
obtenir informació útil per la presa de decisions en l’àmbit de la gestió dels recursos públics.
Als efectes de publicitat de la informació de costos cal tenir en compte que no està
condicionada pel mateix grau de confidencialitat que hi ha en l’àmbit de les empreses les
quals operen en un marc de competència.
A banda de la comptabilitat analítica l’article 2 de l’Ordre HAP/2075/2014, de 6 de novembre
per la qual s’estableixen els criteris de càlcul del cost efectiu dels serveis prestats per les
entitats locals estableix l’obligació del càlcul d’aquest cost efectiu de conformitat amb el què
també estableixen la Llei 7/1985 i la Llei 27/2013, concretament en el seu article 116.
Aleshores caldrà determinar el cost efectiu dels serveis d’acord amb les especificacions de
la normativa vigent i desenvolupar un model de comptabilitat analítica seguint pautes i
criteris, en alguns casos, no coincidents.
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En l'àmbit de l’administració local, aquesta informació s’ha de centrar en dues línies
bàsiques: Informar del cost dels serveis públics on s’han regulat taxes i preus pot servir com
a punt de referència per fixar l’import del mateixos, i com a compliment de la normativa legal
que així ho requereix, i Informar sobre els indicadors de cost i gestió de les activitats i
serveis públics oferts per l’entitat. La comptabilitat de costos té un caràcter intern, sent una
informació adreçada als responsables de l’entitat, amb l’objectiu de ajudar-los en la seva
presa de decisions.
Definicions bàsiques
Sistema de comptabilitat analítica:
L’actuació de les Administracions Públiques no només ha de complir la legalitat vigent, sinó
que aquesta activitat es desenvolupi amb el menor nombre de recursos possible per assolir
els objectius fixats.
En aquest sentit la legislació vigent planteja que les taxes i preus públics ocupin un lloc
efectiu entre els ingressos no financers de les administracions, arribant a configurar una
estructura d’ingressos públics que faci recaure el cost dels serveis
Una tècnica per desenvolupar aquests requisits és la que aporta la Comptabilitat Analítica,
entesa no com un esforç puntual sinó com un sistema que permeti l’obtenció periòdica
d’informació rellevant, aleshores la definició del sistema de comptabilitat analítica seria:
“El conjunt de tècniques comptables que permet l’estudi d’una organització tant des del punt
de vista orgànic com funcional mitjançant l’anàlisi detallada dels seus components amb
l’objectiu de disposar d’informació rellevant sobre el procés de formació de costos i
ingressos tant temporal com qualitativament, de manera eficient.”
Cost:
En un sentit general el cost és la contraprestació que cal fer per aconseguir quelcom, el què
cal pagar o sacrificar per obtenir-ho, ja sigui mitjançant una compra, un intercanvi o la
producció.
En un sentit més estricte el cost és la valoració monetària dels consums necessaris
realitzats o previstos per l’aplicació racional dels factors productius en l’obtenció dels bens o
serveis que constitueixen els objectius del subjecte comptable.
Classificació dels costos:
Els costos els podem classificar en:
-

Costos fixes o variables
Costos directes o indirectes
Costos de producció de bens o serveis o del període
Costos controlables o no controlables

Ingrés:
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Les administracions públiques són organitzacions sense ànim de lucre, per tant no es
contempla la possibilitat d’obtenir beneficis, no obstant això no treu que els ciutadans paguin
directament per l’obtenció de determinats serveis.
La comptabilitat analítica aplicada a l’àmbit de les administracions públiques tractarà tots els
ingressos, sigui quina sigui la seva naturalesa, estiguin o no vinculats a l’activitat que es
realitzi. Així doncs es tindran en compte els ingressos derivats de la venda dels bens o
serveis prestats per l’ens, els procedents de multes i sancions i els imports rebuts en
concepte de transferències públiques i privades.
Així doncs un ingrés és la valoració monetària transferida a una administració pública com a
contraprestació dels serveis prestats, de les multes i sancions imposades o en virtut d’un
conveni, contracte o subvenció.
Objecte de cost:
Magnitud mesurable en termes de comptabilitat analítica que, per ser rellevant per la presa
de decisions en l’àmbit de planificació i control dins una organització, es converteix en
l’objectiu de càlcul en el procés de determinació de costos.
Centre de cost:
Un centre de cost és un lloc físic o no en el qual com a conseqüència del procés productiu
es consumeixen un seguit de mitjans que s’incorporen a les activitats, enteses com un
conjunt d’operacions que creen productes i serveis.
Activitat / Producte:
Conjunt d’actuacions que té com objectiu l’aplicació d’un valor afegit a un objecte, mitjançant
la utilització combinada de factors en un procés productiu, per obtenir bens o prestar
serveis.
Cost directe: És aquell cost que es pot identificar directament amb un centre de cost sense
necessitat de repartiment.
Cost indirecte: És aquell cost que no es pot identificar directament amb un centre de cost,
la base de repartiment pot ser una agrupació de centres de cost o tots els centres definits en
funció de la relació que s’estableixi.
Criteris de repartiment:
L’aplicació del sistema de comptabilitat analítica consisteix en encaixar el model de costos
que es vol implantar dins l’estructura organitzativa de l’entitat, això obliga a definir, entre
altres els centres de cost i els serveis de l’organització.
El criteri de repartiment és l’eina que permet distribuir els elements de cost entre diferents
objectes de cost (centres d’activitats). Pels elements que siguin costos indirectes s’utilitzen
claus que permeten establir correlacions entre els elements i els objectes de cost o entre els
diferents objectes de cost. La clau de repartiment estarà constituïda per un factor, la mesura
del qual és fàcilment determinable i que el seu valor és proporcional al consum real de
costos.
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Tipus de centres de cost:
Centre finalista o principal:
Serà aquell centre que realitza diverses activitats que configuren el procés productiu d’una
organització determinada contribuint de manera immediata a la formalització del valor afegit
en què consisteix el procés. En el cas de l’ajuntament els centres principals seran aquells
que prestin serveis directes als ciutadans. En el centre principal s’hi fan les activitats finals.
Centre DAG:
És el centre encarregat de coordinar l’activitat d’altres centres que depenen d’ell, o de
realitzar activitats de tipus administratiu o general que permeten el funcionament de
l’organització. En el centre directiu s’hi fan les activitats medials.
Centre mixt:
És el centre que participa simultàniament de les característiques de dos o més tipus de
centre de cost.
Centre auxiliar:
És el centre de suport en el qual es realitzen activitats de suport a altres centres, el seu cost
s’ha de repartir entre els centres principals als quals donen suport.
Agrupament de costos:
Són centres de cost que acumulen els costos no associats a cap servei, com poden ser els
associats a un local buit.
L’estructura pressupostària adoptada pel projecte de pressupost objecte d’aquestes bases
s’ajusta a la Ordre HAP/419/2014, i s’ha fet ús del seu caràcter obert introduint els
programes que s’ha estimat necessari.
A partir de l’exercici 2016 s’ha anat implantant la comptabilitat analítica amb l’objectiu de ser
una eina útil per la gestió diària i l’optimització dels recursos d’aquest Ajuntament. Aquesta
nova eina representa una anàlisis completa i transversal de totes les activitats realitzades i
per tant s’ha treballat i es continuarà treballant de forma conjunta amb els gestors de totes
les àrees aconseguint que tot l’esforç que implica la seva aplicació comenci a donar fruits ja
des d’aquest exercici.
Per tal de compatibilitzar el màxim possible la comptabilitat pressupostària i l’analítica es
van adaptant els programes pressupostaris. Es treballa amb els següents centres de costos,
en la mesura que ha estat possible s’ha creat un programa independent per cada centre de
cost i per cada activitat.
Aquesta implantació serà progressiva i cada any s’analitzaran els resultats obtinguts i es
faran les propostes oportunes per avançar en la seva implementació, i se’n donarà compte
juntament amb el plenari municipal.
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Centres de cost definits per l’ajuntament de Torelló:

Codi
A0000
A0010
A0020
A0030
A0040
A0050
A0060
A0070
A0090
ACINT
ACSEC
ACTE
ADEL
AIGUA
ALINFR
AMUS
ARXIU
ASOBA
BANCA
BIBLI
BRIGA
C0000
C0001
C0002
C0008
C0009
C0010
C0011
C0012
C0013
C0014
C0015
C0016
C0017
C0018
C0019
C0020
C0021
C0022
C0023

Descripció
ALCALDIA
REGIDORIA DE CULTURA
REGIDORIA DE MEDI AMBIENT PROMOCIO ECONOMICA I
RRHH
REGIDORIA D'URBANISME INFRAESTRUCTURES I
MANTENIMENT
REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL IGUALTAT I SALUT
PUBLICA
REGIDORIA D'ADMINISTRACIO I HISENDA
REGIDORIA DE COMERC I JOVENTUT
REGIDORIA DE SEGURETAT I ENSENYAMENT
REGIDORIA D'ESPORTS
ACTUACIONS D'INTERVENCIO I TRESORERIA
ACTUACIONS DE SECRETARIA
TEATRE
ADMINISTRACIO ELECTRONICA
SUBMINISTRAMENT AIGUA POTABLE
ALTRES INFRAESTRUCTURES
ACTUACIONS MUSEISTIQUES
ARXIU
ATENCIO SOCIAL BASICA
BANC D'ALIMENTS
BIBLIOTECA
BRIGADA
RADIO ONA
DIRECCIO MUNICIPAL
MUSEU
SERVEI DE CULTURA
PARTICIPACIO
MEDI AMBIENT
RRHH
OCUPACIO
PROMOCIO ECONOMICA
URBANISME
INFRAESTRUCTURES I MANTENIMENT
BENESTAR SOCIAL
SALUT PUBLICA
POLITIQUES D'IGUALTAT
OFICINA HABITATGE
SECRETARIA
REGIM INTERN
ARXIU
INTERVENCIO

Tipus de
Centre
CMI
CMI

C.
Associat

CMI
CMI
CMI
CMI
CMI
CMI
CMI
ADA
ADA
APR
AAU
APR
APR
APR
AAU
APR
APR
APR
AAU
CPR
CMI
CPR
CPR
CPR
CPR
CDA
CPR
CPR
CMI
CMI
CPR
CPR
CPR
CPR
CMI
CAU
CMI
CDA

C0023
C0020
C0008
C0024
C0015
C0015
C0002
C0022
C0016
C0016
C0008
C0015
A0000
A0000
A0000
A0010
A0010
A0020
A0020
A0020
A0020
A0030
A0030
A0040
A0040
A0040
A0030
A0050
A0050
A0050
A0050
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C0024
C0027
C0028
C0030
C0031
C0035
CAMFUT
CAMVEI
CAU
CEME
CENCIV
CLAV
CPPO
CPREOB
DEMP
DINCOM
DIVER
DREACE
EGUAR
ENPUB
ENSPRI
ERAD
ESCADU
ESCMUS
ESCPLA
FESPOP
FOTUR
GALCA
GERH
GESPLA
GUARD
HABSO
IGUAL
INESP
INFCER
INFOR
INURPL
LACT
LLICOB
MANSIS
MERCA
MGUAR
MIMA
NETEDI
NETVI
NOTI

INFORMATICA
JOVENTUT
COMERC I TURISME
SEGURETAT I MOBILITAT
ENSENYAMENT
SERVEI D'ESPORTS
CAMP DE FUTBOL
CAMINS VEINALS
CENTRE D'ATENCIO A L'USUARI
CEMENTIRI
CENTRE CIVIC CARRER ARTESANS
CLAVEGUERAM
COMUNICACIO PREVIA PRIMERA OCUPACIO
COMUNICACIO PREVIA D'OBRA
DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL
DINAMITZACIO DEL COMERC
DIVERSITAT
DRET D'ACCES
ESCOLARITAT GUARDERIA
ENLLUMENAT PUBLIC
ENSENYAMENT PRIMARI
EMISSIONS RADIOFONIQUES
ESCOLA D'ADULTS
ESCOLA DE MUSICA
ESCOLA D'ARTS PLASTIQUES
FESTES POPULARS
FOMENT DEL TURISME
GABINET ALCALDIA
GESTIO DELS RRHH
GESTIO DEL PLANEJAMENT
GUARDERIA MUNICIPAL
HABITATGES SOCIALS
PLA D'IGUALTAT
INSTALACIONS ESPORTIVES
INFORMES PER CERTIFICAR
INFORMES
INFORMES URBANISTICS PLANEJAMENT
LLICENCIES D'ACTIVITATS
LLICENCIES OBRES
MANTENIMENT DE SISTEMES
MERCATS
MENJADOR GURADERIA
MILLORA MEDI AMBIENT
NETEJA EDIFICIS
NETEJA VIARIA
NOTIFICADORA

CAU
CPR
CPR
CPR
CPR
CPR
APR
APR
AAU
APR
APR
APR
APR
APR
APR
APR
APR
ADA
APR
APR
APR
APR
APR
APR
APR
APR
APR
ADA
ADA
ATR
APR
APR
APR
APR
APR
APR
APR
APR
APR
AAU
APR
APR
APR
AAU
APR
AOR

A0050
A0060
A0060
A0070
A0070
A0090
C0035
C0015
C0024
C0015
C0035
C0015
C0014
C0014
C0013
C0028
C0016
C0022
C0031
C0015
C0031
C0000
C0031
C0031
C0031
C0008
C0028
C0001
C0011
C0014
C0031
C0019
C0018
C0035
C0014
C0014
C0014
C0014
C0014
C0024
C0028
C0031
C0010
C0021
C0015
C0020
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OCUPA
OFHAB
OIF
ORTRA
PAJAR
PART
PAVE
PGUAR
PISCOB
PISEST
PLAJOV
PLBAR
PPOLI
PQPI
PRIMOC
PROCIV
PROCON
PROMCU
PROMES
RECMH
RESI
SAD
SALPU
SEGCIU
TADAP
TELEA
VIVEM
Z0000
Z1000
Z1109
Z1199
Z1800
Z1999
Z2000
Z2001
Z2002
Z2999
Z3000
Z3001
Z3002
Z4000
Z4001
Z4002
Z4003
Z4004
Z4005

OCUPACIO VIA PUBLICA
SERVEI HABITATGE
ORIENTACIO I FORMACIO LABORAL
ORDENACIO DEL TRANSIT
PARCS I JARDINS
ACTIVITATS DE PARTICIPACIO
PAVELLO
PERMANENCIES GUARDERIA
PISCINA COBERTA
PISCINES ESTIU
PLA LOCAL JOVENTUT
PLA DE BARRIS
PISTA POLIESPORTIVA
PQPI
LLICENCIES PRIMERA OCUPACIO
PROTECCIO CIVIL
PROTECCIO CONTAMINACIO
PROMOCIO CULTURAL
PROMOCIO DE L'ESPORT
RECUPERACIO MEMORIA HISTORICA
RECOLLIDA, GESTIO I TRACTAMENT DE RESIDUS
SERVEI D'ATENCIO A DOMICILI
ACTUACIONS DE SALUT PUBLICA
SEGURETAT CIUTADANA
TRANSPORT ADAPTAT
TELEASSISTENCIA
VIVER EMPRESES
JUNTA DE GOVERN
CENTRE INSTITUCIONAL
DESPESA INSTITUCIONAL
FINANCAMENT BASIC
PRESTACIONS CREUADES
TRANSFERENCIES A ENTITATS DEPENENTS
GESTIO DE L'ENDEUTAMENT
DESPESA FINANCERA
INGRESSOS FINANCERS
RESULTAT FINANCER
JUTJAT DE PAU
CAMP FUTBOL MONTSERRATI
EDIFICI PROMOTORA
CONSUM TELEFONIC
MATERIAL OFICINA COMPRA CENTRALITZADA
CASA DE LA VILA COSTOS COMUNS
COST DE PERSONAL PENDENT
COSTOS COMUNS ESPONA
COSTOS COMUNS CAN PARRELLA

APR
APR
APR
APR
APR
APR
APR
APR
APR
APR
APR
APR
APR
APR
APR
APR
APR
APR
APR
APR
APR
APR
APR
APR
APR
APR
APR
CMI
CMI
AOR
APR
AOR
APR
CMI
APR
APR
AOR
CAG
CAG
CAG
CAG
CAG
CAG
CAG
CAG
CAG

C0014
C0019
C0012
C0030
C0010
C0009
C0035
C0031
C0035
C0035
C0027
C0001
C0035
C0031
C0014
C0030
C0010
C0008
C0035
C0008
C0015
C0016
C0017
C0030
C0016
C0016
C0013
Z0000
Z1000
Z1000
Z1000
Z1000
Z0000
Z2000
Z2000
Z2000
Z0000
Z0000
Z0000
Z0000
Z0000
Z0000
Z0000
Z0000
Z0000
7

Z9900
Z9999

OPERACIONS ESPECIFIQUES DE COSTOS
FETS EXCEPCIONALS O NO HABITUALS

CAG
N

Z0000
Z0000
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A0000
A0010
A0020
A0030
A0040
A0050
A0060
A0070
A0090
ACINT
ACSEC
ACTE
ADEL
AIGUA
ALINFR
AMUS
ARXIU
ASOBA
BANCA
BIBLI
BRIGA
C0000
C0001
C0002
C0008
C0009
C0010
C0011
C0012
C0013
C0014
C0015
C0016
C0017
C0018
C0019
C0020
C0021
C0022
C0023
C0024
C0027

ALCALDIA
REGIDORIA DE CULTURA
REGIDORIA DE MEDI AMBIENT PROMOCIO
ECONOMICA I RRHH
REGIDORIA D'URBANISME INFRAESTRUCTURES I
MANTENIMENT
REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL IGUALTAT I
SALUT PUBLICA
REGIDORIA D'ADMINISTRACIO I HISENDA
REGIDORIA DE COMERC I JOVENTUT
REGIDORIA DE SEGURETAT I ENSENYAMENT
REGIDORIA D'ESPORTS
ACTUACIONS D'INTERVENCIO I TRESORERIA
ACTUACIONS DE SECRETARIA
TEATRE
ADMINISTRACIO ELECTRONICA
SUBMINISTRAMENT AIGUA POTABLE
ALTRES INFRAESTRUCTURES
ACTUACIONS MUSEISTIQUES
ARXIU
ATENCIO SOCIAL BASICA
BANC D'ALIMENTS
BIBLIOTECA
BRIGADA
RADIO ONA
DIRECCIO MUNICIPAL
MUSEU
SERVEI DE CULTURA
PARTICIPACIO
MEDI AMBIENT
RRHH
OCUPACIO
PROMOCIO ECONOMICA
URBANISME
INFRAESTRUCTURES I MANTENIMENT
BENESTAR SOCIAL
SALUT PUBLICA
POLITIQUES D'IGUALTAT
OFICINA HABITATGE
SECRETARIA
REGIM INTERN
ARXIU
INTERVENCIO
INFORMATICA
JOVENTUT

CMI
CMI
CMI
CMI
CMI
CMI
CMI
CMI
CMI
ADA
ADA
APR
AAU
APR
APR
APR
AAU
APR
APR
APR
AAU
CPR
CMI
CPR
CPR
CPR
CPR
CDA
CPR
CPR
CMI
CMI
CPR
CPR
CPR
CPR
CMI
CAU
CMI
CDA
CAU
CPR

C0023
C0020
C0008
C0024
C0015
C0015
C0002
C0022
C0016
C0016
C0008
C0015
A0000
A0000
A0000
A0010
A0010
A0020
A0020
A0020
A0020
A0030
A0030
A0040
A0040
A0040
A0030
A0050
A0050
A0050
A0050
A0050
A0060
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C0028
C0030
C0031
C0035
CAMFUT
CAMVEI
CAU
CEME
CENCIV
CLAV
CPPO
CPREOB
DEMP
DINCOM
DIVER
DREACE
EGUAR
ENPUB
ENSPRI
ENSSEC
ERAD
ESCADU
ESCMUS
ESCPLA
FESPOP
FOTUR
GALCA
GERH
GESPLA
GUARD
HABSO
IGUAL
INESP
INFCER
INFOR
INURPL
LACT
LLICOB
MANSIS
MERCA
MGUAR
MIMA
NETEDI
NETVI

COMERC I TURISME
SEGURETAT I MOBILITAT
ENSENYAMENT
SERVEI D'ESPORTS
CAMP DE FUTBOL
CAMINS VEINALS
CENTRE D'ATENCIO A L'USUARI
CEMENTIRI
CENTRE CIVIC CARRER ARTESANS
CLAVEGUERAM
COMUNICACIO PREVIA PRIMERA OCUPACIO
COMUNICACIO PREVIA D'OBRA
DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL
DINAMITZACIO DEL COMERC
DIVERSITAT
DRET D'ACCES
ESCOLARITAT GUARDERIA
ENLLUMENAT PUBLIC
ENSENYAMENT PRIMARI
ENSENYAMENT SECUNDARI
EMISSIONS RADIOFONIQUES
ESCOLA D'ADULTS
ESCOLA DE MUSICA
ESCOLA D'ARTS PLASTIQUES
FESTES POPULARS
FOMENT DEL TURISME
GABINET ALCALDIA
GESTIO DELS RRHH
GESTIO DEL PLANEJAMENT
GUARDERIA MUNICIPAL
HABITATGES SOCIALS
PLA D'IGUALTAT
INSTALACIONS ESPORTIVES
INFORMES PER CERTIFICAR
INFORMES
INFORMES URBANISTICS PLANEJAMENT
LLICENCIES D'ACTIVITATS
LLICENCIES OBRES
MANTENIMENT DE SISTEMES
MERCATS
MENJADOR GURADERIA
MILLORA MEDI AMBIENT
NETEJA EDIFICIS
NETEJA VIARIA

CPR
CPR
CPR
CPR
APR
APR
AAU
APR
APR
APR
APR
APR
APR
APR
APR
ADA
APR
APR
APR
APR
APR
APR
APR
APR
APR
APR
ADA
ADA
ATR
APR
APR
APR
APR
APR
APR
APR
APR
APR
AAU
APR
APR
APR
AAU
APR

A0060
A0070
A0070
A0090
C0035
C0015
C0024
C0015
C0035
C0015
C0014
C0014
C0013
C0028
C0016
C0022
C0031
C0015
C0031
C0031
C0000
C0031
C0031
C0031
C0008
C0028
C0001
C0011
C0014
C0031
C0016
C0018
C0035
C0014
C0014
C0014
C0014
C0014
C0024
C0028
C0031
C0010
C0021
C0015
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NOTI
OCUPA
OFHAB
OIF
ORTRA
PAJAR
PART
PAVE
PGUAR
PISCOB
PISEST
PLAJOV
PLBAR
PPOLI
PQPI
PRIMOC
PROCIV
PROCON
PROMCU
PROMES
RECMH
RESI
SAD
SALPU
SEGCIU
TADAP
TELEA
VIAPUB
VIGESC
VIVEM
Z0000
Z1000
Z1109
Z1199
Z1800
Z1999
Z2000
Z2001
Z2002
Z2999
Z3000
Z3001
Z3002
Z4000

NOTIFICADORA
OCUPACIO VIA PUBLICA
SERVEI HABITATGE
ORIENTACIO I FORMACIO LABORAL
ORDENACIO DEL TRANSIT
PARCS I JARDINS
ACTIVITATS DE PARTICIPACIO
PAVELLO
PERMANENCIES GUARDERIA
PISCINA COBERTA
PISCINES ESTIU
PLA LOCAL JOVENTUT
PLA DE BARRIS
PISTA POLIESPORTIVA
PQPI
LLICENCIES PRIMERA OCUPACIO
PROTECCIO CIVIL
PROTECCIO CONTAMINACIO
PROMOCIO CULTURAL
PROMOCIO DE L'ESPORT
RECUPERACIO MEMORIA HISTORICA
RECOLLIDA, GESTIO I TRACTAMENT DE RESIDUS
SERVEI D'ATENCIO A DOMICILI
ACTUACIONS DE SALUT PUBLICA
SEGURETAT CIUTADANA
TRANSPORT ADAPTAT
TELEASSISTENCIA
MANTENIMENT I PAVIMENTACIO VIES PUBLIQUES
VIGILANCIA DE L'ESCOLARITAT OBLIGATORIA
VIVER EMPRESES
JUNTA DE GOVERN
CENTRE INSTITUCIONAL
DESPESA INSTITUCIONAL
FINANCAMENT BASIC
PRESTACIONS CREUADES
TRANSFERENCIES A ENTITATS DEPENENTS
GESTIO DE L'ENDEUTAMENT
DESPESA FINANCERA
INGRESSOS FINANCERS
RESULTAT FINANCER
JUTJAT DE PAU
CAMP FUTBOL MONTSERRATI
EDIFICI PROMOTORA
CONSUM TELEFONIC

AOR
APR
APR
APR
APR
APR
APR
APR
APR
APR
APR
APR
APR
APR
APR
APR
APR
APR
APR
APR
APR
APR
APR
APR
APR
APR
APR
APR
APR
APR
CMI
CMI
AOR
APR
AOR
APR
CMI
APR
APR
AOR
CAG
CAG
CAG
CAG

C0020
C0014
C0019
C0012
C0030
C0010
C0009
C0035
C0031
C0035
C0035
C0027
C0001
C0035
C0031
C0014
C0030
C0010
C0008
C0035
C0008
C0015
C0016
C0017
C0030
C0016
C0016
C0015
C0031
C0013
Z0000
Z1000
Z1000
Z1000
Z1000
Z0000
Z2000
Z2000
Z2000
Z0000
Z0000
Z0000
Z0000
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Z4001
Z4002
Z4003
Z4004
Z4005
Z4006
Z9900
Z9999

MATERIAL OFICINA COMPRA CENTRALITZADA
CASA DE LA VILA COSTOS COMUNS
COST DE PERSONAL PENDENT
COSTOS COMUNS ESPONA
COSTOS COMUNS CAN PARRELLA
COSTOS COMUNS LA COOPERATIVA
OPERACIONS ESPECIFIQUES DE COSTOS
FETS EXCEPCIONALS O NO HABITUALS

CAG
CAG
CAG
CAG
CAG
CAG
CAG
N

Z0000
Z0000
Z0000
Z0000
Z0000
Z0000
Z0000
Z0000
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Legislació aplicable
Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels
pressupostos de les entitats locals.
Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, per la qual es modifica l’Ordre EHA/3565/2008, de 3
de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats locals
Ordre HAP/2075/2014, de 6 de novembre, per la qual s’estableixen els criteris de càlcul del
cost efectiu dels serveis prestats per les entitats locals
Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local
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