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El pressupost reflecteix les polítiques que realitzarà l’entitat durant l’exercici,
decisions que els responsables polítics han pres, i que els tècnics han de portar
a terme:

1.- En primer lloc, és el principal instrument de planificació econòmica de
l’entitat local per un període determinat.

2.- Amb l’objectiu d’administrar i gestionar l’entitat.
3.- Per assolir els objectius polítics marcats.
De forma general:
• Assignació de recursos limitats per satisfer les necessitats socials bàsiques i
la producció de béns públics de competència local.
• Distribució de la riquesa i renda.
• Desenvolupament econòmic del municipi.
Per aconseguir aquests fins el pressupost utilitza una tècnica complexa en tant
en quan necessita instrumentar aquestes decisions polítiques.
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El pressupost apareix definit al Text
l’expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de:

Refós,

art.

162

com

a) Les obligacions que, com a màxim, pot reconèixer l’Entitat, i els seus
Organismes Autònoms, i dels drets que es preveuen liquidar durant el
corresponent exercici.
b) Les previsions de ingressos i despeses de les societats mercantils amb
capital propietat íntegrament de l’Entitat Local corresponent. (Art. 162 del
Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, reial decret legislatiu
2/2004).
L’exercici pressupostari coincidirà amb l’any natural i a ell s’imputaran:
1.- Els drets liquidats en el mateix, qualsevol sigui el període de què en
derivin.
2.- Les obligacions reconegudes durant l’exercici.
El Pressupost de l’entitat local serà format pel seu president.
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• RDL 2/2004, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
(antiga Llei 39/1988).
Pressupost
• Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, desenvolupa matèria de Pressupostos.
• Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, d’estructura dels pressupostos de
les entitats locals modificada per l’Ordre HAP/419/2014 de 14 de març.
Estabilitat Pressupostària.
• Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera.
• Reial Decret 1463/2007 desenvolupant l’anterior Llei d’Estabilitat
Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals.
• Ordre HAP/2.105/2012, d’1 d’octubre, obligacions de subministrament
d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012.
Mesures contra la morositat:
• Llei 3/2004, de 29 de desembre, on s’estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials.
Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre.
Tutela Finançer
• Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela
financera dels ens locals.
Àmbit Comptable
Instrucció comptabilitat per a l’Administració local , HAP/1781/1782/2013 i
EHA/4040/2004 (IACL).
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Les regles que, necessàriament, ha de complir el pressupost són:
Anualitat: L’exercici pressupostari ha de coincidir amb l’any natural, i s’ha
d’imputar els ingressos liquidats en l’exercici, sigui quin sigui l’any de què
derivin i les despeses reconegudes durant l’any.
Unitat: Hi ha un únic pressupost general per a l’exercici, que haurà d’integrar,
a més del pressupost de l’ajuntament, el dels diferents organismes autònoms i
les previsions d’ingressos i despeses de les societats mercantils el capital de les
quals pertany íntegrament a l’entitat local.
Universalitat: Els pressupostos han de contenir la totalitat d’ingressos i
despeses de l’ajuntament.
Equilibri: Cada un dels pressupostos que integren el pressupost general s’ha
d’aprovar sense dèficit inicial.
Especialitat:
Qualitativa: Les consignacions pressupostàries per a despeses només poden
ser destinades a la finalitat per a la qual han estat previstes en el pressupost.
Quantitativa: Les consignacions pressupostàries tenen caràcter limitatiu,
dins dels nivells de vinculació establerts, per la qual cosa no es poden adquirir
compromisos de despesa per imports superiors als crèdits pressupostaris.
No afectació: Els recursos de l’ajuntament es destinen a satisfer el conjunt de
les obligacions de l’entitat, excepte en els casos d’ingressos afectats a finalitats
determinades.
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Els ingressos no tenen caràcter limitatiu, es tracta pel contrari de previsions
dels diferents recursos econòmics que s’hauran de liquidar durant l’exercici
econòmic.
S’imputen, a l’exercici pressupostari els drets liquidats durant el mateix,
qualsevol que sigui el període de què en derivin.
Les previsions incloses a l’estat d’ingressos del pressupost es classifiquen
econòmicament amb caràcter obligatori i orgànicament amb caràcter opcional.
Solament es podran afectar a finalitats determinades aquells recursos que per
la seva naturalesa o condicions específiques tinguin una relació objectiva i
directa amb la despesa a finançar.
En virtut del principi del pressupost brut, els drets liquidats s’aplicaran al
pressupost pel seu import íntegre.
A fi de mantenir el principi d’equilibri pressupostari, tota minoració en les
previsions d’ingressos haurà de ser compensada en les despeses en el mateix
acte en què s’acordi. Només als casos previstos per llei es podrà desequilibrar
el pressupost, sempre amb més ingressos que despeses.
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Els crèdits autoritzats tenen caràcter limitatiu i vinculant.
A diferència dels ingressos que són una mera previsió, els crèdits de despeses
tenen un caràcter limitatiu, la qual cosa comporta la nul·litat de les despeses
que excedeixin dels crèdits pressupostaris, que com s’ha dit són l’expressió
xifrada de l’aplicació pressupostària.
Aquest caràcter limitatiu està lligat amb el principi d’especialitat quantitativa ,
segons el qual els imports consignats als crèdits pressupostaris per despeses
són màxims i per tant no es podrà contraure obligacions que els ultrapassin,
sent nuls de ple dret els acords, resolucions i actes administratius que
infringeixin aquesta norma.
Classificació per vinculació jurídica
A part de la limitació per raó de la quantia, hi ha la referent al nivell de
vinculació jurídica dels crèdits pressupostaris que es podran establir en les
Bases d’Execució del Pressupost.
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Procés pressupostari bàsic
1. Primer s’han de definir els objectius de l’equip de govern per realitzar
durant l’exercici pressupostari.
2. S’ha de realitzar una planificació econòmica per tal de compaginar els
objectius amb els recursos que disposa l’ajuntament.
3. S’ha de programar el pressupost o la realització material dels dos punts
anteriors.
4. Es realitza l’execució del pressupost.
5. S’ha de realitzar una tasca de seguiment i control.
6. A partir de la tasca de seguiment i control s’ha de realitzar la valoració de
resultats. Aquesta valoració es pot fer periòdicament o a final de l’exercici.
7. En base a la informació obtinguda es poden replantejar alguns objectius i
modificar el pressupost segons la conveniència de l’equip de govern.
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Preparació del pressupost:
La preparació del pressupost suposa el que l’Alcalde ordeni la recollida
d’informació entre les diferents regidories o departaments de la corporació,
sobre les necessitats de despesa que preveuen per al pròxim exercici, i si ha
fonts de finançament pròpies de les regidories.
El pressupost constitueix un instrument de política econòmica, i com tal ha
de ser elaborat pels polítics, assistits pels tècnics municipals.
En la preparació del pressupost és necessari demanar la informació relativa a
la despesa previsible, tal com:
Despesa de personal, material i serveis, actuacions, transferències, inversions,
etc.
Aquestes previsions, per aplicacions pressupostàries, han de tenir una
justificació del per què de les actuacions que es proposen.
De l’agregació de totes aquestes informacions s’elaborarà l’avanç del
pressupost que serà sotmès a negociació segons els recursos que es preveuen
generar.
Un cop finalitzat el procés de preparació del pressupost s’inicia la fase
següent de la tramitació i aprovació.
L’interventor serà l’encarregat de plasmar el projecte de pressupost per la
seva aprovació provisional a l’alcalde i la seva presentació posterior al Ple de
la corporació.
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Que s’ha de fer per pressupostar correctament una actuació
subvencionada:
Quan tenim una actuació subvencionada al 50 per cent per l’Oficina del Pla
Jove de la Diputació de Barcelona, s’ha de incloure en el pressupost
municipal el 100x100 de les despeses de l’actuació.
Pel que fa als ingressos s’ha de pressupostar com a previsions el 50 per cent
en forma de subvenció en el capítol 4 o 7, segons sigui de corrent o de capital
i l’altre 50 per cent sortirà dels ingressos municipals.
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L’estructura pressupostària:
Les entitats locals elaboraran els seus pressupostos tenint en compte la
naturalesa econòmica dels ingressos i de les despeses, i la finalitat i objectius
que amb aquestes últimes es pretenguin assolir.
La Llei estableix tres tipus de classificació:
Per unitats orgàniques: No és obligatòria per llei i per tant dependrà de cada
corporació el crear-la o no en funció de les seves necessitats. Respon a la
pregunta “Qui gasta” (responsable de la despesa).
Per programes: La classificació per programes ordenarà la despesa segons la
seva finalitat i els objectius que amb aquesta es vulgui assolir, d’acord a la
classificació per àrees de despeses, polítiques de despesa i grups de programes.
Respon a la pregunta per a què s’estan gastant en lloc de en què es gasten. És
la clau del sistema pressupostari. Solament s’utilitza en les despeses. És
obligatòria.
Per categories econòmiques: La classificació econòmica té una finalitat
fonamentalment comptable. S’utilitza tant per despeses com per a ingressos. És
obligatòria. Respon a la pregunta “En què es gasta”. (naturalesa de la despesa).
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L’Ordre EHA/3565/2008 aprova l’estructura, normes i codis als que tindran que
adaptar-se els pressupostos de les entitats locals. Aquesta ordre ha estat
modificada per l’Ordre HAP/419/2014 de 14 de març, vigent a partir del
pressupost 2015.
La normativa continguda en aquesta Ordre és d’aplicació tant per les entitats
locals com pels organismes autònoms dependents d’aquestes.
Les entitats locals elaboraran els seus pressupostos tenint en compte la
naturalesa econòmica dels ingressos i de les despeses, i la finalitat i objectius
que amb aquestes últimes es pretenguin assolir.
Igualment podran classificar les despeses e ingressos atenent a la seva pròpia
estructura d’acord amb els seus reglaments o decrets d’organització.
Els estats de despeses dels pressupostos de les entitats locals es classificaran
amb els següents criteris:
a. Per programes.
b. Per categories econòmiques.
c. Opcionalment, per unitats orgàniques.
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Classificació per programes
Els crèdits s’ordenaran segons la seva finalitat i els objectius que amb ells
es pretengui assolir, d’acord a la classificació per àrees de despeses,
polítiques de despesa, grups de programes i programes que es detallen en
l’annex de l’Ordre .
El detall dels crèdits es presentarà, com a mínim a nivell de grups de
programa de despesa (tercer dígit) i en alguns casos a nivell de programa
(quart dígit). Per totes les entitats sense excepció per nombre d’habitants.
L’estructura per programes i subprogrames és oberta pel que es podran
crear els que es consideri necessari quan no figurin a l’estructura que
s’estableix a l’ordre.
Àrees de despeses
1 Serveis públics bàsics
2 Actuacions de protecció i promoció social
3 Producció de béns públics de caràcter preferent
4 Actuacions de caràcter econòmic
9

Actuacions de caràcter general.

0

Deute públic
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Classificació per categories econòmiques
La classificació econòmica de la despesa agruparà els crèdits per capítols,
separant les operacions corrents, les de capital i les financeres.
Atenent a la seva naturalesa econòmica, els capítols es desglossaran en articles, i
aquesta a la seva vegada en conceptes, que es podran dividir en subconceptes,
seguint el detall de l’Ordre.
L’estructura per conceptes i subconceptes és oberta, pel que es podran crear els
que es considerin necessaris, quan no figurin a l’estructura de l’Ordre.
Els subconceptes es podran desenvolupar en partides, l’estructura dels quals
també es oberta.
El detall dels crèdits es presentarà, com a mínim a nivell de concepte.
Capítols de despeses
1 Despeses de personal
2 Despeses corrents en béns i serveis
3 Despeses financeres
4 Transferències corrents
5 Fondo de contingència i altres imprevistos
6
7
8
9

Inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers

Operacions
Corrents

Operacions
de Capital
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Aplicació pressupostària
L’aplicació pressupostària vindrà definida, al menys, per la conjunció de les
classificacions per programes i econòmics, a nivell de grups de programes o
programa i concepte o subconcepte, respectivament.
Al cas de què l’entitat local opti per utilitzar la classificació orgànica,
l’aplicació pressupostària vindrà definida per la conjunció de les
classificacions orgàniques, per programes i econòmica.
El registre contable dels crèdits, les seves modificacions i les operacions
d’execució de despesa es realitzaran, com a mínim, sobre l’aplicació
pressupostària.
Les entitats locals podran efectuar el seguiment contable a un major nivell de
desagregació.
Si alguna despesa fos susceptible d’aplicar-se a més d’una política de despesa
s’aplicarà a la que es consideri més adequada en relació amb el conjunt de
objectius i finalitats definits. Per això, es podran tenir en compte tant criteris
qualitatius com quantitatius.
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Classificació econòmica dels ingressos
Les previsions incloses als estats d’ingressos del pressupost de l’entitat locals
es classificaran separant les operacions corrents, les de capital i les financeres,
d’acord amb l’estructura que, per capítols, articles, conceptes i subconceptes es
detallen a l’Ordre.
L’estructura de conceptes i subconceptes és oberta, pel que es podran crear els
que es considerin necessaris, quan no figurin a l’estructura de l’Ordre.
Capítols d’ingressos
1 Impostos directes
2 Impostos indirectes

Operacions

3 Taxes, preus públics i altres ingressos

Corrents

4 Transferències corrents
5

Ingressos patrimonials

6 Alienació d’inversions reals
7 Transferències de capital

Operacions

8 Actius financers

de Capital

9 Passius financers
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Contingut dels pressupostos integrants del pressupost general
El pressupost general atén al compliment del principi d’estabilitat en els termes que
preveu la Llei Orgànica 2/2012, general d’estabilitat pressupostària, i conté per a
cada un dels pressupostos que s’hi integrin:
a. Els estats de despeses, en què s’inclouen, amb la deguda especificació, els crèdits
necessaris per atendre el compliment de les obligacions.
b. Els estats d’ingressos, en què figuren les estimacions dels diferents recursos
econòmics per liquidar durant l’exercici.
Així mateix, inclou les Bases d’execució, adaptació de les disposicions generals en
matèria pressupostària a l'organització i les circumstàncies de la mateix entitat per a
la seva encertada gestió. No pot anar contra la legislació ni comprendre preceptes
amb aprovació especifica. El Reglament que la desenvolupa proposa els temes:
• Nivell de vinculació jurídica dels crèdits
• Crèdits ampliables
• Regulació de les transferències de crèdit
• Tramitació d’expedients de modificació del pressupost d’ampliació, generació i
incorporació de crèdits
• Normes d’execució pressupostària
• Desconcentracions i delegacions en matèria de despeses
• Documents que justifiquen el reconeixement de l’obligació
• Forma de justificar subvencions atorgades i estar al corrent de pagament de les
obligacions fiscals
• Supòsits d’acumulació de fases d’execució de despeses
• Normes regulin l’expedició d’ordres de pagament a justificar i bestretes de caixa
fixa
• Regulació dels compromisos plurianuals
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Annexos al pressupost general:
a. Els plans i programes d’inversió i finançament que, per a un termini de
quatre anys, poden formular els municipis i altres entitats locals d’àmbit
supramuniciapal.
b. Els programes anuals d’actuació, inversions i finançament de les societats
mercantils del capital social de les quals sigui titular únic o partícip majoritari
l’entitat local.
El pla d’inversions s’ha de coordinar amb el programa d’actuacions quatrineal,
inversions per cada exercici, ingressos afectats i operacions de crèdit
necessàries.
c. L’estat de consolidació del pressupost de la mateixa entitat amb el de tots els
pressupostos i estats de previsió dels seus organismes autònoms i societats
mercantils.
d. L’estat de previsió de moviments i situació del deute que inclogui el detall
d’operacions de crèdit o d’endeutament pendents de reembossament al principi
de l'exercici i el volum d’endeutament al tancament de l’exercici econòmic,
amb distinció d’operacions a curt termini, operacions a llarg termini, de
recurrència al mercat de capitals i de deutes a terme en divises o similars, així
com les amortitzacions que es preveuen dur a terme durant l’exercici.
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Documentació afegir al pressupost per la seva aprovació:
El Pressupost de l’Entitat serà format pel seu President i a aquest haurà
d’adjuntar-se la següent documentació:
a. Memòria formada pel President explicativa dels seus continguts i de les
principals modificacions que presenta amb el vigent.
b. Liquidació del Pressupost de l’exercici anterior i avançament de la del
corrent, referida, al menys, als primers 6 mesos, subscrites ambdós per
l’Interventor.
c. Annex de personal de l’Entitat Local, en què es relacionen i valoren els llocs
de treball existents en la mateixa, de forma que es doni l’oportuna correlació
amb els crèdits pel personal inclosos al pressupost.
d. Annex de les inversions a realitzar durant l’exercici , subscrit pel President i
degudament codificat.
e. Informe econòmic financer, en què s’exposin les bases utilitzades per
l’avaluació dels ingressos i de les operacions de crèdit previstes, la suficiència
dels crèdits per atendre el compliment de les obligacions exigibles i les
despeses de funcionament dels serveis i, en conseqüència l’efectiu equilibri del
pressupost.
f. Informe d’Estabilitat Pressupostària, on s'informa de si el pressupost
compleix amb l’objectiu d'Estabilitat Pressupostària.
Els Pressupostos dels OOAA integrants del general.

20

El Pressupost de cada un dels Organismes autònoms integrants del General, així
com la previsió d’ingressos i despeses de les societats mercantils de capital
majoritàriament municipal, proposat inicialment per l’òrgan competent d’aquests,
serà remès a l’Entitat local de la que depenguin abans del 15 de setembre de cada
any, acompanyat de la documentació que determina la llei.
Sobre la base dels pressupostos i estats de previsió esmentats, el President de
l’Entitat formarà el Pressupost General i el remetrà, informat per la Intervenció i
amb els annexes i documentació complementària al Ple de la Corporació abans del
dia 15 d’octubre per a la seva aprovació, esmena o devolució.
L’acord d’aprovació serà únic i haurà de detallar els pressupostos que integren el
Pressupost General, no podent-se aprovar cap d’ells per separat. L’acord es pot
prendre per majoria simple.
Aprovat inicialment s’exposarà al públic, previ anunci al BOP, per quinze dies. Si
no es presenten reclamacions s’entendrà aprovat definitivament, en altre cas el Ple
té un mes per resoldre-les.
Del Pressupost definitivament aprovat se’n remetrà una còpia a l’Administració de
l’Estat i a la de la Comunitat Autònoma. Al mateix temps es publicarà resumit per
capítols en el BOP.
L’aprovació definitiva del pressupost general s’haurà de fer abans del dia 31 de
desembre. (Art. 169 del Text Refós).
Si al iniciar-se l’exercici econòmic no hagués entrat en vigor el pressupost
corresponent, es considerarà automàticament prorrogat el del anterior, amb els seus
crèdits inicials. (art. 169 del text Refós).
La pròrroga no afectarà als crèdits per serveis o programes que tenien que concloure
en l’exercici anterior o que estiguin finançats amb crèdit o altres ingressos afectats.
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Ordenances fiscals
Els ens locals han d’acordar la imposició i supressió dels seus tributs
d’imposició opcional i aprovar les corresponents ordenances fiscals
reguladores.
L’entrada en vigor de les ordenances fiscals modificades no es produeix fins a
la publicació, posterior a la publicació definitiva, en el BOP, del seu text
íntegre i sempre que s’hagi meritat el tribut.
Per tant, les ordenances dels tributs l’acreditament dels quals té lloc el dia 1 de
gener només seran d’aplicació en un exercici si han estat publicades abans del
31 de desembre de l’exercici precedent.
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La liquidació del pressupost i la determinació del resultat pressupostari i
romanent de tresoreria s’ha de practicar el 31 de desembre de l’any natural,
consisteix en l’anàlisi del grau de realització del pressupost, és a dir, la
comparació entre els crèdits assignats per l’exercici i els crèdits gastats que
són aquells amb càrrec als quals s’han reconegut obligacions.
La liquidació posa de manifest:
En el pressupost de despeses

En el pressupost d’ingressos

Crèdits inicials

Previsions inicials

Modificacions

Modificacions

Crèdits definitius

Previsions definitives

Obligacions reconegudes

Drets reconeguts

Pagaments ordenats

Drets anul.lats

Pagaments realitzats

Drets recaptats

Com a conseqüència de la liquidació s’hauran de determinar:
Drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament
Resultat pressupostari, Romanents de crèdit i Romanent de tresoreria.
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Liquidació del pressupost:
La liquidació del pressupost posarà de manifest:
a) Respecte al pressupost de despeses i per a cada partida pressupostària, els
crèdits inicials, modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades
i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els
pagaments realitzats.
b) Respecte del pressupost d’ingressos i per a cada concepte, les previsions
inicials, modificacions, i les previsions definitives, els drets reconeguts i
anul·lats així com els recaptats nets.
Com a conseqüència de la liquidació del Pressupost hauran de determinar-se:
• Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31
de desembre.
• El resultat pressupostari de l’exercici
• Els Romanents de crèdit incorporables o no.
• El Romanent de Tresoreria
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CURS DE GESTIÓ COMPTABLE LOCAL
Diputació de Barcelona
Intervenció General
Servei d’Assistència a la Gestió Econòmica Local
EXERCICI
1. El nostre ajuntament ens demana que elaboren el pressupost de l’exercici XXXX,
seguint les premisses que es marquen a continuació:
Els ingressos s’hauran de codificar a 5 dígits per a la classificació econòmica, i les
despeses a 5 dígits per a la classificació econòmica i 3 per a la classificació per
programes. Aquest ajuntament no utilitza la classificació orgànica.
Al pressupost d’Ingressos s’han de preveure les següents partides:
Els imports dels padrons previstos per aquest exercici són els següents:


IBI rústica .......................................................................................... 10.000,00



IBI urbana .......................................................................................... 20.000,00



Impost vehicles .................................................................................... 1.000,00



IAE ...................................................................................................... 8.000,00

Els imports de taxes previstes son els següents:


Taxa subministrament aigua ............................................................... 5.000,00



Taxa recollida escombraries ............................................................... 6.000,00



Guals .................................................................................................. 2.500,00

La participació als tributs de l’Estat prevista és de 50.000 €.
Rebrem una subvenció de la Diputació de Barcelona per finançar serveis socials de
6.000 €.
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Al pressupost de despeses s’han de preveure les següents partides:
L’ajuntament pressuposta l’import corresponent a retribucions de personal al funcional
d’administració. Hi ha un funcionari, tècnic del Grup A1, i un laboral fix, amb uns
imports de:


Retribucions bàsiques dels funcionaris ............................................ 25.000,00



Retribucions complementàries funcionaris . ...................................... 15.000,00



Retribucions bàsiques personal laboral . ........................................... 10.000,00



Retribucions complementàries personal laboral .................................. 5.000,00

La Seguretat Social les situa al programa corresponent i suposen un import de:


Seguretat Social ............................................................................... 16.000,00

Les despeses de consums de l’edifici de l’ajuntament són de:


Elèctric ................................................................................................ 1.000,00



Aigua ...................................................................................................... 800,00



Gas ........................................................................................................ 600,00

S’ha d’incloure les partides per vestuari del personal de medi ambient per 1.500 € i el
manteniment del CEIP per 6.000 €
La recollida d’escombraries que realitza el consell comarcal té un cost previst per
l’exercici de 10.000 €.
S’han assignat 5.000 € per la festa major.
Es realitzaran obres per modernitzar la piscina per un import de 25.000 €, encara que
no s’ha pogut trobar subvencions per finançar aquestes obres.
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PRESSUPOST D'INGRESSOS XXXX
ECONÒMIC

DESCRIPCIÓ

IMPORT INICIAL

INGRESSOS CORRENTS

INGRESSOS DE CAPITAL
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS

PRESSUPOST DE DESPESES XXXX
PROGRAMA

ECONÒMIC

DESCRIPCIÓ

IMPORT INICIAL

DESPESES CORRENTS

DESPESES DE CAPITAL
TOTAL PRESSUPOST DESPESES
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El Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, RDL
2/2004 ens diu que els Pressupostos Generals de les entitats locals,
pel que fa a les despeses, han de recollir les obligacions que, com a
màxim, pot reconèixer l’entitat i els seus Organismes autònoms, així
com les previsions de despeses de les societats mercantils de capital
social 100% de l’entitat local.
El Pressupost de despeses recollirà, amb la deguda especificació, els
crèdits necessari per atendre el compliment de les obligacions de
l’entitat a l’exercici pressupostari.
Amb càrrec als crèdits del pressupost de despeses, únicament es
podran contreure obligacions derivades d’adquisicions, obres, serveis i
altres prestacions o despeses en general que es realitzin a l’any
natural del propi exercici pressupostari.
Cadascun dels pressupostos que formen el Pressupost General de
l’entitat s’haurà d’aprovar sense dèficit inicial, per la qual cosa, en cap
cas els crèdits dels pressupost de despeses podran superar les
previsions d’ingressos.
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Segons la normativa pressupostària, els crèdits de despesa es
destinaran exclusivament a la finalitat específica per a la qual hagin
estat autoritzats al Pressupost.
Els crèdits autoritzats al pressupost de despeses tenen, a diferència
del pressupost d’ingressos, un caràcter limitatiu, no sent possible
adquirir compromisos en quantia superior a l’import autoritzat al
pressupost de despesa.
Fins al punt que tots els acords, resolucions i actes administratius que
infringeixin l’anterior punt, seran nuls de ple dret.
El compliment d’aquestes limitacions s’hauran de verificar al nivell en
que s’estableixin en cada cas la vinculació jurídica dels crèdits.
Les obligacions s’aplicaran al pressupost pel seu import íntegre,
quedant prohibit atendre obligacions mitjançant la minoració de drets
a liquidar , llevat que la llei digui el contrari. Queda exclòs d’aquesta
afirmació les devolucions d'ingressos que es declarin indeguts pel
tribunal o autoritats competents.

4

•

•

•
•

L’aprovació del pressupost de despeses haurà d’anar acompanyada
dels següents annexos:
Annex de personal de l’Entitat local, on es relacionaran i valoraran els
llocs de treball existents a la mateixa, i on es donarà la corresponent
correlació amb els crèdits de personal existent al pressupost de
despeses.
Annex de les inversions a realitzar a l’exercici, subscrit pel President
i degudament codificat. L’annex d’inversions recollirà la totalitat dels
projectes d’inversió que es preveuen realitzar a l’exercici i hauran
d’especificar per a cada un dels projectes:
a. Codi d’identificació.
b. Denominació del projecte.
c. Any d’inici i any de finalització previstos.
d. Import de l’anualitat.
e. Tipus de finançament, determinat si és propi o aliè.
f. Vinculació dels crèdits assignats.
g. Òrgan encarregat de la seva gestió.
Informe econòmic financer, on s’exposin la suficiència dels crèdits
per atendre el compliment de les obligacions i les despeses de
funcionament dels serveis.
Informe d’estabilitat pressupostària on s’avaluï el compliment de
l’objectiu d’estabilitat, de la regla de la despesa i del límit del deute.
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Tots els compromisos de despeses assumits per l’Entitat local hauran
de ser imputats al pressupost de despeses vigent. La no aprovació del
Pressupost, abans de l’inici de l’exercici, podria suposar la paralització
del funcionament de l’Entitat.
Per evitar aquesta situació, la normativa pressupostària preveu que, si
en iniciar-se l’exercici econòmic no hagués entrat en vigor el
pressupost corresponent, es considerarà automàticament prorrogat el
pressupost de l’exercici anterior, fins al límit global dels seus crèdits
inicials.
L’objectiu és permetre un funcionament de l’activitat corrent de
l’Entitat, per la qual cosa, en cap cas es podran prorrogar els crèdits
destinats a serveis o programes que hagin de concloure a l’exercici
anterior o estiguin finançats amb crèdits o altres ingressos específics
o afectats què, exclusivament, s’haguessin de percebre en aquest
exercici.
El pressupost prorrogat estarà vigent fins a l’aprovació del definitiu.
El pressupost definitiu s’aprovarà amb efectes d’1 de gener, i els seus
crèdits tindran la consideració de crèdits inicials, i recollirà els
crèdits suficients per donar cobertura a les operacions realitzades
amb el prorrogat.
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L’Ordre de EHA/3565/2008 estableix l’estructura dels
pressupostos de les entitats locals, i aprova les normes i codis per
la qual es regiran.
Les entitats locals elaboraran el seu pressupost de despeses
segons la naturalesa econòmica de les despeses, la seva finalitat i
objectius que es pretenguin aconseguir amb aquestes. Igualment es
podran classificar en atenció a l’estructura orgànica de la pròpia
entitat.
Els crèdits inclosos al pressupost de despeses es classifiquen
segons els següents criteris:
a. Opcionalment per unitats orgàniques: Qui gasta.
b. Per programes: Per a què es gasta.
c. Per econòmiques: En què es gasta.
L’aplicació pressupostària, és l’expressió xifrada del crèdit
pressupostari. Vindrà definida, almenys, per la conjunció de les
classificacions per programes i econòmica.

7

La classificació orgànica del pressupost a l’administració local és
l’única classificació que és opcional, no sent regulada per la normativa
vigent.
Això sí, aquesta normativa ens diu que, també es podran classificar les
despeses i ingressos de l’Entitat en atenció a la seva pròpia
estructura, d’acord als seus reglaments o decrets d’organització.
L’orgànic classifica el pressupost de despeses en funció de la
regidoria, servei, departament o qualsevol altre divisió orgànica de
l‘entitat local, responsable de la seva gestió. Ens informarà de qui
gasta.
En ajuntaments petits o mitjans, amb una gestió de la despesa
centralitzada, no s’acostuma a utilitzar aquesta classificació. És més
utilitzada a entitats amb una gestió de la despesa més
descentralitzada, on les regidories, departaments, etc.. són
responsables de la seva part de pressupost de despeses.
La codificació es troba oberta, ja que la normativa no ofereix cap
codificació tipus.
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Els crèdits de despeses s’ordenaran segons la seva finalitat i els
objectius que amb ells es proposi aconseguir, d’acord amb la
classificació per àrees de despesa, polítiques de despesa i grups de
programes que es detallen en l’annex de l’Ordre.
La codificació, fins a nivell de política de despesa ve regulada per la
normativa legal, en canvi la classificació a partir de grups de
programes de despesa és oberta, de manera que es poden crear les que
es considerin necessàries, si no existeixen en l’estructura que
s’estableix a l’ordre i es poden desenvolupar en programes i
subprogrames.
Aquesta classificació és obligatòria i identifica la finalitat de la
despesa pressupostària. Ens informarà de per a què es gasta.
El detall dels crèdits del pressupost es presentarà com a mínim a nivell
de grup de programa (3er dígit) i en alguns casos a nivell de programes
de despesa (4rt dígit) quan així s’especifiqui a l’Ordre.
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La codificació, fins a nivell de política de despesa ve regulada per la
normativa legal, que determina les següents àrees de despesa:
1 Serveis públics bàsics.
Engloba les despeses originades per serveis públics bàsics que
amb caràcter obligatori han de prestar els municipis. Com per
exemple despeses de neteja viària, enllumenat públic,...
2 Actuacions de protecció i promoció social
Despeses que constitueixen el règim de previsió, pensions de
funcionaris, atencions econòmiques a favor dels treballadors,
serveis socials i promoció social,...
3 Producció de bens públics de caràcter preferent
Despeses que realitza l’entitat en relació amb la sanitat,
educació, cultura, esports,...
4 Actuacions de caràcter econòmic
Engloba despeses en activitats relacionades amb l’activitat
econòmica,
com
les
despeses
en
infraestructures,
comunicacions, investigació,...
9 Actuacions de caràcter general
Despeses relatives a activitats que afectin amb caràcter
general a l’entitat local, com poden ser les despeses
administratives i suport tècnic de tota l’organització.
0 Deute públic
S’inclouen les despeses d’interessos i amortitzacions de deute
públic i altres operacions financeres.

10

Els crèdits de despeses s’ordenaran segons la seva naturalesa
econòmica, d’acord amb la classificació per capítols, articles,
conceptes, subconceptes i partida . La classificació a partir de
conceptes, subconceptes i partida és oberta; es poden crear els que es
consideri necessaris i desenvolupar-los a més nivell.
Aquesta classificació és obligatòria i identifica en què s’ha realitzat la
despesa. Ens informarà de en què es gasta.
La codificació ve regulada per la normativa legal, la qual determina els
següents capítols de despesa:
operacions no financeres:
1 Despeses de personal
2 Despeses corrents en béns i serveis
3 Despeses financeres
4 Transferències corrents
5 Fons de contingència i altres imprevistos
6 Inversions reals
7 Transferències de capital
operacions financeres: :
8 Actius financers
9 Passius financers
El detall dels crèdits es presentarà com a mínim a nivell de concepte
(tres dígits).
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DESPESES. Classificació Econòmica
Capítol 1.

Despeses de personal
Retribucions de tot tipus en diners
obligatòries a la SS, prestacions socials.

o

espècie,

cotitzacions

a) Retribucions al personal
b) Cotitzacions obligatòries a la SS
c) Prestacions socials als funcionaris
d) Despeses de naturalesa social
Capítol 2.

Despeses corrents en béns i serveis
Despeses destinades a la compra de béns i serveis necessaris per
l’exercici de les activitats de les entitats locals.
a) Han de ser béns fungibles
b) Tenir una durada inferior a un any
c) No ser susceptible d’inclusió en l’inventari
d) Que siguin despeses reiteratives.

Capítol 3.

Despeses financeres

Són despeses destinades a finançar els interessos i despeses derivades
d’operacions financeres.
Capítol 4.

Transferències Corrents
Són
aportacions
per
part
de
l’entitat
contrapartida i per finançar despeses corrents.

local

sense
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DESPESES. Classificació Econòmica
Capítol 5.

Fons de contingència i altres inversions.

Són despeses destinades a atendre necessitats imprevistes, que no
es poden aplaçar i no discrecionals, per les quals no
existeix
crèdit
pressupostari o el previst és insuficient.
Capítol 6.

Inversions reals
Són despeses destinades a la creació d'infraestructures o per
l’adquisició de béns inventariables.
a) No han de ser béns fungibles
b) Tenir una durada superior a un any
c) Han de ser susceptible d’inclusió en l’inventari
d) Que no siguin despeses reiteratives.

Capítol 7.

Transferències de capital

Aportacions per part de l’entitat local, sense contrapartides per
finançar despeses de capital.
Capítol 8.

Actius financers
Són despeses
financers.

Capítol 9.

destinades

a

finançar

les

compres

d’actius

Passius Financers
Despeses destinades a
devolució d’avals i fiances.

l’amortització

de

passius

financers,
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Exemple d’aplicació pressupostària
Cada un dels tres primers nivells està representat per un dígit.
En el cas de la classificació per programes tenim:
9

Actuacions de caràcter general

9.3 Administració financera i tributària
9.3.1 Política econòmica i fiscal
En el cas de la classificació econòmica, tenim:
1

Despeses de personal

1.3

Personal laboral

1.3.0

Personal laboral fix

1.3.0.00 Retribucions bàsiques
Per tant l’aplicació pressupostària de les retribucions bàsiques del
personal laboral fix adscrit a Intervenció serà:
931.130.00
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Podem dividir el cicle pressupostari en tres fases:
• L’aprovació del pressupost, que ha d’estar realitzada a 1 de gener, i
que comença el cicle del pressupost. S’aproven els crèdits de despeses
i les previsions inicials d’ingressos, que permetran desenvolupar
l’activitat de l’entitat.
• Gestió del pressupost de despeses que es realitza en les següents
fases:
A: Autorització de la despesa.
D: Disposició de la despesa.
O: Reconeixement de l’obligació.
P: Ordenació del pagament.
R: Realització del pagament.
Les entitats locals en les seves bases d’execució establiran les normes
que regulen el procediment d’execució de les despeses.
• Liquidació del pressupost de despeses i el seu tancament, en quant al
pagaments d’obligacions, a 31 de desembre de l’any natural.
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Retenció de crèdit pendent d’utilització, és l’acte mitjançat el qual
s’expedeix, respecte al crèdit d’una aplicació pressupostària,
certificació d'existència de saldo suficient per l’autorització de una
despesa o una transferència de crèdit. Es farà per una quantia
determinada, i produirà pel mateix import una reserva per aquesta
despesa o transferència.
Aquest acte deixarà els corresponents crèdits en situació de crèdits
retinguts pendents d’utilització.
La verificació de suficiència de crèdit, quan la retenció sigui per
realitzar una despesa es farà a nivell de bossa de vinculació, mentre
que si és per realitzar una transferència també s’haurà de fer a nivell
d’aplicació.
Per realitzar una transferència de crèdit és requisit indispensable
aquesta certificació d'existència de crèdit.
Els sol·licitants dels certificats de suficiència de crèdit, que
suposaran retencions de crèdit, seran els responsables de la gestió
del pressupost, i correspondrà a l’interventor de l’entitat la seva
expedició.
La declaració de crèdits no disponibles, suposarà que no podran
acordar-se autorització de despeses, ni transferències amb càrrec a
aquests crèdits. Correspon al Ple de l’entitat.
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L’autorització és l’acte mitjançant el qual l’entitat acorda la realització
d’una despesa determinada, per una quantia certa o aproximada,
reservant a tal efecte la totalitat o una part d’un crèdit pressupostari.
S’autoritza a l’entitat a realitzar una despesa determinada.
Aquesta fase constitueix l’inici del procediment d’execució de la
despesa, encara que no implica relació amb tercers externs a l’entitat.
La facultat d'autorització de la despesa correspondrà al President o al
Ple de l’entitat, depenent de l’import dels crèdits pressupostaris, o als
òrgans facultats per fer-ho als estatuts dels Organismes autònoms.
Les bases d’execució del pressupost, recolliran les delegacions o
desconcentracions en aquesta facultat que s’hagin efectuat.
Un cas clar de autorització de despesa, és l’acord per treure a concurs
una determinada despesa.
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La disposició o compromís de despesa, és l’acte mitjançant el qual
l’entitat acorda, desprès de complir-se els tràmits legalment
establerts, la realització de despeses, prèviament autoritzades, per
un import exactament determinat.
Aquesta fase és un acte amb rellevància jurídica davant tercers,
vinculant a l’entitat local a la realització d’una despesa concreta i
determinada, tant en quantia com en condicions d’execució. La
disposició suposa el compromís de pagament amb un tercer aliè a
l’entitat, prèvia realització per aquest de la contraprestació pactada.
Un cas típic de disposició és l ‘adjudicació d’un concurs.
La facultat de disposició de la despesa correspondrà al President o al
Ple de l’entitat, depenen de l’import dels crèdits pressupostaris, o als
òrgans facultats per fer-ho als estatuts dels Organismes autònoms.
Les bases d’execució del pressupost, recolliran les delegacions o
desconcentracions en aquesta facultat que s’hagin efectuat.
La disposició sempre es realitzarà sobre una autorització prèvia, i cas
de no existir s’haurà de realitzar de forma simultània, AD.
Cas que la disposició sigui per import inferior a l'autorització s'haurà
de controlar el crèdit autoritzat no compromès, mantenint-lo, en cas
que fos necessari, o anul·lant-lo, en cas contrari.
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El reconeixement i liquidació de l’obligació és l’acte mitjançant el qual
l’entitat declara l'existència d’un crèdit exigible en contra seu. Ha de
derivar d’una despesa autoritzada i compromesa prèviament.
Per poder reconèixer una obligació, s’haurà d’acreditar prèviament la
realització de la prestació per part del tercer, o el dret d’aquest de
conformitat amb els acords d’autorització i disposició.
• Les entitats locals a les bases d’execució determinaran els
documents i requisits acreditatius, segons els tipus de despesa.
• Establiran els requisits per perceptors de subvencions, de trobar-se
al corrent de les seves obligacions fiscals i de l’aplicació de fons.
La facultat de reconeixement de l’obligació correspondrà al President
de l’entitat, o als òrgans facultats per fer-ho als estatuts dels
Organismes autònoms. Les bases d’execució del pressupost, recolliran
les delegacions o desconcentracions en aquesta facultat que s’hagin
efectuat.
Aquesta fase porta associada un assentament comptable en comptes
de despeses de l’exercici grup 6, o compte de balanç, modificació del
patrimoni, tenint com a contrapartida el compte 400 Creditors per
obligacions reconegudes. Pressupost de despeses corrent. El compte
s'assignarà segons la classificació econòmica de la despesa.
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L’ordenació de pagaments és l’acte mitjançant el qual, l’ordenador de
pagaments, en base a una obligació reconeguda, expedeix la
corresponent ordre de pagament a la Tresoreria de l’entitat.
És una fase de caire intern, no obligatòria per ajuntaments de menys
de 5.000 habitants, i que s’ha d’adequar al pla de disposició de fons de
la Tresoreria de l’entitat.
La facultat d’ordenació de pagaments correspondrà al President de
l’entitat, o als òrgans facultats per fer-ho als estatuts dels
Organismes autònoms. El President podrà delegar l’exercici d’aquesta
funció, d’acord amb lo establert a les lleis.
Aquesta fase no existeix comptablement, per les entitats que facin
servir el Model Bàsic o Simplificat de la Instrucció de Comptabilitat
per a l’Administració Local, i és opcional per aquelles entitats que facin
servir el Model Normal.
No existeixen comptes específiques per recollir les obligacions de les
que s’ha ordenat el pagament, per la qual cosa, cas de fer servir el
Model Normal, i registrar assentament a la fase d’ordenació de
pagament, s’utilitzaran subdivisionaries de comptes d’obligacions
reconegudes. L’assentament traslladarà els imports entre comptes
400X Creditors per obligacions reconegudes. Pressupost de despeses
corrent.
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Aquesta fase correspon a la realització material del pagament, per
part de l’entitat al tercer corresponent, satisfent les obligacions
reconegudes per l’entitat.
Aquest pagament material es pot realitzar de formes diferents:
• Per l’import total de l’obligació, suposant una sortida de fons de la
tresoreria de l’entitat, que pot ser en efectiu des de la caixa de la
corporació o en qualsevol altre forma de pagament, xec, transferència
bancària, etc, des d’un compte que mantingui l’entitat a un Banc o
Caixa.
• Per un import parcial, al tenir retencions (IRPF, Seguretat Social,
compensació de deutes, etc...), generant una sortida de fons solament
d’una part de l’obligació. El descompte quedarà retingut, per part de
l’entitat, pendent d’abonar al tercer en nom del qual s’ha realitzat, o
s’aplicarà al Pressupost d’ingressos.
• En formalització, quan l’import dels descomptes coincideixi amb
l’import del pagament, no suposant en aquests cas, cap sortida de fons
de l’entitat.
L’assentament comptable dóna de baixa el creditor corresponent i
registra la sortida de fons i/o l’ingrés per retencions o compensació.
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Un mateix acte administratiu podrà acumular mes d’una fase
d’execució del pressupost de despeses, que hem vist, produint els
mateixos efectes que si s'acordessin separadament. Es podran donar
els següents casos:
• Autorització – disposició.
•Autorització – disposició – reconeixement de l’obligació.
Les entitats locals hauran d’establir a les bases d’execució del
pressupost els supòsits en què, atenent a la naturalesa de les despeses
i a criteris d’economia i agilitat administrativa, s’acumulin fases. En tot
cas, l'òrgan que adopti l’acord haurà de ser el de nivell superior entre
els que poden acordar alguna de les fases acumulades.
Es pot realitzar l’anul·lació de qualsevol de les fases d’execució del
pressupost de despeses, al haver-se produït l’acord corresponent o
per haver-se produït un error a la seva materialització. Suposarà la
mateixa operació, però amb signe negatiu, generant les operacions
barra.
L’assentament comptable serà el mateix de l’operació positiva, però
amb signe negatiu.
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La vinculació jurídica d’aplicacions del pressupost de despeses, és la
creació de bosses que agrupen diverses aplicacions, i que actuen
legalment com a límit de la despesa realitzada en aquestes
agrupacions.
Això suposa que el límit per adquirir compromisos amb càrrec a una
aplicació, no estarà marcat per l’import consignat en aquesta aplicació,
sinó pels crèdits disponibles a la bossa de vinculació on estigui inclosa
aquesta. Pot suposar que hi hagi aplicacions que quedin amb saldo
negatiu, o que no es pugui utilitzar tot l’import consignat a una
aplicació, al haver-se consumit per altres aplicacions de la mateixa
bossa.
La vinculació jurídica de les aplicacions s’ha de definir i aprovar a les
bases d’execució del pressupost. En aquestes, l’entitat podrà establir
el caràcter vinculant de les aplicacions en funció de la seva
classificació per programes i econòmica, als nivells que consideri
necessaris per la seva correcta gestió. També es podrà establir el
caràcter vinculant a nivell de la classificació orgànica.
Els nivells de vinculació aprovats no podran superar mai el nivell màxim
legal permès d’àrea de despesa (1 dígit) i capítol(1 dígit).
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Aquesta fase, es dóna quan es produeix el reintegrament a la
tresoreria de l’entitat, per part del tercer, d’una part o de tot el
pagament realitzat, suposant l’anul·lació parcial o total de l’expedient
de despesa.
No es pot barrar les operacions de despeses realitzades, ja que no és
una anul·lació d’una operació de despeses, que s’ha produït
correctament, sinó el registre d’una operació d'ingrés posterior,
lligada a aquests pagament.
Tenen consideració de reintegres de pressupost corrent tots aquells
que en el reconeixement de l’obligació, el pagament material i el
reintegrament es produeix al mateix exercici pressupostari.
Els reintegres de pressupost corrent reposaran crèdit a l’aplicació
corresponent en la quantia del reintegrament.
Comptablement, registrarem en positiu l’ingrés i en negatiu, l’anul·lació
de totes les fases de despesa corresponents, reintegrant crèdit a
l’aplicació pressupostària.
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Modificació de crèdit és l’acte mitjançant el qual s’acorda la variació, a
l’alça o a la baixa dels crèdits existents al pressupost, de despeses i/o
d’ingressos.
Només serà necessari aprovar una modificació de crèdits quan la
variació afecti a alguna partida de despeses. No serà necessari
realitzar-la, en el cas de què la variació únicament afecti a una partida
del pressupost d’ingressos, atès el caràcter previsional d’aquest.
Les modificacions de crèdit mai podran alterar l’equilibri del
Pressupost, i en cap cas podran deixar aquest amb dèficit.
Els diferents tipus de modificació de crèdit que es poden realitzar
són:
• Crèdits extraordinaris.
• Suplements de crèdit.
• Ampliacions de crèdit.
• Transferències de crèdit.
• Generació de crèdits per ingressos.
• Incorporació de romanents de crèdits.
• Baixes per anul·lació.

25

Els crèdits extraordinaris són les modificacions del pressupost de
despeses, mitjançant les que assignem crèdit per la realització d’una
despesa especifica que no es pot demorar fins l’exercici següent, quan
no existeix prèviament crèdit.
Els suplements de crèdit són les modificacions del pressupost de
despeses, on concorrin les mateixes circumstàncies del punt anterior
en relació a la despesa a realitzar, el crèdit previst resulti insuficient
i no pugui ser objecte d’ampliació.
Aquests dos tipus de modificació es poden finançar amb:
• Romanent Líquid de Tresoreria.
• Nous o majors ingressos efectivament recaptats.
• Anul·lacions o baixes de crèdits d’altres partides.
• Si són per despeses d’inversió amb operacions de crèdit, i en casos
extraordinaris sent despeses corrents amb un préstec de legislatura.
Els expedients de crèdit extraordinari o suplement seran incoats pel
President i aprovats pel Ple de l’entitat, requerint els mateixos
tràmits d’aprovació, publicitat, informació i reclamació del Pressupost.
Aquests expedients s’haurà d’acompanyar de memòria justificativa de
partides afectades, la seva necessitat i impossibilitat de demora, i els
recursos de finançament.
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Ampliació de crèdit és la modificació a l’alça del Pressupost de
despeses, que es concreta en l’augment de crèdit pressupostari en
algunes de les aplicacions ampliables, relacionades expressa i
taxativament a les Bases d’execució del Pressupost.
Únicament
es
poden
declarar
ampliables
les
aplicacions
pressupostàries que corresponguin a despeses finançades amb
recursos expressament afectats.
La regulació dels expedients d’ampliació de crèdits es regularà a les
Bases d’execució del Pressupost. Aquestes hauran d'especificar els
mitjans o recursos afectats que han de finançar la major despesa, per
poder realitzar l’ampliació del crèdit.
Per realitzar la modificació per ampliació, serà necessari acreditar la
consecució d’aquests majors recursos, amb el reconeixement en ferm
de majors drets sobre els previstos en el pressupost d’ingressos, que
es trobin afectats al crèdit que es pretén ampliar.
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Transferència de crèdit és aquella modificació del pressupost de
despeses, mitjançant la qual , sense alterar la quantia total del mateix,
s’imputa l’import total o parcial d’un crèdit a d’altres aplicacions
pressupostàries, amb diferent vinculació jurídica.
Les Bases d’execució del pressupost establiran el règim de les
transferències de crèdit i l’òrgan competent per autoritza-les en cada
cas.
En tot cas, l’aprovació de les transferències de crèdit entre diferents
grups de funció, serà competència del Ple de l’entitat, excepte quan
afectin a crèdits de personal.
Les transferències de crèdit estaran subjectes a les següents
limitacions:
• No afectaran a crèdits ampliables ni extraordinaris de l’exercici.
• No podran minorar crèdits incrementats per suplements o
transferències de crèdit, excepte que afectin a crèdits de personal,
ni crèdits incorporats per romanents no compromesos.
• No podran incrementar crèdits minorats per transferències.
Els expedients de transferències aprovats pel Ple, requereixen els
mateixos tràmits d’aprovació, publicitat, informació i reclamació del
Pressupost.
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La generació de crèdit és la modificació per la qual es genera crèdit en
una partida pressupostària, per l’obtenció d’ingressos de naturalesa no
tributària, que poden ser:
• Aportacions o compromisos ferms d’aportació, de persones físiques o
jurídiques, per finançar juntament amb l’entitat, determinades
despeses. És necessari el reconeixement del dret, o un acord on el
tercer es comprometi a aquest finançament, de forma pura o
condicionada. Permet generar crèdit fins el límit del compromís.
• Alienacions de béns de l’entitat. És necessari el reconeixement del
dret.
• Prestació de serveis.
• Reembossament de préstecs.
En aquests dos últims casos és necessari el reconeixement del dret
per realitzar la modificació, encara que per disposar és necessari
l’efectiva recaptació.
•Els imports procedents de reintegres de pagament. És necessari el
cobrament del reintegrament.
La tramitació dels expedients de generació de crèdits estarà regulada
a les Bases d’execució del Pressupost.
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Encara que els romanents de crèdits, crèdits no utilitzats del
pressupost queden anul·lats al tancament del pressupost, es podran
incorporar, incrementant els crèdits del nou exercici, els no utilitzats
del pressupost de l’exercici anterior que compleixin:
• Els crèdits extraordinaris, suplements de crèdit i transferències,
concedits o autoritzats a l’últim trimestre de l’exercici.
• Els crèdits que emparin compromisos de despeses de l’exercici
anterior. Fases D.
• Els crèdits per operacions de capital (capítols 6, 7, 8 i 9).
• Els crèdits aprovats per l’efectiva recaptació dels drets afectats.
Només es podran incorporar un exercici, i s’aplicaran a les despeses
per les que es van concedir i autoritzar.
Els romanents de crèdits que emparin projectes finançats amb
ingressos afectats són d'obligatòria incorporació, excepte que es
renunciï a realitzar la despesa, sent necessari en aquest cas retornar
els ingressos afectats.
La incorporació quedarà subordinada a l'existència de recursos
suficients que poden ser:
• Romanent Líquid de Tresoreria.
• Nous o majors ingressos.
•La tramitació de l’expedient de modificació per incorporació de
romanents estarà regulada a les Bases d’execució del Pressupost.

30

Els crèdits per despeses que l'últim dia de l’exercici pressupostari no
estiguin afectats al compliment d'obligacions ja reconegudes,
quedaran anul·lats de ple dret, sense més excepcions que la
possibilitat d’incorporar romanents als supòsits que contempla la llei.
En cap cas, es podran adquirir compromisos de despesa contra
pressupostos ja tancats.
Les obligacions reconegudes a 31 de desembre integraran l’agrupació
de pressupostos tancats i tindran la consideració d’operacions de la
Tresoreria, restant a càrrec d’aquesta.
Les operacions de pressupostos tancats seran objecte de
comptabilitat independent de les referides a pressupostos corrents.
Les operacions que podem realitzar dins dels pressupostos de
despeses tancats són:
• Rectificació de saldos.
• Prescripció de saldos.
• Ordenació de pagament.
• Realització del pagament.
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Quan es descobreixin errors o omissions als saldos inicials
d’obligacions d’exercicis tancats, caldrà rectificar-los. Aquesta
rectificació es podrà realitzar a l’alça, incrementant les obligacions
per l'entitat, o a la baixa, minorant aquestes obligacions.
Les rectificacions a l’alça només s’hauran d'utilitzar quan el pendent ja
existeixi i es vulgui corregir un error o omissió, en cap cas s’haurà
d’utilitzar per adquirir nous compromisos de despeses amb càrrec a
pressupostos tancats.
L’assentament comptabilitzarà les rectificacions a l’alça contra el
compte de pèrdues de l’exercici per modificacions d’obligacions de
tancats, i les rectificacions a la baixa contra el de beneficis
corresponent, en negatiu. Cas de què segons taula de conversió la
classificació correspongui a comptes de balanç, es farà contra
aquestes.
Quan complint la normativa vigent, hi hagi saldos inicials d’obligacions
que estiguin prescrits, es podrà prendre l’acord corresponent per
donar-los de baixa. Suposarà la minoració de les obligacions de
exercicis tancats de l’entitat.
L’assentament comptable, comptabilitzarà les baixes per prescripció
contra el compte de beneficis de l’exercici per modificacions
d’obligacions de tancats. Cas que segons la taula de conversió la
classificació correspongui a comptes de balanç, es farà contra
aquestes.
Correspondrà al Ple la facultat d’aprovar la modificació de saldos
inicials d’obligacions de pressupostos tancats.
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Sense perjudici del caràcter dels drets i obligacions de pressupostos
tancats, les operacions que els afectin hauran de ser
instrumentalitzades, autoritzades i justificades amb els mateixos
requisits exigits per les operacions aplicades a pressupost corrent.
L’ordenació de pagaments serà l’acte mitjançant el qual, l’ordenador de
pagament, en base a una obligació reconeguda de pressupostos
tancats, expedeix la corresponent orde de pagament a la Tresoreria
de l’entitat.
Fase de caire intern, no obligatòria per entitats de menys de 5.000
habitants. Comptablement no existeix per a les entitats que fan servir
model Bàsic o Simplificat, sent opcional al Normal, on mou comptes
d’obligacions reconegudes de pressupostos tancats.
La realització del pagament, correspon a l’acte material del pagament,
d’una obligació de pressupostos tancats. Es pot materialitzar amb les
mateixes formes que si fos de corrent.
• Compte de tresoreria.
• Amb descomptes.
• En formalització.
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Els pressupostos futurs de despeses recullen les despeses plurianuals.
Aquelles que estenen els seus efectes econòmics a exercicis
posteriors a aquell en què s’autoritzen i comprometen.
L’autorització i compromís de despeses de caràcter plurianual es
subordinarà al crèdit que per a cada exercici es consigni als respectius
pressupostos. L’execució ha de començar el propi exercici, i estan
limitats pels següents tipus de despeses:
• Inversions i transferències de capital.
• Contractes de subministrament, assistència, prestació de serveis,
execució o manteniment d’obres o lloguer, que no pugin o resulti
antieconòmic fer per un període d’un any.
• Lloguers de béns immobles.
• Càrregues financeres de deutes.
El nombre d’exercicis no serà superior a quatre, no podent excedir el
crèdit assignat a exercicis futurs, per inversions i transferències de
capital, els percentatges de n+1 70%, n+2 60%, i n+3 i n+4 el 50% del
crèdit inicial al primer exercici. Aquest límit es podrà excedir per
acord del Ple de l’entitat.
Les fases que es poden realitzar sobre pressupostos de despeses
futurs, seran les de retenció de crèdits, autorització i disposició, amb
el mateix contingut i definició de les de corrent, però sense
assentament.
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El Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, RDL
2/2004 ens diu que el Pressupost General de l’entitat local ha de
recollir els drets que es preveuen liquidar durant el corresponent
exercici, per part de l’entitat i els seus Organismes autònoms, així
com les previsions d’ingressos de les societats mercantils de capital
social 100% de l’entitat local.
El Pressupost d’ingressos recollirà, amb la deguda especificació, els
drets liquidats a l’exercici, sigui quin sigui el període del què se’n
derivin.
El pressupost d’ingressos no té caràcter limitatiu, únicament
previsional, per la qual cosa la tramitació i requisits del pressupost
d’ingressos són molt inferiors al de despeses.
Cadascun dels pressupostos que formen el Pressupost General de
l’entitat s’han d’aprovar sense dèficit inicial; en cap cas les previsions
d’ingressos podran ser inferiors als crèdits de despeses del
Pressupost de l’entitat.
Els recursos de l’entitat local es destinaran a satisfer el conjunt de
les seves obligacions, excepte en el cas d’ingressos específics,
afectats a determinades finalitats, amb relació objectiva.

3

•

Impostos: Tributs que obliguen a l’administrat sense necessitat de
contraprestació:

1. Directes: Graven el patrimoni o renda de l’administrat.
11 Sobre el capital: Graven al titular d’un patrimoni o increments de
valors per la transmissió dels mateixos.
-

Impost sobre bens immobles: IBI urbà o rústic.

-

Impost sobre vehicles de tracció mecànica

-

Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de
naturalesa urbana: Plusvàlues.

13 Sobre activitats econòmiques: Sobre l’exercici d’activitats
empresarials, professionals o artístiques.
-

Impost d’activitats econòmiques.

17 Recàrrecs sobres impostos directes.
2. Indirectes: Graven certs actes de l’administrat, independentment
dels seu nivell de renda.
27 Recàrrecs sobre impostos indirectes.
29 Altres impostos indirectes:
-

Impost sobre construccions, instal∙lacions i obres.
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•

Taxes i altres ingressos:

30 Taxes; Contraprestació a la prestació de serveis públics o
activitats administratives de competència local que afectin de
forma particular al subjecte passiu, i siguin de sol∙licitud
obligatòria, o no siguin prestades per la iniciativa privada. També
per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini
públic.
34 Preus públics: Contraprestació a la prestació de serveis o per la
realització d’activitats de la seva competència, sempre que no
siguin de sol∙licitud obligatòria i siguin prestades per la iniciativa
privada al municipi.
35

Contribucions
especials:
Ingressos
percebuts
com
a
contraprestació a l’obtenció d’un benefici especial o augment de
valor de determinats béns del subjecte passiu, per la realització
d’obres públiques o de l’establiment o ampliació de serveis públics.

36 Vendes: Ingressos percebuts per transaccions amb entrada i
sortida de béns que no siguin del immobilitzat de l’ens ni siguin
material rebutjable. Només per a ens comercials.
38 Reintegraments de pagament.
38 Altres ingressos: Multes, recàrrec de apresament, interessos de
demora, etc.. Quotes urbanístiques
•

Transferències i subvencions corrents: Transferències d’entitats
públiques o privades, per ser destinades a finançar operacions
corrents. Poden anar destinades a finançar el conjunt de les
activitats de l’entitat, transferència, o a actuacions especifiques,
subvencions.
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•

Ingressos patrimonials: Recullen els ingressos procedents de
rendes del patrimoni de l’entitat, interessos de dipòsits, préstecs
concedits, dividends financers, lloguers, canons, concessions, etc..

•

Alienació d’actius: Ingressos procedents de la venda d’actius de
l’ens local, terrenys, edificis, etc..

•

Transferències i subvencions de capital: Transferències d’entitats
públiques o privades, per ser destinades a finançar operacions de
capital. Es diferenciarà l’agent que concedeix l'ingrés.

•

Actius financers: Ingressos procedents de l’alienació d’actius
financers.

•

Passius financers: Recurs a l’endeutament. Els ens locals poden
concertar operacions de crèdit en totes les seves modalitats i amb
qualsevol entitat de crèdit. L’aprovació de nou endeutament ha de
ser autoritzada pel màxim òrgan de l'entitat local, el Ple.
La Generalitat de Catalunya té cedida la tutela financera de les
entitats locals, les quals troben subjecte llur endeutament a
limitacions de volum, en funció d’ingressos corrents, i a la situació
econòmica de l’entitat.
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Per fer les previsions del pressupost inicial d’ingressos, serà necessari tenir
en compte pels diferents tipus d'ingrés el següent:
•

Impostos: Hem de diferenciar els que es gestionen amb padró, dels que no.
Pels gestionats a través de padró (IBI, IVTM, IAE), s’ha de tenir en
compte els drets liquidats durant l’exercici anterior, la revisió de padrons,
tant pel que fa a unitats tributàries com a valoracions, i les modificacions
de tipus impositius i quotes.
Per als gestionats sense padró, (IIVTU i ICIO), la variació del ingressos
vindrà donada per la variació de les ordenances fiscals, principalment per la
variació de la demanda, marcada pel cicle econòmic.

•

Taxes i preus públics: la previsió d’ingressos pel nou exercici ha de tenir en
compte els drets reconeguts nets durant l’exercici anterior, l’ordenança
fiscal aprovada pel que fa a la variació de tipus impositius, quotes,
bonificacions, etc.., les modificacions de padrons si s’escau (escombraries,
guals,..), i l'establiment de nous serveis amb contraprestació.
Pel que fa a les contribucions especials i quotes urbanístiques s'haurà de
tenir en compte la previsió d’inversions finançades amb aquests ingressos.

•

Ingressos patrimonials: Aquesta previsió pot ser força acurada en quant a
lloguers, concessions i canons,
amb la revisió dels contractes
corresponents, excepte per noves licitacions.
Per a la previsió de cobrament per interessos, es farà una previsió de
l’evolució dels tipus.
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•

Transferències i subvencions corrents: Hem de diferenciar les
transferències de caràcter més fix, de les subvencions de
caràcter més puntual.
Per a les transferències periòdiques tindrem en compte els drets
reconeguts nets durant l’exercici anterior i la previsió d’increment
o disminució en funció dels valors de càlcul d'aquestes.
Per a les subvencions, tindrem en compte les activitats previstes
pel nou exercici i la possibilitat d’acollir-se a subvencions
establertes per altres entitats o convenis existents.

•

Alienació d’actius: Tindrem en compte les necessitats de
finançament de capital de l’entitat i la possibilitat i voluntat de
finançar aquestes amb alienacions d’actius.

•

Subvencions de capital: Generalment de caràcter finalista, tindrem
en compte les inversions previstes i la possibilitat d’acollir-se a
subvencions establertes per altres entitats per finançar-les o
l'existència de convenis o acords previs.

•

Endeutament: Amb els límits que marca la tutela financera, es
pressupostarà aquests recurs en funció de la voluntat d’inversió de
la entitat i la carència d’altres recursos per finançar-les, tenint en
compte la voluntat de l’entitat de recórrer a aquesta font de
finançament.
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L’aprovació del pressupost d’ingressos, haurà d’anar acompanyada
del següents annexes:
•

Estat de previsió de moviments i situació del deute, amb el detall
d’operacions de crèdit o endeutament pendent de reembossament a
començament d’exercici, noves operacions previstes de l’exercici, i
volum d’endeutament al tancament de l’exercici desglossant per
tipus.

•

Annex de les inversions a realitzar a l’exercici, subscrit pel
President i degudament codificat. L’annex d’inversions recollirà la
totalitat dels projectes d’inversió que es preveuen realitzar a
l’exercici i tindran que especificar el tipus de finançament, tot
determinant si es propi o aliè.
El pla d’inversions recollirà els ingressos per subvencions,
contribucions especials, càrregues d’urbanització, recursos
patrimoniasl i altres ingressos de capital que es preveuen obtenir.
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ORDRE EHA/3565/2008 de 3 de Desembre, per la que s’aprova
l’estructura dels pressupostos de les entitats locals, i aprova les
normes i codis a què es tindran que adaptar aquests pressupostos,
sempre tenint en compte les modificacions introduïdes per
l’ORDRE HAP/419/2014.
Les entitats locals elaboraran els seu pressupost d’ingressos
segons la naturalesa econòmica d’aquestes. Igualment es podran
classificar amb atenció a la estructura orgànica de la pròpia
entitat.
Els crèdits inclosos al pressupost d’ingressos es classificaran
seguint els següents criteris:
a. Opcionalment per unitats orgàniques: Qui ingressa.
b. Obligatòriament, per categories econòmiques: Què s’ingressa.
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La classificació orgànica del pressupost a l’administració local es l’única
classificació que és opcional, i no es troba regulada per la normativa
vigent.
Això sí, aquesta normativa ens diu que, també es podrà classificar les
despeses i ingressos de l’entitat amb atenció a la seva pròpia
estructura d’acord als seus reglaments o decrets d’organització.
L’orgànic classifica els pressupost d’ingressos en funció de la
Regidoria, Servei, departament o qualsevol altre divisió orgànica de
l‘entitat local, responsable dels ingressos rebuts.
A ingressos aquesta classificació no té gaire sentit, ja que la majoria
d’aquests no tenen un responsable orgànic, sinò que són genèrics de
l’entitat.
La codificació es troba oberta, ja que la normativa no ofereix cap
codificació tipus.
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Les previsions d’ingressos s’ordenaran segons la seva naturalesa
econòmica, d’acord amb la classificació per capítols, articles,
conceptes i subconceptes. És obligatòria i identifica quin tipus d'ingrés
s’ha realitzat.
Com a mínim s’ha de definir a nivell de concepte (tres dígits) per
TOTS el ajuntaments; i com a màxim a 5 dígits.
La codificació ve regulada per la normativa legal, què determina els
següents capítols d’ingressos:
Ingressos corrents: Ingressos corresponents al normal funcionament
de l’entitat.
1 Impostos directes
2 Impostos indirectes
3 Taxes, preus públics i altres ingressos
4 Transferències corrents
5 Ingressos patrimonials
Ingressos de capital: Ingressos obtinguts per finançar variacions a
l’estructura de patrimoni de l’Entitat.
6 Alienació d’inversions reals
7 Transferències de capital
8 Actius financers
9 Passius financers
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Podem dividir el cicle pressupostari en tres fases:
• L’aprovació del pressupost, què ha d’estar realitzada a 1 de gener, i
que comença el cicle del pressupost. S’aproven els crèdits de despeses
i les previsions inicials d’ingressos, que permetran desenvolupar
l’activitat de l’entitat.
•Gestió del pressupost d’ingressos
fases:

que es realitza en les següents

RD: Reconeixement del dret.
I : Recaptació o ingrés.
Les entitats locals en les seves bases d’execució establiran les normes
que regulen el procediment d’execució dels ingressos.
• Liquidació del pressupost d’ingressos i el seu tancament, en quant a la
recaptació de drets, a 31 de desembre de l’any natural.
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Els crèdits consignats al pressupost d’ingressos, una vegada aprovat
aquest, es trobaran a la situació de previsions definitives.
Si fem servir el grup zero (amb la nova ICAL és opcional),
comptablement es reflectirà en comptes d’ordre, a partir del compte
000 Pressupost d’exercici corrent, què restarà sempre amb saldo 0 ja
que recull a l’haver els crèdits d’ingressos i al deure els crèdits de
despesa.
Aquest crèdits es traslladen al compte 006 Pressupost d’ingressos:
previsions inicials, què actua de pont, i que també sempre restarà amb
saldo 0 en recollir tant al deure com a l’haver els crèdits inicials del
pressupost d’ingressos.
I per últim es traslladen al compte 008 Pressupost d’ingressos:
previsions definitives, on restaran com a previsions definitives.
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El compromís d'ingrés és l’acte pel qual un ens o persona, pública o
privada, s’obliga, mitjançant acord o concert, amb l’entitat local, a
finançar parcial o totalment una despesa determinada. Aquest
compromís pot ser pur, sense necessitat de que l’entitat local
compleixi cap condició per obtenir l'ingrés, o condicionat, on l’entitat
local prèviament haurà de complir alguna condició per obtenir aquest
ingrés.
Quan es comptabilitza el compromís d'ingrés, només existeix aquest, i
no existeix encara el dret a cobrar.
El compromís d’ingrés s'imputarà a l’exercici en què es preveu
realitzar, fraccionant-lo en cas de que la seva realització abasti
diferents exercicis.
Aquesta fase del pressupost d’ingressos és opcional per a entitats de
menys de 5.000 habitants. I no té assentament comptable, ja que no
existeixen comptes de control dels compromisos d'ingrés.
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El reconeixement de dret és l’acte al qual es reconeix que existeix el
dret, per part de l’entitat local, de cobrar uns ingressos a un o
diversos tercers determinats. Correspondrà al moment en que aquest
dret sigui exigible per part de l’entitat local, independentment de quan
es realitzi aquest cobrament.
Cas d’existir un compromís d’ingrés condicionat, una vegada
complimentades per l’entitat local les obligacions assumides a l’acord,
aquest compromís es convertirà en un dret a cobrar exigible per
l’entitat local.
Aquest acte inicia el procediment d’execució dels ingressos, i suposa
l'existència d’un tercer identificat, que té una obligació amb l’entitat
local.
L’assentament comptable reflecteix aquests imports en comptes
d’ingressos de l’exercici, grup 7, o comptes de balanç, modificació del
patrimoni, tenint com a contrapartida el compte 430 Deutors per
drets reconeguts. Pressupost d’ingressos corrents. El compte del grup
7 o de balanç, s'assignarà segon la classificació econòmica de l’ingrés.
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L’anul∙lació o cancel∙lació de drets es produeix quan, en virtut d’acords
administratius, procedeix anul∙lar o cancel∙lar, parcial o totalment un
dret ja reconegut. Aquest acord s’haura de prendre per òrgan, de
coma mínim similar capacitat d’aquell que ha reconegut el dret.
Diferenciarem les anul∙lacions de drets en funció del motiu:
• Anul∙lació de dret: El dret corresponent no estava correctament
reconegut o no corresponia.
– Per anul∙lació de liquidacions.
– Per ajornaments i fraccionaments: No és una anul∙lació total, sinó
temporal. Si com a conseqüència d’un diferiment del venciment d’un
dret, aquest es produeix en un exercici posterior, s’haurà de procedir
a la seva anul∙lació pressupostària, ja que s’haurà d’aplicar al seu nou
venciment.
• Cancel∙lació de dret: Els dret corresponent no es cobrarà, però
estava correctament reconegut.
– Per adjudicacions de bens en pagament de deutes i altres
cobraments en espècie.
– Per insolvència del deutor i altres causes.
– Per prescripció
L’assentament mourà comptes diferents a les de reconeixement de
drets, 433X i 438X, mantenint separades les anul∙lacions i
cancel∙lacions fins a les regularitzacions de final d’exercici.
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El cobrament, correspon a la recaptació material de l’ingrés, ja sigui en
període voluntari o executiu, i cancel∙la el deute que mantè el tercer
amb l’entitat local. Els ingressos pressupostaris poden ser:
• De contret previ: ja sigui d’ingrés directe o per rebut, què sorgirà
quan es produeixi l’ingrés d’un dret que hagi reconegut l’entitat amb
anterioritat.
• De contret simultani: ja siguin declaracions - autoliquidades,
retencions directes o altres declaracions que no precissin prèvia
liquidació administrativa, en les què, com a conseqüència de l’ingrés es
produïrà el reconeixement del dret.
D’acord amb la llei, els ingressos a la Tresoreria de l’entitat es poden
produir:
• A les caixes d’efectiu.
• A comptes operatius d’ingressos i pagaments oberts en entitats
financeres, ja siguin púbiques o privades.
• A comptes restringits de recaptació oberts, a nom del subjecte
comptable, en entitats financeres públiques o privades.
•En formalització, i no suposa en aquests cas cap sortida de fons de
l’entitat, quan es compensin obligacions pendents de pagar per part de
l’entitat al mateix tercer.
L’assentament comptable, cancel∙larà el pendent de
registrarà l’entrada de fons a la tresoreria de l’entitat.

cobrar,

i
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Es pot realitzar l’anul∙lació de qualsevol de les fases d’execució del
pressupost d’ingressos, en haver-se produït l’acord corresponent o per
haver-se produït un error a la seva materialització. Suposarà la
mateixa operació, però amb signe negatiu, tot generant les operacions
barra.
L’assentament comptable serà el mateix de l’operació positiva, però
amb signe negatiu.
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Hem dit que l’anul∙lació de drets es produeix quan, en virtut d’acords
administratius procedeix anul∙lar o cancel∙lar, parcial o totalment un
dret ja reconegut. Aquest acord l’haurà de prendre un òrgan de coma
mínim, similar capacitat a aquell que ha reconegut el dret.
Quan en realitzar aquesta anul∙lació el dret ja estigui recaptat,
procedirà realitzar una devolució d'ingressos, per retornar l’import al
tercer.
Les devolucions d’ingressos per anul∙lació de liquidacions indegudament
practicades s’aplicaran a pressupost corrent, i minoraran la recaptació
del corresponent concepte pressupostari, independentment del
pressupost al qual es va aplicar l’ingrés objecte de la devolució.
Les devolucions d’ingressos suposen el naixement d’una obligació a
pagar a favor del tercer a qui se li va practicar la liquidació indeguda.
Aquesta obligació quedarà cancel∙lada al moment de la realització
material de pagament.
L’assentament comptable reflecteix aquestes dues fases, la creació de
l’obligació i el pagament.
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Modificació de crèdit és l’acte mitjançant el qual s’acorda la variació,
al alça o a la baixa dels crèdits existents al pressupost de despeses
i/o d’ingressos.
Només serà necessari aprovar una modificació de crèdits quan la
variació afecti a alguna aplicació del pressupost de despeses. No serà
necessari realitzar-la en el cas que la variació únicament afecti a una
aplicació del pressupost d’ingressos, atès el caràcter previsional
d’aquest.
Les modificacions de crèdit mai podran alterar l’equilibri del
pressupost, i en cap cas podran deixar aquest amb dèficit.
Les modificacions de crèdits a la seva part d’ingressos es
comptabilitzaran fins a deixar l’import aprovat com a previsions
definitives, de forma similar a l’aprovació del pressupost, però amb l’ús
d’un compte propi per les modificacions de crèdit.
Es fan servir comptes del grup zero, que amb la nova ICAL no són
obligatoris. Qui no hi treballi amb ells no tindrà aquests assentaments
a la comptabilitat financera, però podrà consultar les operacions
pressupostàries corresponents.
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En cap cas es podran reconèixer drets contra pressupostos ja tancats.
Les operacions de pressupostos tancats seran objecte de
comptabilitat independent de les referides a pressupostos corrents.
Les operacions que podem realitzar dins dels pressupostos d’ingressos
tancats són:
• Rectificació de saldos.
• Anul∙lacions i cancel∙lacions de drets.
• Recaptació de drets.
Sense perjudici del caràcter dels drets i obligacions de pressupostos
tancats, les operacions que els afectin hauran de ser
instrumentalitzades, autoritzades i justificades amb els mateixos
requisits exigits per a les operacions aplicades a pressupost corrent.
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Quan es descobreixin errors o omissions als saldos inicials de drets
d’exercicis tancats, caldrà rectificar-los. Aquesta rectificació es
podrà realitzar a l’alça, i incrementaran els drets per l'entitat, o a la
baixa, cas en què minoraran aquests drets.
Les rectificacions a l’alça només s’hauran d'utilitzar quan el pendent ja
existeixi i es vulgui corregir un error o omissió, en cap cas s’haurà
d’utilitzar per reconèixer nous drets amb càrrec a pressupostos
tancats.
L’assentament comptabilitzarà les rectificacions contra el compte 120
Rtats. d’exercicis anteriors.
Quant a les anul∙lacions i cancel∙lacions de drets, en tancats es
donaran els mateixos tipus que en corrent, amb els mateixos requisits
i tràmits, però es realitzarà sobre drets reconeguts a pressupostos ja
tancats.
L’assentament mourà comptes propis de tancats, 434X Drets anul∙lats
de pressupostos tancats i 439X Drets cancel∙lats de pressupostos
tancats.
Correspondrà al Ple la facultat d’aprovar la modificació de saldos
inicials de drets de pressupostos tancats.
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El cobrament correspon a la recaptació material de l’ingrés, ja sigui en
període voluntari o executiu, cancel∙lant el deute que manté el tercer
amb l’entitat local. Els ingressos pressupostaris de tancats sempre
seran de contret previ.
Els ingressos a la Tresoreria de l’entitat es poden produir:
• A les caixes d’efectiu.
• A comptes operatius d’ingressos i pagaments oberts en entitats
financeres, ja siguin púbiques o privades.
• A comptes restringits de recaptació oberts, a nom del subjecte
comptable, en entitats financeres públiques o privades.
•En formalització, no suposant en aquests cas cap sortida de fons de
l’entitat, quan es compensin obligacions pendents de pagar per part de
l’entitat al mateix tercer.
L’assentament comptable, serà similar al de corrent, però cancel∙larà
comptes de 431 Deutors per drets reconeguts. Pressupostos
d’ingressos tancats.
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Els pressupostos futurs d’ingressos recullen els ingressos la
realització dels quals s'efectuarà en exercicis posteriors al corrent.
La fase que es pot realitzar sobre pressupostos d'ingressos futurs,
serà la de compromís d'ingrés, quan existeixi l’acord o concert d’un
tercer aliè a l’entitat per finançar una despesa determinada, en
exercicis futurs.
Els compromisos d’ingrés s’imputaran a l’exercici en què es preveuen
realitzar, i es fraccionaran cas que la seva realització
abasti
diferents exercicis.
Aquesta fase es opcional per a entitats de menys de 5.000 habitants.
No té assentament comptable, ja que no existeixen comptes de
control dels compromisos d'ingrés.
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Les operacions no pressupostàries recullen els moviments i saldos que
afecten a l'entitat, i per tant s’han de registrar, però no han de tenir
cap imputació en el seu Pressupost.
Aquests tipus d’operacions corresponen a pagaments que no han de
minorar el pressupost de despeses, ja que no suposen una utilització
de recursos de l’entitat, o cobraments que no han d’incrementar el
pressupost d’ingressos, donat que no suposen la generació de recursos
per l'entitat. En aquest tipus d’operacions l’entitat únicament actua
d'intermediària, o gestora transitòria de fons.
L’entitat ingressa o paga fons en nom d’un tercer, gestionant
temporalment aquests imports i passant a ser en aquest període
creditora o deutora, respectivament, d’aquest tercer. L’operació
finalitzarà amb la cancel·lació d’aquest saldo creditor o deutor amb el
tercer, realitzant l’operació contraria a la que va originar el saldo,
pagament o ingrés respectivament.
Aquests moviments es recullen als conceptes no pressupostaris.
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Els conceptes no pressupostaris recolliran els moviments que afectin a
l’entitat i que no s’han d’imputar a Pressupost.
La definició d’aquests conceptes es recull a les normes per l’adaptació
informàtica de la comptabilitat de l’administració local, coneguda com
a SICAL (Sistema d’informació comptable per a l’administració local),
diferenciant:
• Conceptes no pressupostaris de naturalesa deutora: Aquells en què
primer es realitza el pagament per part de l’entitat en nom d’un
tercer, que posteriorment haurà de reembossar aquest import. Per
tant, temporalment suposa un saldo deutor, a favor de l’entitat.
• Conceptes no pressupostaris de naturalesa creditora: Aquells en
què primer es realitza l’ingrés per part de l’entitat, en nom d’un
tercer, al que posteriorment se l’haurà de reintegrar aquest import.
Per tant temporalment suposa un saldo creditor, en contra de
l’entitat.
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A part, de la diferenciació per la naturalesa del concepte, la
normativa SICAL classifica els conceptes no pressupostaris segons
el primer dígit de la seva codificació:
•

1XXXX: Conceptes de deutors no pressupostaris, on primer s’ha
fet el pagament en nom d’un tercer aliè a l’entitat. En general es
cancel·laran pel seu cobrament.

•

2XXXX: Conceptes de creditors no pressupostaris, on primer
s’ha fet l’ingrés per part d’entitat, correspon a un tercer aliè. En
general es cancel·laran pel pagament.

•

3XXXX: Ingressos pendents d’aplicar, recullen temporalment els
ingressos realitzats per l’entitat que, encara que correspondria, no
es poden aplicar al pressupost.

•

4XXXX: Pagaments pendents d’aplicació, recullen temporalment
els pagaments realitzats per l’entitat que, encara que
correspondria, no es poden aplicar al pressupost.

•

5XXXX: Recullen els moviments interns de tresoreria.

•

6XXXX: Recullen les operacions en formalització.

•

7XXXX: Recullen les operacions de valors rebuts, avals i
similars.

•

8XXXX: Recullen les operacions de valors atorgats per l’entitat.

•

9XXXX: Recullen les operacions d’IVA suportat i repercutit.
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Els conceptes no pressupostaris podran recollir els següents
moviments:
•

Saldo inicial de l’exercici, que en funció de la naturalesa del
concepte podrà ser deutor o creditor, i que recollirà les operacions
o saldos pendents de cancel·lar.

•

Rectificacions i baixes de saldos inicials: Les rectificacions
podran ser tant a l’alça com a la baixa, i tindran el seu origen en
errors o omissions que s'hagin generat al registre comptable. Les
baixes correspondran a anul·lacions, prescripcions o cancel·lacions
de drets o obligacions no pressupostaris, per causes diferents al
seu cobrament o pagament.

•

Càrrecs o pagaments al concepte no pressupostari, que si és de
naturalesa deutora, començarà la cadena d’operacions, quedant com
a pendent de cancel.lar o ingressar, i si és de naturalesa creditora
suposarà la cancel·lació d’una operació que s’havia ingressat
prèviament.

•

Abonaments o ingressos al concepte no pressupostari, que si és
de naturalesa deutora, suposarà la cancel·lació d’una operació que
s’havia pagat prèviament, i si és de naturalesa creditora començarà
la cadena, quedant com a pendent de pagar.
Es podran anul·lar totes les operacions anteriors, mitjançant la
mateixa operació amb signe negatiu.
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Els assentaments corresponents a les operacions no pressupostàries
seran diferents en funció del tipus d’operació no pressupostaria
realitzada, però similars independentment del concepte utilitzat, que
únicament suposarà utilitzar un compte no pressupostari o un altre.
La rectificació de saldos inicials no pressupostaris, suposarà per
l’entitat:
• Benefici si realitza una rectificació a l’alça en un concepte no
pressupostari deutor, igual que si realitza una rectificació a la baixa
d’un concepte no pressupostari creditor.
• Pèrdua si realitza una rectificació a l’alça en un concepte no
pressupostari creditor, igual que si realitza una rectificació a la baixa
d’un concepte no pressupostari deutor.
El càrrec o pagament, significarà un increment del saldo del concepte
no pressupostari si aquest és deutor, i una reducció si és creditor.
D’altra banda, l’abonament o ingrés suposarà un increment dels
concepte no pressupostari si aquest és creditor i una disminució si és
deutor.
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Les activitats que desenvolupa l’administració pública únicament
liquidaran IVA quan, per la seva realització rebi una contraprestació,
que no sigui un tribut.
Tot i això, aquesta definició no sempre es compleix, ja que la llei
determina una llista d’activitats, en les que les administracions
públiques poden concorre amb la iniciativa privada, que sempre
liquidaran IVA, independentment de què la seva contraprestació sigui
determinada per un tribut o no. L’objectiu és evitar distorsions de la
lliure competència, i que l’administració no actuí al mercat amb
avantatge (aigua, escorxadors, etc.).
A les activitats per les que l’entitat local no liquida l’impost, l’IVA
suportat a les despeses que realitza, suposa major cost del producte,
tenint un tractament pressupostari, de forma similar a la resta del
cost, sense cap diferència ni necessitat de desglossar-lo.
Per les activitats en les que l’entitat local liquida IVA:
•

L’IVA corresponent a les despeses i als ingressos de l’activitat es
comptabilitzarà extrapressupostàriament, ja que no són cost ni ingrés
per l’entitat, sinó que aquesta actua únicament d’intermediari de
l’impost.

•

Trimestral o mensualment, l’entitat haurà de liquidar l’IVA a Hisenda,
pagant o cobrant la diferencia entre l’IVA repercutit, cobrat, i l’IVA
suportat, pagat, per les activitats per les que liquidi l’impost.

•

L’entitat haurà de complir les obligacions corresponents, llibres
registres d’IVA, facturació amb desglòs, etc...
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Per les activitats en les que es liquidi IVA, diferenciem les fases
següents:
•

Registre de l’IVA repercutit i suportat, de les operacions
d’ingressos i despeses per les que l’entitat ha de liquidar l’impost.

•

Liquidació amb Hisenda
corresponent al període.

de

l’IVA

suportat

i

repercutit

Aquesta liquidació pot generar-se en període trimestral o mensual
L’IVA es registrarà al reconeixement de l’obligació i del dret, amb
independència del moment en què es realitzi el seu pagament o
cobrament.
Com a conseqüència, es procedirà a la seva liquidació amb hisenda dins
del període corresponent, tot i que, no s’hagi generat el pagament al
creditor o cobrament per part del deutor.
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Per les activitats en les que es liquidi IVA, tenim les següents fases:
1. Registre de l’IVA suportat i IVA repercutit de les operacions:
Per les despeses comptabilitzarem la base pressupostàriament, i la
part corresponent a l’IVA extrapressupostàriament, registrant-se als
conceptes:
- IVA suportat: Concepte no pressupostari 90001, compte PGC 4720,
amb saldo deutor, que recull l’IVA suportat a les despeses pendents de
liquidar a Hisenda, per recuperar-lo.
- Creditors per IVA: Concepte no pressupostari 20049, compte PGC
4100, amb saldo creditor, que recull la part de la factura corresponent
a l’IVA, pendent de pagar al proveïdor.
Pels ingressos comptabilitzarem la base pressupostàriament, i la part
corresponent a l’IVA extrapressupostàriament, registrant-se als
conceptes:
- IVA repercutit: Concepte no pressupostari 91001, compte PGC 4770,
amb saldo creditor, que recull l’IVA repercutit als ingressos, pendents
de liquidar a Hisenda, en nom de qui l’hem cobrat.
- Deutors per IVA: Concepte no pressupostari 10042, compte PGC
4400, amb saldo deutor, que recull la part de l’ingrés corresponent a
l’IVA pendent de cobrar al tercer.
L’IVA es registrarà al reconeixement de l’obligació i el dret,
independentment de quan es realitzi el pagament i el cobrament.
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2. Liquidació de l’IVA:
Trimestral o mensualment, l’entitat local que desenvolupi activitats
subjectes a l’impost, haurà de realitzar la liquidació d’IVA a Hisenda.
En aquesta liquidació, es compararà.
- Import d’IVA suportat al període, és a dir, IVA a pagar per
activitats per les que l’entitat no és consumidor final i per tant no ha
de satisfer l’impost. Concepte no pressupostari 90001.
- Import d’IVA repercutit al període, és a dir, IVA a cobrar als
ingressos de l’entitat, que no corresponen a aquesta, ja que es realitza
en nom d’Hisenda, concepte 91001.
Cas de què, l’IVA suportat al període sigui superior a l’IVA repercutit,
la liquidació sortirà a retornar a l’entitat local, cancel·lant els
conceptes no pressupostaris d’IVA suportat i IVA repercutit i
registrant-se al concepte no pressupostari 10040 Hisenda pública
deutora per IVA, compte PGC 4700, pendent de cobrar.
Els imports a cobrar de les liquidacions realitzades durant l’exercici,
restaran pendents de compensar en posteriors trimestres, ja que
Hisenda únicament retornarà els imports acumulats a final d’any, que
no s’hagin compensat prèviament.
Cas de què l’IVA suportat al període sigui inferior a l’IVA repercutit,
la liquidació sortirà a pagar per part de l’entitat local, cancel·lant els
conceptes no pressupostaris d’IVA suportat i IVA repercutit i
registrant-se al concepte no pressupostari 20040 Hisenda pública
creditora per IVA, compte 4750, pendent de pagar. El pagament es
realitzarà abans del dia 20 del mes següent.
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Com ja hem comentat són els conceptes no pressupostaris que
comencen per 1, on primer s’ha fet el pagament en nom d’un tercer aliè
a l’entitat, i que resten pendent de cobrar per part de l’entitat.
Normalment es cancel·laran pel seu cobrament.
Els conceptes de deutors no pressupostaris més comuns, a part dels ja
indicats per l’IVA, seran:
• 10443 Deutors a curt termini per aplaçament i fraccionament: lligat
al compte de la ICAL 443X, recull els drets pendents de cobrar amb
venciment a curt termini, procedents d’anul·lacions de drets per
aquestes causes que s’hagin realitzat.
• 10444 Deutors a llarg termini per aplaçament i fraccionament: lligat
al compte de la ICAL 2621, recull els drets pendents de cobrar amb
venciment a llarg termini, procedents d’anul·lacions de drets per
aquests causes que s’hagin realitzat.
Aquests drets pendents de cobrament restaran com a deutors no
pressupostaris en aquests conceptes, mentre no correspongui el seu
venciment. Al venciment del fraccionament o aplaçament es realitzarà
el reconeixement del dret pressupostari corresponent, anul·lant-se el
deutor no pressupostari.
• 1000X Dipòsits constituïts a curt termini: lligat al compte de la
ICAL 566, recull l’efectiu lliurat per l’entitat, com a garantia del
compliment d’una obligació, davant d’un tercer. Es cancel·larà per
l'ingrés d’aquest dipòsit, recuperant-lo quan s’hagi complert aquesta
obligació.
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• 1005X Bestretes i préstecs concedits a curt termini: lligat al compte
449 Altres deutors no pressupostaris, recullen les bestretes i
préstecs concedits per l’entitat a tercers aliens a aquesta i que tinguin
un venciment inferior a l’any.
En aquests conceptes, primer es realitzarà el pagament per part de
l’entitat per l’import de la bestreta o préstec concedit, i
posteriorment la cancel·lació parcial o total, per l’ingrés dels
reembossaments realitzats pel tercer.
Els conceptes d’aquest tipus més utilitzats són:
- 10050 Bestretes concedides al personal: En què es realitzarà el
pagament al personal de la bestreta concedida, restant com a deutor
no pressupostari. I es cancel·larà per les retencions realitzades en la
nòmina, corresponents al reembossament d’aquesta bestreta.
-1005X Provisions de fons: Realitzades per l’entitat a notaris,
advocats etc.., en què es realitzarà el pagament, restant el tercer com
a deutor no pressupostari. Es cancel·larà per l’aplicació al pressupost
de les despeses corresponents als serveis prestats, quan sigui
presentada la factura corresponent, i per l’ingrés del sobrant quan
existeixi.
•10XXX Altres deutors no pressupostaris, lligat al compte 449, que
recollirà, la resta de deutors no pressupostaris no inclosos als
conceptes anteriors.
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Conceptes no pressupostaris que comencen per 2, on primer s’ha fet l'ingrés
en nom d’un tercer aliè a l’entitat, restant pendent de pagar per part
d’aquesta. Es cancel·laran pel seu pagament.
Els conceptes de creditors no pressupostaris més comuns, a part dels ja
indicats per l’IVA, seran:
• 2000X I.R.P.F Retencions: lligat al compte de la ICAL 4751, recull les
retencions realitzades per l’entitat als diferents grups de tercers pels que
segons la llei aquesta actua com a recaptador, en nom de l’Administració
d’Hisenda per l’impost de l’IRPF. Seran:
− Treballadors: Al realitzar el pagament de la nòmina l’entitat retindrà,
ingressant al concepte no pressupostari, la part corresponent a les
retencions per IRPF.
− Professionals: Pels pagaments de serveis professionals subjectes a
retenció.
− Capital mobiliari: Pel pagament de retribucions del capital mobiliari per
part de l’entitat.
− Lloguers: Pel pagament de lloguers subjectes a retenció.
L’ingrés al concepte no pressupostari es farà al pagament. Es cancel·larà pel
pagament a l’Administració d’Hisenda de les retencions practicades.
• 20030 Seguretat Social: lligat al compte de l’ICAL 4760, recull les
retencions realitzades a les nòmines dels treballadors, per l’entitat, en nom
de l’Administració de la Seguretat Social, corresponents a les quotes que
paguen aquests.
Es cancel·larà pel pagament a l’Administració de la Seguretat Social de les
retencions practicades.
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• 2006X Embargaments judicials de nòmines: lligat al compte de la
ICAL 561 Dipòsits rebuts a curt termini, recull les retencions
realitzades a les nòmines dels treballadors, en nom de l’Administració
de Justícia, per la resolució dictada per un tribunal.
L’ingrés al concepte no pressupostari es farà al pagament. Es
cancel·larà pel pagament al jutjat que ha declarat l’embargament de
les retencions practicades.
•2007X Quotes de centrals sindicals: lligat al compte de la ICAL
561, recull les retencions realitzades a les nòmines dels treballadors,
que així ho hagin sol·licitat, a favor dels Sindicats a que estiguin
adherits.
L’ingrés al concepte no pressupostari es farà al pagament. Es
cancel·larà pel pagament als Sindicats de les retencions practicades.
• 2005X Embargaments judicials: lligat al compte de la ICAL 561,
recull les retencions realitzades als pagaments a proveïdors de béns o
serveis, en nom de l’Administració de Justícia, per la resolució dictada
per un tribunal.
L’ingrés al concepte no pressupostari es farà al pagament. Es
cancel·larà pel pagament al jutjat que ha declarat l’embargament.
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• 2008X

Fiances rebudes: lligat al compte de l’ICAL 560, recull
l’efectiu rebut per l’entitat com a garantia del compliment d’una
obligació per un termini no superior a l’any. Es cancel·larà per la seva
devolució, quan la garantia hagi vençut.
• 2019X Bestretes i préstecs rebuts: lligat al compte de l’ICAL 419
Altres creditors no pressupostaris, recullen les bestretes i préstecs
rebudes per l’entitat, de tercers aliens a aquesta i que tinguin un
venciment inferior a l’any.
En aquests conceptes, primer es realitzarà el cobrament per part de
l’entitat per l’import de la bestreta o préstec rebut, i posteriorment la
cancel·lació parcial o total, pel pagament dels reembossaments
realitzats per aquesta.
Per les entitats que tinguin la recaptació cedida a l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, s’utilitza el concepte
20190 per reflectir l'ingrés de la bestreta que aquest organisme
concedeix als ajuntaments que així ho sol·licitin. També recollirà els
posteriors reembossaments que realitzarà l’ajuntament, a càrrec dels
impostos recaptats dintre de l’exercici.
• 203XX Ens Públics creditors per recaptació de recursos: lligat al
compte 414, recull els recursos d’altres ens públics recaptats per
l’entitat, com a conseqüència de realitzar en el seu nom el servei de
recaptació.
•205XX Altres creditors no pressupostaris: lligat al compte 419,
recollirà la resta de creditors no pressupostaris no inclosos als
apartats anteriors.
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• 204XX Deutes per operacions de tresoreria: lligat al compte de la
ICAL 521, recull l’import disposat de les pòlisses de tresoreria
contractades per l’entitat.
Les pòlisses de tresoreria estan lligades a un ordinal bancari, compte on,
l’entitat de crèdit amb qui tenim la pòlissa, ens permet disposar de diners
fins al límit d’aquesta. Reflectir en tot moment, el saldo del concepte no
pressupostari de deutes per pòlissa de crèdit, suposaria fer una operació
cada vegada que disposem o reembossem diners en aquest compte.
Davant la dificultat operativa, les pòlisses de tresoreria es poden portar
durant l’exercici de dues formes:
• Realitzant, a la concessió de la pòlissa, un moviment fictici de
disposició de l’import total d’aquesta. Així es reflectirà el total com a
deute per operacions de tresoreria al concepte no pressupostari
corresponent, i a la vegada com a fons líquids a l’ordinal corresponent.
Això ens permetrà en tot moment conèixer l’import no disposat, saldo de
l’ordinal de tresoreria, i el disposat, com a diferència entre el saldo de
l'ordinal i el del concepte no pressupostari.
• No realitzant cap moviment a la concessió de la pòlissa, no reflectint
el deute per operacions de tresoreria al concepte no pressupostari, i
portant el ordinal corresponent en negatiu per la part disposada.
Sigui quina sigui la forma de portar les pòlisses de tresoreria durant
l’exercici, al tancament serà necessari realitzar el moviment de
regularització que correspongui, per reflectir al concepte no
pressupostari el total disposat real, i a l’ordinal de tresoreria els fons
reals de l’entitat.
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Conceptes no pressupostaris que comencen per 3, lligats a comptes 554 de
la ICAL, recullen els cobraments que es produeixen a l’entitat i que no són
aplicables als seus conceptes definitius, per ser aquesta aplicació provisional
un tràmit previ per la seva posterior aplicació definitiva.
És un pas previ a l’aplicació definitiva, que podrà ser pressupostària o no
pressupostària. Permet registrar els ingressos quan es produeixen,
mantenint quadrada en tot moment la tresoreria de l’entitat, sense tenir que
realitzar l'aplicació definitiva.
La cancel·lació d’aquests ingressos es farà per la seva aplicació definitiva,
realitzant un pagaments al concepte d’ingressos pendents d’aplicació i un
ingrés al concepte, pressupostari o no pressupostari, que correspongui.
Operativament es pot instrumentalitzar com l’operació d’ingrés que
correspongui, segons el tipus d’aplicació, substituint l’ordinal d’ingrés pel
concepte no pressupostari d’ingressos pendents d’aplicació.
Normalment, amb l’objectiu de portar correctament l’arqueig dels comptes
de tresoreria, s’obren diferents conceptes de ingressos pendents d’aplicació
en funció de l’ordinal per on s’ha realitzat l’ingrés a la tresoreria de l’entitat.
Són els conceptes utilitzats per registrar els ingressos que realitza l’ORGT,
a les entitats amb la recaptació cedida, i posteriorment aplicar
definitivament, quan aquest comunica els impostos recaptats.
Es convenient controlar els ingressos registrats com a pendents d’aplicar,
per evitar situacions per les que existeixin imports en aquests conceptes
dels que es desconegui el seu origen.
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Conceptes no pressupostaris que comencen per 40, lligats a comptes
555 de la ICAL, recullen els pagaments realitzats per l’entitat quan,
excepcionalment, es desconeix el seu origen, i en general, aquells que
no es poden aplicar definitivament.
És un pas previ a l’aplicació definitiva, que podrà ser pressupostària o
no pressupostària. Permet registrar els pagaments quan es
produeixen, mantenint quadrada en tot moment la tresoreria de
l’entitat, sense tenir que realitzar l'aplicació definitiva.
A diferencia dels ingressos pendents d’aplicació, hauria de tenir
caràcter excepcional, ja que no s’haurien de realitzar pagaments
sense complir prèviament els tràmits legals de control de despesa.
La cancel·lació d’aquestes despeses es farà per la seva aplicació
definitiva, realitzant un ingrés al concepte de pagaments pendents
d’aplicació i un pagament al concepte, pressupostari o no
pressupostari, corresponent. Operativament es pot instrumentalitzar
com l’operació de despesa que correspongui, substituint l’ordinal
d’ingrés pel concepte no pressupostari de despeses pendents
d’aplicació.
Es convenient controlar els pagaments registrats com a pendents
d’aplicar, per evitar situacions per les que existeixin imports en
aquests conceptes dels que es desconegui el seu origen.
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Conceptes no pressupostaris de caire operatiu, que actuen de pont
per realitzar determinades operacions, recollint entrades i sortides
al mateix moment i pel mateix import. La seva utilització té caràcter
opcional.
• 5000X Moviments interns de tresoreria, lligats al compte 556 de
la ICAL, recullen el trasllat de fons entre diferents comptes de
tresoreria de l'entitat.
El concepte no pressupostari actuarà de pont, recollint la sortida de
fons, que anirà de l’ordinal origen del moviment intern de tresoreria
cap a aquest concepte, i l’entrada de fons, que, al mateix moment,
anirà des del concepte no pressupostari cap a l'ordinal destí del
moviment intern de tresoreria. El concepte 5000X quedarà saldat
desprès del moviment intern de tresoreria.
• 600XX Formalització, lligats al compte 557 de la ICAL, recullen
els cobraments i pagaments que es compensen sense existir
moviment real d’efectiu.
El concepte no pressupostari actuarà de pont en pagaments
compensats amb ingressos, sense existir sortida real de fons,
recollint, la contrapartida de l’ingrés i cancel·lant-se quan es realitzi
l’operació de despesa. Tindrà saldo només momentàniament mentre
s’hagi realitzat una de les operacions de la compensació i no s’hagi
realitzar l’altra.
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Conceptes no pressupostaris que recullen les garanties rebudes o
atorgades per l’entitat, instrumentades a través d’avals o altres
valors, sense ingrés d’efectiu.
• 7XXXX recullen els valors rebuts per l’entitat, en garantia del
compliment d’una obligació per part del tercer.
Aquest concepte tindrà saldo deutor, corresponent a l’import de
valors en mans de l’entitat en garantia d’obligacions. El concepte
recollirà tant les operacions de constitució de valors rebuts,
generant saldo al concepte, com les cancel·lacions d’aquests, que es
produirà amb la devolució de les garanties al tercer, cancel·lant saldo
al concepte.
•8XXXX recullen els valors atorgats per l’entitat, en garantia del
compliment d’una obligació en front d’un tercer.
Aquest concepte tindrà saldo creditor, corresponent a l’import
atorgat per l’entitat en garantia d’obligacions. El concepte recollirà
tant les operacions de constitució de l’atorgament del valor, generant
saldo al concepte, com les cancel·lacions d’aquests, que es produirà
amb la recuperació de les garanties per part de l’entitat, cancel·lant
saldo al concepte.
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Tindran consideració de bestretes de caixa fixa les provisions de
fons de caràcter no pressupostari i permanent que es realitzin a
caixes i habilitats per l’atenció immediata i posterior aplicació al
pressupost de l’any en què es realitzin, de despeses per atencions
corrents de caràcter periòdic i repetitiu, com dietes, despeses de
locomoció, material d’oficina no inventariable, conservació i altres de
similars característiques.
Es concedeix per tant a aquests habilitats fons líquids per atendre
aquestes despeses, que es justificaran i aplicaran al pressupost amb
posterioritat. Les provisions de fons estaran autoritzades per
l'òrgan competent per realitzar aquests, i no excedirà la quantitat
fixada com a màxim pel Ple.
Els habilitats justificaran els pagaments atesos, a mesura que les
necessitats de la seva tresoreria aconsellin la reposició de fons, ja
que l’entitat local els reposarà fons per la part justificada, amb
l’objectiu de què mantinguin la quantitat de fons atorgada inicialment
per atendre aquests tipus de despesa.
En qualsevol cas, els habilitats estan obligats a justificar l’aplicació
dels fons rebuts dins de l’exercici pressupostari en què es va
constituir.
Les entitats locals podran establir a les Bases d’execució les normes
que regulin les bestretes de caixa fixa, determinant, les aplicacions
pressupostàries a on es poden aplicar, els límits quantitatius, règim
de reposició de fons, situació i disposició d’aquests i comptabilitat i
control.
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Els diferents passos o moviments de la Bestreta de Caixa Fixa, seran
els següents:
• L’habilitat rebrà els fons mitjançant un moviment intern de
tresoreria, al seu compte corrent o caixa d’efectiu.
• L’habilitat realitzarà els pagaments als proveïdors finals, per les
despeses de caràcter periòdic i repetitiu que realitzi, recollint els
justificants que acreditin aquests pagaments.
• L’habilitat, quan precisi reposar fons a la seva tresoreria,
justificarà davant l’entitat, mitjançant els suports documentals
requerits, els pagaments realitzats.
Amb aquesta justificació l’entitat realitzarà els tràmits necessaris
per aplicar al pressupost de l’exercici aquestes despeses, realitzant
les operacions pressupostàries corresponents, de reconeixement de
l’obligació, ordenació del pagament i realització del pagament, aquest
últim a nom, no del proveïdor, que ja va cobrar, sinó del habilitat,
reposant-li fons als seus comptes de tresoreria.
L’habilitat només podrà realitzar despeses,
aplicacions pressupostàries autoritzades.

aplicables

a

les

Els fons no invertits a fi d’exercici en poder dels habilitats, es
podran utilitzar per aquests al nou exercici.
Es registrarà comptablement, els comptes de tresoreria dels
habilitats, els moviments previs a la justificació en conceptes no
pressupostaris, i l’aplicació posterior en comptes pressupostàries.
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Tindran consideració de pagaments a justificar les ordres de
pagament, els documents justificatius dels quals no es puguin
acompanyar al moment de la seva expedició.
Serà un pagament pressupostari, que s’aplicarà al moment de
realitzar-lo als corresponents crèdits pressupostaris, expedint-se
per resolució de l’òrgan competent per autoritzar la despesa a què es
refereixin.
Aquest pagament no es realitzarà al proveïdor final de la despesa,
sinó a un perceptor de la pròpia entitat, que restarà obligat a
justificar l’aplicació de les quantitats percebudes en un termini
màxim de tres mesos, havent de retornar les quantitats no
invertides o no justificades.
Per tant, els pagaments a justificar tenen un caràcter puntual, i
precisen de l'aplicació a priori a les partides pressupostàries
corresponents.
No podran expedir-se ordres de pagament a justificar pels mateixos
conceptes a perceptors amb fons pendents de justificar.
Les entitats locals podran establir a les Bases d’execució les
normes que regulin els pagaments a justificar, determinant,
formes de expedició i execució de les ordres, situació i disposició
dels fons, pagaments amb fons a justificar, comptabilitat i control,
límits quantitatius, conceptes pressupostaris a què es poden aplicar i
règim de justificacions.
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Els diferents passos o moviments dels pagaments a justificar, seran
els següents:
• L’entitat realitzarà una pagament pressupostari, aplicat als
corresponents crèdits del pressupost de despeses, a favor d’un
perceptor de l’entitat local, que rebrà els fons al seu compte corrent
o caixa d’efectiu.
• El perceptor de fons realitzarà els pagaments als proveïdors finals,
per les despeses que realitzi, recollint els justificants que acreditin
aquests pagaments.
• El preceptor, en un termini màxim de tres mesos, justificarà davant
l’entitat, mitjançant els suports documentals requerits, els
pagaments realitzats, retornant els fons que no hagués utilitzat.
L’entitat controlarà que els perceptors justifiquin tots els fons
rebuts com a pagaments a justificar, restant com a deutors de
l’entitat mentre no ho facin.
Només es podran realitzar pagaments a justificar dels conceptes
pressupostaris autoritzats.
Es registrarà comptablement, l’aplicació inicial al pressupost, els
comptes de tresoreria dels habilitats, i en conceptes no
pressupostaris els moviments posteriors fins a la justificació.
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L’ACTIU és el conjunt de béns i drets que pertanyen a l’entitat.
El PASSIU (en sentit ampli) és el conjunt d’obligacions que té
l’entitat.
En aquesta primera accepció engloba tant els deutes com el
capital social (cas d’una empresa) o el patrimoni (cas d’una entitat
pública).
El PASSIU EXIGIBLE (o PASSIU en sentit estricte) recull els
deutes amb tercers de l’entitat, diferents dels socis (en el cas d’una
empresa).
La diferència entre l’ACTIU i el PASSIU EXIGIBLE és el
PATRIMONI NET. Aquesta igualtat rep el nom d’equació fonamental
del patrimoni. En el cas d’una empresa el PATRIMONI NET inclou les
aportacions inicials i posteriors fetes pels socis a l’empresa, així com
els resultats que no es retirin d’ella. En el cas d’un ens local de
naturalesa no econòmica el PATRIMONI NET inclourà aquests
resultats pendents d’aplicar i el que s’anomena Patrimoni, concepte no
igual al capital social de les empreses. En el cas públic el Patrimoni és
una xifra per quadrar el passiu amb l’actiu.
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L’ACTIU es representa per convenció a l’esquerra i mostra el
que s’ha denominat ESTRUCTURA ECONÒMICA de l’empresa o entitat
pública. És a dir, conté l’explicació de com es materialitza el valor
d’aquesta.
El PASSIU es representa per convenció a la dreta i mostra el
que s’ha denominat ESTRUCTURA FINANCERA de l’empresa o entitat
pública. És a dir, explica la forma en què està finançada aquesta. Dins
de l’estructura financera, el patrimoni net es correspon amb el
finançament propi i el passiu amb el finançament aliè.
De l’equació fonamental es desprèn que l’estructura econòmica
ha de ser igual en valor a l’estructura financera.
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L’actiu, el passiu i el patrimoni net són conjunts d’elements
patrimonials què en Comptabilitat són anomenats MASSES
PATRIMONIALS. Les MASSES PATRIMONIALS són així agrupacions
d’elements patrimonials que tenen similar naturalesa econòmica i
financera.
Els elements patrimonials es troben agrupats en subconjunts i
aquests en conjunts dins de cada massa patrimonial. Així, per exemple,
un subconjunt seria el de les immobilitzacions materials. I aquest
subconjunt, a la seva vegada, es trobaria inclòs dins del conjunt de
l’immobilitzat.
Els elements patrimonials de l’ACTIU es classifiquen segons el
seu grau de liquiditat, és a dir, segons la facilitat de conversió en
diners d’aquests elements.
En una primera divisió elemental podem distingir dues masses
patrimonials a l’actiu: l’ACTIU CIRCULANT i l’ACTIU FIX.
L’ACTIU CIRCULANT (ara anomenat CORRENT) l’integren
aquells elements que es troben en constant rotació al llarg del temps,
caixa, bancs, mercaderies, etc.
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L’ACTIU FIX O IMMOBILITZAT (ara anomenat ACTIU NO
CORRENT) compren els elements del patrimoni destinats a servir de
forma duradora en l’activitat de l’empresa o entitat pública. El seu
destí no és la venda, sinó assegurar, amb el seu ús o explotació,
l’existència de l’empresa o entitat pública. Romanen constants durant
l’exercici econòmic, malgrat pateixin desgast o depreciació, com és el
cas de la maquinaria, de les instal·lacions, etc.
Analitzem cadascun dels conjunts d’elements patrimonials que
integren l’ACTIU, segons el criteri d’ordenació de major a menor
liquiditat:
Disponible: És la part de l’actiu circulant que és completament
líquida o quasi. Té la seva importància ja que amb ella s’han d’afrontar
les exigibilitats a curt termini per pagar-les. És obvi que les
disponibilitats no poden se inferiors als deutes a curt termini.
L’excedent de disponibilitats rep el nom de FONS DE MANIOBRA.
Realitzable: No tan líquid com el disponible ja que la seva
conversió en disponibilitats líquides resta condicionada a la seva
realització. Bàsicament són els clients i els deutors.
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Existències: A vegades tractades com a realitzable condicionat. La
seva realització depèn de la continuïtat de l’activitat de l’empresa.
La seva casuística és molt àmplia en el cas d’empreses productives;
així hom distingeix entre matèries primeres, mercaderies, elements
incorporables, combustibles, embalatges i envasos, productes en curs,
productes semiacabats, productes acabats, subproductes, residus, etc.
Aquests tres conjunts d’elements patrimonials conformen l’ACTIU
CIRCULANT. És obvi que no hauria de ser inferior a l’Exigible a Curt
Termini. L’excedent d’Actiu Circulant sobre l’Exigible a Curt Termini rep el
nom de FONS DE MANIOBRA. És com un coixí de seguretat.
Immobilitzat financer: Inversions financeres permanents amb
venciment superior a l’any. Així tenim les accions (part alíquota del capital
d’una societat), els valors de renda fixa (com els bons i obligacions) i els
crèdits a llarg termini.
Immobilitzat material i immaterial: L’immobilitzat material l’integren
elements patrimonials tangibles amb una vida útil superior a l’any, ja siguin
mobles (maquinària, utillatge, mobiliari, vehicles, ordinadors, etc.) o
immobles (construccions, terrenys, etc.). L’immobilitzat immaterial el
formen elements patrimonials intangibles, constituïts per drets de durada
superior a un any susceptibles de valoració econòmica.
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Els elements patrimonials del PASSIU es classifiquen segons el
seu grau d’exigibilitat. Dins del passiu podem establir dues masses
patrimonials:
Passiu circulant (o corrent): Integrat per creditors i
proveïdors a curt termini (menys d’un any) i pels saldos disposats de
les operacions de tresoreria.
Passiu fix (o no corrent): Comprèn els deutes i crèdits
obtinguts amb venciment superior a un any.

El PATRIMONI NET també és conegut com PASSIU NO
EXIGIBLE i també com FONS PROPIS. Està integrat per fonts de
finançament que no tenen un període de venciment. L’integren:
Capital social (en el cas d’empreses mercantils): Recollirà el
valor de les aportacions dineràries o no dineràries efectuades pels
integrants de la societat mercantil. Es divideix en parts alíquotes
anomenades accions.

10

Patrimoni (en el cas d’entitats públiques de naturalesa no econòmica):
No té igual significat que el capital social. No hi han accions que
pertanyin a socis. Com a font de finançament té un significat
abstracte; és una magnitud utilitzada per igualar l’estructura
financera a l’estructura econòmica. Malgrat tot, amb el temps ha anat
incrementant la seva quantia a base de l’aplicació de resultats.
Resultats: Podem diferenciar entre els resultats d’exercicis anteriors
i els resultats de l’exercici.
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El BALANÇ DE SITUACIÓ PATRIMONIAL és el document
comptable que reflecteix la imatge (la situació econòmica i financera)
d’una empresa o d’una entitat pública en un moment determinat. També
es coneix com a estat de situació. D’aquesta forma permet:
•

Mostrar d’una manera ordenada els elements patrimonials.
En aquest sentit per l’ordenació s’atén al criteri de liquiditat
en els elements de l’actiu i al criteri de l’exigibilitat en els
elements del passiu.

•

Plasmar les inversions i aplicacions efectuades per l’empresa
o entitat pública, així com el finançament utilitzat per
aconseguir-les.

La comparació de balanços de diferents dates ens permet veure
com han evolucionat les situacions econòmica i financera de l’empresa o
entitat pública en un període de temps, normalment un any o exercici
comptable.
Les variacions en la composició i/o quantia de les estructures
econòmica i financera ve provocada pels FETS COMPTABLES.
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El balanç de situació correspon a la vessant estàtica de la
comptabilitat: coneixement de la situació del patrimoni en un moment
donat i dels resultats obtinguts. Per contra la visió dinàmica seria el
compte de resultats, què es refereix a un període (el de l’exercici).
La comptabilitat ens obliga a disposar de dos balanços de situació en
l’exercici comptable:
El balanç de situació inicial, correspon a la situació a
l’inici del primer dia de l’exercici. És igual al balanç de situació final de
l’exercici anterior.
El balanç de situació final, correspon a la situació a la
finalització de l’últim dia de l’exercici. Inclou el RESULTAT de la
gestió econòmica (el que fa referència a tota l’activitat desenvolupada
durant tot l’exercici).
El balanç de situació i el compte de resultats són els dos documents
comptables que ajuden als responsables de l’empresa o entitat pública
en la presa de decisions.
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Els FETS COMPTABLES són aquells esdeveniments que afecten
o poden afectar significativament al patrimoni de l’empresa d’una
forma directa i concreta. Poden ser esdeveniments volguts per
l’empresa o entitat pública, com la compra d’un vehicle, o produïts al
marge de la seva voluntat, com la recepció d’uns diners no previstos o
un incendi.
Històricament han existit diverses formes de registrar els fets
comptables, però el mètode que s’ha imposat mundialment és el que va
desenvolupar fray Lucca Paccioli, conegut com el de la PARTIDA
DOBLE i que va exposar sistemàticament per primera vegada al 1494.
El mètode se suporta sobre els anomenats COMPTES. Els
comptes són registres que recullen les variacions experimentades per
un element patrimonial, i fan palesa la seva situació a una determinada
data. D’aquesta forma parlarem del compte de bancs c/c, el qual
recollirà les alteracions i situació en un determinat moment de
l’element patrimonial bancs c/c.
Hi han moltes formes de classificar els comptes. Una d’elles és
la que els agrupa en comptes d’actiu, de passiu i de net.
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Esquemàticament, direm que el COMPTE adopta la forma de T. Al
centre de la part superior escriurem el nom de l’element patrimonial en
qüestió. La part esquerra de la T correspondrà al DEURE i la part
DRETA a l’HAVER.
Amb la partida doble es va establir tàcitament l’anomenat conveni
fonamental de funcionament dels comptes d’actiu, de passiu i de net:
Als comptes d’actiu, les existències inicials, les compres, les
entrades de l’element patrimonial per altres raons i l’augment per
qualsevol causa del valor representat per elles, es reflecteixen a la
part esquerra del compte. En canvi, les vendes, les sortides i les
disminucions de valor per qualsevol causa són recollides a la part dreta
del compte.
Als comptes de passiu i de net, els valors inicials dels elements
patrimonials i llurs increments s’escriuen a la part dreta dels comptes, i
les disminucions s’anoten a la part esquerra.
Podem avançar ja que el fonament de la partida doble és que en
tot fet comptable hi ha uns recursos u origen de fons i una utilització o
destí de fons. Hi ha doncs una doble perspectiva.
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Podem distingir entre comptes patrimonials i comptes de gestió.
Els comptes patrimonials fan referència a elements que comporten un
dret de cobrament o una obligació de pagament. Serveixen per
configurar el balanç de situació. Els comptes de gestió fan
referència a ingressos i despeses. Són els que constitueixen el compte
de resultats.
Els comptes són l’eina bàsica de la comptabilitat. Amb ells
crearem els ASSENTAMENTS COMPTABLES de partida doble. Són
les anotacions que efectuarem en els llibres de registre comptable.
N’hi ha de dos tipus:
El LLIBRE DIARI, què és el llibre de comptabilitat en el qual
anotarem els fets comptables per rigorós ordre cronològic.
El LLIBRE MAJOR integrat pels diferents comptes. En el llibre
major els fets comptables s’agrupen per comptes. D’aquesta forma
podem veure tots els moviments que afecten a un compte concret i
quin és el seu saldo. Amb els saldos dels comptes es constitueix el
balanç de comprovació de sumes i saldos, el qual també recull el
total del deure i de l’haver de cada compte.
Així, els fets comptables es registren al llibre diari mitjançant
assentaments comptables. I des d’aquest es traslladen
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al llibre major; la part del deure al major d’un/s compte/s i la part de
l’haver al major d’altre/s compte/s.
En el moment de confeccionar un assentament comptable ens
hem de plantejar successivament les següents preguntes:
1.

Quins elements patrimonials han sigut afectats o intervenen
al fet comptable què pretenem registrar ? Això ens porta a
seleccionar els comptes afectats. Hem de parar atenció si
es tracta de comptes patrimonials o de comptes de gestió.

2. A quina massa patrimonial pertanyen cadascun dels elements
patrimonials identificats? Això ens permet identificar si és
d’actiu o de passiu en el cas de comptes patrimonials; i en el
cas de comptes de gestió si es tracta de despeses o
d’ingressos.
3. Hem de veure, en el cas dels comptes patrimonials, si s’ha
produït un augment o una disminució en el valor, i quina és la
quantia.
Fets aquests raonaments ja ens trobem en situació
d’enregistrar el compte amb la quantia del moviment al deure o a
l’haver de l’assentament.
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Abans d’entrar de ple en la mecànica dels assentaments cal fer
un petit vocabulari amb els termes més utilitzats en la terminologia
dels comptes.
Obertura d’un compte: Consisteix en preparar un compte al
Llibre Major per a un element patrimonial o per a un ingrés o despesa.
Tots els comptes que s’utilitzin en els assentaments del Llibre Diari
han de tenir la seva pàgina al Llibre Major.
Carregar un compte: Efectuar una anotació, assentament o
registre al cantó esquerra o deure del compte.
Abonar o acreditar un compte:
costat dret o haver del compte.
Sumes deutores:
efectuades al deure.

Realitzar l’assentament al

Total del sumatori de totes les anotacions

Sumes creditores: Total del sumatori de totes les anotacions
realitzades a l’haver.
Saldo:
Diferència entre les sumes deutores i les sumes
creditores d’un compte. Si importen més les sumes deutores, parlarem
de saldo deutor. Si són majors les creditores, serà un saldo creditor.
Si sumen igual ambdós costats, llavors el saldo serà zero.
Saldar un compte: Consisteix en fer una anotació que deixi el
saldo del compte a zero.
Tancar un compte: Vol dir operar en un compte de forma que
ja no podem escriure més en ell.
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ADQUISICIÓ D’IMMOBILITZAT
Suposem per exemple la compra d’un scooter per a la policia
municipal pagat al comptat amb un xec.
La compra d’un vehicle de transport és una operació que implica
una inversió en immobilitzat material i ,per tant, un increment de
l’actiu, el qual enregistrarem al deure.
La compra s’ha finançat amb un xec expedit contra el nostre
compte corrent. Això suposa una disminució de les disponibilitats
líquides, és a dir, una disminució en l’actiu, que enregistrarem a l’haver.
PAGAMENT
TERMINI

D’OBRES

DE

CONSERVACIÓ

DE

CARRERS

A

Parem atenció que en aquest fet no hi ha inversió, sinó
una despesa de conservació, així que utilitzarem un compte de gestió i
farem l’anotació al deure.
La contrapartida a l’haver serà el compte de creditors ja
que de moment no paguem i assumim un deute, cosa que suposa un
increment de passiu exigible a curt termini. Més endavant, quan
paguem saldarem el compte de creditors amb un càrrec i abonarem el
compte de bancs.
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COBRAMENT D’UN PRÉSTEC A LLARG TERMINI
La concessió d’un préstec al nostre favor suposa un augment en
un compte d’actiu (bancs) que enregistrarem en el deure, i un
increment en un compte de passiu (préstecs) que anotarem en l’haver.
EL PAGAMENT DE LA NÓMINA
El pagament de la nòmina és una despesa periòdica, així que
haurem de fer ús d’un compte de gestió (sous i salaris), i farem
l’anotació al deure.
Aquesta operació presenta la particularitat que la disminució del
saldo de bancs de moment és per un import menor al total de la
despesa, ja que efectuem retencions per IRPF i de les quotes de SS.
Recaptem els diners per compte de l’administració. Més endavant els
haurem de lliurar. Així que aquestes retencions suposen un increments
de l’exigible a curt termini, per tant uns increments de passiu, que
anotarem a l’haver.

20

COBRAMENT D’UNA SUBVENCIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ
Es tracta d’un ingrés que després utilitzarem per adquirir un
immobilitzat o per finançar despesa corrent. Per tant, hem d’utilitzar un
compte de gestió i fer l’anotació a l’haver.
Els diners que rebem incrementen el saldo de les disponibilitats
líquides als bancs, és així un increment d’actiu. Per això, farem l’anotació
al compte de bancs al deure.
Nota: A l’actual ICAL 2013 la norma de valoració 18 del PGCP estableix un
mecanisme de comptabilització segons el compliment de les condicions per a la percepció
de la subvenció (la quantitat meritada resta pendent d’imputació a resultats en comptes
de subgrup 13 i la no meritada i cobrada es converteix en deute convertible), de forma
que s’imputa a resultats, en el cas que financi l’adquisició d’un immobilitzat, amb
equivalència amb el criteri utilitzat d’amortització d’aquest immobilitzat.

COBRAMENT AJORNAT PER LA VENDA D’UN TERRENY
Venem un terreny a un tercer i acordem amb aquest que pagarà unes
setmanes més tard. De moment, el que tenim és una baixa en la massa
patrimonial de l’immobilitzat material, ja que hi ha una disminució en el
valor dels terrenys. És a dir, una disminució d’actiu que reflectirem a
l’haver del compte de terrenys.
A la vegada, es genera un deute a favor nostre per part del
comprador què ens haurà de liquidar d’aquí a uns dies. Això és un
increment en l’exigible a curt termini. Farem l’anotació al deure del
compte de deutors.
Quan finalment cobrem del comprador, saldarem el compte de
deutors amb una anotació al seu haver i carregarem el de bancs.
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El CICLE COMPTABLE és el procés pel qual, a partir de la
situació inicial de l’empresa o entitat pública, arribem al balanç de
situació final i al compte de resultats de l’exercici econòmic.
El període temporal que contempla el cicle comptable és el de
l’exercici comptable, el qual coincideix amb l’any natural, de l’1 de
gener al 31 de desembre.
El cicle comptable es desenvolupa en un ordre preestablert.
S’inicia amb l’anomenat ASSENTAMENT D’OBERTURA, amb el qual
enregistrem els saldos del balanç de situació al llibre diari. La seva
finalitat es reflectir la situació inicial de l’empresa, és a dir, la inversió
i les fonts de finançament de què parteix l’organització en la data
d’inici de l’exercici. Els comptes s’obren al llibre major i es traslladen
els imports enregistrats al llibre diari. Les anotacions es fan al deure o
a l’haver tal com apareixen els comptes al balanç inicial, és a dir, els
comptes d’actiu amb saldo deutor i els comptes de passiu amb saldo
creditor. És una mera transcripció mecànica de saldos inicials.
A partir d’aquest moment el que segueix és la
COMPTABILITZACIÓ DE TOTS ELS FETS COMTABLES que
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vagin esdevenint en el decurs de l’exercici econòmic, amb el seu
registre al llibre diari i el seu traspàs al llibre major.
Arribats al final de l’exercici econòmic cal fer un seguit
D’AJUSTOS PREVIS AL TANCAMENT:
1.

Hem de calcular les dotacions d’amortitzacions d’immobilitzat
material i d’immobilitzat immaterial i fer el corresponent
assentament, per tal que es reflecteixin al balanç i al compte de
resultats.

2.

Hem de calcular l’import de la dotació d’insolvències de deutors i
fer els assentaments pertinents per ajustar-la al balanç.

3.

Cas d’haver de declarar IVA hem de procedir al càlcul i
comptabilització de la liquidació del 4t trimestre.

4.

En el cas de tenir existències haurem de procedir a la
regularització d’aquestes. De la mateixa forma, si es tracta d’una
societat subjecte de l’impost de societats haurem de liquidar-lo i
comptabilitzar-lo.

Una vegada ja no tenim més assentaments a comptabilitzar, és
e l m om e nt d e ge ner ar el BALANÇ DE C O MPRO VACIÓ DE
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SUMES I SALDOS a 31/12/20XX. Es conforma amb la translació de
les sumes deutores i creditores i dels saldos dels diferents comptes a
un llistat. La seva finalitat és facilitar l’obtenció del BALANÇ DE
SITUACIÓ FINAL i del compte de resultats, així com comprovar que
els assentaments estan quadrats (el total de sumes deutores ha de
coincidir amb el total de sumes creditores).
Amb l’extracció dels comptes de gestió del balanç de
comprovació de sumes i saldos podrem construir el COMPTE DE
RESULTATS. Amb l’extracció dels comptes patrimonials i amb els
resultats de l’exercici construirem el BALANÇ DE SITUACIÓ
FINAL. En el primer cas caldrà efectuar un assentament de
regularització dels comptes de gestió que funcionarà de la següent
forma: els comptes amb saldo deutor (els de despeses) aniran a
l’haver i els comptes amb saldo creditor (els d’ingressos) aniran al
deure. És a dir, just a l’inrevés de la mecànica habitual. Integrem dins
del passiu el resultat que hem trobat en elaborar el compte de
resultats.
L’última operació comptable consistirà en el tancament dels
llibres diari i major mitjançant l’ASSENTAMENT DE TANCAMENT
(dels comptes patrimonials). Aquest el farem, a l’estil del de
regularització dels comptes de gestió, carregant els comptes de
passiu i abonant els d’actiu per llurs saldos finals. D’aquesta forma
saldem tots els comptes. Es tracta doncs de donar la volta als saldos
dels comptes: els saldos deutors els anotarem a l’haver i els saldos
creditors al deure.
El balanç de situació final serà en obrir-se el següent cicle
comptable el balanç inicial de l’exercici següent. Els llibres diari i
major contindran els comptes saldats a 31/12/20XX, llestos per ser
oberts a l’exercici següent, mitjançant l’assentament d’obertura.
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Podríem definir l’amortització com l’expressió comptable de la
depreciació experimentada pels elements de l’immobilitzat.
S’amortitzen els elements de l’immobilitzat material i de
l’immaterial, excepte els terrenys, què no pateixen desgast.
L’immobilitzat financer no s’amortitza. En tot cas pot donar lloc a
provisions per depreciació.
És normal que els elements de l’immobilitzat vagin perdent valor,
per alguna de les tres següents causes: per deteriorament produït pel
sol fet del pas del temps (així, un cotxe que es queda sense bateria, se
li fan malbé les peces de goma,..), per desgast pel seu ús
(quilometratge que genera desgast en les peces mecàniques del cotxe),
i per obsolescència (així, l’aparició de nous models amb més
prestacions i seguretat torna obsolet el vehicle; molt clar en el cas
d’un ordinador personal).
Amb la comptabilització de l’amortització com a despesa el que
es pretén és distribuir la despesa efectuada en adquirir l’element
d’immobilitzat entre els exercicis econòmics en què l’empresa l’utilitza.
Hi existeixen formes més complexes de calcular les quotes anuals
d’amortització.
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A partir d’aquest raonament el més senzill per calcular la dotació
anual d’amortització és utilitzar el preu d’adquisició de l’immobilitzat i
dividir-lo pels anys de vida útil que s’estimen pel mateix. Aquest càlcul
l’hem d’anar repetint per tots els elements de l’immobilitzat
susceptibles de patir pèrdua de valor per alguna de les tres causes ja
enumerades.
L’amortització econòmica implica el registre d’una pèrdua de
valor de l’actiu en el balanç de situació, i una despesa per aquesta
pèrdua de valor en el compte de resultats.
El compte Amortització Acumulada (acrònim AAIM / AAII) és
d’actiu però té saldo creditor. Això vol dir que està disminuint el valor
del compte d’immobilitzat corresponent (en el exemple el d’elements de
transport). En altres paraules, la diferència entre tots dos comptes és
el VALOR NET COMPTABLE (en l’exemple VNC= 48.000 − 6.000 =
42.000’- euros a la fi del 1r any de vida del camió). A mesura que
transcorrin els anys, l’amortització acumulada anirà augmentant i el
valor net comptable anirà reduint-se.
Al compte d’Amortització d’immobilitzat material hi enregistrem
la despesa de l’any. És doncs, un compte de gestió. Al compte de
resultats figura la suma de tot el cost anual d’amortització amb el nom
de compte Amortització de l’immobilitzat material / immaterial
(acrònims AIM / AII).
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Els ingressos, com els pagaments, es comptabilitzen segons el
principi de meritament, és a dir quan neix el dret a cobrar, no quan es
cobra. Així, pot existir un interval de temps entre el reconeixement
d’aquest dret i el cobrament. És per això que a la comptabilitat ens
apareixen deutors i clients pendents de cobrament, els quals hi són a
l’actiu.
Els deutors / clients que no paguen passen a ser reclassificats a
l’actiu com a deutors / clients de cobrament dubtós per aplicació del
principi comptable de prudència. Evidentment això pot acabar derivant
en una pèrdua si finalment no es cobra. És per això que neixen les
provisions per insolvències. A partir d’aquest 2015 la vigent ICAL passa
anomenar-les deteriorament del valor dels crèdits.
Les provisions per insolvències tenen un funcionament semblant a
les amortitzacions de l’immobilitzat. Disminueixen els nostres drets de
cobrament al balanç de situació (ja que són comptes d’actiu, però amb
saldo creditor), i augmenten el cost al compte de resultats.
S’haurà de calcular a partir dels criteris aprovats a l’entitat a les
bases d’execució del pressupost, i en funció dels pendents de cobrament
e xi stents a f inal de l’e xercici que es tanca. S’incorpora al
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Romanent de tresoreria; tot
minorant els drets pendents de
cobrament, i reduint per tant, el romanent líquid de tresoreria
disponible.
I a comptabilitat financera redueix el resultat econòmic
financer de l’exercici i minora l’actiu circulant al balanç de situació de
l’entitat.
A final d’exercici s’haurà d’incloure aquesta dada pel càlcul del
romanent de tresoreria i incorporar els assentaments a la
comptabilitat.
En principi, per calcular-les, si el volum de deutors / clients és
considerable, es pot recórrer a la utilització de tècniques
estadístiques o bé aplicar el criteri de la Sindicatura de Comptes ,
explicitat en el quadre de la pàgina anterior.
El criteri de Sindicatura pel càlcul de la provisió d'insolvències
es aplicar els següents percentatges sobre els pendent de cobrament
dels capítols 1 al 3 del pressupost d’ingressos: 5% per l’exercici
corrent, el 15% per l’any -1, el 40% per l’any -2, el 80% per l’any -3, i
100% pels anteriors. Per la resta de capítols es recomana un anàlisi
individualitzat.
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No comptabilitzar la provisió d’insolvències suposa nota de
Sindicatura.
Però, la Llei 27/2013 ha modificat l’art 193 bis del TRLRHL i ha
establert uns mínims:
Els drets pendents de cobrament liquidats als pressupostos dels
dos exercicis anteriors al de la liquidació es minoraran com a mínim en
un 25%.
Els drets pendents de cobrament liquidats al pressupost de
l’exercici tercer anterior al de la liquidació es minoraran com a mínim
en un 50%.
Els drets pendents de cobrament liquidats als pressupostos dels
exercicis quart i cinquè anteriors al de la liquidació es minoraran com a
mínim en un 75%.
Els drets pendents de cobrament liquidats als pressupostos de
la resta d’exercicis anteriors al de la liquidació es minoraran en un
100%.
Segons el Minhap: “La aplicación del art. 193 bis del TRLRHL
introducido por el Artículo Segundo. Uno de la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre, de racionalización y sostenibilidad financiera, se realizará
sobre los derechos liquidados y por tanto, reconocidos, con
independencia de la naturaleza económica del ingreso (es decir, por
todos los capítulos de ingresos), a excepción de aquellos derechos
pendientes de cobro de otras administraciones públicas y de aquellos
que se encuentren garantizados”. Això suposa que podem excloure del
càlcul els pendents de cap IV i VII que provinguin d’AAPP.
Fins a la modificació de l’art 193 bis les entitats locals havien
d’aprovar pels seus plens un càlcul de la provisió d’insolvències que
recollís com a mínim aquest criteri, i que incloien en les bases
d’execució del pressupost.
Ara, a la liquidació de 2015, el criteri del TRLRHL s’ha de trobar
recollit a les bases d’execució de les entitats locals.
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Els percentatges s’apliquen a aquells deutors el cobrament dels
quals és considera improbable o dubtós.
En principi, els percentatges no s’haurien d’aplicar a les
subvencions pendents de cobrar, excepte que es tracti de subvencions
molt antigues.
Quan ja s’ha calculat l’import d’insolvències procedim a la
comptabilització de l’assentament. En l’exemple de la pàgina anterior
veiem el compte de despeses al deure i el compte d’actiu a l’haver. És a
dir, a l’actiu l’import de deutors / clients pendents de cobrar es veurà
reduït en 9.800’- euros, per les insolvències calculades.
En els exercicis següents primer haurem de procedir a donar de
baixa la provisió d’insolvències calculada a l’exercici anterior, saldant
el compte contra el compte d’ingressos d’insolvències aplicades. A
continuació dotarem la provisió calculada per l’exercici actual de la
forma ja indicada anteriorment. A la diapositiva de dalt podem veure
un exemple.
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Els ens de caràcter comercial hauran de comptabilitzar la
variació d’existències abans del tancament de la comptabilitat
mitjançant dos assentaments:
Un d’abonament de les existències inicials (PGC 30X/31X) i
amb càrrec al compte de variació d’existències (PGCP 61X).
Un altre de càrrec de les existències finals i amb
abonament a variació d’existències.
Amb aquest assentament aconseguirem reflectir realment el
guany o la pèrdua final fruit de les entrades i sortides d’existències.
Hem de tenir present que les compres i les vendes ja s’han
comptabilitzat durant l’exercici als comptes de gestió respectius, 60X i
70X.
Així suposem que al principi de l’exercici disposem
d’existències valorades en 6.000€, durant l’exercici hem venut per
700€ i les existències finals es valoren en 5.800€.
Resultat = Vendes - Compres -Ef + Ei = 700 – 0 – 5.800 + 6.000 = 500
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Una part (700€) ja es troba recollida als moviments dels
comptes de gestió per compres i vendes. L’altra part, la que recull el
cost de les mercaderies que han sortit (200€), surt pels assentaments
de regularització de les existències. D’aquí el resultat = 700€ – 200€ =
500€.
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El COMPTE DE RESULTATS és el document que ens dóna la
informació de la gestió econòmica de l’empresa. El resultat s’obté per
la diferència entre ingressos i despeses.
Recordem que els comptes de despeses presenten saldo deutor i
que els d’ingressos saldo creditor. No hem de confondre ingressos i
despeses amb cobraments i pagaments. Els ingressos i les despeses es
produeixen en el moment en què té lloc el fet que origina el dret a
cobrar o l’obligació a pagar, no quan es produeix el corrent monetari.
Això respon al criteri de meritament.
Els saldos els obtenim del Balanç de comprovació de sumes i
saldos. Hem de diferenciar els diferents ingressos i despeses per a
una millor interpretació del resultat. Així, en un exercici econòmic
calcularem en primera instància tres tipus de resultats:
1.

RESULTAT D’EXPLOTACIÓ: Dóna informació sobre la gestió
pròpia del negoci, és a dir, referent a l’activitat per a la qual s’ha
constituït l’empresa o entitat pública. Es calcula per diferència
entre els ingressos d’explotació i les despeses d’explotació. Entre
els ingressos d’explotació hi trobem les vendes o altres ingressos
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de gestió (en el cas d’una entitat pública, els ingressos
corrents). Entre les despeses d’explotació hi ha les compres, la
variació d’existències, el subministrament elèctric, els costos de
personal, els lloguers, etc.
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2.

RESULTAT FINANCER: És el fruit de l’activitat financera de
l’empresa. Es calcula per diferència entre els ingressos financers
i les despeses financeres. Els ingressos financers són els
generats per les inversions en productes com els comptes
corrents, els dipòsits a termini, la participació en el capital
d’altres empreses, els fons d’inversió o el deute públic. Les
despeses financeres són les generades pels productes financers
contractats per l’empresa o entitat pública, com, per exemple, els
préstecs, les pòlisses de crèdit o els interessos del descompte
d’efectes.

3.

RESULTAT
EXTRAORDINARI:
S’obté
d’activitats
no
repetitives o extraordinàries. Surt per diferència entre els
ingressos extraordinaris i les despeses extraordinàries. Així, per
exemple, en el cas d’un ajuntament, el produït per la venda d’un
mobiliari. Si el preu de venda es major que el valor net comptable
del bé tindrem un guany extraordinari; si és inferior, una pèrdua.

Arribem al resultat de l’exercici per agrupació dels diferents
resultats prèviament calculats:
•

El RESULTAT ORDINARI és la suma del resultat
d’explotació i del resultat financer.

•

El RESULTAT DE L’EXERCICI és la suma del resultat
ordinari i del resultat extraordinari.

En funció de si el valor d’aquest resultat de l’exercici és positiu
o negatiu, parlarem de BENEFICI o de PÈRDUA. En cas de benefici el
compte de pèrdues i guanys presenta saldo creditor i si són pèrdues
presenta saldo deutor. En tot cas, El compte de pèrdues i guanys
sempre sortirà amb el passiu, per tant, en negatiu si són pèrdues.
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El procés comptable condueix a l’obtenció de documents
sintètics: Balanç de situació, Compte de pèrdues i guanys i Memòria, la
qual clarifica i complementa als dos estats anteriors. Però, la funció
comptable no finalitza aquí, ja que cal traslladar tota aquesta
informació al seus usuaris, els quals són diversos i amb diferents
objectius:
• Els responsables de la gestió de la empresa / ens públic
• Socis / accionistes de l’empres
• Entitats financeres que presten els seus diners
• Els treballadors
• Els clients / ciutadans
• Els proveïdors i creditors
• Les diferents administracions superiors, Hisenda i la Seg.
Social
Per tal de subministrar una informació homogènia i útil per a
tothom, la qual també pugui possibilitar la comparació amb altres
empreses o entitats públiques, es va enllestir ja fa anys un procés de
normalització comptable, el qual havia de portar a l’anomenat PLA
GENERAL DE COMPTABILITAT. Aquest s’havia de configurar com la
normativa bàsica que regulés i expliqués tot el procés comptable
general, així com la informació que s’havia de retre a tercers.
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Els primers fruits del procés d’homogeneïtzació van ser la
Instrucció de Comptabilitat para l’Administració Local, de 17/07/1990
(de fet desenvolupada segons el mandat de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, Reguladora de les Hisendes Locals) i la posterior Instrucció
de Comptabilitat Pública, de 16/05/94, per a l’administració de l’Estat (i
adaptat per ordre de 28/08/96 per la Generalitat de Catalunya per a la
seva administració autonòmica).
Mentre que el PGCAL de 1990 s’inspirava en el PGC del sector
privat de 1973, el PGCP de 1994 ja adaptava a l’administració central el
nou PGC del sector privat de 20/12/1990. Així, encara que l’adopció de
la partida doble per al sector públic local a partir de 1992 era un gran
avanç, el pla arribava amb retard i no contemplava realitats com els
contractes d’arrendament financer, ja contemplats al PGCP de l’Estat
de 1994.
Per tot l’anterior la IGAE decidí enllestir un nou pla comptable que
salvés les mancances de l’anterior. La nova norma va restar
definitivament aprovada el 23/11/04, per les ordres del ministeri
d’Economia
i
Hisenda
EHA/4040/2004,
EHA/4041/2004
i
EHA/4042/2004 , les quals comprenien les noves Instruccions
de Comptabilitat Local (models bàsic, normal i simplificat), aplicables a
partir de l’1 de gener de 2006.
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Finalment, el procés d’actualització va portar a l’aprovació per a
l’Administració General de l’Estat d’un nou Pla General de
Comptabilitat Públic, per Ordre EHA/1037/2010, de 13 d’abril, el
qual adapta al Sector Públic el vigent Pla de Comptabilitat General
(per a empreses), aprovat per RD 1514/2007, de 16 de novembre.
Els canvis introduïts són significatius a nivell del marc conceptual de la
comptabilitat, de les normes de reconeixement i valoració,
especialment aquelles que es donen al contingut dels comptes anuals.
L’adaptació al Sector Públic Local s’ha produït amb l’aprovació
de les Ordres HAP 1781/2013 (per al model normal) i HAP
1782/2013, (per al model simplificat i que modifica el model bàsic)
ambdues de 20 de setembre.
La ICAL 2013, igual que ja feia l’anterior ICAL 2004, estableix
tres model possibles a aplicar, en funció de la població i de la quantia
del pressupost d’ingressos inicial:
•

Es preveu el model bàsic per a entitats amb un pressupost
inferior als 300.000’- euros.

•

El model simplificat per a entitats amb pressupost inferior a
3.000.000’-euros i població inferior als 5.000 habitants.

•

El model normal obligatori per la resta d’entitats.

Les entitats dependents han d’ajustar-se al model utilitzat per
l’entitat mare.
El canvi d’un model a l’altre de superior s’aplicarà a partir de l’1
de gener de l’any que s’aprovi un pressupost, per tercer any consecutiu,
que superi el límit del model utilitzat fins a la data.
En el model bàsic no s’utilitza la partida doble i els principis
comptables sols actuen com a reglamentació supletòria, ja que no
figuren a l’ordre EHA del model bàsic de forma explícita.
Els comptes s’especificaran a 4 dígits en el model normal (tret
de la novetat de la utilització vinculant d’alguns comptes específics a 5
dígits), mentre que en el simplificat ho seran a 3 dígits.
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L’anàlisi de la ICAL 2013 l’efectuarem sobre la base del model normal,
què és el més complet.
En les regles 11 i 12 del model Normal trobem la
DEFINICIÓ I L’OBJECTE:
•

Configura la comptabilitat de les entitats locals com un sistema
d’informació sobre l’activitat econòmica – financera, patrimonial i
pressupostària desenvolupada durant l’exercici comptable.

•

L’objecte és doble:
o

Registrar tots els fets de naturalesa pressupostària,
econòmica, financera i patrimonial que es produeixen en
l’àmbit de l’ens.

o

Mostrar, per mitjà d’informes i estats, la imatge fidel del
seu patrimoni, situació financera, els resultats i l’execució
del pressupost.

A l’actual ICAL destaca la importància dels PRINCIPIS
COMPTABLES com a eixos directors de l’operativa comptable, ja que en
principi són d’obligat compliment. S’enumeren a l’apartat 3r de la
Primera part del Pla General de Comptabilitat Pública adaptat a
l’Administració Local.
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S’explicita un primer grup de principis de caràcter econòmicpatrimonial:
1.

Principi de gestió continuada: Hom presumeix la continuïtat de
l’ens en l’activitat per temps indefinit. Per tant, l’aplicació dels
principis comptables no tendirà a determinar el valor liquidatiu del
patrimoni.

2.

Principi de meritament: La imputació temporal de despeses i
ingressos ha d’efectuar-se en funció del corrent real de béns i
serveis i no en el moment en què es produeixi el corrent monetari o
financer derivat d’aquells.

3.

Principi d’uniformitat: Adoptat un criteri d’aplicació dels principis
ha de mantenir-se en el temps, mentre no variïn els supòsits
utilitzats per la seva elecció.

4.

Principi de prudència: Els ingressos s’han de comptabilitzar només si
són certs a la data de tancament de l’exercici. En canvi, en el cas de
les despeses també les que siguin previsibles.

5.

Principi de no compensació: No s’han de compensar despeses amb
ingressos ni partides de l’actiu amb partides del passiu.

6.

Principi d’importància relativa: Pot no aplicar-se algun principi si no
té incidència significativa ni altera la imatge fidel de l’ens.
I després un segon grup de caràcter pressupostari:

1.

Principi d’imputació pressupostària: Les obligacions pressupostàries
s’imputaran al pressupost de l’exercici en què es realitzin. Els drets
s’imputaran al pressupost de l’exercici en què es reconeguin o
liquidin. Cas de conflicte amb altres principis, prevaldran els
principis de registre i de meritament.

2.

Principi de desafectació: En general, els ingressos pressupostaris
es destinaran a finançar la totalitat de les despeses
pressupostàries, sense que es pugui establir relació directa entre
els uns i els altres. Això no impedeix l’afectació d’ingressos
específics per a determinades despeses.

Respecte a la ICAL de 2004 alguns principis d’aquella perden ara
tal consideració però apareixen inclosos en altres parts del marc
conceptual. Així, els principis de correlació d’ingressos i despeses i el de
registre a l’apartat 5è, el principi d’entitat comptable a l’apartat 1r, i el
principi de preu d’adquisició s’inclou entre els criteris de valoració de
l’apartat 6è.
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L’ordre EHA per la qual s’aprova la ICAL 2013 MODEL
NORMAL s’estructura en quatre títols en els quals es tracta des del
concepte i finalitats fins a la informació a obtenir del sistema
comptable (títol IV). Destaca el títol II, que conté totes les regles
comptables a seguir en el procés de comptabilització. I al cap II
d’aquest títol es defineixen àrees d’especial importància:
Secció 1a – Romanents de crèdit
Secció 2a – Projectes de despesa
Secció 3a – Despeses amb finançament afectat
Secció 4a – Administració de recursos pe compte d’altres ens
públics
Ja no es tracten àrees sí especificades a la ICAL 2004:
Immobilitzat, endeutament, pagaments a justificar i bestretes
de caixa fixa. El motiu és que es considera que no cal incidir
sobre elles perquè ja són prou conegudes.
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El Pla GENERAL DE COMPTABILITAT PÚBLICA PER A
L’ADMINISTRACIÓ LOCAL apareix com a annex, estructurat en cinc
parts:
1a part: MARC CONCEPTUAL DE LA COMPTABILITAT
PÚBLICA. És una novetat. Recull els documents que integren els comptes
anuals, els requisits d’informació comptable, els principis comptables, la
definició dels elements dels comptes anuals i els criteris comptables per
al registre i valoració d’aquests elements, amb la finalitat d’assolir
l’objectiu de la imatge fidel.
2a part: NORMES DE RECONEIXEMENT I VALORACIÓ. Són
un desenvolupament dels principis comptables i resta de disposicions de
la 1a part. Aquestes normes són més àmplies que a l’anterior ICAL i
estableixen quins són els criteris de reconeixement i valoració de les
operacions comptables i dels elements patrimonials.
3a part: COMPTES ANUALS. On s’especifica els estats que han
d’elaborar i aprovar les entitats públiques amb la finalitat de possibilitar
la informació a tercers o a la pròpia corporació sobre la situació
patrimonial i financera, sobre el resultat econòmic - patrimonial i sobre
l’execució del pressupost.
4a part: COMPTES ANUALS. Codifica els comptes i els
estructura en grups i subgrups, per assolir una aplicació pràctica, senzilla
i uniforme a les empreses. El Quadre de Comptes té caràcter obligatori
tret dels casos expressament previstos:
- Al grup 3, Existències, són orientatius els codis i denominacins
dels comptes dels subgrups 30 a 38.
- El grup 0, Comptes de control pressupostari, és opcional.
5a part: DEFINICIONS I RELACIONS COMPTABLES. En què
s’expliquen el funcionament dels diferents comptes del Pla.
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El QUADRE DE COMPTES és una eina molt pràctica ja que
permet codificar els comptes de manera homogènia per a totes les
entitats públiques.
El quadre de comptes s’estructura en 10 grups segons la seva
naturalesa. Cada grup es divideix en diferents subgrups. Els comptes es
codifiquen a 4 o 5 dígits (3 en el model simplificat). El 1r dígit fa
referència al grup comptable, el segon al subgrup comptable i el 3r a un
mateix tipus d’element comptable (en els grups 1 a 9). S’han d’utilitzar
els comptes codificats i, en principi, només cabria la creació de comptes
nous pel 4t dígit si ens cal subdividir algun compte establert pel PGC
només a 3 dígits.
El quadre de comptes té caràcter obligatori tret del cas ja
comentat dels subgrups 30 a 38 (on els codis i denominacions són
orientatius) i del grup 0 (opcional).
L’objectiu de la codificació és implantar una homogeneïtzació de
forma que totes les entitats utilitzin els mateixos comptes i així poder
interpretar les seves comptabilitats amb els mateixos criteris.
Tret del grup zero (comptes de control pressupostari, que fan
referència a les diferents fases de la comptabilitat
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pressupostària), cada grup del PGCP es relaciona amb uns elements del
balanç de situació (actiu, passiu i patrimoni net) o amb els ingressos o
despeses del compte de resultats. Al quadre de dalt podem veure la
relació amb els elements del balanç. En el cas del compte de resultats,
a les despeses els corresponen els comptes de grup VI i als ingressos
els comptes de grup VII. El guany o pèrdua de l’exercici (diferència
entre comptes de grup VII i VI) anirà al patrimoni net dins del compte
129.
Els GRUPS DE COMPTES són els següents:
1. Finançament bàsic:
10.- Patrimoni
12.- Resultats (de l’exercici i d’exercicis anteriors)
13.- Subvencions i ajustos per canvi de valor
14.- Provisions a LLT
15.- Emprèstits i altres emissions anàlogues a LLT
16.- Deutes a LLT amb entitats del grup, multigrup i associades
17.- Deutes a LLT per préstecs rebuts i altres conceptes
18.- Fiances i dipòsits rebuts (pressupost d’ingressos) i ajustos per
periodificació a LLT
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2. Actiu no corrent (abans Immobilitzat):
20.- Immobilitzacions intangibles: software desenvolupat, concessions
rebudes, ...
21.- Immobilitzacions materials: Terrenys, construccions, maquinària,
mobiliari, ordinadors, vehicles, ...
22.- Inversions immobiliàries
23.- Immobilitzacions materials i inversions immobiliàries en curs.
24.- Patrimoni públic del sòl (ha de ser declarat com a tal expressament
per la corporació)
25.- Inversions financeres a LLT en entitats del grup, multigrup i
associades: crèdits concedits, accions i bons adquirits, ...
26.- Altres inversions financeres a LLT
27.- Fiances i dipòsits constituïts a LLT (pressupost de despeses)
28.- Amortització acumulada de l’immobilitzat (AAIM i AAII)
29.- Deteriorament de valor d’actius no corrents: per depreciació de
l’immobilitzat i per insolvències de crèdits a LLT.
Nota: Les despeses a distribuir en diversos exercicis desapareixen en
aquest PGCP.
3. Existències altres actius en estat de venda
4. Creditors i deutors
40.- Creditors pressupostaris
41.- Creditors no pressupostaris
43.- Deutors pressupostaris
44.- Deutors no pressupostaris
45.- Deutors i creditors per administració de recursos per compte
d’altres ens públics
47.- Administracions públiques (deutores o creditores): Hisenda Pública
per IVA o IRPF, Seguretat Social.
48.- Ajustos per periodificació: Ingressos i despeses anticipats
49.- Deteriorament de valor de crèdits: Inclou la provisió per
insolvències (compte 490 – Deteriorament de valor de crèdits)
5. Comptes financers (Curt Termini)
50.- Emprèstits i i altres emissions anàlogues a CT
51.- Deutes a CT amb entitats del grup, multigrup i associades
52.- Deutes a CT per préstecs rebuts i altres conceptes: Inclou els
deutes per operacions de tresoreria
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53.- Inversions financeres a CT en entitats del grup, multigrup i associades
54.- Altres inversions financeres a CT: crèdits a CT concedits, valors de renda
fixa a CT adquirits, ...
55.- Altres comptes financers: Ingressos i pagaments pendents d’aplicar
56.- Fiances i dipòsits rebuts i constituïts a CT i ajustos per periodificació:
Pressupostaris i no pressupostaris. Els ajustos per periodificació
(ingressos i despeses anticipats) eren al subgrup 58 a l’anterior PGCP.
57.- Efectiu i actius líquids equivalents: Tresoreria (Caixa, bancs, dipòsits a
termini, ...)
58.- Provisions a CT
59.- Deteriorament de valor d’inversions financeres a CT
6. Compres i despeses per naturalesa
60.- Compres
61.- Variació d’existències
62.-

Serveis
exteriors:
Arrendaments,
d’assegurances, serveis de professionals, ...

subministraments,

primes

63.- Tributs
64.- Despeses de personal i prestacions socials
65.- Transferències i subvencions: partides Cap. IV i VII del pressupost de
despeses
66.- Despeses financeres
67.- Pèrdues procedents d’actius no corrents, altres despeses de gestió
ordinària i despeses excepcionals
68.- Dotacions per a amortitzacions: AIM i AII
69.- Pèrdues per deteriorament: Inclou la dotació a la provisió per a
insolvències (compte 698 – Pèrdues per deteriorament de crèdits i altres
inversions financeres)
7. Vendes i ingressos per naturalesa
70.- Vendes i ingressos per actius construïts o adquirits per a altres entitats
71.- Variació d’existències
72.- Impostos directes: IBI, IVTM, plusvàlua, IAE
73.- Impostos indirectes: IVA, ICIO, ...
74.- Taxes, preus públics, contribucions especials i ingressos urbanístics:
També les quotes urbanístiques.
75.- Transferències i subvencions: partides cap. IV i VII del pressupost
d’ingressos

46

76.- Ingressos financers
77.- Beneficis procedents d’actius no corrents, altres ingressos de
gestió ordinària i ingressos excepcionals
78.- Treballs realitzats per a l’entitat: per al pròpi immobilitzat
79.- Excessos i aplicacions de provisions i de pèrdues per
deteriorament: Inclou l’aplicació de la provisió d’insolvències
(compte 798 – Reversió del deteriorament de crèdits i altres
inversions financeres)
8. Despeses imputades al patrimoni net
80.- Pèrdues per valoració d’actius financers
81.- Despeses en operacions de cobertura
82.- Despeses per valoració de l’immobilitzat no financer
84.- Imputació de subvencions
89.- Despeses de participacions en entitats del grup, multigrup i
associades amb ajustos valoratius positius previs
9. Ingressos imputats al patrimoni net
90.- Ingressos per valoració d’actius financers
91.- Ingressos en operacions de cobertura
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92.- Ingressos per valoració de l’immobilitzat no financer
84.- Ingressos per subvencions
89.- Ingressos de participacions en el patrimoni d’entitats del grup,
multigrup i associades amb ajustos valoratius negatius previs
Nota: Es creen els nous grups 8 i 9 per recollir aquelles disminucions
o increments del patrimoni net de la entitat que no s’imputen al
resultat econòmic-patrimonial de l’exercici en què es generen
0. Comptes de control pressupostari
Per recollir tot el procés comptable pressupostari a partir de les
diferents fases de despeses i d’ingressos: crèdits inicials, modificacions
de crèdits, retencions de crèdit, autoritzacions, disposicions, drets i
obligacions reconegudes, ... La seva utilització és opcional en aquesta
ICAL.

Per últim cal remarcar que la ICAL 2013 especifica en la regla 45
quins són els estats que integren el COMPTE d’una entitat pública:
• El BALANÇ
• EL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMICO-PATRIMONIAL
• L’ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET (*)
• L’ESTAT DE FLUXES D’EFECTIU (*)
• L’ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
• LA MEMÒRIA
(*) La ICAL 2013 introdueix aquests dos nous estats
La regla 48.3 afegeix com a documentació complementària per a les
entitats amb població superior a 50.000’- habitants i resta d’entitats
locals d’àmbit superior:
• Una MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL COST I RENDIMENT DELS
SERVEIS PÚBLICS
• Una MEMÒRIA DEMOSTRATIVA DEL GRAU DE COMPLIMENT
DELS OBJECTIUS PROGRAMATS amb indicació dels previstos i
assolits, amb indicació de llur cost.
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La comptabilitat pressupostària d’ingressos i despeses es troba
interrelacionada amb la comptabilitat de partida doble o financera. La
comptabilitat pressupostària és la de l’acte administratiu i es basa
doncs en les operacions de les diferents fases del procés d’execució de
despeses i d’ingressos. Cada operació pressupostària porta implícit un
assentament comptable de partida doble.
En un primer estadi (opcional, però) tenim les operacions de les
fases prèvies al reconeixement de les obligacions a despeses o prèvies
al reconeixement dels drets a ingressos. Cada fase va associada a uns
comptes de grup 0 de PGC.
En un segon estadi de l’execució pressupostària, en el moment de
reconèixer obligacions al pressupost de despeses o drets al pressupost
d’ingressos, entren en lloc comptes patrimonials o de gestió. La
connexió s’estableix entre les classificacions econòmiques i els comptes
del PGCP. Només les partides d’ingressos de romanent (article 87 de la
classificació econòmica d’ingressos) no tenen comptes associats ja que
només s’utilitzen al pressupost per no desequilibrar-lo quan es financen
modificacions del pressupost de despeses amb romanent líquid
de tresoreria. En aquestes partides de romanent no pot haver-hi mai
operacions ni poden aparèixer en el pressupost inicial.
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A banda, les fases d’OR i DR faran entrar en lloc els comptes de
grup 4 de PGC, de creditors i deutors. Hem de recordar que cada fase
pressupostària porta associat un assentament model de partida doble.
Hi haurà econòmics que només admetran un compte de PGCP, per
exemple l’econòmic d’ingressos 113, impost de vehicles de tracció
mecànica, que lligarà només amb el compte 725 de PGCP, d’igual
descripció. En canvi, altres econòmics podran lligar amb diferents
comptes de PGCP, encara que sempre del mateix grup o subgrup.
Els comptes de tresoreria del PGCP van lligats a les fases
pressupostàries de tresoreria: pagaments i cobraments.
A dalt podem veure un esquema bàsic de la relació entre
econòmics i comptes del Pla General de Comptabilitat.
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CURS DE GESTIÓ LOCAL
Diputació de Barcelona
Intervenció General
Servei d’Assistència a la Gestió Econòmica Local

CAS PRÀCTIC 5
L’ajuntament de Sant Miquel de Sau presenta el següent balanç de situació
inicial (01/01/201X):

ACTIU
PGC
2110
2120

Descripció
Edificis
Infraestructures

2140
2160

Maquinaria
Mobiliari

2170

Equips processos
informació
Vehicles

2180
2810
4310
4900
5710
5700

AAIM
Deutors pressup.
pdents. cobrament
Prov. Insolvències
Bancs c/c
Caixa efectiu
TOTAL ACTIU

PASSIU
Import
PGC
6.000.000 1000
10.000.000 1200

300.000 1700
30.000 4010
6.000 4751
90.000 4760
-450.000 5210
200.000

Descripció
Patrimoni
Resultats d’exercicis
anteriors
Préstecs a LLT
Creditors
pressup.
pdents. de pagar
HP creditora IRPF

Import
15.723.000
6.000

300.000
80.000
50.000

Seguretat Social
creditora
Préstecs a CT

20.000

TOTAL PASSIU

16.181.000

2.000

-20.000
20.000
5.000
16.181.000

NOTES PRÈVIES:
1. Per simplificar el procés, aquí fem la suposició que tots els pagament
periòdics són anuals (nòmina i retencions, quotes del préstec,
subministraments, ...).
2. En el mateix sentit prescindim dels comptes de control pressupostari en els
assentaments de la fase comptable d’obligació reconeguda en despeses. A
més, no contemplem fases prèvies (RC, A, AD, ..) ni, en ingressos, el tipus
d’exacció. També amb aquesta finalitat didàctica fem desaparèixer la fase
pressupostària d’ordenació de pagaments, paguem directament.
3. Els comptes només apareixen per facilitar el seguiment del cas pràctic. No
és l’objectiu d’aquest l’ús del quadre de comptes de la ICAL 2013.
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CURS DE GESTIÓ LOCAL
Diputació de Barcelona
Intervenció General
Servei d’Assistència a la Gestió Econòmica Local

CAS PRÀCTIC 5 (Cont.)
EXERCICIS:
1. A data 01 de gener de 201X efectuem l’assentament d’obertura al llibre diari i
a continuació obrim tots els comptes al llibre major
2. El 10/01/1X ens ingressen els diners d’una transferència de 80.000€ del
recaptador pels rebuts d’ingressos cobrats. L’agent recaptador ens passa la
relació d’ingressos; 30.000’- euros corresponen a autoliquidacions, la resta són
de padrons d’exercicis tancats.
3. El 20/01/1X paguem a Hisenda Pública i a la Seguretat Social les retencions
practicades al 4t trimestre i al mes de desembre de l’any anterior,
respectivament.
4. Paguem la nòmina de l’exercici 201X. El sou brut ascendeix a 48.000’euros. La retenció de l’IRPF puja a 9.600’- euros i la de Seguretat Social a
2.400’- euros. La quota patronal de l’exercici suma 14.400’- euros.
5. L’ajuntament rep certificacions d’obres contractades per 90.000’- euros, per
la qual cosa reconeix les corresponents obligacions de despeses. Durant
l’exercici paguem 40.000’- euros d’aquestes obligacions reconegudes.
6. Cobrem les transferències per participació en els ingressos de l’Estat i de la
Generalitat, per un import de 150.000’- euros.
7. L’ajuntament paga subministraments (aigua, llum, gas,....) per 4.000’- euros.
8. L’ajuntament concedeix a famílies necessitades del municipi ajudes per
capítol IV del pressupost de despeses. Les famílies han passat durant l’exercici
a cobrar-les en efectiu per la Caixa Corporació.
9. Durant l’exercici paguem a creditors pressupostaris d’exercicis anteriors per
import de 40.000’- euros.
10. Paguem les quotes del préstec: amortitzem capital per 20.000’.- euros i els
interessos pugen a 1.500’- euros.
11. Cancel·lem l’operació de tresoreria. Els interessos carregats per les
disposicions efectuades sumen 100’- euros.
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CURS DE GESTIÓ LOCAL
Diputació de Barcelona
Intervenció General
Servei d’Assistència a la Gestió Econòmica Local

CAS PRÀCTIC 5 (Cont.)
12. Durant l’exercici reconeixem drets a capítols d’ingressos corrents (I a V) per
un total de 200.000’- euros. D’aquestos cobrem durant l’exercici 100.000’euros.
13. A 31/12/1X calculem la dotació d’amortització d’immobilitzat material (AIM).
Són 50.000’- euros. La comptabilitzem.
14. La dotació per a la provisió d’insolvències de deutors per a l’exercici 201X
és de 16.000’- euros. Fem els assentaments comptables adients per ajustar-la
en el balanç de situació.
15. Procedim a la confecció del compte de resultats.
16. Obtenim el balanç de situació final i fem l’assentament de tancament, a
31/12/1X.
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Àrea de Presidència

Intervenció General

Servei d’Assistència a la Gestió Econòmica Local

RESOLUCIÓ EXERCICI 5
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Servei d’Assistència a la Gestió Econòmica Local
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Àrea de Presidència

Intervenció General

Servei d’Assistència a la Gestió Econòmica Local

ASSENTAMENTS LLIBRE DIARI (I)
1.-

Assentament d’obertura:
Deure

01/01/201X (1)

6.000.000 (2110) Edificis
10.000.000 (2120) Infraestructures

a

Haver

(1000) Patrimoni

15.723.000

(1200) Rtats ex anteriors

6.000

(1700) Préstecs a LLT ent. crèdit 300.000

300.000 (2140) Maquinària
30.000 (2160) Mobiliari

(4010) Creditors pressupostaris

80.000

6.000 (2170) Equips proc. inf.

(4751) HP creditora IRPF

50.000

(4760) S. Social creditora

20.000

90.000 (2180) Vehicles
-450.000 (2810) AAIM

(5210) Préstecs a CT

2.000

200.000 (4310) Deutors pr. a cobrar
-20.000 (4900) Deterior valor crèd op gestió
20.000 (5710) Bancs c/c
5.000 (5700) Caixa operativa
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ASSENTAMENTS LLIBRE DIARI (II)
2.-

Ingrés transferència agent recaptador (una part són autoliquidacions):
Deure

Haver

30.000 (4300) Deutors pressup.

a (7XXX) Ingressos

30.000

80.000 (5710) Bancs c/c

a

(4310) Deutors pr. tancats

50.000

(4300) Deutors pr. corrent

30.000

3.-

Pagament a Hisenda i a la Seguretat Social:
Deure

50.000 (4751) HP creditora IRPF
20.000 (4760) S. Social creditora
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10/01/201X (2-3)

20/01/201X (4)
a (5710) Bancs c/c

Haver
70.000

Àrea de Presidència

Intervenció General

Servei d’Assistència a la Gestió Econòmica Local

ASSENTAMENTS LLIBRE DIARI (III)
4.-

Pagament de la nómina (les retencions resten pendents de pagar):
Deure

48.000 (640X) Sous i salaris
48.000 (4000) Creditors per OR

XX/XX/201X (5-6)

Haver

a (4000) Creditors per OR

48.000

(4751) HP cred. IRPF

9.600

(4760) S. Social cred.

2.400

(5710) Bancs c/c

36.000

Comptabilització de la quota patronal:
Deure

XX/XX/201X (7-8)

Haver

14.400 (642X) Cotitz. soc. empresa a (4000) Creditors per OR

14.400

14.400 (4000) Creditors per OR

14.400

a (4760) S. Social cred.
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ASSENTAMENTS LLIBRE DIARI (IV)
5.-

OR i pagaments de les certificacions d’obres:
Deure

Haver

90.000 (2320) Infraestruct. en curs

a (4000) Creditors per OR

90.000

40.000 (4000) Creditors per OR

a

40.000

6.-

(5710) Bancs c/c

Cobrament trasnferències Estat i Generalitat:
Deure
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XX/XX/201X (9-10)

XX/XX/201X (11-12)

Haver

150.000 (4300) Deutors pr. Corrent

a (7500) Transferències corrents 150.000

150.000 (5710) Bancs c/c

a (4300) Deutors pr. corrent

150.000

Àrea de Presidència
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ASSENTAMENTS LLIBRE DIARI (V)
7.-

Càrrec en compte dels rebuts de subministraments:
Deure

XX/XX/201X (13-14)

Haver

4.000 (628X) Subministraments

a (4000) Creditors per OR

4.000

4.000 (4000) Creditors per OR

a (5710) Bancs c/c

4.000

8.-

Subvencions corrents a famílies necessitades:
Deure

XX/XX/201X (15-16)

Haver

3.000 (651X) Subv. corrents

a (4000) Creditors per OR

3.000

3.000 (4000) Creditors per OR

a (5700) Caixa efectiu

3.000
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ASSENTAMENTS LLIBRE DIARI (VI)
9.-

Pagaments d’exercicis tancats:
Deure

XX/XX/201X (17)

Haver

40.000 (4010) Creditors pr. tancats a (5710) Caixa efectiu
10.-

40.000

Pagament quotes préstec:
Deure

XX/XX/201X (18-19)

20.000 (1700) Préstecs a LLT

Haver

a (4000) Creditors per OR

21.500

a (5710) Bancs c/c

21.500

1.500 (6625) Interessos deutes amb
entitats de crèdit
21.500 (4000) Creditors per OR
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ASSENTAMENTS LLIBRE DIARI (VII)
11.-

Cancel·lació de l’operació de tresoreria:
Deure

XX/XX/201X (20)

2.000 (5210) Deutes per OT

a

Haver

(5710) Bancs c/c

2.000

Interessos carregats en compte per les disposicions efectuades:
Deure

XX/XX/201X (21-22)

100 (6625) Interessos deutes amb

Haver

a (4000) Creditors per OR

100

a (5710) Bancs c/c

100

entitats de crèdit
100 (4000) Creditors per OR
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ASSENTAMENTS LLIBRE DIARI (VIII)
12.-

Reconeixement i posterior cobrament parcial d’ingressos corrents:
Deure

Haver

200.000 (4300) Deutors pr. corrent a (7XXX) Ingressos pressup.

200.000

100.000 (5710) Bancs c/c

100.000

13.-

a (4300) Deutors pr. corrent

Comptabilització dotació amortització immobilitzat material:
Deure

50.000 (6810) Dotació AIM
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XX/XX/201X (23-24)

31/12/201X (25)
a (2810) AAIM

Haver
50.000
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ASSENTAMENTS LLIBRE DIARI (IX)
14.-

Provisió d’insolvències de deutors per a 201X: 16.000’- euros.
Primer donem de baixa la provisió de l’any anterior (és la que sortia al
balanç inicial).
Deure

31/12/201X (26)

20.000 (490X) Deteriorament del

Haver

a (798X) Reversió de deteriora 20.000

valor de crèdits

ment de crèdits

A continuació dotem la nova provisió:
Deure

31/12/201X (27)

Haver

16.000 (698X) Pèrdues per deteriora a (490X) Deteriorament del
ment de crèdits

16.000

valor de crèdits
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15 - COMPTE DE RESULTATS (I)
1.-

Fem un trasllat dels saldos deutors de despeses i dels saldos creditors
d’ingressos.
Despeses

Ingressos

48.000 (6400) Sous i Salaris

(7XXX) Ingressos pressup.

230.000

14.400 (6420) Quotes S. Social empr.

(7500) Transfer. corrents

150.000

(798X) Reversió deteriora

20.000

4.000 (6280) Subministraments
3.000 (6510) Subvencions corrents

ment de crèdits

1.600 (6625) Inter. deutes ent. crèdit
50.000 (6810) AIM
16.000 (698X) Pèrdues deterio. crèdits
137.000 TOTAL DESPESES
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15 - COMPTE DE RESULTATS (II)
2.-

Calculem els diferents resultats tal com ho hem exp

licat:
RESULTAT D’EXPLOTACIÓ = 400.000 − 135.400 = 264.600’- euros
RESULTAT FINANCER

=

−

1.600 = (1.600)’- euros

RESULTAT ORDINARI

= 263.000’- euros

RESULTAT EXTRAORD.

=

RESULTAT EXERCICI

= 263.000’- euros

0’- euros

Nota: Aquesta classificació és genèrica i no totalment coincident amb la de la ICAL 2013, la qual divideix entre
resultat de les operacions no financeres (resultat de la gestió ordinària + Deteriorament de valor i rtats. per
alienació de l’immobilitzat no financer i actius en estat de venda + saldo compte 775,778 i 678) i resultat
d’operacions financeres. La suma dona el Resultat net de l’exercici. I només després afegeix ajustos al
compte del resultat de l’exercici anterior, a manera de resultat extraordinari.
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15 - COMPTE DE RESULTATS (III)
3.-

Previ al tancament obtenim el saldo del compte 129, resultats de l’exercici, saldant els comptes de gestió (posem llur saldos canviats a l’assent.).
Deure

31/12/201X (28)

230.000 (7XXX) Ingressos pressup.
150.000 (7500) Transfer. Corrents
20.000 (798X) Prov. insolv. aplic.

Haver

a (6400) Sous i Salaris

48.000

(6420) Quotes S. Social empr. 14.400
(6280) Subministraments

4.000

(6510) Subvencions corrents

3.000

(6620) Interessos deutes a LLT 1.600
(6810) AIM

50.000

(698X) Dotació prov. insolv.

16.000

(1290) Resultats de l’exercici 263.000
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16 - TANCAMENT (I)
1.-

Amb els saldos del major corresponents als comptes patrimonials confeccionem
el balanç de situació final (31/12/201X).
ACTIU

6.000.000 (2110) Edificis
10.000.000 (2120) Infraestructures
300.000 (2140) Maquinària
30.000 (2160) Mobiliari
6.000 (2170) Equips processos inform.

PASSIU
(1000) Patrimoni
(1200) Resultats exercicis anteriors

15.723.000
6.000

(1290) Resultats exercici

263.000

(1700) Préstecs a llarg termini amb ent crèdit

280.000

(4000) Creditors pressup. Corrent

50.000

90.000 (2180) Vehicles

(4010) Creditors pressup. tancats

40.000

90.000 (2320) Infraestructures en curs

(4751) HP creditora per IRPF

9.600

(4760) Seg. Social creditora

16.800

(500.000) (2810) AAIM
100.000 (4300) Deutors pr. corrent

TOTAL PASSIU

16.388.400

150.000 (4310) Deutors pr. tancats
(16.000) (4900) Deterior valor crèd op gestió
136.400 (5710) Bancs c/c
2.000 (5700) Caixa operativa
16.388.400

TOTAL ACTIU
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16 - TANCAMENT (II)
2.-

Per tancar ja només resta fer l’assentament de tancament. Posem els saldos deutors
a l’haver i els saldos creditors al deure. Així saldem tots els comptes patrimonials.
Deure

31/12/201X (29)

15.723.000 (1000) Patrimoni.
6.000 (1200) Resultats ex. anteriors

a

(2110) Edificis
(2120) Infraestructures

263.000 (1290) Resultats exercici

(2140) Maquinària

280.000 (1700) Préstecs a LLT amb ent crèdit

(2160) Mobiliari

6.000.000
10.000.000
300.000
30.000

50.000 (4000) Creditors pressup. corrent

(2170) Equips processos inform.

40.000 (4010) Creditors pr. tancats

(2180) Vehicles

90.000

(2320) Infraestructures en curs

90.000

9.600 (4751) HP creditora per IRPF
16.800 (4760) Seg. Social creditora

(2810) AAIM

6.000

(500.000)

(4300) Deutors pressup. corrent

100.000

(4310) Deutors pressup. tancants

150.000

(4900) Deterior valor crèd op gestió

(16.000)

(5710) Bancs c/c

136.400

(5700) Caixa operativa
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LLIBRE MAJOR DE COMPTES (I)
COMPTES D’ACTIU
Deure

2110

(1) 6.000.000

Deure

Deure
(1) 90.000
Deure

Haver

30.000 (29)
2180

Haver

90.000 (29)
4300

Haver

30.000

30.000 (3)

(11) 150.000

150.000 (12)

(23) 200.000

100.000 (24)

(2)

380.000

280.000

100.000

100.000 (29)

2140

(1) 300.000

6.000.000 (29)

2160

(1) 30.000

Deure

Haver

Deure

300.000 (29)
2170

(1) 6.000
Deure

Haver

(1) 10.000.000

(9)

(1)

10.000.000 (29)
2320

90.000

Deure

Haver

6.000 (29)
2120

Deure

Haver

Haver
90.000 (29)

4310

Haver

200.000

50.000 (3)

150.000

150.000 (29)
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LLIBRE MAJOR DE COMPTES (II)
COMPTES D’ACTIU
Deure

5710

Haver

(1)

20.000

70.000 (4)

(3)

80.000

36.000 (6)

(12) 150.000

40.000 (10)

(24) 100.000

4.000 (14)

Deure
(1)

5700

5.000

3.000 (16)

2.000

2.000 (29)

Deure

2810

Haver
450.000 (1)

40.000 (17)
21.500 (19)

Haver

50.000 (25)
(29) 500.000

500.000

2.000 (20)
100 (22)
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350.000

213.600

136.400

136.400 (29)

Deure
(26) 20.000

4900

Haver
20.000 (1)
16.000 (27)

20.000

36.000

(29) 16.000

16.000
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LLIBRE MAJOR DE COMPTES (III)
COMPTES DE PASSIU
4000

Deure

Haver

Deure

1700

Haver

(6)

48.000

48.000 (5)

(18) 20.000

300.000 (1)

(8)

14.400

14.400 (7)

(29) 280.000

280.000

(10) 40.000

90.000 (9)

(14)

4.000

4.000 (13)

(16)

3.000

3.000 (15)

(19) 21.500

21.500 (18)

(22)

100

Deure

4010

Haver

(17) 40.000

80.000 (1)

(29) 40.000

40.000

100 (21)

131.000

181.000

(29) 50.000

50.000

Deure
(4)

4751

50.000

Haver
50.000 (1)
9.600

(29)

50.000

59.600

9.600

9.600

(6)
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LLIBRE MAJOR DE COMPTES (IV)
COMPTES DE PASSIU
Deure

1000

(29) 15.723.000
Deure
(4)

20.000

4760

Haver

15.723.000 (1)
Haver
20.000 (1)
2.400

Deure
(29) 6.000

Haver

6.000 (1)

(6)

14.400 (8)

Deure

20.000

36.800

(20) 2.000

(29) 16.800

16.800
Deure
(29) 263.000
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1200

5210

Haver
2.000 (1)

1290

Haver
263.000 (28)
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LLIBRE MAJOR DE COMPTES (V)
COMPTES DE GESTIÓ
6280

Deure
(13)

4.000

Deure

4.000 (28)

6420

(7) 14.400

Haver

Haver

14.400 (28)

Deure
(5) 48.000
Deure

6625

Haver

(18) 1.500
(21)

100

(27) 16.000

1.600
Deure
(28) 150.000

6510

Haver
3.000 (28)

6810

(25) 50.000
Deure

Haver
48.000 (28)

(15) 3.000
Deure

Deure

6400

Haver
50.000 (28)

698X

Haver

16.000 (28)

1.600 (28)
7500

Haver
150.000 (11)

Deure
(28) 20.000

798X

Haver
20.000 (26)
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LLIBRE MAJOR DE COMPTES (VI)
COMPTES DE GESTIÓ
Deure

7XXX

Haver

30.000 (2)
200.000 (23)
(28) 230.000

76

230.000

Àrea de Presidència
Intervenció General
Servei d’Assistència a la Gestió Econòmica Local

EL PATRIMONI LOCAL
CURS DE GESTIÓ COMPTABLE LOCAL

Documentació realitzada per:

Unitat de Formació i Suport als
Mòduls de Gestió d’Actius i Passius

Organització i Coordinació:

Intervenció General
Servei d’Assistència a la Gestió
Econòmica Local

1

ÍNDEX
El patrimoni local
Marc legal

3

El patrimoni dels ens locals

4

Classificació dels béns

5

Béns de domini públic

6

Béns patrimonials

7

Alteració de la qualificació jurídica

8

El tràfic dels béns (1)

9

El tràfic dels béns (2)

10

El tràfic dels béns (3)

11

El tràfic dels béns (4)

12

Els patrimonis especials

13

Ús dels béns

14

L’inventari dels béns (1)

15

L’inventari dels béns (2)

16

L’inventari dels béns (3)

17

L’inventari dels béns (4)

18

Correccions valoratives

19

Manteniment i conservació

20
Edició 2017

2

NIVELL REGLAMENTARI:
El D 336/1988, de patrimoni dels ens locals, adapta a Catalunya el RD
1372/1986 “Reglamento de bienes de las Entidades Locales”.
Les dos Ordres HAP/1781/2013 i 1782/2013, de 20 de setembre
desenvolupen les Instruccions de Comptabilitat a aplicar pels ens
locals. Obliguen a portar l’Inventari de béns lligat amb la
comptabilitat.
NIVELL DE LLEI:
Decret Legislatiu 2/2003 pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya. El títol XIX, capítol I tracta
del patrimoni.
Llei 33/2003 de Patrimonio de las Administraciones Públicas vincula
l’Estat, les Comunitats Autònomes i les entitats que integren
l’Administració local.

3

No s’entenen inclosos en el patrimoni dels ens locals els recursos
financers de la seva hisenda (diner, valors, crèdits, altres).
El patrimoni consolidat està integrat pel patrimoni General de
l’Ajuntament, el dels Organismes Autònoms dependents i els
patrimonis especials ”Històric-artístic”, i el “Públic del Sòl”. Els béns
cedits i/o adscrits integren el Patrimoni separat de “béns en cessió
i/o adscripció”.
El patrimoni està valorat a l’immobilitzat comptable (grup 2,
Immobilitzat) i en els comptes de control del patrimoni rebut (Grup 1,
Patrimoni). El seu detall el recull l’Inventari.
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Són béns de domini públic els afectes a l’ús públic o als serveis públics
dels ens locals i els que la llei declari amb aquest caràcter. També
tenen aquesta consideració els béns comunals.
Tenen la consideració de béns patrimonials els que són propietat de
l’ens local i no estan destinats directament a l’ús públic o a l’exercici
de cap servei públic de competència local o l’aprofitament del comú del
veïns.

5

S’entén que són afectes a l’ús públic aquells destinats a ésser
directament utilitzats pels particulars.
La conservació i policia és competència dels ens locals.
Ho són els carrers, places, parcs, fonts, camins rurals i obres
públiques d’aprofitament o utilització generals.

S’entén que són afectes al servei públic aquells béns afectats als
serveis públics dels ens locals, i aquells que, per llur naturalesa o per
les disposicions particulars d’organització, s’adeqüin essencialment o
exclusivament a la fi particular del servei.
Ho són els escorxadors, mercats, hospitals, museus, escoles,
cementiris, camps d’esport, biblioteques............
Els béns mobles, per ser-ho, requereixen d’un acord d’afectació al
servei públic.
Els béns de domini públic i els comunals són inalienables,
inembargables, imprescriptibles i no estan subjectes a cap tribut.
També ho són les forests catalogades que pertanyen als ens locals.

6

Són béns i drets de domini privat o patrimonials els que, essent de
titularitat dels ens locals, no tinguin el caràcter de demanials.
Tenen la consideració de béns patrimonials els que són propietat de
l’ens local i no estan destinats directament a l’ús públic o a l’exercici
de cap servei públic de competència local o l’aprofitament del comú del
veïns.
Els béns patrimonials estan en el comerç jurídic, podent procurar
directament o indirectament la satisfacció de necessitats col·lectives,
i es regeixen per la seva legislació específica i, si aquesta hi manca,
per les normes de dret privat.
Si no consta l’afectació d’un bé local es presumeix la seva condició
patrimonial.
Tant els béns i drets de domini públic com els patrimonials s’han
d’identificar i controlar a través d’inventaris o registres adequats.
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S’entén com efectuada automàticament l’afectació dels béns al domini
públic en els supòsits següents:
. Per l’aprovació definitiva del plans d’ordenació urbana i els projectes
d’obres i serveis.
. Per l’adscripció de béns patrimonials durant més de 25 anys a un ús o
servei públic.
. Quan l’ens local adquireix per usucapió el domini d’un bé que hagués
estat destinat a un ús o un servei públic o comunal.
. Quan els béns s’adquireixen per expropiació forçosa, en el qual cas
s’entenen com a afectats a l’ús o servei determinants de la declaració
d’utilitat pública o d’interès social.
. Quan els béns s’adquireixen per cessió obligatòria per tal d’ésser
destinats a l’ús públic o a la prestació d’un servei públic etc . . .
Es pot procedir a la desafectació de béns de domini públic si, durant el
període de 25 anys, no s’han utilitzat en el sentit de llur afectació
pública. En aquest cas l’acord del Ple pot ser per majoria simple, sense
que s’hagi de tramitar l‘expedient previ.
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Els ens locals tenen capacitat jurídica plena per a adquirir tota classe de béns i
drets i per a posseir-los, i també per a exercir les accions i els recursos
procedents en defensa de llur patrimoni.
L’adquisició de béns a títol lucratiu no és subjecte a cap restricció. No obstant
això, si l’adquisició comporta l’assumpció d’una condició, una càrrega o un gravamen
onerós, només poden acceptar-se els béns quan llur valor és superior al d’aquells.
L’acceptació d’herències s’entén sempre a benefici d’inventari.
L’adquisició de béns i drets patrimonials a títol onerós requereix:
El compliment de les normes sobre contractació dels ens locals (publicitat,
concurrència i igualtat).
En el cas de béns immobles o drets sobre aquests béns, la valoració pericial d’un
tècnic o tècnica local. Es pot procedir a l’adquisició directa de béns immobles si ho
requereixen les peculiaritats dels béns, les necessitats del servei, les limitacions
del mercat immobiliari o l’extrema urgència. En aquests casos, es requereix
l’informe previ del departament competent en matèria d’Administració local si el
valor dels béns excedeix els 100.000 €. L’informe s’ha d’emetre en un termini de
20 dies. En la resta de casos, s’ha d’incorporar l’informe previ del secretari o
secretària de l’entitat local.
En el cas de valors mobiliaris, cal l’informe previ del departament competent en
matèria d’economia i finances. L’informe s’ha d’emetre en un termini de 20 dies.
La competència de l’Alcaldia es circumscriu a l’adquisició de béns i drets quan el
seu valor no superi el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost ni els 3 milions
d’euros. En altre cas la competència és plenària.
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Per alienar o gravar béns immobles patrimonials, s’han de tenir en
compte les regles següents:
a) L’alienació de béns immobles patrimonials es pot fer per concurs, subhasta
pública o adjudicació directa. El procediment ordinari per a l’alienació d’immobles
és el concurs.
b) Es pot acordar la subhasta de béns que, per llur emplaçament, naturalesa i
característiques, siguin inadequats per a atendre les directrius derivades de
polítiques públiques d’habitatge.
c) Es pot acordar l’adjudicació directa si ho requereixen les particularitats del
bé, les necessitats que es volen satisfer o les limitacions del mercat immobiliari.
d) Cal l’informe previ del departament competent en matèria d’Administració
local si el valor del bé o del gravamen excedeix els 100.000 €. L’informe s’ha
d’emetre en el termini màxim de vint dies. Si no s’excedeix aquest valor s’ha
d’incorporar un informe previ del secretari o secretària de l’entitat local.
e) Cal la valoració pericial del tècnic o tècnica local que acrediti l’apreuament
dels béns o gravamen.
f) La constitució de càrregues i gravàmens sobre béns patrimonials ha de
respectar, si escau, els requisits establerts per a l’alienació.
En el cas de valors mobiliaris, cal l’informe previ del departament competent en
matèria d’economia i finances, que s’ha d’emetre en un termini de vint dies.
En cap cas es pot procedir a l’alienació de béns immobles patrimonials per a
finançar despeses corrents, llevat que es tracti de parcel·les sobreres de vies
públiques no edificables o de béns no utilitzables en serveis públics locals.
La competència de l’Alcaldia es circumscriu a l’alienació de béns i drets quan el
seu valor no superi el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost ni els 3 milions
d’euros. En altre cas la competència és plenària. L’acord, d’altra banda, requerirà
el quòrum de la majoria absoluta legal si el valor de l’alienació supera el 20% dels
recursos ordinaris del pressupost.
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La permuta de béns, correspon a operacions de compra – venda de béns on
s’intercanvien béns entre l’entitat i un tercer, que són taxats o valorats, i on el
diferencial del valor assignat, si n’hi ha, suposa per l’entitat una obligació o un dret,
cas que el valor del bé o béns lliurats sigui menor o major al del bé o béns rebuts.
La permuta de béns patrimonials requereix un expedient que acrediti la necessitat o
conveniència de la mateixa i l’equivalència de valors entre els béns. No obstant això,
la permuta es pot fer també si la diferència de valors entre els béns no excedeix el
100% del valor més baix i si s’estableix la compensació econòmica pertinent. Si la
diferència de valors es superior al 100% del valor més baix cal informe previ del
Departament de Governació, que s’ha d’emetre en el termini màxim de 30 dies.
Diferents tipus de permuta son:
Permuta amb pagament en metàl·lic. L’actiu rebut es valora pel valor comptable de
l’actiu lliurat incrementat per l’import del pagament en efectiu realitzat
addicionalment amb el límit del valor raonable del bé rebut si aquest es menor.
Permuta amb cobrament en metàl·lic. L’actiu rebut es valora pel valor raonable del
bé lliurat ajustat per l’import de qualsevol quantitat eventual d’efectiu transferida
en l’operació.
Permuta pura. Coincideix la valoració dels béns afectats, si bé es comptabilitza
diferent en funció de si els actius intercanviats son similars o no des d’un punt de
vista funcional o de vida útil.
Permuta de cosa futura. L’entitat lliura uns béns presents a canvi d’un dret a rebre
en el futur uns altres béns (construccions o infraestructures).
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La cessió es circumscriu exclusivament als béns patrimonials i ha
d’ésser gratuïta. El destinatari ha de ser una altra administració o
entitat pública o entitats privades sense ànim de lucre, havent de
destinar el bé a fins d’utilitat pública o interès social que compleixin o
contribueixin al compliment d’interessos de caràcter local.
La competència és del Ple i requereix la tramitació d’un expedient
previ, el qual es sotmet a informació pública pel termini de 30 dies i se
n’ha de donar compte al Departament de Governació de la Generalitat.
La reversió és automàtica si en el termini de 5 anys, o en allò
expressament previst en l’acord de cessió, el bé no es destina a l’ús
pel qual es va fer la cessió o deixa de ser-hi destinat. L’acord de
cessió gratuïta s’ha de referir expressament a la reversió automàtica.
Al fer la cessió d’un bé, aquest es dóna de baixa del Patrimoni General
de l’ens i passa a integrar el patrimoni separat que recull els béns
cedits / adscrits. Comptablement suposa una disminució de
l’immobilitzat (Actiu) o un traspàs entre comptes del mateix en funció
de si el període de la cessió/adscripció es superior/inferior a la vida
útil del bé.
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S’integren al PPS els terrenys qualificats com a sòl urbà o urbanitzable programat en
el planejament urbanístic i els terrenys cedits gratuïtament i obligatòriament pels
particulars afectats per una actuació urbanística.
El patrimoni Públic del Sòl s’adscriu a la gestió urbanística per a la immediata
preparació i alienació de solars edificables i reserva de terrenys per a futura
utilització.
És obligatori pels ajuntaments que tinguin un planejament urbanístic general, que
delimiti àmbits d’actuació urbanística susceptibles de generar cessions de sòl de
titularitat pública amb aprofitament.
D’altra banda, els béns que integren el PPS són únicament els béns de naturalesa
patrimonial i, per tant, se n’exclouen els béns de domini públic.
Els ingressos de la seva alienació es destinen a conservar-lo i ampliar-lo.
El patrimoni Històric Artístic es regula per la seva legislació especifica (llei 9/1993
de Patrimoni Cultural Català). En formen part immobles i mobles d’interès . . .artístic,
històric, paleontològic, arqueològic, patrimoni documental i bibliogràfic, jaciments o
zones arqueològiques, llocs naturals . . . .
Per a que un bé quedi inclòs dins d’aquest patrimoni especial cal la seva declaració
com a bé històric artístic (per part de la Generalitat).
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L’ús comú general és el que pot exercir lliurement qualsevol persona
física, sense que es requereixi una qualificació específica, utilitzant el
bé d’acord amb la seva naturalesa i conforme a les normes de policia
que reglamentin el seu ús. Ningú pot, sense títol que l’autoritzi,
ocupar béns demanials o utilitzar-los en forma que excedeixi el dret
d’ús que, en el seu cas, correspongui a tots.
L’ús comú especial es dóna quan concorren circumstàncies singulars
de perillositat, intensitat d’ús o altres similars. Aquest ús es pot
subjectar o no a llicència, d’acord amb la naturalesa del bé i les
disposicions generals.
L’ús privatiu consisteix en l’ocupació d’una porció de domini públic, de
manera que limiti o exclogui la utilització per part dels altres
interessats. Si comporta transformació o modificació del domini públic
resta subjecte a concessió administrativa, si no és així, resta subjecte
a llicència.
L’arrendament i qualsevol altra forma de cessió d’ús dels béns
patrimonials s’ha de fer per mitjà de subhasta pública o,
excepcionalment, per concurs.
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L’inventari ha de comprendre els béns de domini públic, els patrimonials, els drets i
els valors mobiliaris.
L’inventari consolidat es composa dels inventaris parcials següents
- El general de l’ens
- L’especial del Patrimoni públic del Sòl
- L’especial del Patrimoni Històric Artístic
- El dels seus Organismes Autònoms i empreses públiques amb capital íntegrament
municipal
- Els cedits a altres Administracions Públiques o particulars, però revertibles
Els organismes autònoms locals han de fer inventaris separats de llurs béns i drets,
la còpia dels quals s’ha d’adjuntar com annex a l’inventari general de l’ens local.
L’inventari ha de ser objecte d’actualització continuada. Cada cop que es produeixi
una alteració (adquisició, alienació, permuta, alteració naturalesa jurídica . . .) s’ha
d’anotar a l’inventari i a la comptabilitat.
La rectificació de l’inventari serà immediata o en tot cas dins l’any en què es
produeixi l’alteració.
La comprovació de l’inventari s’efectua sempre que es renova la Corporació. La
comprovació té lloc una vegada constituït el nou ajuntament i s’efectua pel Ple. Si
s’han d’establir responsabilitats respecte dels membres sortints s’aixeca una acta
addicional.
La formació de l’inventari correspon al secretari. La rectificació i comprovació
correspon al Ple, a l’igual que la seva aprovació la primera vegada que es confecciona.
Els del OOAA i EEPP són aprovats primer pels òrgans de govern d’aquests i després
el President els sotmet al Ple.
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Són exempts d’inscripció els béns de domini públic d’ús general,
d’acord amb el Decret 366/1988 de patrimoni dels ens locals, si be és
recomanable la seva inscripció en el Registre de la Propietat.
La desafectació comporta, ultra la rectificació de l’inventari, la
inscripció registral del bé, cas que no es trobés inscrit.
L’afectació, per la seva banda, requereix la constància per nota
marginal de la prohibició de disposar o alienar aquest bé.
Si els béns no són inscrits en el Registre de la Propietat i no existeix
títol inscriptible de domini, és suficient, excepcionalment, la
certificació que, en relació amb l’inventari aprovat per la respectiva
corporació, expedeixi el secretari amb el vist-i-plau del president.
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L’immobilitzat són els béns patrimonials que constitueixen l’actiu del balanç; pot
ser material (béns mobles i immobles), intangible (drets) i financer (drets
econòmics). La seva classificació per comptes és la següent:
.

Immobilitzat intangible

•

Immobilitzat material,
•

210 Terrenys i béns naturals

•

211 Construccions

•

212 Infraestructures

•

213 Béns del patrimoni històric

•

214 Maquinària i utillatge

•

215 Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions

•

216 Mobiliari

•

217 Equips per a processos d’informació

•

218 Elements de transport

•

24

Patrimoni Públic del sòl

•

Immobilitzat financer

•

Amortitzacions i deterioraments
•

28 Amortització acumulada de l’immobilitzat

•

29 Deteriorament d’actius no corrents
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La valoració inicial dels diferents elements patrimonials pertanyents a l’immobilitzat s’ha
de fer al cost. En concret, s’entén com a cost:
-Per als actius adquirits a tercers mitjançant una transacció onerosa: el preu d’adquisició.
Per preu d’adquisició s’entén l’import del bé o servei més qualsevol cost directament
relacionat amb la compra com son els impostos repercutits no deduïbles i/o la posada en
condicions de servei de l’actiu per a l’ús al que està destinat. Es dedueix del preu qualsevol
tipus de descompte o rebaixa que s’hagués obtingut.
-Per als actius produïts per la mateixa entitat: el cost de producció. El cost de producció
s’obté afegint al preu d’adquisició de les matèries primes i altres materials consumits,
aplicant el criteri d’identificació directa o si no n’hi ha, el cost mitjà ponderat o FIFO, els
altres costos directament imputables a la fabricació o elaboració del bé i la part que
raonablement correspongui dels costos indirectes relacionats amb la fabricació o
elaboració.
-Per als actius adquirits a tercers a un preu simbòlic o nul: el valor raonable del bé rebut,
considerant com a subvenció la part no abonada. El valor raonable es calcula amb referència
a un valor de mercat fiable. En aquells elements per als quals no hi hagi un mercat actiu, el
valor raonable s’obtindrà mitjançant l’aplicació de models i tècniques de valoració.
Les inversions posteriors a la valoració inicial d’un bé incrementen el valor comptable del
mateix si augmenten la vida útil o incrementen la capacitat productiva, milloren la qualitat
dels productes o serveis oferts o permeten una reducció substancial en els costos
d’operació estimats prèviament.
Les despeses destinades a reparacions o manteniment de l’immobilitzat es reconeixen com
a despeses en el resultat de l’exercici
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L’amortització es la distribució sistemàtica de la depreciació d’un actiu al llarg de la
seva vida útil. La seva determinació s’ha de fer, en cada moment, distribuint la base
amortitzable del bé entre la vida útil que resti, segons el mètode d’amortització
utilitzat. La base amortitzable és igual al valor comptable del del bé en cada moment
detraient-li si s’escau el valor residual que pugui tenir.
Son actius amortitzables aquells béns que compleixin les següents condicions:
Tenen una vida útil limitada
Son utilitzats durant més d’un exercici econòmic
Son susceptibles de ser utilitzats per la prestació de
i/o producció de béns

serveis

No son amortitzables:
Els terrenys i béns
limitada per l’entitat

naturals,

llevat

que

tinguin

una

vida

Els béns de patrimoni històric (llevat pel que fa a
restauracions. En tot cas el valor residual serà proper al
valor
total)
El deteriorament del valor d’un bé es l’expressió comptable de les pèrdues
reversibles. Al tancament de l’exercici, l’entitat ha d’avaluar si hi ha indicis que algun
element de l’immobilitzat pugui estar deteriorat, cas en que s’haurà d’estimar
l’import recuperable i fer les correccions valoratives que calgui.
Un deteriorament del valor associat a un actiu s’ha de reconèixer en el resultat de
l’exercici. Després del deteriorament del valor, els càrrecs per amortització de
l’actiu s’han d’ajustar en els exercicis futurs. El deteriorament es reversible.
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La Instrucció de Comptabilitat Local (ICAL) defineix, en el model
normal, els projectes de despesa com aquella unitat de despesa
pressupostària perfectament identificable, l’execució de la qual es
realitzi amb càrrec a crèdits d’una o més aplicacions pressupostàries i
s’extengui a un o més exercicis, requerint aquesta un seguiment i
control individualitzat.
D’entre aquests projectes de despesa, la nova ICAL diferencia:
•Els projectes d’inversió inclosos en l’Annex d’Inversions que
acompanya al Pressupost.
•Les despeses amb finançament afectat
•Qualsevol altres unitats de despesa pressupostària sobre les que
l’entitat vulgui fer-ne un seguiment i control individualitzat.
Podem definir doncs com a característiques principals d’un projecte de
despeses:
1.Es tracta d’una actuació amb un objectiu definit
2.Té uns costos o despeses previsibles i dotats pressupostàriament
3.Pot tenir uns ingressos associats a la realització d’aquesta actuació

En funció del tipus de despesa podem classificar els projectes en:
Projectes d’inversió: aquells projectes on l’activitat o objectiu dels
quals és l’execució d’una actuació inversora municipal la qual, en últim
terme, augmentarà el patrimoni municipal.
D’acord amb l’article 168 del Text Refós 2/2004, Llei Reguladora de
les Hisendes Locals (LLRHL), el pressupost municipal que s’hagi
d’aprovar inclourà un Annex de les inversions a realitzar en l’exercici.
En aquest annex es pot detallar la despesa prevista de l’actuació
dintre de l’exercici en qüestió així com el finançament específic que
s’hagi previst.
A més, la LLRHL preveu en l’article 174, les despeses de caràcter
plurianual per les quals el crèdit de despesa associat a una inversió es
pot comprometre més enllà d’un exercici, amb unes limitacions que
marca el propi article.
Projectes de despesa corrent: un projecte de despesa corrent tot i
que menys habitual és també possible en la gestió pressupostària local.
Principalment es tracta d’ingressos finalistes que financen despesa
corrent (per exemple, el cas de subvencions per a plans d’ocupació).
Aquests projectes també generarien desviacions de finançament, tal
com ho fan els projectes d’inversió, com veurem a continuació.

D’entre els projectes de despesa, la ICAL dedica una atenció especial
a les despeses amb finançament afectat.
La ICAL les defineix com aquells projectes que es financen, total o
parcialment, amb recursos concrets que en cas de no realitzar-se la
despesa o actuació determinada no es podrien rebre o si s’haguessin
rebut haurien de reintegrar-se als agents que els van aportar.
S’estableixen com a recursos afectats els següents:
Els procedents de l’alienació o gravamen de béns i drets que tinguin
la consideració de patrimonials, els quals s’han de destinar al
finançament d’operacions de capital (art. 5 LLRHL).
Les contribucions especials i les quotes urbanístiques
Les subvencions que hagin de destinar-se al finançament d’obres i
serveis
Les operacions de crèdit a llarg termini (préstecs) per al
finançament d’inversions.
Els ingressos obtinguts mitjançant l’alienació de terrenys del
Patrimoni Municipal del Sòl.
Tots aquells altres ingressos pressupostaris que, bé per establir-ho
una llei, o bé per haver-ho decidit la Corporació, s’hagin de destinar al
finançament de despeses pressupostàries específiques.

Per a cada projecte de despeses amb finançament afectat s’hauran de
detallar els agents finançadors. Es considera agent finançador
cadascun dels tercers, sigui persona física o jurídica, pública o
privada, perfectament determinat, de la qual procedeixi el
finançament afectat (o sigui, aquell que aporta el recurs que finança la
despesa).
Tal com estableix la normativa comptable aplicable als ens locals, en el
cas que la despesa amb finançament afectat s’executi en vàries
anualitats, amb càrrec a més d’una aplicació pressupostària i el
finançament procedeixi de més d’un agent finançador, es realitzarà el
seu seguiment i control per cada una de les seves anualitats, agents i
aplicacions.
Es pot donar el cas que es tracti d’aportacions de la mateixa
naturalesa realitzades per un número important de tercers (com seria
el cas de les contribucions especials o les quotes urbanístiques). La
normativa permet en aquest cas, considerar com aportació única el
conjunt de totes les que es rebin per l’execució de la despesa a la qual
financen, i es considerarà també agent finançador únic a tots ells.

Un projecte d’inversió municipal pot tenir una repercussió més o
menys important sobre la gestió econòmica i pressupostària i els
resultats de l’ens local.
L’activitat econòmica d’un ajuntament segueix unes pautes que en gran
part es reprodueixen cada exercici: la gestió i recaptació d’impostos,
taxes i altres ingressos corrents per una banda, la gestió de les
despeses de personal, l’adquisició de béns corrents i serveis i demés
despeses de caràcter ordinari per una altra banda. Són les decisions
inversores que estableix any rera any la corporació municipal que
poden marcar les diferències substancials entre un exercici i un altre.
L’execució d’una inversió prevista així com del seu finançament
específic pot repercutir seriosament en la situació financera
municipal.
Imaginem el cas d’un ens local amb un pressupost inicial previst total
de 500 milers d’euros, en el qual preveu l’execució d’una obra
d’urbanització per import de 300 milers d’euros i que preveu finançar
amb una subvenció pel total del cost d’una altra administració.
Imaginem que al final de l’exercici pressupostari ha executat la
totalitat de l’obra, havent rebut la totalitat de les certificacions
d’obra corresponents i que en canvi, no ha tramitat encara la subvenció
davant l’altra administració. En aquest cas doncs, aquesta actuació
està causant un efecte immediat sobre l’economia municipal en forma
de dèficit.

Aquests dèficits o superàvits (que seria el cas contrari, havent rebut
la subvenció, l’ajuntament no ha executat encara l’obra) es
reflecteixen en el que s’anomenen les desviacions de finançament i
que entrarem a estudiar en els punts següents.
L’objectiu d’aquestes desviacions de finançament és aïllar en certa
manera els efectes que els projectes d’inversió puguin tenir sobre els
resultats municipals, ja sigui sobre el Resultat pressupostari (mesura
de l’execució del pressupost de l’exercici en qüestió) com sobre el
Romanent de tresoreria (mesura menys o més aproximada de la
liquiditat a curt termini de l’Ajuntament).
Igualment, donades les característiques dels recursos afectats a una
despesa, el control i seguiment dels projectes d’inversió ha
d’assegurar l’execució, en termes econòmics i pressupostaris, de tota
la despesa amb finançament afectat en la seva totalitat, de tal manera
que es compleixin les condicions que, en el seu cas, s’haguessin acordat
per a la percepció dels recursos afectats.

Parlarem del coeficient de finançament:
Global: quan expressi la part de la despesa que queda coberta amb la
totalitat d’ingressos que tingui afectats. Per exemple, en el cas d’una
inversió de 100.000 euros de cost, que es finança amb un préstec de
50.000 euros i una subvenció prevista de 25.000 euros, en aquest cas,
el coeficient de finançament global serà del 75%.
El coeficient de finançament global mai pot superar el 100%, o dit amb
altres paraules, un projecte d’inversió no pot estar sobrefinançat.
Parcial o per agent: quan expressi la part de la despesa que queda
coberta amb la part dels ingressos seleccionats per agent finançador.
Aquest coeficient parcial és el que s’utilitza per al càlcul de les
desviacions de finançament i serà:
Ingressos reconeguts i pendents de reconèixer
CF. agent "x" =
Despesa realitzada i pendent de realitzar

La suma dels diferents coeficients parcials d’un mateix projecte no
pot ser superar el 100%, seguint el criteri esmentat abans.

Anomenem desviació de finançament (positiva, la negativa seria
l’efecte invers) als imports rebuts de finançament afectat que han de
finançar despesa no executada. Tant en ingressos com en despeses, no
es considera el cobrament o pagament, a efectes de la desviació, sinó
l’execució, es dir, el dret reconegut a ingressos i l’obligació
reconeguda a despeses.
La desviació de finançament és la magnitud que representa el
desfasament existent entre els ingressos pressupostaris reconeguts
durant un període determinat, per a la realització d’una despesa amb
finançament afectat, i els que, en funció de la part de la mateixa
executada durant aquell període, s’haurien d’haver reconegut, si
l’execució dels ingressos es realitzés harmònicament amb la de les
despeses pressupostàries.
En l’exemple anterior, d’una inversió de 100.000 euros, el préstec
previst era de 50.000 euros. Imaginem que l’execució a 31 de
desembre de l’exercici en qüestió és la següent:
Execució despeses – ADO – 20.000 euros
Execució préstec – RD-I – 50.000 euros.
És a dir, s’ha ingressat tot el préstec i només una part de la despesa
s’ha executat. El coeficient de finançament del préstec és el següent:
Coef.fin.préstec : 50.000/100.000 = 0,5 (50%)

Seguint amb l’exemple, la desviació de finançament de l’agent préstec
és:
Desv. Fin.préstec = 50.000 – 20.000*0,5 = 40.000
Com podem interpretar aquest resultat? Si partim del supòsit que el
préstec finança el 50% del cost de l’obra, llavors, si s’ha executat en
20.000 euros, el préstec n’haurà finançat el 50% (10.000). No obstant
això, hem rebut 50.000 euros de préstec quan, pel nivell d’execució de
la despesa només necessitàvem 10.000 euros. Així doncs, tenim un
superàvit de préstec de 40.000 euros, que hauran de finançar despesa
futura d’aquesta obra.
El sentit de la desviació és la de retenir romanent líquid de tresoreria,
per tal que no pugui ser aplicat a altre tipus de despesa. En el cas del
nostre exemple, els 40.000 euros de desviació positiva generarien un
superàvit en les finances municipals que cal retenir per tal d’evitar que
financin altre despesa que no sigui per la que es va concertar el
préstec.
D’acord amb la regla 29 de la ICAL, les desviacions de finançament
afectat corresponen a agents finançadors del projecte i per tant, mai
es calcularà la desviació de forma global per un projecte, llevat del cas
que aquest només tingui un únic agent finançador.

Les desviacions associades a un agent finançador d’un projecte poden
ser:
•de l’exercici (positives o negatives)
•Acumulades (positives o negatives)
En el cas de la desviació de l’exercici, calculem el desfasament entre
l’execució dels ingressos d’un agent i de les despeses que s’ha produït en
un exercici pressupostari concret.
Per drets reconeguts de l’exercici entenem el total reconegut net (per
aquell agent).
Les obligacions reconegudes de l’exercici serà el total que s’hagi imputat
al pressupost corrent.
La desviació de finançament de l’exercici ajusta el resultat
pressupostari: si és positiva (superàvit), el minora, i si és negativa
(dèficit) l’incrementa.
La desviació acumulada es calcula de la mateixa manera que les
imputables a l’exercici, però prenent en consideració les obligacions i
drets reconeguts des de l’inici de l’execució de la despesa amb
finançament afectat fins al final de l’exercici. La desviació acumulada , si
és positiva, ajusta el Romanent de Tresoreria, retenint l’import de la
desviació positiva, anomenant-se Romanent de Tresoreria per a despeses
amb finançament afectat.
Un projecte es considera totalment finalitzat quan les desviacions
finançament acumulades són zero.

És usual que un projecte d’inversió extengui la seva execució més enllà
de l’exercici. La llei determina (art. 182 LLRHL) que els crèdits de
despesa finançats amb ingressos afectats hauran d’incorporar-se
obligatòriament, llevat que es desisteixi total o parcialment d’iniciar o
continuar l’execució de la despesa.
Aquesta incorporació dels romanents suposa una modificació del
pressupost de l’exercici següent, i per tant haurà de finançar-se de la
següent manera:
Amb desviacions positives (acumulades), hauran generat romanent de
tresoreria per despeses amb finançament afectat, i per tant tindrem
finançada la part que pertoqui al finançament afectat.
Amb desviacions negatives (acumulades), aquestes no ajusten el
romanent de tresoreria. Serà el cas que no s’hagi reconegut encara el
finançament, per la qual cosa finançaran la incorporació via compromís
cert d’aportació per l’import dels compromisos pendents de realitzar,
minorats per la desviació negativa.
Per la part que s’ha de cobrir amb finançament general, la
incorporació es finançarà amb Romanent de lliure disposició.
Anem a veure com aplicar aquests conceptes amb un exemple.

Calculem els coeficients de finançament per cada un dels agents
finançadors:
Coeficient Generalitat = 150.000/300.000 = 0,5
Coeficient Préstec = 150.000/300.000 = 0,5
Al final de l’exercici, donada l’execució de despeses i ingressos,
calculem les desviacions de finançament per cada un dels agents:
Desv. Fin. Generalitat = 150.000 – 100.000*0,5 = +100.000
Desv. Fin. Préstec = 0 – 100.000*0,5 = -50.000
Com veiem, la subvenció de la Generalitat ha generat una desviació de
finançament positiva (romanent de tresoreria afectat) de 100.000
euros. Aquesta desviació és l’import dels ingressos rebuts en excés que
han de finançar despesa no executada.
En canvi, en el cas del préstec, al no haver-se ingressat aquest en la
tresoreria municipal, no hem reconegut el dret, per tant, no ha pogut
finançar la despesa ja executada, produint una desviació de
finançament negativa de 50.000 euros. Així doncs, l’any següent, quan
finalment s’ingressi el préstec en la tresoreria municipal, dels 150.000
euros rebuts, 50.000 correspondran al finançament de la despesa
executada l’exercici anterior.

L’expedient de modificació de crèdits ha de quadrar entre despeses i
ingressos. La quantitat de despesa a incorporar (la part no executada)
és de 200.000 euros, per tant, s’haurà de finançar entre les dues
fonts de finançament (subvenció i préstec) atès que el coeficient
global de finançament és del 100%.
Per la part de la subvenció de la Generalitat, ha generat una desviació
de finançament positiva i per tant, s’ha retingut romanent de
tresoreria per l’import d’aquesta desviació (100.000 euros). Aquest
romanent, corresponent a drets ja reconeguts, finança l’expedient
d’incorporació.
Per la part del préstec, si aquest s’hagués executat harmònicament
amb la despesa, al haver executat 100.000 euros de despesa (el 50%
del total) hauríem d’haver ingressat el 50% del préstec, 50.000 euros.
En la realitat, al no haver ingressat cap import de préstec, aquest ha
generat un dèficit en les finances municipals xifrat en 50.000 euros,
que és l’import de la desviació negativa. De la despesa per executar en
l’exercici següent, 200.000 euros, el préstec n’haurà de finançar el
50% d’acord amb el seu coeficient de finançament, i per tant, es
finançarà la incorporació amb els compromisos pendents de realitzar
per import de 100.000 euros (import préstec a rebre - desviació
negativa).
En altres paraules, una font de finançament amb desviació negativa
finançarà la incorporació de romanents en l’import dels compromisos
pendents de realitzar, minorats per la desviació negativa.
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Marc legislatiu

El marc legislatiu bàsic que regeix les funcions i la gestió de la tresoreria es troba
establert a:
L’article 135 de la Constitució espanyola (en endavant CE) que estableix el
següent:
Els crèdits per satisfer els interessos i el capital s’entendran sempre inclosos
en l’estat de despeses dels seus pressupostos i el pagament gaudirà de
prioritat absoluta.
El Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei
39/1988 reguladora de les hisendes locals (en endavant TRLRHL) estableix el
següent en relació a l’àmbit de la tresoreria a l’article 187 i als articles 194 al 199 del
Capítol II “De la tresoreria de les entitats locals” del Títol VI de “Pressupost i despesa
pública”:
L’expedició de les ordres de pagament hauran d’acomodar-se al pla de
disposició de fons de la tresoreria i que recollirà la prioritat de la despesa de
personal i de les obligacions contretes en exercicis anteriors (article 187).
La tresoreria estarà constituïda per tots els recursos financers de l’entitat local
tant per operacions pressupostàries com no pressupostàries (article 194).
Les entitats locals podran concertar operacions de tresoreria per cobrir
dèficits temporals de liquiditat i podran treure rendiment econòmic dels
excedents de tresoreria (article 199).
Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupen les disposicions del
Reial decret legislatiu 2/2004 en matèria de règim pressupostari, econòmic i financer,
comptable i de control intern de l’entitat local i dels seus organismes autònoms.
La Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
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financera (en endavant LOEPSF) estableix el següent:
La sostenibilitat financera del sector públic no consisteix solament en el
control del deute públic sinó que també consisteix en el control del
deute comercial (article 4).
El pagament dels interessos i capital del deute públic gaudirà de prioritat
absoluta i els crèdits per a satisfer aquests pagaments hauran d’estar
previstos al pressupost de despeses (article 14).
Les administracions públiques hauran de disposar de plans de tresoreria
que posin de manifest la seva capacitat per atendre el pagament dels
interessos i del capital del deute públic (disposició addicional 4).
Les Bases d’execució del pressupost contindran per a cada exercici
l’adaptació de les disposicions generals en matèria pressupostària a
l’organització i circumstàncies de la pròpia entitat així com altres necessàries
per a una encertada gestió de les despeses i dels ingressos, és a dir, el
desenvolupament material de la gestió de la tresoreria serà establert per
l’entitat local a través de l’elaboració i aprovació de les bases d’execució del
pressupost, les quals s’hauran d’actualitzar amb les novetats legislatives que
afectin al funcionament i gestió de la tresoreria.
Les Bases d’execució del pressupost regularan a nivell de tresoreria:
Les normes sobre la gestió dels ingressos, de la gestió dels pagaments
–sense prejudici d’allò determinat en el pla de disposició de fons –, del
tractament dels saldos deutors i creditors tant pressupostaris com no
pressupostaris...
Les normes que regularen el procediment i l’operativa de les bestretes
de caixa fixa i dels pagaments a justificar.
Les normes de proposta de concertació i/o modificació i de gestió de les
operacions d’endeutament a curt i llarg termini.
Les normes que establiran el procediment a seguir en el tractament dels
excedents de tresoreria.
Les normes que determinen la gestió dels pagaments mitjançant
l’elaboració i aprovació del pla de disposició de fons de la tresoreria de
l’entitat local.
La normativa de desenvolupament de la normativa bàsica que regeix les
funcions i la gestió de la tresoreria es troba establerta a:
La Llei 15/2010, de 5 de juliol, per la qual es modifica la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, de mesures contra la morositat en les operacions comercials i
el Reial decret legislatiu 4/2013, de 22 de febrer, que modifica la Llei 3/2004,
de 29 de desembre, de mesures contra la morositat en les operacions
comercials (Capítol II del Títol III) i el text refós de la Llei de contractes del
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sector públic aprovada pel RDL 3/2011, de 14 de novembre (disposició final 6).
L’objecte d’ambdues normes a l’àmbit d’aplicació entre empreses i
administracions públiques serà combatre:
La morositat de les operacions comercials.
Els terminis de pagament excessivament llargs.
Altra normativa relativa a la gestió de la tresoreria es troba recollida a:
La Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i
creació del registre comptable de factures al sector públic que estableix el
següent en referència a:
La factura electrònica.
El registre comptable de factures.
L’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, que desenvolupa les obligacions de
subministrament d’informació previstes en la LOEPSF i l’Ordre
HAP/2082/2014, de 7 de novembre, que modifica l’Ordre HAP/2105/2012 i
que estableixen el següent:
L’òrgan interventor o unitat que tingui atribuïda les seves funcions
remetran trimestralment al MINHAP la informació referida als informes
de morositat.
Les corporacions locals amb una població inferior al 5.000 habitants
comunicaran els informes de morositat al MINHAP amb caràcter anual.
Altra documentació que desenvolupa la implementació del contingut de la
normativa bàsica i de desenvolupament relativa a la gestió de la tresoreria es
troba recollida a:
La Guia d’elaboració dels informes trimestrals de morositat publicada a
data 25 de març de 2015 pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques
(en endavant MINHAP) que modifica el format dels informes trimestrals de
morositat a presentar en adaptar-los als nous requeriments derivats dels canvis
normatius (RDL 4/2013, Llei 25/2013, Ordre HAP/2082/2014...).
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Introducció

La gestió de la tresoreria s’estructurarà en quatre grans àmbits d’actuació:
La gestió operativa, que tractarà sobre com millorar la gestió de la tresoreria
dins l’entorn de l’entitat local en simplificar l’operativa diària i optimitzar
l’aprofitament dels recursos financers per fer front a les obligacions de
pagaments generades.
Per aquest motiu, convé qüestionar-se si la manera de treballar és la idònia i
si és possible introduir millores.
La gestió bancària, en què es tractaran les relacions amb les entitats
financeres i el compliment dels requeriments interns d’informació.
La gestió financera, que consisteix en la gestió de l’endeutament, de les
necessitats de finançament i de la col·locació d’excedents.
La planificació de la tresoreria, en què es tractarà l’activitat diària del/a
responsable de la Tresoreria i la manera d’assolir una informació òptima per
fer previsions que ajudin a la pressa de decisions, i el compliment dels
requeriments externs d’informació derivats de la normativa aprovada.
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Gestió operativa

La funció principal de la tresoreria serà garantir la liquiditat necessària
per a realitzar el pagament de totes les obligacions reconegudes per
l’entitat local.
A grans trets, els elements a tenir en compte a l’hora d’analitzar la gestió
operativa seran els següents:

Ingressos. S’establiran els mecanismes adequats per a tenir una
informació ràpida i segura dels ingressos de què disposa la tresoreria,
però sense caure en imprudències que deixin la tresoreria al descobert o
suposin uns costos elevats.
Pagaments. Caldrà establir una política de pagament per garantir el
compliment de les obligacions de l’entitat i facilitar la planificació de la
tresoreria.

Moviments de fons. Consistiran en traspassar fons entre comptes per tal
de fer front al pagament de les obligacions reconegudes.
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Gestió operativa dels ingressos

El TRLRHL enumera a l’article 2 del Títol I i Capítol I de “Recursos de les hisendes
locals” els recursos que conformen la hisenda de les entitats locals i els
desenvolupa en el Títol II de “Recursos dels municipis”. Aquests recursos seran els
següents:
Tributs propis com l’IBI, l’IAE, l’IVTM, l’IIVTNU, les taxes, les contribucions
especials...
Participacions en els tributs de l’Estat i de les CCAA.
Subvencions.
Preus públics.
Operacions de crèdit.
Altres ingressos com les multes i sancions, altres prestacions de dret públic,
els ingressos procedents del patrimoni i la resta d’ingressos de dret privat.
És molt important conèixer diàriament tots els ingressos que són abonats en els
comptes bancaris de la manera més ràpida i eficaç possible (consulta d’extractes
bancaris per xarxa, consulta d’extractes bancaris en paper...) per a conèixer els
ingressos disponibles diaris de la tresoreria. Els xecs o diners en efectiu cobrats
a la pròpia entitat s’han d’ingressar en els
comptes el mateix dia, d’aquesta
manera es redueix el risc de pèrdua o de robatori i es podran disposar més
ràpidament.
Convé centralitzar els cobraments en dos o tres comptes bancaris ja que faciliten
la localització dels moviments i permet disposar-ne fàcilment.
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A l’hora de disposar-ne dels ingressos serà molt important tenir en compte els
següents aspectes per no deixar la tresoreria al descobert:
Data de valor o de disposició efectiva de l’ingrés en funció de la forma d’ingrés:
Ingressos en efectiu. És molt important fer l’ingrés diari a l’entitat
bancària per evitar el risc de robatori i/o pèrdua.
Ingressos en efectiu abans de les 11h (per exemple, traspassos a
un altre compte de la mateixa entitat, transferències OMF via Banc
d’Espanya): data valor mateix dia.
Ingressos en efectiu després de les 11h: data valor primer dia hàbil
següent.
Ingressos de xecs. És molt important fer l’ingrés diari a l’entitat bancària
per evitar el risc de robatori i/o pèrdua. El seu abonament dependrà de si
és de la mateixa entitat bancària o d’una altra entitat, no obstant això: data
valor dos dies hàbils.
Abonament de les remeses de rebuts, segons la data de valoració que
ens indiquin (és negociable amb l’entitat bancària).
En els ingressos rebuts per iniciativa de tercers abans de disposar-ne caldrà
conèixer l’origen de l’ingrés que serà:
Conegut, quan és un cobrament esperat (és un IBI, una llicència
d’obres...) i prové d’un tercer amb qui es té relació. En aquest cas, es
podrà disposar ràpidament prestant atenció a la data valor.
Desconegut, quan dels ingressos abonats no es coneix l’origen (no
sabem de què és l’ingrés) i es té poca o cap relació amb el tercer. És
preferible ser prudents i no disposar-ne fins que es confirmi que aquell
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ingrés realment és nostre, ja que en cas d’errada l’ingrés serà
retrocedit amb la mateixa data valor amb que va ser abonat i s’ha
d’evitar deixar el compte en descobert.
En els ingressos generats per iniciativa pròpia abans de disposar-ne caldrà
ser prudents amb:
La data d’abonament serà immediata i correspondrà a la data de
l’ingrés en el compte, per això a l’hora de disposar-ne dels
ingressos i evitar descoberts en els comptes de tresoreria és molt
important fer servir sempre la data de valor.
Les devolucions dels ingressos abonats. Caldrà ser prudent ja que
tant l’abonament de xecs com de remeses de rebuts es realitza a
bona fi, és a dir, en cas de retorn l’entitat bancària carregarà les
devolucions en el compte en què s’havia fet l’abonament, fet que
implicarà reservar un percentatge dels ingressos abonats per poder
fer front als xecs i rebuts retornats i no disposar-ne per evitar un
descobert en el compte.
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Gestió operativa dels pagaments

A l’hora de tractar els pagaments caldrà diferenciar entre:
El pagament de les factures que suposem el volum més elevat de
pagaments que ha d’atendre la tresoreria.
Les despeses amb prioritat de pagament que es caracteritzen per tenir una
data de pagament determinada o perquè no tenen el suport documental que
suposa una factura.
Les bestretes de caixa fixa que consisteixen en una dotació de fons a un
habilitat perquè pugui fer el pagament immediat d’un determinat tipus de
despeses i els pagaments a justificar que consisteixen en el pagament d’una
despesa sense document justificatiu o factura.
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La problemàtica més freqüent, amb què es troba la tresoreria a l’hora de tractar
els pagaments de les factures, és determinar:
Quan es pagarà una factura.
Amb quina freqüència es faran els pagaments.
El mitjà de pagament.
Què respondre al proveïdor quan demana informació sobre el pagament
de la seva factura.
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Per donar una resposta a la problemàtica plantejada anteriorment caldrà establir
una sèrie de mesures a nivell organitzatiu de la tresoreria, que bàsicament
seran tres:
Registrar i controlar totes les factures rebudes.
Adoptar una política de pagament que n’estableixi:
El mitjà de pagament que emprarà l’entitat envers els proveïdors.
La freqüència amb què es realitzarà el pagament.
El termini de pagament de les factures.
Comunicar el pagament de les factures als proveïdors.
D’aquesta manera, l’entitat transmetrà i se’n beneficiarà d’una imatge de
seriositat envers els seus proveïdors.
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La primera mesura organitzativa consistirà en registrar totes les factures
rebudes a nom de l’entitat, per això serà convenient disposar d’un registre
d’entrada de les factures a la Comptabilitat. Aquest registre podrà coincidir o no
amb el registre d’entrada de l’entitat.
La Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i
creació del registre comptable de factures al sector públic estableix que:
Caldrà fomentar l’ús de la factura electrònica a totes les factures emeses en el
marc de les relacions jurídiques entre proveïdors de béns i serveis i les
administracions públiques. El proveïdor podrà consultar l’estat de tramitació de
la factura en tot moment.
Creació d’un registre comptable de factures integrat amb el sistema de
d’informació comptable per facilitar-ne el seguiment de les factures
Regulació del procediment de tramitació de les factures (registre comptable,
tramesa a l’òrgan gestor i conformitat, reconeixement de l’obligació...) i les
actuacions de control de les factures a seguir pels òrgans competents.
Gestió del registre comptable de factures per l’òrgan o unitat administrativa
que en tingui atribuïda la funció de comptabilitat.
A l’objecte de determinar els requisits funcionals i tècnics del registre comptable
de factures en l’àmbit d’aplicació de la Llei 25/2013 es va aprovar l’Ordre
HAP/492/2014, de 27 de març, amb un període d’adaptació dels sistemes
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informàtics de tres mesos per a les Entitats locals des de la seva entrada en vigor
a data 30 de març de 2014.
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La mesura organitzativa més important que ha de realitzar la tresoreria, a
banda del registre i control de factures, és l’establiment d’una política de
pagament de la despesa, essencial per portar una correcta gestió ordinària dels
pagaments.
La política de pagament hauria de recollir els següents punts:
Determinació de la forma, instrument o mitjà de pagament, ja sigui en
efectiu, xecs, transferències... Es recomana generalitzar el pagament de
factures per transferència bancària ja que redueix la feina de la nostra
tresoreria i ens facilita la conciliació dels comptes i la realització de previsions
de pagaments. La generalització del pagament de factures per transferència
bancària requerirà la comunicació de les dades bancàries del tercer, validades
per l’entitat bancària.
Determinació del calendari de pagament o freqüència, és a dir, si farem
pagaments diaris, setmanals, quinzenals, mensuals... Es recomana concentrar
els pagaments ja que ens estalviarà molta feina a la tresoreria, ens facilitarà la
conciliació bancària i la realització de previsions de pagament, i afavorirà una
imatge de seriositat envers els nostres proveïdors. Caldrà tenir en compte
altres tipus de pagaments que també realitzarà la tresoreria com el
pagaments de les despeses amb prioritat de pagament, pagaments de
bestretes de caixa fixa i pagaments a justificar, així com els pagaments urgents;
els quals es podran englobar o no el calendari de pagament establert.
Aplicació del termini de pagament establert en la normativa relativa a mesures
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La implementació del termini de pagament, aplicable amb caràcter general,
d’acord amb la interpretació realitzada de la Llei 15/2010 i del RDL 4/2013 que
modifica l’article 216.4 del TRLCSP és la següent:
El termini de 30 dies naturals per aprovar les certificacions d’obra o
documents acreditatius de la conformitat comença a partir de la data
d’expedició de la certificació de l’obra o del registre d’entrada de les factures
respectivament.
El termini de pagament de les certificacions d’obra i de les factures serà de 30
dies naturals des de la data d’aprovació de les certificacions d’obra i de les
factures si no s’hagués establert cap data de pagament en el contracte. No
obstant això, si legalment o en el contracte s’hagués establert un procediment
de conformitat dels béns o els serveis de verificació amb allò disposat en el
contracte, aquest termini no podrà excedir els 30 dies naturals.
 La data de conformitat està subjecte a dues interpretacions però, en cap cas
el termini de pagament serà superior a 60 dies naturals:
La conformitat tècnica del servei.
El reconeixement de l’obligació.
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Exhaurit el termini de pagament, i en no haver-se efectuat, el deutor haurà de
procedir al pagament:
Dels interessos de demora, sense previs avís, segons l’interès pactat en el
contracte o aplicant l’interès legal de demora aprovat.
 El tipus legal de demora es composa del sumatori del tipus d’interès aplicat pel
Banc Central Europeu a la seva més recent operació principal de finançament
efectuada abans del primer dia del semestre natural de què es tracti, més vuit
punts percentuals.
 El tipus de demora resultant s’aplicarà durant els sis mesos següents a la seva
fixació.
 El Ministeri d’Economia i Hisenda publicarà semestralment en el “BOE” el tipus
d’interès resultant de l’aplicació d’aquesta norma. En la següent pàgina web es
troba un històric del tipus d’interès de demora semestrals aplicats a les
operacions comercials:
www.bde.es/clientebanca/tipo/referencia/otros_otros.htm
 El tipus d’interès de demora vigent en aquest segon semestre de 2017 és del 8%.
De la indemnització pels costos de cobrament causats per l’endarreriment en
el pagament al creditor.
 En referència a la indemnització pels costos de cobrament, el deutor no estarà
obligat a pagar cap indemnització sempre que no en sigui responsable de
l’endarreriment en el pagament, en cas contrari el creditor tindrà dret a reclamar
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una indemnització per tots els costos de cobrament degudament acreditats que
hagi sofert a causa de la demora del deutor.
El tercer, transcorregut el termini de pagament i en no haver-se fet efectiu, podrà
reclamar el pagament per escrit a l’entitat deutora.
Es consideren nuls els contractes amb clàusules i pràctiques abusives en
relació a:
Terminis de pagaments superiors als previstos a la normativa de
morositat.
Tipus d’interès de demora abusiu per part del creditor.
Requeriments contraris, per part del deutor, al procediment de pagament
d’interessos de demora.
Exclusió, per part del deutor, de la indemnització pels costos de
cobrament.
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L’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials estableix que la Tresoreria o, en el
seu defecte, la Intervenció haurà d’elaborar un informe trimestral sobre el
compliment dels terminis previstos a la Llei en el pagament de les
obligacions de l’entitat local, que inclourà el número i l’import total de les
obligacions pendents que incompleixin el termini.
 Sens prejudici de la presentació i debat en el Ple de la Corporació, aquest
informe haurà d’adreçar-se als òrgans competents del MINHAP i als òrgans de
tutela financera de les CCAA que tinguin delegada aquesta competència.
La Guia d’elaboració dels informes trimestrals de morositat publicada pel
MINHAP a data 25 de març de 2015 detalla l’estructura i la informació que haurà
de contenir l’informe trimestral de morositat a remetre per la Corporació local al
MINHAP, el qual contemplarà la següent informació:
Pagaments realitzats en el trimestre.
Interessos de demora pagats en el trimestre.
Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del
trimestre.
L’article 4 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, que desenvolupa les
obligacions de subministrament d’informació previstes a la LOEPSF
estableix que independentment de l’òrgan encarregat de l’elaboració dels
informes a les Corporacions locals serà la Intervenció o unitat que tingui
atribuïda les seves funcions qui remetrà la informació al MINHAP.
 L’article 16 de la mateixa Ordre estableix que el termini de presentació de
l’informe trimestral de morositat serà abans de l’últim dia del mes següent a al
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finalització de cada trimestre natural.
L’apartat 10 de l’article únic de l’Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre,
que modifica l’Ordre HAP/2105/2012 estableix que, com a excepció, que les
corporacions locals de població no superior a 5.000 habitants no presentaran
l’informe de morositat dels tres primers trimestres de l’any.
L’informe trimestral de morositat es remetrà obligatòriament per a cada
Corporació local o Ens dependents.
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L’article 10 de 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
estableix que:
L’òrgan o unitat administrativa que tingui atribuïda la funció de
comptabilitat remetrà la factura registrada a l’òrgan responsable del
reconeixement econòmic de l’obligació.
Haurà d’efectuar requeriments periòdics de les factures pendents de
reconeixement de l’obligació als òrgans competents per reconèixer la
despesa.
Haurà d’elaborar un informe trimestral amb la relació de factures
registrades que, exhaurit el termini de tres mesos des de la seva
anotació en el registre, encara resten pendents d’aprovació pels
òrgans responsables del reconeixement de la despesa.
Aquest informe serà remès dintre dels primers quinze dies següents a
cada trimestre natural a l’òrgan de control intern.
L’article 12 de la mateixa Llei estableix que l’òrgan de control intern elaborarà
un informe anual sobre el compliment de la normativa en matèria de
morositat que serà elevat al Ple en el cas de les entitats locals.
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El pagament per transferència bancària pot comportar desconeixement per part
del proveïdor sobre quines de les factures pendents se n’ha realitzat el pagament.
Aquest fet originarà que un percentatge força elevat de proveïdors truquin per a
informar-se de quina/es són la/es factura/es que s’han pagat, i en farà perdre molt
de temps a la tresoreria de l’entitat.
Per tant, comunicar els pagaments realitzats als tercers, a part de millorar
considerablement la gestió de la tresoreria, donarà una imatge de seriositat
envers aquests de la tresoreria.
Aquesta comunicació es pot realitzar mitjançant:
Carta formalitzada preparada en un processador de text.
Document formalitzat en l’aplicació informàtica comptable.
Correu electrònic, opció disponible des de l’aplicació informàtica comptable.
Ampliació de la informació tramesa en la transferència bancària.
Cal recordar que els pagaments per xec hauran d’anar acompanyats sempre
d’una carta.
Per altra banda, amb la introducció de la factura electrònica el proveïdor pot saber
en tot moment en quina fase es troba la seva factura i saber quan se n’ha fet el
pagament efectiu.
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Les despeses amb prioritat de pagament són despeses al pagament de les
quals no es podrà aplicar mai el termini general de pagament de les factures
establert a la normativa de lluita contra la morositat.
En el pagament d’aquestes despeses caldrà diferenciar entre:
Pagaments amb un venciment prefixat. Quan s’excedeix el seu pagament
comporta sempre recàrrecs i penalitzacions.
 Per aquest motiu, es consideraran despeses amb prioritat de pagament i
s’haurà d’assegurar el seu pagament en el termini establert, i si és possible, el
darrer dia de què es disposi per fer-ho.
 En el cas de la despesa del deute, la LOEPSF estableix a la disposició
addicional 4 que les administracions públiques hauran de disposar de plans de
tresoreria que posin de manifest la seva capacitat per atendre el pagament dels
interessos i del capital del deute públic.
 Aquests pagaments comprenen:
El pagament d’impostos com l’IVA, IRPF, cotitzacions a la Seguretat
Social i altres impostos.
El pagament de la despesa financera derivada de les operacions de
crèdit (càrrega financera més amortitzacions) i altres pagaments
similars.
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Subvencions atorgades. La característica principal de les subvencions
atorgades és que són pagaments en què no existeix document acreditatiu o
factura.
Es poden considerar dos tipus de subvencions en funció del
pagament:
Les subvencions postpagables són aquelles en què el
pagament total o parcial es realitzarà després de la justificació de
la despesa (aprovació de l’obligació reconeguda).
Les subvencions prepagables són aquelles en que el
pagament total o parcial es realitzarà abans de la justificació de
la despesa (aprovació de l’obligació reconeguda).
Per tant, el tractament del pagament de les subvencions atorgades
seguirà criteris diferents en funció de la seva classificació anterior:
Assimilar-lo al pagament de factures, per la qual cosa serà
necessari determinar el moment del pagament en funció de:
La data d’aprovació de la subvenció. L’inconvenient
serà que el termini de pagament es podrà allargar molt,
i serà necessari tenir controlades les dates d’aprovació
de cada tipus de subvenció.
La data d’entrada en el registre general de la petició
de la subvenció. L’inconvenient serà que exhaurit el
termini de pagament previst sobre la data d’arribada de
la petició, resti pendent d’aprovar la subvenció i en
aquest cas no es podria fer efectiu el pagament.
S’hauran de controlar les peticions de subvenció com si
fossin factures, fent relacions en funció de la seva data
prevista de pagament, i controlant periòdicament les
que estan fora de termini.
Determinar una data “política” pel pagament de
subvencions.
Tractament diferenciat del pagament de les subvencions
atorgades:
Generar un llistat de les subvencions a pagar al llarg de
l’exercici, indicant la data estimada de pagament i la de
pagament efectiu.
La data estimada de pagament pot establir-se a les bases
reguladores i/o conveni de la mateixa subvenció.
Revisar i actualitzar constantment la informació del llistat
a fi de tenir un control acurat de la situació de les
subvencions en tot moment.
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L’article 73 del RD 500/1990 disposa que les bestretes de caixa fixa són una
alternativa a l’hora d’atendre de manera immediata totes aquelles despeses de
petit import que tenen un caràcter periòdic i repetitiu, com per exemple:
dietes, despeses de locomoció, material d’oficina no inventariable, conservació i
d’altres de característiques similars.
 Tenen caràcter no pressupostari ja que constitueixen un lliurament de fons a un
concepte no pressupostari, i la seva aplicació en el pressupost de despeses i
posterior reposició de fons es faran quan se’n produeixi la justificació.
 L’Entitat local, com a complement de la gestió de la tresoreria, haurà de definir a
les bases d’execució del pressupost les aplicacions del pressupost de despeses
que són susceptibles de pagar-se per bestreta de caixa fixa, així com l’import
màxim de les factures que es poden pagar per aquest mitjà.
 A més, també haurà d’establir l'existència d’habilitats de caixa fixa, proveint-los de
fons amb caràcter permanent, així com la seva comptabilitat i control.
 Serà requisit necessari l’acceptació de la factura per part del responsable de la
unitat orgànica corresponent, ja que la funció de l’habilitat és únicament la de
realitzar el pagament, no pas autoritzar-lo.
 Un cop justificada, s’aplicarà al pressupost i es reposarà fons a l’habilitat.
 Els fons no utilitzats a final d’exercici podran ser utilitzats al pròxim exercici per
l’habilitat per atendre despeses definides, òbviament, com de bestreta de caixa
fixa.
 Els habilitats estaran obligats a justificar els fons percebuts com a mínim al mes de
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desembre de cada any.
L’article 190 del TRLRHL i els articles 69 i següents del RD 500/1990
estableixen que com a excepció a la regla general, segons la qual el
reconeixement de l’obligació i l’ordre de pagament solament es podran fer quan
hi hagi constància documental de la realització de la prestació, es podran fer
pagaments a justificar la característica dels quals serà la sortida material
de fons amb caràcter previ a la presentació de la documentació
justificativa que permet el reconeixement de l’obligació i posterior
ordenació del pagament.
L’Entitat local, haurà d’acomodar aquests pagaments al pla de disposició de
fons de la tresoreria establert per la Presidència, i com a complement de la
gestió de la tresoreria, haurà de definir a les bases d’execució del
pressupost o en un reglament específic la forma d’expedició i execució de
les ordres de pagament a justificar, la situació i disposició dels fons, els
pagaments que poden realitzar amb fons a justificar, la quantitat màxima que
es pot lliurar, les aplicacions de despeses, el règim de justificació, els límits
quantitatius, la comptabilització i el control.
Tenen caràcter pressupostari i els perceptors o habilitats dels pagaments a
justificar restaran obligats a justificar els imports pagats en un termini màxim de
tres mesos des de la percepció dels fons i hauran de reintegrar els imports no
utilitzats i els no justificats. Resta prohibit fer nous pagaments a justificar per
part dels habilitats que tinguin fons pendents de justificació.
L’ordre de justificar la despesa serà aprovada per l’òrgan competent que
aprova i/o autoritza dita despesa que, un cop aprovada, s’aplicarà al
pressupost de despeses.
Cancel·lació dels pagaments a justificar a 31 de desembre de cada any.
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Moviment de fons

En cas de necessitar diners en algun dels comptes corrents, s’haurà de recórrer
a les transferències ordinàries entre comptes de tresoreria, ja sigui entre
comptes d’una mateixa entitat bancària o entre comptes de diferents entitats
bancàries.
La disposició d’aquests fons per part de la tresoreria dependrà de si és entre
comptes d’una mateixa entitat (mateix dia de l’ordenació i si fons inhàbil, el
següent dia hàbil) o és entre diferents entitats (els dos dies hàbils següents a
l’ordenació, mai la data de l’operació ja que el compte es podria quedar en
descobert).

Una ordre de moviments de fons (OMF) és un tipus de transferència urgent de
moviments entre comptes de tresoreria de dues entitats bancàries diferents a
través del Banc d’Espanya.
Aquest tipus de transferències són molt ràpides, és a dir, es podrà disposar
d’aquests diners el mateix dia de l’ordenació de moviments, però s’haurà de
valorar la “urgència” de la disposició ja que aquesta operació comporta un cost
per a l’entitat ja que les comissions són elevades.
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Gestió bancària

La gestió bancària consisteix en relacionar la informació de què es disposa
a l’aplicació informàtica que suporta la comptabilitat de l’entitat local amb la
informació que proporcionen les entitats bancàries.
És molt important que la informació proporcionada per la gestió bancària sigui al
més acurada possible ja que permetrà una millor previsió i gestió dels fons de la
tresoreria, i per tant, una ajuda molt important en la pressa de decisions.
La gestió bancària s’articula en:
La determinació del saldo disponible diari de la tresoreria com a eina de
gestió i de pressa de decisions, superant el concepte de saldo comptable i
bancari que presenta problemes per a la pressa de decisions.
La conciliació bancària com a garantia del fons que gestiona la tresoreria
derivats de la determinació del saldo disponible.
L’acta d’arqueig com a document que formalitza la conciliació bancària.
Les relacions amb les entitats bancàries, sovint oblidades i freqüentment
complexes.

36

Determinació del
saldo disponible diari

Per a la correcta gestió de la tresoreria, no serà suficient amb la informació
proporcionada pel saldo comptable ni pel saldo bancari, serà necessari anar més
enllà, fent servir el saldo realment disponible. Amb la utilització d’aquest saldo
s’evitarà que per valoracions, o per falta de registre d’alguna operació, es generi un
descobert de números als comptes de l’entitat, o s’utilitzin fons aliens per cobrir
descoberts inexistents, amb el cost addicional que pot suposar.
Per determinar el saldo disponible diari de la tresoreria a partir del saldo
comptable es partirà de:
+

Saldo comptable del dia (acta d’arqueig diària).

-

Abonaments al compte bancari ja comptabilitzats, però que el banc
ha abonat amb data posterior al dia d’avui (data valor posterior).

-

Càrrecs al banc corresponents
(rebuts de pagaments domiciliats).

-

La part d’abonament de rebuts per cobrir possibles devolucions (es
considerarà no disponible).

=

Saldo disponible en el compte.

a pagaments no comptabilitzats

 Caldrà controlar si es fan transferències entre comptes d’entitats bancàries
diferents, ja que durant un dia o dos l’import constarà carregat a un compte,
però no estarà abonat a l’altre. Durant aquest període, l’import de la
transferència no és disponible, la única excepció serà quan el banc receptor de
la transferència l’aboni amb la mateixa data de valor que el banc on s’ha
carregat – transferències o ordres de moviments de fons (OMF) a través del
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Banc d’Espanya –.
Per determinar el saldo disponible diari de la tresoreria a partir del saldo
bancari, en el cas de no tenir el saldo comptable actualitzat, es partirà de:
+
Saldo bancari del dia (extracte bancari).
Abonaments al compte bancari, però que el banc ha abonat en data
posterior al dia d’avui (data valor posterior).
-

Pagaments comptabilitzats pendents de càrrec al banc (pagament per
xec).

-

La part d’abonament de rebuts que es considerarà no disponibles per
cobrir possibles devolucions de rebuts.

=

Saldo disponible en el compte.

Caldrà controlar els xecs emesos per saber quins s’han lliurat i encara no han
aparegut carregats al compte corrent; si no es fa aquest control es podria
provocar un descobert en el moment en què es presentessin al cobrament i no
es disposés de prou saldo.
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Conciliació bancària

La majoria dels moviments de la tresoreria es realitzen als comptes que manté oberts
amb les diferents entitats bancàries. Una bona gestió de tresoreria consistirà en
establir un flux correcte d’informació entre les entitats bancàries i el departament de
tresoreria que permeti disposar de la informació necessària per conèixer en tot
moment els fons disponibles o saldo realment disponible de la tresoreria.
Mitjançant la conciliació bancària es comprova que els moviments comptabilitzats
per l’entitat local – als comptes corrents de tresoreria – coincideixen amb els
registrats per l’entitat bancària al compte corresponent respecte de l’import, de la
data... identificant i justificant les diferències que poguessin existir.
Normalment les diferències són generades pel diferent ritme d’anotació de les
operacions, és a dir, tant l’entitat local com l’entitat bancària apliquen el principi de
registrar l’operació quan es produeix; moment que pot ser diferent per a les dues
entitats, com per exemple en el cas dels xecs emesos:
L’entitat local registra una operació quan es produeix. Així el pagament realitzat
per xec, es registrarà en el moment en què es lliura al beneficiari.
El banc, però, comptabilitza l’operació quan el beneficiari del mateix el presenta
al cobrament.
En principi, i excepte en casos de comptabilització endarrerida a partir de l’extracte
bancari, la comptabilitat de l’entitat local i la de l’entitat bancària seguiran
camins independents, i la conciliació periòdica, diària si fos possible, serà
necessària per a relacionar-les.
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La comptabilitat dels comptes bancaris de la tresoreria es pot tractar de dues
maneres:
Que la comptabilitat tingui la seva pròpia dinàmica seria la situació òptima,
registrant els moviments comptables dels comptes corrents, la data dels quals
no ha de coincidir necessàriament amb la que aparegui a l’extracte bancari.
Aquesta situació generarà que els dos comptes (el de l’entitat local i el de
l’entitat bancària) funcionin amb certa independència, cosa que fa
necessària la conciliació de forma periòdica.
Que es comptabilitzi a partir dels moviments bancaris, és a dir, es
comptabilitzen els pagaments quan figuren anotats a l’extracte bancari, la qual
cosa és representativa de què la comptabilitat no es porta al dia. Aquesta
situació genera una certa il·lusió que el compte de l’entitat sempre està
conciliat. Òbviament, les diferències són menors, però sempre existeixen
operacions pendents de conciliació, com per exemple: incidències de l’entitat
bancària que no es comptabilitzen i que figuraran a la conciliació fins a la seva
regularització, càrrecs a l’entitat bancària que corresponen a despesa no
aprovada encara...
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Arran del diferent tractament de la comptabilitat dels comptes bancaris de la
tresoreria (comptabilitat al dia i comptabilitat a partir dels extractes bancaris) es pot
donar la situació que a una data determinada no coincideixi el saldo de l’extracte
bancari amb el del compte corrent de la comptabilitat de l’entitat local, per tant es
fa necessari establir una forma d’aconseguir una correcta conciliació
bancària.
Per a una correcta conciliació bancària és necessari realitzar la conciliació
entre els dos saldos, el comptable i el bancari, ja que serà la única manera
d’assegurar que no hi ha moviments a l’entitat bancària que s’hagin escapat al
control de la tresoreria i a la inversa.
Per realitzar la conciliació bancària es partirà del saldo de l’extracte bancari i es
buscaran les operacions que suposen augments o disminucions per igualar-se al
saldo comptable (també pot fer-se a la inversa, és a dir, partir del saldo comptable
per arribar fins al saldo bancari).
Seran augments:
Els pagaments carregats a l’entitat bancària i no comptabilitzats per
l’entitat local en la data que s’analitza, és a dir, pagaments domiciliats com per
exemple el pagament del deute financer.
Els ingressos comptabilitzats per l’entitat local, però que en la data que
s’analitza no estaven encara abonats a l’entitat bancària, és a dir, les
remeses de rebuts domiciliats, com per exemple els rebuts de l’escola bressol
o xecs ingressats.
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Seran disminucions:
Els pagaments no carregats a l’entitat bancària, però que en la data
analitzada estaven comptabilitzats com per exemple el pagament de
despesa fet per xec.
Els ingressos no comptabilitzats, però que en la data analitzada estaven
abonats al banc com per exemple les transferències d’ingressos.
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Acta d’arqueig

L’acta d’arqueig és un estat demostratiu de la situació de les existències en
caixa o de la tresoreria a una data determinada, és a dir, és un document que
compleix la funció de ser un estat de comptes que reflecteix la situació comptable
de la tresoreria i l’import de les operacions realitzades en un període determinat
amb la situació comunicada per les entitats bancàries als seus extractes.
Quan l’import dels saldos comptables i els saldos bancaris no coincideix, l’acta
d’arqueig haurà d’anar acompanyada d’un acta de conciliació bancària per a
cada ordinal, justificant els moviments que provoquen les diferències entre els dos
saldos, a més de les certificacions dels saldos bancaris corresponents del període.
S’ha de confeccionar obligatòriament al final de cada exercici, ja que és un
dels documents requerits per a la justificació dels estats de comptes anuals que cal
remetre a la Sindicatura de comptes (regla 45 de la ICAL 2013 – model normal).
Per altra banda, es preveuen les següents situacions extraordinàries en què
serà obligatòria la seva elaboració:
Inici de legislatura.
Canvi de la Presidència.
Canvi d’interventor/a
Canvi de tresorer/a.
És recomanable confeccionar l’acta d’arqueig mensualment.
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L’acta d’arqueig s’estructurarà de la següent manera:
Encapçalament en què es detallarà que el document és una acta d’arqueig,
l’exercici pressupostari, el període comprés a l’acta, així com el nom de l’entitat i
la data d’obtenció de la informació.
Resum general de tresoreria amb les existències inicials (existències
comptables de l’anterior arqueig), ingressos i pagaments del període (tant els de
naturalesa pressupostària com extrapressupostària) i les existències finals (que
serien les actuals).
Existències arqueig anterior

Ingressos del període

Despeses del període

Existències actuals

Estat de situació d’existències de tresoreria en què es detallaran les
existències reals per a cada ordinal (amb l’arqueig físic dels comptes d’efectiu i
amb el saldo dels extractes pels comptes bancaris) indicant les diferencies
existents i la distribució de l’existència final entre la caixa o caixes d’efectiu i els
diferents comptes bancaris.

Entitat

Compte corrent

bancaris

47

saldos
comtpables

diferencies

Signatura dels responsables.
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Relació amb les entitats bancàries

Objectius de la tresoreria a assolir en la seva relació amb les entitats bancàries
Simplificar l’operativa diària en facilitar la comunicació telemàtica dels
pagaments i dels ingressos mitjançant els pagaments per fitxers de
transferència bancària i l’emissió de fitxers Q19 d’ingressos, negociar la data de
valoració de les remeses de rebuts... i la gestió bancària en potenciar la
consulta telemàtica dels saldos disponibles dels comptes, en utilitzar el fitxer
Q43 versus l’opció paper a l’hora de fer la conciliació bancària...
Reduir els costos de l’operativa diària en minimitzar o eliminar les
comissions aplicades i negociar la retribució dels saldos en compte corrent.
 No obstant això, convé donar preferència a la supressió de les comissions ja
que en cas d’excedents temporals de tresoreria sempre es podrà obtenir una
millor retribució del saldo realitzant una inversió en actius financers sense risc.
Reduir el cost de l’endeutament en negociar millores a les condicions
financeres de l’endeutament contractat encaminades a aconseguir marges
sobre el tipus de referència reduïts, millors tipus d’interès... i eliminar, si és
possible, les comissions d’obertura, cancel·lació i no disposició, tant per a
préstecs com per a les pòlisses de tresoreria. Així mateix, és convenient
controlar el compliment de les condicions pactades als contractes
d’endeutament.
La Tresoreria en les seves relacions amb les entitats financeres haurà de buscar
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els màxims beneficis possibles i minimitzar els costos en afavorir la
competència entre les entitats bancàries i en aprofitar la seva capacitat de
negociació, ja que sempre hi haurà un marge de negociació.
Elements de negociació a favor amb les entitats bancàries:
Els préstecs i/o operacions de tresoreria concertats representaran a l’entitat
bancària (financera) un risc mínim d’incobrable; malgrat això, cobren una
prima per aquest risc (és un bon negoci per a les entitats financeres).
La gestió de cobrament de rebuts (tributs, taxes... ), les liquidacions
d’impostos (IRPF trimestral, IVA, Seguretat Social...) i la tramitació de
pagaments per transferència (nòmines, proveïdors...) suposen un volum de
negoci elevat que proporciona a l’entitat bancària:
Comissions facturades per la gestió d’aquestes operacions.
Disposició de fons gratuïtament durant uns dies (als ingressos
dies entre la data d’abonament i la data valor, als pagaments
d’impostos i pagaments per transferència dies entre la data de càrrec
i el pagament efectiu).
En el cas de les nòmines i proveïdors, facilitarà la captació de nous clients.
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Gestió financera

Les funcions bàsiques de la gestió financera de la nostra tresoreria seran les
següents:
Finançament de les despeses d’inversió (préstecs):
Elaboració del procediment de concertació de nous préstecs i/o
modificació de les condicions dels concertats amb l’objectiu de minimitzar
els seus costos.
Gestió dels venciments en concepte d’interessos i amortització del deute
contractat (despeses amb prioritat de pagament a una data fixa).
Gestió, control i actualització de les dades contingudes en els quadres
d’amortització de l’endeutament a llarg termini contractat.
Realització de previsions de pagament dels futurs venciments del deute.
Finançament de les necessitats de liquiditat (operacions de tresoreria):
Derivades pel diferent ritme entre el cobrament d’ingressos i el pagament
de les obligacions.
En la concertació d’aquestes operacions caldrà que tinguem en compte el
nivell operatiu i les comissions de no disposició.
No fer servir aquestes operacions si hi ha saldo suficient en altres
comptes per cobrir els pagaments.
Col·locació d’excedents de tresoreria (article 199.2 del TRLRHL) derivades
d’una existència final que ens permet el pagament de les obligacions, garantir un
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saldo disponible per a possibles pagaments i, de la part restant, treure un
rendiment en inversions financeres no especulatives, sense risc i amb liquiditat
immediata en cas que ho necessitem.
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Planificació de la tresoreria
i l’estabilitat pressupostària
i sostenibilitat financera

Unes de les activitats principals del/a responsable de la tresoreria consistirà en
realitzar previsions sobre l’evolució de la tresoreria durant l’exercici
pressupostari.
D’aquí que una planificació eficient de la tresoreria sempre es derivarà d’una
gestió eficaç d’aquesta.
Per tant, planificar consistirà bàsicament en:
Controlar i millorar la gestió ordinària, bancària i financera de la
tresoreria (la tramitació dels ingressos, dels pagaments, dels moviments de
fons i del control del fons disponibles) per tal de fer front als compromisos
econòmics de l’entitat local.
Prendre les decisions més encertades per millorar-ne la gestió i evitar les
situacions de tensió que existeixen a tota tresoreria, és a dir, anticipar-se als
esdeveniments i corregir-los.
Caldrà tenir en compte que els terminis temporals a la tresoreria són més curts i,
per tant, caldrà distingir entre dos tipus de planificacions de la tresoreria:
Curt termini en què l’horitzó temporal serà a un mes vista.
Mig termini en què l’horitzó temporal coincidirà amb l’exercici pressupostari.
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La previsions a curt termini és un instrument de planificació a curt termini
de caire quantitatiu que consisteix en realitzar previsions mensuals de
l’evolució diària dels pagaments i cobraments distribuïts entre els comptes
corrents oberts per l’entitat local distribuïdes per dates.
D’aquesta manera es tindrà una previsió mensual d’evolució diària del saldo
previst disponible dels comptes corrents.
La previsió mensual s’haurà de revisar i actualitzar en el dia a dia i/o
setmanalment per tal de detectar les desviacions amb suficient antelació per
corregir-les ja sigui amb la disposició de la pòlissa de crèdit, amb l’avançament de
determinats cobraments o amb l’aplaçament d’alguns pagaments si no hi ha més
remei.
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Previsions a curt termini de la tresoreria
PREVISIONS A CURT TERMINI ‐ SETMANA DEL 3 AL 7 DE JULIOL

03‐jul
PAGAMENTS
COBRAMENTS
04‐jul
PAGAMENTS
COBRAMENTS
05‐jul
PAGAMENTS
COBRAMENTS
06‐jul
PAGAMENTS
COBRAMENTS
07‐jul
PAGAMENTS
COBRAMENTS
SALDO C/C

C/C BBVA
C/C BSANTANDER C/C BSABADELL C/C CAIXABANK
15.525,00
12.500,00
115.000,00
65.500,00
14.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.225,00
0,00
0,00
1.275,00
37.725,00
115.000,00
65.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
25.635,00
16.275,00
37.725,00
115.000,00
91.135,00
0,00
32.265,00
0,00
0,00
0,00
0,00
145.000,00
0,00
16.275,00
5.460,00
260.000,00
91.135,00
6.226,00
0,00
0,00
64.277,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.049,00
5.460,00
260.000,00
26.858,00
0,00
0,00
75.869,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.049,00
5.460,00
184.131,00
26.858,00
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ALTRES C/C
3.500,00
0,00
0,00
3.500,00
0,00
0,00
3.500,00
0,00
0,00
3.500,00
0,00
0,00
3.500,00
150,00
3.650,00

TOTAL
212.025,00
14.250,00
25.225,00
223.000,00
0,00
40.635,00
263.635,00
32.265,00
145.000,00
376.370,00
70.503,00
0,00
305.867,00
75.869,00
150,00
230.148,00

El Pla de disposició de fons és un instrument de planificació de caire normatiu
necessari per a una eficient i eficaç gestió de la tresoreria en què s’estableixen
criteris d’organització, de funcionament i de control a l’hora de planificar les ordres de
pagaments que cal esperar en un període de temps, a més de constituir una eina per a
regular la liquiditat de l’entitat sempre que vagi afegit als instruments quantitatius de
planificació de la tresoreria com el Pla de tresoreria i el Calendari i Pressupost de
tresoreria.
L’article 187 del TRLRHL i l’article 65 del RD 500/1990, estableixen l’obligatorietat
d’elaborar per part de la Tresoreria del Pla de disposició de fons que serà aprovat
pel President/a de la Corporació. A la Intervenció li correspondrà el control sobre el
compliment de les directrius aprovades.
Malgrat que la normativa anterior estableix la prelació en el Pla de disposició del
pagament de les despeses de personal i de les obligacions contretes en exercicis
anteriors, l’article 135 de la CE i l’article 14 de la LOEPSF modifiquen la prelació
anterior i anteposen com a prioritari el pagament del deute:
Els crèdits per satisfer els interessos i el capital s’entendran sempre inclosos
en l’estat de despeses dels seus pressupostos i el pagament gaudirà de
prioritat absoluta (article 135.3 de la CE)
El pagament dels interessos i el capital del deute públic de les administracions
públiques gaudirà de prioritat absoluta enfront de qualsevol altra despesa
(article 14 de la LOEPSF).
Després seguirien els pagaments al personal i les obligacions contretes en exercicis
anteriors. No obstant això, l’entitat local decidirà el termini, la forma i el contingut del Pla
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de disposició de fons. D’aquesta manera, la resta de pagaments s’hauran
d’acomodar als criteris aprovats en el Pla d’acord amb la política de pagament
aprovada i el procediment i gestió dels excedents de tresoreria (aquests aspectes
també es poden regular a les Bases d’execució del pressupost).
Per aquest motiu, serà convenient fer revisions i actualitzacions del Pla de
disposició de fons per adaptar-lo a les novetats normatives que afectin a la
gestió de la tresoreria.

60

El Pla de tresoreria és un instrument de la planificació de caire quantitatiu que
recollirà el flux de cobraments i pagaments, tant pressupostaris com no pressupostaris,
sota el principi de caixa.
En preveure els fons o existències finals de la tresoreria, regularà la seva liquiditat
sempre que vagi en concordança amb els criteris aprovats al Pla de disposició de fons
(que planifica els pagaments de l’entitat local), és a dir, vetllarà per l’adequació dels
pagaments de la despesa a l’execució del Pla de tresoreria.
Serà elaborat per la Tresoreria i l’òrgan responsable de l’execució serà la
Intervenció, segons les funcions d’intervenció formal de l’ordenació i de la intervenció
material del pagament.
Les previsions de pagaments pressupostaris, no pressupostaris i pendents
d’aplicació sota el principi de caixa de l’exercici es distribuïren mensualment
segons els criteris establerts en el Pla de disposicions de fons aprovat.
Les previsions de cobraments pressupostaris, no pressupostaris i pendents
d’aplicació sota el principi de caixa de l’exercici també es distribuïren
mensualment segons les previsions de cobrament dels ingressos de caràcter periòdic
(principals tributs, taxes i preus públics regulats a les ordenances fiscals aprovades que
s’acomodaran a la previsió segons els terminis de cobrament en voluntari recollits en el
calendari fiscal que s’aprovarà juntament amb les ordenances de l’exercici), dels
ingressos de caràcter significatiu i dels ingressos considerats “gestionables”.
Com totes les previsions, caldrà fer revisions i actualitzacions per detectar i corregir
els biaixos a la liquiditat de la tresoreria (situacions d’excés de liquiditat i situacions
d’insolvència transitòria).
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Pla de tresoreria elaborat per l’entitat local
PLA DE TRESORERIA
GEN

FEB

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DEC

TOTALS

Fons líquids inicials

105,00

100,49

0,00

256,49

548,98

845,47

706,46

586,95

636,44

557,93

609,92

492,41

5.446,54

Cobraments pressupostaris*
Capítol I
Capítol II
Capítol III
Capítol IV
Capítol V
Capítol VI
Capítol VII
Capítol VIII
Capítol IX
Cobraments no pressupostaris
Cobraments pendents d'aplicar
Devolució d'ingressos

501,00
200,00

402,00
100,00

802,00
500,00

803,00
500,00

803,00
500,00

804,50
500,00

401,00
100,00

551,00
50,00

452,00
150,00

552,50
250,00

404,00
100,00

504,00
200,00

1,00
300,00

2,00
300,00

2,00
300,00

3,00
300,00

3,00
300,00

4,50
300,00

1,00
300,00

1,00
300,00

2,00
300,00

2,50
300,00

4,00
300,00

4,00
300,00

75,00
25,00
0,01

75,00
25,00
0,01

75,00
25,00
0,01

75,00
25,00
0,01

75,00
25,00
0,01

75,00
25,00
0,01

75,00
25,00
0,01

200,00
75,00
25,00
0,01

75,00
25,00
0,01

75,00
25,00
0,01

75,00
25,00
0,01

75,00
25,00
0,01

6.980,00
3.150,00
0,00
30,00
3.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
900,00
300,00
0,12

Pagaments pressupostaris*
Capítol I
Capítol II
Capítol III
Capítol IV
Capítol V
Capítol VI
Capítol VII
Capítol VIII
Capítol IX
Pagaments no pressupostaris
Pagaments pendents d'aplicar
Pagaments urgents

510,51
400,00
100,00
0,50

506,51
400,00
100,00
0,50
1,00

550,51
400,00
100,00
15,50

515,51
400,00
100,00
0,50

511,51
400,00
100,00
0,50
1,00

948,51
800,00
100,00
15,50

525,51
400,00
100,00
0,50

506,51
400,00
100,00
0,50
1,00

535,51
400,00
100,00
15,50

505,51
400,00
100,00
0,50

526,51
400,00
100,00
0,50
1,00

938,51
800,00
100,00
15,50

10,00

5,00

10,00

15,00

10,00

20,00
3,00

10,00

5,00

10,00

5,00

10,00

10,00
3,00

80,00
15,00
0,01

80,00
25,00
0,01

10,00
80,00
15,00
0,01

80,00
15,00
0,01

80,00
15,00
0,01

10,00
80,00
15,00
0,01

80,00
15,00
0,01

80,00
15,00
0,01

10,00
80,00
15,00
0,01

80,00
15,00
0,01

80,00
15,00
0,01

10,00
80,00
15,00
0,01

7.081,12
5.600,00
1.200,00
66,00
4,00
0,00
120,00
6,00
0,00
40,00
960,00
190,00
0,12

Saldo final

100,49

-9,02

256,49

548,98

845,47

706,46

586,95

636,44

557,93

609,92

492,41

62,90

5.395,42

Pòlissa de tresoreria
Fons líquids finals

9,02

9,02
100,49

0,00

256,49

548,98

845,47

706,46

* Pressupost corrent i tancat
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586,95

636,44

557,93

609,92

492,41

62,90

5.404,44
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Marc legislatiu

La normativa bàsica relativa a l’endeutament es troba recollida a:
L’article 135 de la Constitució espanyola (en endavant CE) que estableix el següent:
Els crèdits per satisfer els interessos i el capital s’entendran sempre inclosos en l’estat
de despeses dels seus pressupostos i el pagament gaudirà de prioritat absoluta.
El Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (en endavant TRLRHL) estableix el següent la regulació de
les operacions de crèdit al Capítol VII del Títol I dels articles 48 al 55:
Les entitats locals podran concertar qualsevol modalitat d’operacions de crèdit, tant a
curt com a llarg termini, així com d’altres operacions de cobertura i gestió del risc del
tipus d’interès i del tipus de canvi (article 48).
Totes les operacions financeres que subscriguin les Corporacions locals estan subjectes
al principi de prudència financera (article 48 bis).
La concertació de qualsevol modalitat d’operació haurà d’estar prevista al pressupost
aprovat (article 50).
La Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera (en endavant LOEPSF) estableix el següent:
Les operacions financeres se sotmetran al principi de prudència financera per al
compliment del principi de sostenibilitat financera (article 4).
El pagament dels interessos i capital del deute públic gaudirà de prioritat absoluta i els
crèdits per a satisfer aquests pagaments hauran d’estar previstos al pressupost de
despeses (article 14).
Les administracions públiques hauran de disposar de plans de tresoreria que posin de
manifest la seva capacitat per atendre el pagament dels interessos i del capital del deute
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públic (disposició addicional 4).
La Llei general de Pressupostos de l’Estat per a l’exercici 2013 (en endavant LGPE
2013) estableix el següent en relació a les operacions de crèdit:
Limitacions a la concertació de noves operacions de crèdit a llarg termini pel
finançament de nous projectes d’inversió (disposició final 31).
La normativa de desenvolupament de la normativa bàsica relativa a l’endeutament es
troba recollida a:
La Resolució de 4 de juliol de 2017 de la Secretaria General del Tresor i Política
Financera i la Resolució de 9 de setembre de 2015 de la Secretaria General de
Coordinació Autonòmica i Local defineixen el principi de prudència financera
aplicable a les operacions d’endeutament i derivats, a la concessió d’avals i actius
financers de les entitats locals d’acord amb el que estableix l’article 48 bis del
TRLRHL:
Totes les operacions subscrites per les Corporacions locals estaran subjectes al
principi de prudència financera.
Es considera prudència financera el conjunt de condicions que hauran de
complir les operacions financeres per a minimitzar el seu risc i cost.
L’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela
financera dels ens locals (en endavant OTF) desenvolupa les disposicions relatives a
l’endeutament contingudes a la TRLRHL en matèria de tutela financera a Catalunya.
Altra documentació que desenvolupa la implementació del contingut a la normativa
bàsica i de desenvolupament relativa a l’endeutament es troba recollida a:
La Nota informativa sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a
l’exercici 2017 de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de
data 14 de juliol de 2017 que, entre d’altres temes, detalla el règim legal aplicable a les
operacions d’endeutament a llarg termini a concertar per les entitats locals a l’exercici
2017.
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Introducció

El crèdit és un recurs de naturalesa no tributària de què disposen les entitats locals per al
finançament d’un determinat tipus de despesa (per exemple, el finançament de la despesa
d’inversió) o per fer front a les situacions transitòries de liquiditat de la tresoreria.
Entenem per endeutament financer, bé qualsevol quantitat determinada de diners, bé la
creació de disponibilitat creditícia, lliurada per un tercer (normalment una entitat financera) a
una persona física o jurídica (en el nostre cas, l’entitat local) amb el compromís de retornar-la
en un termini establert mitjançant pagaments periòdics del principal més una retribució
amb un tipus d’interès pactat.
L’endeutament financer sempre es materialitza amb contracte de naturalesa mercantil, no
regulat pel Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP) tal i com s’estableix a
l’article 4, intervingut per fedatari públic ja que s’obté una major garantia de compliment de les
condicions pactades per ambdues parts.
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L’endeutament financer el podem classificar utilitzant diferents criteris de classificació.
Des del punt de vista comptable, l’endeutament es pot classificar segons el venciment:
Operacions de crèdit a llarg termini. Són operacions que es formalitzen per un període
superior a dotze mesos i sempre tindran un tractament pressupostari.
Operacions de crèdit a curt termini. Són operacions formalitzades per un període
inferior a dotze mesos i poden tenir un tractament pressupostari o no pressupostari.
Pel tipus d’entitat prestatària:
Deutes amb entitats financeres. Operacions formalitzades amb entitats de crèdit
privades com caixes i bancs.
Deutes amb entitats públiques. Operacions formalitzades amb administracions
públiques com Diputació de Barcelona.
Per l’objecte què es finança:
Operacions de crèdit a llarg termini. Destinades al finançament de despeses d’inversió
o subvencions de capital.
Operacions de crèdit a curt termini. Ens centrarem en aquest curs a les operacions
destinades a cobrir les mancances temporals de liquiditat de la tresoreria.

8

Operacions de crèdit
a llarg termini

El marc legislatiu bàsic de les operacions de crèdit a llarg termini es troba en el TRLRHL als
articles següents:
Article 49 estableix que:
Apartat 1. “Per al finançament d’inversions, així com per la substitució total o
parcial de les operacions preexistents, (...) podran concertar crèdit públic i privat, a
llarg termini, en qualsevol de les seves formes.”
Apartat 2. El crèdit podrà instrumentar-se mitjançant: l’emissió pública de deute, la
contractació de préstecs o crèdits, qualsevol altre apel·lació al crèdit públic o
privat i la conversió i substitució total o parcial d’operacions preexistents.
Apartat 4. Per als casos excepcionals previstos als articles 177.5 (aprovació crèdits
extraordinaris i suplements de crèdit) i 193.2 (finançament de romanents de
tresoreria negatius) d’aquesta llei, el crèdit solament podrà instrumentar-se
mitjançant préstecs o crèdits concertats amb entitats financeres.
Apartats 5-8. El pagament de les obligacions derivades de les operacions de crèdit
serà garantit amb: garanties reals sobre béns patrimonials no afectats a ús o servei
públic, afectació d’ingressos específics (taxes, contribucions especials i preus
públics) sempre que aquests estiguin relacionats amb el finançament de la despesa
d’inversió que es finançarà amb l’operació de crèdit a llarg termini contractada i en
inversions cofinançades amb fons procedents de la Unió Europea o qualsevol
Administració Pública amb la pròpia subvenció de capital sempre que aquesta
estigui relacionada amb la despesa d’inversió finançada amb l’operació de crèdit a
llarg termini concertada, i avals concedits a les operacions concertades pels OOAA i
societats mercantils dependents.
Article 50 estableix que la concertació de l’operació de crèdit a llarg termini ha d’estar
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prevista en el pressupost aprovat de l’exercici en curs, fet que s’haurà de justificar
en el moment de subscriure dita operació amb l’entitat financera i davant el fedatari
públic que intervingui i formalitzi el document.
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L’apartat 2 de l’article 52 del TRLRHL estableix que la concertació o modificació de
qualsevol operació de crèdit a llarg termini haurà d’acordar-se previ informe de la
Intervenció, el qual analitzarà, especialment, la capacitat de l’entitat local de fer front al llarg
del temps a les obligacions que d’aquestes se’n derivin.
Així mateix estableix que la Presidència de les corporacions locals poden concertar les
operacions de crèdit a llarg termini previstes al pressupost, l’import acumulat de les quals,
dins de l’exercici econòmic, no superi el 10% dels recursos de caràcter ordinari previstos
al pressupost en curs.
Quan se supera el 10% dels recursos de caràcter ordinari previstos al pressupost en curs,
l’aprovació de l’operació correspondrà al Ple de la corporació local.
El Ple de la corporació local i sempre per majoria absoluta serà l’òrgan competent per
aprovar la concertació d’operacions de crèdit a llarg termini dels casos excepcionals previstos
als article 177.5 i 193.2 del TRLRHL referits als crèdits extraordinaris i suplements de crèdit
pel finançament de despesa corrent i pel finançament del romanent negatiu de tresoreria ,
també anomenats “préstecs de legislatura”.
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El règim d’autorització aplicable a les operacions de crèdit a llarg termini es troba establert
a l’article 53 del TRLRHL, que determina:
A l’apartat 1, que no es podran concertar noves operacions de crèdit a llarg
termini, incloses les operacions que modifiquin les condicions contractuals...,
quan dels estats financers derivats de la liquidació del pressupost de l’últim exercici
es dedueixi un estalvi net negatiu. En aquesta situació, el Ple l’entitat local haurà
d’aprovar un pla de sanejament financer a tres anys que haurà de presentar
conjuntament amb la sol·licitud d’autorització a l’òrgan de tutela financera amb la
intenció de corregir i, com a mínim ajustar l’estalvi net a zero durant aquest termini.
A l’apartat 2, que serà necessària l’autorització de l’òrgan de tutela financera les
operacions de crèdit a llarg termini de qualsevol naturalesa si el volum total de
deute viu de les operacions vigents a curt i llarg termini, inclosa l’operació
projectada, excedeixi del 110% dels ingressos corrents liquidats o meritats de
l’últim exercici pressupostari liquidat.
A l’apartat 3, que no serà necessari la presentació de cap pla de sanejament
financer si el volum de deute supera el 110% si l’operació a autoritzar té per
finalitat la substitució d’operacions de crèdit a llarg termini concertades amb
anterioritat sempre que aquestes siguin concertades per reduir la càrrega financera
o el risc de l’operació respecta de les obligacions derivades en el venciment.
A l’apartat 6, que en el cas que es precisi autorització per concertar l’operació
d’endeutament no podran adquirir fermesa els compromisos de despesa
vinculats a l’operació fins que no disposi de l’autorització corresponent.
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Abans d’iniciar l’expedient administratiu de concertació d’una operació de crèdit a llarg
termini és important realitzar el càlcul de les ràtios legals d’estalvi net i deute viu per
determinar el règim d’endeutament: comunicació, autorització o no concertació de cap
operació.
L’expedient administratiu estarà integrat per la següent documentació:
Informe de la Intervenció d’anàlisi de la capacitat de l’entitat local de fer front a les
obligacions de despeses derivades en el temps de la contractació de l’operació de crèdit a
llarg termini.
Òrgan d’aprovació de l’operació.
Oferta que s’adreçarà a les entitats financeres on figuraran les principals dades de l’operació.
Els elements a destacar en la concertació d’una operació de crèdit a llarg termini, ja sigui
pel finançament d’inversions de capital o de subvencions de capital, des del moment en què es
detecta la necessitat de finançament fins que es disposa del capital seran els següents:
La determinació del capital de l’operació.
L’elaboració de l’oferta d’endeutament.
L’anàlisi de les ofertes d’endeutament presentades per les entitats financeres.
La formalització del contracte.
El termini de la disposició de l’operació de crèdit concertada i la seva comptabilització.
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La necessitat de finançament es detecta en el moment de confeccionar-se el pressupost de la
Corporació, ja que hi figura un seguit de despeses d’inversió de capital (capítol 6) i de
subvencions de capital (capítol 7) que, amb freqüència, no poden ser satisfetes amb els ingressos
ordinaris o altres fonts de finançament específiques a aquestes despeses.
En aquest moment, i donat que per aprovar el pressupost cal que existeixi un equilibri entre
ingressos i despeses, es detecta l’import d’endeutament a llarg termini necessari per cobrir les
necessitats d’execució dels crèdits consignats en el pressupost de despesa.
Tal i com estableix l’art. 50 del TRLRHL, l’import de l’endeutament a contractar ha d’estar
previst en el pressupost aprovat i el límit vindrà determinat per la previsió d’ingressos
aprovada en el capítol 9 del pressupost i per la despesa consignada en el pla d’inversions.
La previsió inicial del capítol 9 del pressupost d’ingressos serà la primera estimació de l’import
d’endeutament a llarg termini que caldrà contractar a l’exercici en curs. Tot i així, al llarg de
l’exercici aquesta previsió pot patir modificacions per diversos motius:
Variacions (increments) en els crèdits previstos de les despeses de capítol 6 i 7 del pressupost
que comportaran l’aprovació de modificacions de crèdit finançades amb un increment de les
previsions d’ingressos de capítol 9.
Noves fonts d’ingressos no previstos de finançament de la despesa.
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La contractació d’una operació d’endeutament a llarg termini no està subjecta al Text refós de la
Llei de contractes del sector públic (en endavant TRLCSP). No obstant això, els principis que
inspiren aquesta llei poden ser beneficiosos a l’hora de realitzar el procediment de concertació de
l’operació de crèdit a llarg termini, per tant, assolir un cert grau de publicitat de les nostres
necessitats, regular la forma de presentació d’ofertes, disposar d’un mínim d’ofertes on escollir,...
generarà, habitualment, què s’assoleixin condicions més favorables que si contractem directament
l’operació amb una entitat financera.
Determinarem quines condicions fixarem de forma comuna a totes les ofertes:
Determinar si el tipus d’interès que volem serà fix o variable. D’aquesta manera ens serà més
fàcil determinar quina oferta serà la millor. El tipus d’interès fix caldrà deixar-lo lliure perquè
serà l’eina de competència entre les entitats financeres.
Referències de mercat i marge de referència. En ofertes amb tipus d’interès variable serà
convenient fixar la referència de mercat a emprar. Els indicadors existents són:
EURIBOR. És l’indicador més fidel a l’evolució del mercat en tot moment, és únic i el
publica el BCE diàriament a les 11 hores. Actualment, és l’indicador bàsic.
Altres indicadors com el del mercat hipotecari, mitjanes de bancs, CECA,...
proporcionen les variacions del mercat de forma més atenuada i amb una certa demora.
El marge de referència serà la única eina de competència entre les entitats financeres, per tant,
caldria deixar-lo lliure a l’oferta.
Comissions. L’òptim seria no acceptar cap tipus de comissió per facilitar la comparació
d’ofertes. En cas que la supressió de comissions no fos possible, podem optar per fixar-les a
l’oferta. Cal evitar la comissió per amortització anticipada.
Duració i termini de disposició. Aquests dos aspectes estan condicionats per les necessitats
internes de la Corporació i, per tant, s’han de fixar a l’oferta.
Compliment del principi de prudència financera a les ofertes fermes presentades per les
entitats financeres tal i com estableix la normativa.
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L’objectiu bàsic és assolir un conjunt d’ofertes idèntiques amb la majoria de les
condicions predeterminades per l’entitat local llevat del tipus d’interès (si hem optat
per una operació a tipus d’interès fix) o el marge de referència (si optem per una
operació de tipus d’interès variable) que es deixaran lliures a l’entitat financera.
D’aquesta manera, l’anàlisi econòmic-financer de comparació entre les diferents ofertes
serà relativament senzill i entenedor.
En l’elaboració de l’informe econòmic de comparació de les ofertes presentades per
les entitats financeres es donarà una puntuació a cada factor a considerar a l’oferta i de la
suma total es derivarà la valoració global de cada oferta. En aquesta valoració global
també es poden considerar altres factors no inclosos en les ofertes presentades i que es
tindran en compte a l’adjudicació.
En base a les valoracions globals obtingudes triarem l’oferta més avantatjosa per l’entitat
local i elaborarem la proposta d’adjudicació de l’operació.

17

La proposta d’adjudicació amb el corresponent informe econòmic de comparació de les
ofertes presentades serà sotmesa a l’òrgan competent que ha d’aprovar l’adjudicació,
previ informe de la Intervenció sobre la capacitat que té la Corporació de fer front a la
futura càrrega financera i el compliment del principi de prudència financera que ha de
regir la concertació de qualsevol operació de crèdit.
Un cop aprovada l’adjudicació, s’haurà de demanar autorització a l’òrgan que exerceix a
Catalunya la Tutela financera de l’administració local si l’entitat local es troba en règim
d’autorització.
A partir d’aquest moment, comunicarem a les entitats financeres que han presentat ofertes la
resolució de l’adjudicació, iniciant-se els tràmits per a la signatura del contracte.
L’operació es formalitzarà en un contracte mercantil intervingut per fedatari públic i signat
per la Presidència - Alcaldia de la Corporació i per la/es persones amb poder suficient,
segons escriptures públiques, de l’entitat financera.
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Una vegada s’ha signat el contracte de concertació de l’operació de crèdit a llarg termini,
començarà a comptar el període de disposició de l’operació.
És recomanable que el període de disposició de l’operació coincideixi en el temps amb el
pagament de les inversions i/o despeses finançades amb l’operació concertada. D’aquesta
manera, evitarem les tensions de liquiditat a la tresoreria causades per:
Disposar de l’operació de crèdit molt abans del moment en què hem de realitzar els
pagaments de les corresponents certificacions d’obra pot comportar una falsa imatge
d’excedent de tresoreria. En cas d’utilitzar-se aquest excedent per satisfer altres obligacions,
comportaria una manca de recursos en el moment de fer els pagaments de les certificacions
d’obra dels projectes d’inversió que s’han de finançar amb l’operació.
En cas contrari, si disposem de l’operació de crèdit molt més tard del moment en què s’ha
fet el pagament de les certificacions d’obra, pot reduir substancialment els fons de la
tresoreria, provocant tensions que impedeixin realitzar amb normalitat els pagaments
ordinaris. No obstant, en cas d’una tresoreria ordinària amb excedent, podrien demorar-se les
disposicions ja que habitualment el cost del préstec és superior a la retribució dels excedents
de tresoreria.
El període de disposició, per tant, ha de ser suficientment ampli, per permetre ajustar les
entrades i sortides de fons, però tenint en compte que a les entitats financeres els incomoden
períodes molt llargs, per la qual cosa el més habitual es que siguin entre un any o any i mig
com a màxim.
La norma de reconeixement i valoració núm. 9 de la nova Instrucció de comptabilitat de
l’administració local (en endavant ICAL 2013) estableix al punt 3 que el reconeixement d’un
passiu financer en el balanç de l’entitat local es realitzarà quan aquesta es converteixi en part
19

obligada segons les clàusules contractuals de l’instrument financer. En els supòsits en
què l’operació de crèdit s’instrumenti mitjançant un crèdit de disposició gradual, es
considerarà que l’entitat local es converteix en part obligada quan es produeix la
recepció de les disposicions líquides a la tresoreria.
Per tant, la signatura d’un contracte d’endeutament no genera la comptabilització d’un
dret reconegut (RD), ja que no hi ha cap deute de l’entitat financera amb l’entitat local.
Com a molt, pot assimilar-se a un compromís d’ingrés (CI), el qual sempre serà optatiu.
En el moment de produir-se la disposició del préstec, és un ingrés amb contret
simultani (RDI).
Sindicatura de comptes de Catalunya posarà una nota en la rendició de comptes de
l’exercici liquidat si observa un pendent de cobrament (RD) en el capítol 9 del pressupost
d’ingressos de la liquidació aprovada sense l’ingrés corresponent.
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Els aspectes pressupostaris a considerar en la concertació d’una operació de crèdit a llarg
termini seran els següents:
La contractació del deute tindrà repercussions en el pressupost de l’any en què es realitza la
concertació de l’operació i en els pressupostos d’anys posteriors fins al retorn total del deute
contractat.
L’operació de crèdit a llarg termini s’utilitzarà per al finançament de despeses amb una duració
en el temps similar a la del deute que es contracta, per exemple:
Una operació d’endeutament a 15 anys no es farà per poder pagar les despeses que genera
la compra d’un ordinador, ja que la “vida” d’un ordinador és de 3 ó 5 anys. Habitualment,
una operació així és per satisfer obligacions de pagament derivades d’inversions en
immobles, vies públiques, maquinària,... ja que aquests són béns d’una duració
assimilable a la “vida” del deute.
Un altre destí dels imports del deute poden ser les subvencions de capital, ja que, el que
fem amb aquestes subvencions és ajudar a un altre ens a realitzar inversions de similar
naturalesa que les descrites en el punt anterior.
El capitals obtinguts es comptabilitzaran al capítol 9 del pressupost d’ingressos i quan
l’operació es contracta pel finançament de les despeses d’inversions i subvencions de capital,
aquestes despeses es comptabilitzaran als capítols 6 i 7 respectivament del pressupost de despesa.
Cada any de vida de l’operació de crèdit concertada es consignarà en el capítol 9 del pressupost
de despeses les consignacions de crèdit previstes en concepte d’amortització de capital de
l’operació.
Així mateix, cada any de vida de l’operació de crèdit concertada es consignarà en el capítol 3 del
pressupost de despeses les consignacions de crèdit previstes en concepte d’interessos i
comissions amb els quals s’ha de retribuir al/s prestador/s.
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El circuit administratiu que genera el pagament dels venciments en concepte
d’interessos i amortització de l’operació de crèdit a llarg termini serà el següent:
Autorització i disposició de crèdits
Un cop aprovat el pressupost, i sempre a principis de l’exercici, és convenient reservar
la part de la consignació de crèdits de les aplicacions pressupostàries de despeses
necessària per a cada operació, és a dir, comptabilitzarem una autorització i disposició
de crèdit (AD) per la despesa en concepte d’interessos (capítol 3) i d’amortització
(capítol 9).
La previsió del tipus de referència en els préstecs a tipus d’interès variable podrà ser
menys prudent que la previsió pressupostària ja que la comptabilització d’una autorització
i disposició complementària (AD) o negativa (AD/) és menys costos que un expedient de
modificació de crèdits pressupostaris per quedar-se curta la previsió inicial de crèdits de
despesa.
Pel que fa als préstecs no disposats, podrà aprovar-se l’autorització i disposició de crèdits
(AD) en el moment de la disposició ja que prèviament no hem assumit cap compromís de
pagament (un préstec, encara que estigui signat, si no es disposés al finalitzar el període
no comportaria cap obligació, llevat que en el contracte s’hagin establert penalitzacions
per aquest fet).
Reconeixement de l’obligació
En apropar-se la data de venciment de l’operació de crèdit a llarg termini, tramitarem
l’aprovació de la despesa i reconeixement de la obligació (O) en concepte d’interessos
(capítol 3) i/o amortització (capítol 9).
Els imports a pagar en operacions de tipus d’interès fix seran sempre un import cert i
conegut però, en operacions de tipus variable l’entitat financera ens haurà de confirmar
el tipus aplicat en el període i validar el seu càlcul amb el valor que ha pres l’indicador de
referència i l’aplicació del marge.
En aquest cas, la tramitació de la despesa s’haurà de fer amb l’antelació suficient ja que
tramitem una proposta de reconeixement d’obligació, que haurà de ser fiscalitzada,
comptabilitzada i ordenada prèviament a la data del venciment de l’operació. En cas
contrari, ens trobarem amb el càrrec al banc sense poder comptabilitzar-lo per no haver-se
ordenat la despesa.
Ordenació de pagament i pagament efectiu
A la data de venciment de l’operació (o el dia hàbil immediat posterior) l’entitat
financera, amb la qual hem concertada l’operació, procedirà a realitzar el corresponent
càrrec en el compte estipulat en el contracte dels imports corresponents en concepte
d’interessos i amortització.
De forma paral·lela per part de la Tresoreria caldrà procedir a la comptabilització del
pagament a càrrec del mateix compte de les obligacions reconegudes ordenades al
pagament en concepte d’interessos (capítol 3) i amortització (capítol 9).
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L’elaboració de la previsió anual de la consignació de despesa en concepte de càrrega
financera (capítol 3 de despeses) i quota d’amortització (capítol 9 de despeses) és
necessària per la confecció del pressupost de despeses del proper exercici.
En aquesta previsió s’haurà de tenir en compte el caràcter limitatiu del crèdits de despesa
aprovats en el pressupost i en el cas de les operacions de crèdit amb tipus d’interès variable
s’haurà de ser prudents (previsió d’evolució sempre a l’alça) per evitar futures modificacions
de crèdits per pujada de tipus en el mercat.
Pararem especial atenció a les operacions de crèdit a llarg termini previstes de concertar en el
pròxim exercici o aquelles que resten amb imports pendents de disposar ja que al llarg del
proper exercici, a més de disposar-se, caldrà fer el pagament de despeses en concepte
d’interessos pels imports disposats o en concepte d’amortització si no hi ha establert període
de carència.
Com sempre caldrà ser prudents, i estimar unes dates de principis d’exercici (o properes a la
signatura del contracte, si no estan signats encara), tot i que estimem que les disposicions no
seran tant ràpides. És millor que sobrin crèdits que arribar a una situació d’insuficiència de
crèdits al llarg del proper any.
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Per explicar el funcionament dels quadres d’amortització tindrem en compte allò establert a la
norma de reconeixement i valoració núm. 9 de la nova ICAL 2013 que estableix al punt 4 de
“Valoració inicial” que els passius financers classificats a cost amortitzat es podran valorar
inicialment pel seu valor raonable. El valor raonable serà el preu de la transacció o
contraprestació rebuda (valor nominal de l’operació de crèdit) ajustat amb els costos de
transacció que siguin directament atribuïbles a l’emissió (despeses de contractació).
Si els costos de transacció (despeses de contractació) representen cap o poca importància
relativa en el preu de transacció, aquests s’imputaran directament a resultats de l’exercici i
llavors el valor raonable serà igual al preu de transacció (valor nominal de l’operació) i, per
tant, el quadre d’amortització que generarem serà igual al quadre d’amortització que ens
proporcionarà l’entitat financera.
Per tant, i donat que en la majoria de les entitats locals les operacions de crèdit a llarg termini
concertades tindran despeses de contractació amb un importància relativa baixa o nul·la, el
valor raonable serà igual al preu de transacció (valor nominal) i el quadre d’amortització no
patirà cap variació respecte del quadre d’amortització proporcionat per l’entitat financera.
El quadre d’amortització ens facilitarà:
Els pagaments realitzats fins a la data,
La previsió de pagaments a realitzar,
El deute viu en tot moment, i
La data de finalització de l’operació.
Segons el tipus d’interès contractat, el quadre d’amortització ens proporcionarà una
informació més o menys segura:
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Tipus d’interès fix ens proporcionarà sempre imports certs.
Tipus d’interès variable s’haurà de fer una previsió futura del tipus d’interès de
referència.
Segons el sistema d’amortització estipulat, el quadre d’amortització ens proporcionarà:
Sistema d’amortització lineal tindrem sempre el mateix import d’amortització.
Sistema d’amortització de quota constant ens donarà variacions a l’import
d’amortització.
En el quadre d’amortització de l’operació de crèdit a llarg termini contractada
gestionarem la següent informació per a cada venciment:
Data del venciment i número de venciments. La data i número de venciment estan
fixats per la periodicitat establerta en el contracte de l’operació.
Tipus d'interès vigent. En operacions amb el tipus d’interès fix serà l’acordat en el
contracte; amb el tipus d’interès variable anirà en funció de l’evolució del tipus de
referència del mercat, per tant, s’hauran de fer previsions.
Capital a amortitzar en cada venciment. És la part de capital que retornem en un
període determinat.
Amortització extraordinària. És la part de capital que retornem fora del venciment
i termini prefixat al contracte, minora el capital pendent.
Interessos a pagar en cada venciment. Surt de la formula del “carrete”: Capital
pendent * Dies del període * Tipus d'interès / 360 (o 36000 si el tipus d'interès
l'expressem en tant per cent). Segons estigui estipulat al contracte, el càlcul dels
interessos es calcularà sota una base de 360 dies o 365 dies.
Quota total. Sumatori de la part de capital i interessos que es fa efectiva en un
període determinat.
Capital pendent de retornar. És el capital pendent del període anterior, menys el
capital amortitzat en aquest període (és el nostre deute durant el període que
analitzem).
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Del quadre d’amortització es deriva la següent informació:
 Quota: Determinada pel sumatori de la part de capital que retornem i dels interessos que
retribuïm en el mateix període i si el tipus d’interès és variable, s’haurà de refer el càlcul
de la quota cada vegada que es modifiqui el tipus d'interès.
 Període: En aquest quadre s’han calculat els venciments amb un sistema d’amortització “ a
fi de període natural“.
 Interessos a pagar en el venciment: Surt de la formula Capital pendent * Tipus d'interès /
núm. períodes a l’any.
 Capital a retornar en el venciment: És la quota menys l’import a pagar per interessos.
Consideracions a tenir en compte a l’hora d’elaborar el quadre d’amortització:
 En contractar una operació amb un venciment de període natural, les amortitzacions es faran
de data 1 a final de mes, trimestre... complert, és a dir, de l’1 al 30/31 del mes, de l’1 al 30/31
del trimestre..., això comporta que si el moment de la disposició del préstec no coincideix
amb el període natural complert s’haurà de liquidar una quota única d’interessos per la
diferència de dies.
 El sistema d’amortització lineal es caracteritza perquè l’import que pagarem en concepte
d’amortització sempre serà el mateix, per contra la quota total que pagarem en cada
venciment (suma del capital més els interessos) serà sempre diferent, tant si el tipus d’interès
és fix com variable, i el que es mantindrà constant durant tota la vida del préstec serà la part
de capital que retornarem en cada venciment.
 Per tant, sempre variarà l’import que es pagarà en concepte d’interessos ja que serà el resultat
d’aplicar el tipus d’interès que correspongui a la part de capital pendent del període
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immediatament anterior.
 El sistema d’amortització de quota constant, conegut també com el sistema
d’amortització francès, té com a objectiu assegurar que la quota que paguem en
cada venciment (capital més interessos) sigui constant al llarg de la vida del
préstec sempre que el tipus d’interès sigui fix.
 Quan el tipus d’interès és variable, la quota serà constant solament en els períodes en
què es manté el mateix tipus d’interès.
 És important determinar si els períodes d’amortització es calculen per “períodes
naturals” o “de data a data”, per realitzar un càlcul correcte dels períodes inclosos en la
carència i del primer venciment de capital.
 Quan contractem una operació de crèdit a llarg termini amb període de carència,
acordem amb l’entitat financera un termini des de la disposició de l’operació en el
qual no amortitzem capital i en què solament farem efectiu el pagament dels
interessos que es determinaran en base a l’import total de l’operació disposada, en
funció dels tipus d’interès i dels venciments acordats en el moment de contractar-la.
 Al final del període de carència, tornarem a fer efectiu el pagament de les quotes
d’amortització amb la part de retorn de capital i de retribució del interessos, d’acord
amb el sistema d’amortització pactat, fins al final de la vida de l’operació.
 Podem acordar un període de carència en l’amortització de l’operació independentment
del sistema d’amortització pactat i del tipus d’interès aplicat.
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L’apartat 1r de l’article 4t de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments
en matèria de tutela financera dels ens locals (en endavant Ordre de TF) estableix que
s’hauran de comunicar al Departament d’Economia i Finances totes les operacions de
crèdit i aval a llarg termini, que no estiguin subjectes a autorització, en el termini dels
primers deu dies del mes següent al de la formalització del contracte i en el mateix ordre
en què han estat formalitzades les operacions.
Els apartats 1r i 4t de l’article 55 del TRLRHL estableix que les entitats locals hauran de
remetre informació sobre els crèdits concertats i la seva càrrega financera a la central de
riscos del Ministeri d’Hisenda, així com també informació sobre la resta de l’endeutament
viu i la corresponent càrrega financera.

28

Operacions de crèdit
a curt termini

El marc legislatiu bàsic de les operacions de crèdit a curt termini es troba en el TRLRHL en
els articles següents:
Article 51 estableix que per atendre necessitats transitòries de tresoreria, les entitats locals
podran concertar operacions de crèdit a curt termini que no excedeixin d’un any. Tindran la
consideració d’operacions de crèdit a curt termini les següents operacions:
Les bestretes o avançaments percebuts de les entitats financeres, amb intermediació o
no dels òrgans de la gestió recaptatòria, de la recaptació dels impostos meritats a cada
exercici econòmic i liquidats a través de padró.
Els préstecs i crèdits concedits per les entitats financeres per cobrir les necessitats
transitòries de liquiditat de la tresoreria.
Les emissions de deute per un termini no superior a un any.
Article 49.5 estableix que el pagament de les obligacions derivades de les operacions de
crèdit a curt termini podrà ser garantit amb:
L’afectació dels recursos tributaris objectes de la bestreta o avançament realitzats per
l’entitat financera meritats a l’exercici econòmic fins l’import màxim concedit.
L’afectació d’ingressos procedents de contribucions especials, taxes i preus públics.
Article 50 estableix que la concertació de l’operació de crèdit a curt termini ha d’estar
prevista en el pressupost aprovat de l’exercici en curs, fet que s’haurà de justificar en el
moment de subscriure dita operació amb l’entitat financera i davant el fedatari públic que
intervingui i formalitzi el document. Aquest article es refereix a la concertació de nous
préstecs a curt termini que impliquen ingrés i despesa de caràcter pressupostari i a les
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despeses en concepte de comissions i interessos per les disposicions de les operacions
de tresoreria previstes en el pla de tresoreria de l’entitat local pel pròxim exercici.
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L’apartat 2 de l’article 52 del TRLRHL estableix que la concertació d’una operació de crèdit
a curt termini haurà d’acordar-se previ informe de la Intervenció, el qual analitzarà,
especialment, la capacitat de l’entitat local de fer front a les obligacions que d’aquesta se’n
derivin.
Així mateix estableix que la Presidència de les Corporacions locals poden concertar les
operacions de crèdit a curt termini previstes al pressupost, si l’import acumulat de les
operacions vives d’aquesta naturalesa, inclosa la nova operació, no superi el 15% dels
recursos corrents liquidats a l’exercici anterior.
Quan se supera el 15% dels recursos corrents liquidats a l’exercici anterior i fins un límit
màxim del 30%, l’aprovació de l’operació correspondrà al Ple de la corporació local.
Les operacions de tresoreria no necessiten cap tipus d’autorització per part de l’Estat o de
l’òrgan que exerceixi la tutela financera dels ens locals a la CCAA i, per tant, el marc
legislatiu no recull cap règim d’autorització ja que el límit màxim per concertar aquestes
operacions es troba en el 30% dels recursos corrents liquidats de l’exercici anterior i serà
competència del Ple. Per sobre d’aquest límit no es podrà concertar cap operació.
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Abans d’iniciar l’expedient administratiu de concertació d’una operació de crèdit a curt
termini o de tresoreria és important realitzar el càlcul de la ràtio legal de tresoreria per
determinar si es pot concertar o no l’operació.
L’expedient administratiu estarà integrat per la següent documentació:
Informe de la Intervenció d’anàlisi de la capacitat de l’entitat local de fer front a les
obligacions de despeses derivades en el temps de la contractació de l’operació de crèdit a
curt termini.
Òrgan d’aprovació de l’operació.
Oferta que s’adreçarà a les entitats financeres on figuraran les principals dades de l’operació.
Els elements a destacar en la concertació d’una operació de tresoreria per cobrir els dèficits
temporals de liquiditat seran:
La determinació de l’import o límit de capital màxim de l’operació.
L’elaboració de l’oferta d’endeutament.
L’anàlisi de les ofertes presentades per les entitats financeres.
La formalització del contracte.
La disposició de l’operació de tresoreria sempre que sigui necessària i registre de la
disposició.
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L’import màxim a concertar per una operació de tresoreria vindrà determinat per les
necessitats de liquiditat de la tresoreria detectades a les previsions derivades del pla de
tresoreria elaborat amb caràcter anual, per tant, s’haurà de tenir prevista la concertació d’una
operació de tresoreria per cobrir aquestes necessitats de finançament sempre i quan l’execució
del pla de tresoreria no corregeixi aquestes desviacions.
Tal i com estableix l’art. 50 del TRLRHL, l’import de l’endeutament a curt termini a
contractar ha d’estar previst en el pressupost aprovat així com les despeses per comissions i
interessos derivades de les disposicions de les operacions de tresoreria previstes al pla de
tresoreria.
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La contractació d’una operació de tresoreria no està subjecta al TRLCSP. No obstant això, a
l’igual que passava a les operacions de crèdit a llarg termini, els principis que inspiren aquesta Llei
poden ser beneficiosos a l’hora de realitzar el procediment de concertació, per tant, assolir un cert
grau de publicitat de les nostres necessitats, regular la forma de presentació d’ofertes, disposar d’un
mínim d’ofertes on escollir,... generarà, habitualment, què s’assoleixin condicions més favorables
que si contractem directament l’operació amb una entitat financera.
Determinarem quines condicions fixarem de forma comuna a totes les ofertes:
Determinar si el tipus d’interès que volem serà fix o variable. D’aquesta manera ens serà més
fàcil determinar quina oferta serà la millor. El tipus d’interès fix caldrà deixar-lo lliure perquè
serà l’eina de competència entre les entitats financeres.
En ofertes amb tipus d’interès variable serà convenient fixar la referència de mercat a
emprar. El principal indicador emprat és l’EURIBOR. El marge de referència serà la única
eina de competència entre les entitats financeres, per tant, caldria deixar-lo lliure a l’oferta.
Comissions. L’òptim seria no acceptar cap tipus de comissió per facilitar la comparació
d’ofertes. En cas que la supressió de comissions no fos possible, podem optar per fixar-les a
l’oferta. A les operacions de tresoreria és molt important evitar la comissió de no disposició, que
grava l’import no disposat de l’operació. Per exemple, si tenim una operació amb límit 500 i
hem disposat de 300, pagarem interessos pels 300, però pagarem comissió de no disposició pels
200 restants. La situació desitjable d’absència total de comissions és difícil que es produeixi en
aquest tipus d’operacions, ja que si no hi ha comissió de no disposició, apareixerà la d’obertura.
En cas de no haver-n’hi cap, i no necessitar els diners durant la vida de l’operació, l’entitat
financera no cobraria res, tot i fent una certa reserva per atendre les nostres possibles necessitats.
I això és realment difícil que succeeixi.
La duració d’aquestes operacions sempre serà igual o inferior a 12 mesos i sempre hi haurà la
possibilitat de renovar-les, però cancel·lant l’operació anterior. La disposició de l’operació anirà
condicionada per les necessitats de liquiditat de la tresoreria i, per tant, s’han de fixar a l’oferta.
Nivell operatiu. L’òptim és utilitzar sempre l’import estrictament necessari (no és
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convenient tenir saldos importants en comptes corrents i al mateix temps estar pagant
per imports disposats de l’operació de tresoreria). Per facilitar aquest aspecte es
recomanable que el nivell operatiu de l’operació de tresoreria sigui assimilable a un
compte corrent.
Compliment del principi de prudència financera a les ofertes fermes presentades per
les entitats financeres tal i com estableix la normativa.
L’objectiu bàsic és assolir un conjunt d’ofertes idèntiques amb la majoria de les
condicions predeterminades per l’entitat local llevat del tipus d’interès (si hem optat
per una operació a tipus d’interès fix) o el marge de referència (si optem per una
operació de tipus d’interès variable) que es deixaran lliures a l’entitat financera.
D’aquesta manera, l’anàlisi econòmic-financer de comparació entre les diferents ofertes
serà relativament senzill i entenedor.
En l’elaboració de l’informe econòmic de comparació de les ofertes presentades per
les entitats financeres es donarà una puntuació a cada factor a considerar a l’oferta i de la
suma total es derivarà la valoració global de cada oferta. En aquesta valoració global
també es poden considerar altres factors no inclosos en les ofertes presentades i que es
tindran en compte a l’adjudicació.
En base a les valoracions globals obtingudes triarem l’oferta més avantatjosa per l’entitat
local i elaborarem la proposta d’adjudicació de l’operació.
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La proposta d’adjudicació amb el corresponent informe econòmic de comparació de les
ofertes presentades serà sotmesa a l’òrgan competent que ha d’aprovar l’adjudicació,
previ informe de la Intervenció sobre la capacitat que té la Corporació de fer front a la
futura càrrega financera i el compliment del principi de prudència financera que ha de
regir la concertació de qualsevol operació de crèdit.
Un cop aprovada l’adjudicació, comunicarem a les entitats financeres que han presentat ofertes
la resolució de l’adjudicació, iniciant-se els tràmits per a la signatura del contracte.
L’operació es formalitzarà en un contracte mercantil intervingut per fedatari públic i signat
per la Presidència - Alcaldia de la Corporació i per la/es persones amb poder suficient,
segons escriptures públiques, de l’entitat financera.
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Una vegada s’ha signat el contracte de concertació de l’operació de tresoreria, i sempre que es
detecti a la tresoreria una manca de fons per fer front al pagament de les obligacions
reconegudes, es farà ús de l’operació mitjançant la disposició de l’import estrictament
necessari per cobrir aquesta mancança temporal de liquiditat.
El període de disposició sempre estarà condicionat per la duració d’aquest tipus d’operació que
serà igual o inferior als 12 mesos.
La norma de reconeixement i valoració núm. 9 de la ICAL 2013 estableix al punt 3 que el
reconeixement d’un passiu financer en el balanç de l’entitat local es realitzarà quan aquesta es
converteixi en part obligada segons les clàusules contractuals de l’instrument financer. En les
operacions de tresoreria, en tot cas, es considerarà que l’entitat local es converteix en part
obligada quan es produeix la recepció de les disposicions líquides a la tresoreria.
Per tant, la signatura del contracte de l’operació de tresoreria no generarà la
comptabilització de cap tipus d’operació, ja sigui pressupostària com no pressupostària.
En el moment de produir-se la disposició de l’operació, com és una operació no
pressupostària, no hi haurà cap registre pressupostari en el capítol 9 d’ingressos.
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Les característiques bàsiques de les operacions de tresoreria , diferenciadores respecte dels crèdits a
llarg termini, seran les següents:
La principal és que tenen caràcter no pressupostari, és a dir, la devolució dels imports
disposats de l’operació no tenen cap reflexa pressupostari sinó que opera com un compte corrent
i, per tant, aquests es tractaran com a moviments interns de tresoreria.
Les despeses derivades de la concertació de l’operació de tresoreria i els interessos generats per
la disposició de l’operació s’hauran de reflectir al capítol 3 del pressupost de despeses, per tant
tindran caràcter pressupostari.
El càlcul dels interessos d’una operació de tresoreria difereix substancialment dels de les
operacions d’endeutament a llarg termini i té més similituds amb el càlcul dels interessos d’un
compte corrent.
D’entrada, la base de càlcul són els saldos segons data valor, a l’igual que els comptes corrents, però
una operació de tresoreria sol tenir més trams d’interessos:
Un pels saldos positius (normalment 0% o un tipus molt baix).
Un pels saldos negatius entre 0 i el límit de la operació (amb el tipus normal de l’operació).
Un altre pels saldos negatius que excedeixen del límit (un tipus més elevat que l’anterior).
Per altra banda, com els interessos són carregats el primer dia següent al període de càlcul, no hi ha
temps material per la tramitació comptable del pagament de forma prèvia al càrrec (tal i com es fa a
les operacions de crèdit a llarg termini) ja que no es coneixerà l’import a pagar en concepte
d’interessos fins el moment del càrrec.
L’operativa a seguir amb el registre dels moviments de l’operació de tresoreria serà, bàsicament, la
següent:
Contractació de l’operació
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En contractar l’operació, haurem de donar d’alta un nou ordinal de tresoreria (CPGC 571).
D’aquesta manera facilitarem l’operativitat de l’operació.
Disposició
L’import disposat de l’operació de tresoreria anirà en funció dels pagaments
comptabilitzats a l’ordinal de la pòlissa i coberts amb l’operació concertada.
A banda dels pagaments, registrarem a l’ordinal de l’operació de tresoreria el pagament
dels interessos pels imports disposats i altres despeses financeres associades a l’operació.
Retorn de la disposició
Consistirà en la comptabilització a nivell no pressupostari del retorn de l’import disposat
de l’operació de tresoreria.
Aquests moviments es registraran al concepte no pressupostari creditor 20400.
Regularització a final d’exercici
Si al final de l’exercici hi ha import disposat pendent de retornar de l’operació de
tresoreria, comptabilitzarem a nivell no pressupostari un ingrés per l’import disposat i
pendent de retornar que consta com a saldo negatiu a l’ordinal de tresoreria.
L’assentament comptable que es generarà serà el següent:
Import disposat €

(571)

a

(521)

Import disposat €

Regularització a l’inici de l’exercici
A l’inici de l’exercici per recuperar la situació prèvia al tancament i reflectir l’import
disposat pendent de retornar a l’ordinal de l’operació, comptabilitzarem a nivell no
pressupostari un pagament pel mateix import del punt anterior.
L’assentament comptable que es generarà serà el següent:
Import disposat €

(521)

a
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(571)

Import disposat €

Una vegada s’ha signat el contracte de concertació de l’operació de tresoreria, i sempre que es
detecti a la tresoreria una manca de fons per fer front al pagament de les obligacions
reconegudes, es farà ús de l’operació mitjançant la disposició de l’import estrictament
necessari per cobrir aquesta mancança temporal de liquiditat.
Els principis que han de regir la utilització d’una operació de tresoreria han d’anar encaminats
sempre a minimitzar el cost global de la tresoreria. Sota aquesta premissa cal evitar tenir
imports disposats que no siguin necessaris. Per aquest motiu:
Si no tenim imports disposats de l’operació de tresoreria. Evitar tota operativa amb
aquestes operacions en realitzar moviments de fons entre comptes per atendre el pagament
de les obligacions, llevat que els saldos dels altres comptes siguin insuficients per atendre
pagaments, en què passaríem a la situació descrita en el punt següent.
Si tenim imports disposats de l’operació de tresoreria. Realitzar el pagament de les
obligacions, si és possible i hi ha saldo, a través d’altres comptes corrents i evitar la nova
disposició de l’operació de tresoreria. Retornar l’import disposat a través del cobrament de
tots els ingressos possibles a través del compte de l’operació de tresoreria o traslladar els
imports cobrats per altres comptes si no preveiem realitzar pagaments amb càrrec als
mateixos de forma immediata.
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L’apartat 1r de l’article 5è de l’Ordre de TF estableix que s’hauran de comunicar al
Departament d’Economia i Finances totes les operacions de crèdit i aval a curt termini
en el termini dels primers deu dies del mes següent al de la formalització del contracte i
en el mateix ordre en què han estat formalitzades les operacions.
Els apartats 1r i 4t de l’article 55 del TRLRHL estableix que les entitats locals hauran de
remetre informació sobre els crèdits concertats a la central de riscos del Ministeri
d’Hisenda, així com també informació sobre la resta d’operacions vigents.
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Tutela financera
dels ens locals

La LGPE 2013 estableix a la disposició final 31 el règim aplicable a les operacions de crèdit a
llarg termini destinades al finançament de nous projectes d’inversió previstos en el
pressupost.
Per tal d’aclarir l’aplicació de l’actualització de la normativa bàsica (TRLRHL) i de la
normativa de desenvolupament (OTF) derivada de la vigència de la disposició final 31 de la
LGPE 2013, el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda va publicar en data
14 de juliol de 2017 una Nota informativa sobre el règim de tutela financera dels ens locals
per a l’exercici 2017 que detalla el règim aplicable a les operacions de crèdit a llarg termini
per finançar noves inversions previstes al pressupost 2017.
Règim de comunicació quan es donin les condicions següents:
Ràtio de l’estalvi net positiva (calculada d’acord amb l’article 3.1 a) de l’Ordre de
TF).
Ràtio legal del deute viu no sigui superior al 75 % dels ingressos corrents
liquidats o meritats (calculada d’acord amb l’article 3.1 b) de l’Ordre de TF).
Si s’incompleix alguna de les ràtios financeres caldrà aprovar una previsió
pressupostària a tres anys.
Règim d’autorització quan es donin les condicions següents:
Ràtio de l’estalvi net positiva (calculada d’acord amb l’article 3.1 a) de l’Ordre de
TF).
Ràtio legal del deute viu sigui superior al 75 % però no superior al 110% dels
ingressos corrents liquidats o meritats (calculada d’acord amb l’article 3.1 b) de
l’Ordre de TF).
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Si s’incompleix alguna de les ràtios financeres caldrà aprovar una previsió
pressupostària a tres anys per tal de reduir l’endeutament.
No es podran concertar operacions de crèdit a llarg termini pel finançament dels
nous projectes d’inversió, tal i com estableix la disposició final 31 de la LGPE 2013, si
de la liquidació del pressupost de l’exercici anterior resulta la següent situació:
Estalvi net negatiu (calculada la ràtio legal d’acord amb l’article 3.1 a) de
l’Ordre de TF).
Deute viu superior al 110 % dels ingressos corrents liquidats o meritats
(calculada la ràtio legal d’acord amb l’article 3.1 b) de l’Ordre de TF).
Per tant, segons l’establert en aquesta disposició, resta sense vigència l’establert a l’article
53 del TRLRHL i els articles 3 i 9 de l’OTF que detallen el procediment d’elaboració i
aprovació d’un pla de sanejament financer quan l’estalvi net és negatiu i/o el deute viu és
superior al 110% dels ingressos corrents liquidats de l’exercici anterior.
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La Nota informativa sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a l’exercici 2017
detalla el règim aplicable a les operacions de crèdit a llarg termini destinades al
refinançament parcial o total d’operacions de crèdit a llarg termini preexistents que
impliquin:
Una disminució de la càrrega financera o del risc de les operacions.
El termini de la nova operació de crèdit no pot superar la vida útil de la inversió o
període d’amortització comptable de l’actiu que va ser finançat amb l’operació de
crèdit objecte de substitució.
En aquest cas de superar els límits previstos en la disposició final 31 de la LGPE 2013 i en
l’article 53 del TRLRHL, s’aplicarà sempre el règim d’autorització a totes les operacions de
crèdit a llarg termini destinades al refinançament d’operacions de crèdit a llarg termini
preexistents establert a la disposició final 31 de la LGPE 2013 per al finançament de nous
projectes d’inversió previstos al pressupost corrent quan es donin les condicions següents:
Ràtio de l’estalvi net positiva (calculada d’acord amb l’article 3.1 a) de l’Ordre de
TF).
Ràtio legal del deute viu sigui superior al 75 % però no superior al 110% dels
ingressos corrents liquidats o meritats (calculada d’acord amb l’article 3.1 b) de
l’Ordre de TF).
En el cas que s’incompleixi alguna de les ràtios financeres caldrà elaborar i aprovar un Pla de
sanejament financer a tres anys.
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L’OTF estableix a l’apartat 2 de l’annex 3 que la ràtio legal d’estalvi net es calcula a partir
de les dades comptables i de les anualitats teòriques de les operacions de crèdit a llarg
termini formalitzades o avalades per l’entitat que concerta l’operació en tràmit.
L’estalvi net valora la capacitat futura de l’ens local de fer front a les obligacions generades
per la nova operació d’endeutament a partir de l’excedent generat en el resultat
d’operacions corrents, sense considerar el cost financer (estalvi brut), menys el càlcul de
l’anualitat teòrica anual dels interessos i amortitzacions en termes constants.
Els ens locals i els organismes autònoms locals calcularan de manera no consolidada
l’estalvi net a partir de la diferència entre els drets reconeguts nets dels capítols 1 a 5 i
les obligacions reconegudes netes dels capítols 1, 2 i 4 corresponents a la liquidació del
pressupost del darrer exercici menys les anualitats teòriques.
La ràtio legal d’estalvi net s’obté dividint l’estalvi net pels drets reconeguts nets dels
capítol 1 a 5 ajustats. El resultat obtingut s’expressarà en percentatge.
En ambdós càlculs el resultat ha de tenir signe positiu o més gran que zero.
En el càlcul dels drets i obligacions no s’hauran d’incloure:
Els ingressos per operacions corrents afectats a operacions de capital:
De l’article 35 “Contribucions especials”
Del concepte 396 “Ingressos per actuacions d’urbanització”
Del concepte 397 “Aprofitaments urbanístics”
Altres conceptes i ingressos de caràcter extraordinari de capítol 1 a 5 de caràcter no
recorrent.
Les obligacions reconegudes netes derivades de modificacions de crèdit que s’hagin
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finançat amb romanent líquid de tresoreria.
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L’apartat 1 de l’annex 3 de l’OTF detalla el concepte, la metodologia de càlcul i les
característiques a tenir en compte a l’hora de calcular l’anualitat teòrica de cadascuna de les
operacions de crèdit a llarg termini, calculada en termes constants, independentment de la
modalitat i condicions de cada operació.
Concepte d’anualitat teòrica
L’anualitat teòrica es defineix com el compromís de devolució del deute, que inclou
interessos i amortització, que haurà de fer front l’entitat local en un any.
Al càlcul no es tindrà en compte el període de carència ja que projecta una
devolució lineal i costant de l’amortització i dels interessos per a tot el termini de
duració de l’operació. Per això, a l’hora de calcular-la (per a cadascuna de les
operacions de crèdit a llarg termini vigents, les formalitzades pendents de disposar i la
nova operació que es vol concertar) s’aplicarà el sistema francès d’amortització o de
quota constant.
L’anualitat teòrica es mantindrà constant durant tota la vida de l’operació excepte pels
tres motius següents que faran variar el càlcul:
Modificació de les condicions generals de l’operació.
Operació amb un tipus d’interès variable que fa variar cada any la quota
constant.
Amortització anticipada de l’operació.
Per tant, si el càlcul de l’estalvi net es realitza amb l’anualitat real tindrà en compte el
període de carència de l’operació i això pot implicar un càlcul de l’estalvi net erroni
que pot portar a l’entitat local a contractar més endeutament al qual no podria fer
front en no generar suficient estalvi.
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Gràfic de l’anualitat real

Gràfic de l’anualitat teòrica

Per aquest motiu, en el càlcul de l’estalvi net s’aplica l’anualitat teòrica ja que
malgrat que també té imprecisions sempre donarà un resultat més segur que no pas
l’anualitat real.
El càlcul inclourà les anualitats teòriques de les operacions a llarg termini
formalitzades o avalades, incloent-hi les operacions vigents, les tramitades
anteriorment pendents de formalització i l’operació de crèdit en tràmit.
La data de referència del capital pendent de les operacions de crèdit ha de ser la més
propera possible o, com a màxim, la data de tancament del darrer exercici. En el
cas d’operacions formalitzades o tramitades amb posterioritat a la data de referència o
pendents de disposició, cal indicar el capital inicial. El tipus d’interès nominal anual
vigent i el termini que manca fins al venciment s’han de calcular en aquesta data.
En el càlcul de l’anualitat teòrica no s’inclouen:
Les operacions amb garantia hipotecària sobre béns immobles.
Les quantitats a reintegrar com a conseqüència de les liquidacions definitives
negatives de la Participació en els tributs de l’Estat.
Les operacions a curt termini.
La formula de l‘anualitat teòrica en les operacions pactades amb amortització parcial
és la següent: (*)

1

1

A = Anualitat teòrica.
C = Capital pendent d’amortització a la data de càlcul o capital inicial per les operacions
formalitzades o tramitades amb posterioritat a aquesta data o per les pendents de
disposició.
i = Tipus d‘interès anual vigent, en tant per 1.
• Si l’operació es pacta sense interès, el càlcul de l’anualitat teòrica es farà
dividint el capital pendent pel termini que manca fins el venciment.
• En el cas d’operacions en tràmit o pendents de formalització, es farà una
estimació del tipus d’interès.
n = Termini que manca fins al venciment de l’operació, en anys, i arrodonits a l’enter
superior.
(*) Per operacions pactades amb amortització al venciment veure l’apartat 1.2 b) de l’annex 3 de l’OTF.
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L’OTF defineix a l’apartat 3 de l’annex 3 que la ràtio legal de deute viu s’obté del quocient
entre el deute viu previst a 31 de desembre de l’exercici en curs i els ingressos corrents amb
els ajustos detallats a l’apartat 2.2 a) de la liquidació de l’exercici anterior, en termes
consolidats, del grup integrat per l’ens local i els ens dependents que no es financen
majoritàriament amb ingressos de mercat.
A efectes de deute viu es consideraran totes les operacions vigents a curt i llarg termini a
31/12 de l’exercici, inclòs el risc d’avals, incrementat, en el seu cas amb el saldo de les
operacions formalitzades no disposades més l’import de l’operació projectada.
La ràtio legal de deute viu serà l’expressió en percentatge del deute viu calculat.
El resultat ha de ser menor o igual al 110% dels ingressos corrents liquidats de l’exercici
anterior.
Cal incloure-hi el deute viu previst de les operacions de crèdit i els seus avals (incloent-hi
les modificacions contractuals i la conversió o substitució total o parcial d’operacions
preexistents) concertades i tramitades, i l’import és la suma dels saldos previstos per als
comptes detallats a l’apartat 1 de l’annex 1 que a efectes de l’OTF constitueixen un passiu
financer (entitats subjectes al Pla general de comptabilitat pública adaptat a l’administració
local valorades amb el mateix criteri d’inclusió al balanç -model normal ICAL 2013-):
150 / 156 / 159 - Emprèstits i altres emissions anàlogues a llarg termini.
160 / 164 / 167 / 169 – Deutes a llarg termini amb entitats del grup, multigrup i associades.
170 / 172 / 173 /174 / 176 / 177 / 178 / 179 - Deutes a llarg termini per préstecs rebuts i
altres conceptes.
500 / 502 / 506 / 509 - Emprèstits i altres emissions anàlogues a curt termini.
513 /514 / 517 / 519 – Deutes a curt termini amb entitats del grup, multigrup i associades.
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520 / 521 / 522 / 523 / 524 / 526 / 527 / 528 / 529 - Deutes a curt termini per préstecs
i altres conceptes.
D’acord amb la DF 31 de la LGPE 2013 no s’han d’incloure les quantitats que s’han
de reintegrar com a conseqüència de les liquidacions negatives de la participació en
els tributs de l’Estat.
El numerador de la ràtio legal de deute viu és la previsió de deute a 31/12 de
l’exercici en curs. Aquesta previsió s’ha de realitzar d’acord amb els criteris
següents:
Les previsions de deute viu per operacions de crèdit a llarg termini són el
resultat d’incorporar al deute viu de l’exercici anterior la variació neta dels
passius financers prevista en el capítol 9 d’ingressos i en el capítol 9 de
despeses del pressupost de l’exercici. Cal efectuar aquest càlcul tenint en
compte les modificacions pressupostàries aprovades, les variacions previstes
dels saldos dels comptes detallats a l’annex 1.
Les operacions de crèdit a llarg termini pendents de disposició s’han de
considerar disposades per la totalitat a 31/12 de l’exercici en curs. Aquest criteri
és aplicable a les operacions de crèdit a llarg termini tramitades anteriorment i
en tramitació que estiguin pendents de formalització o de disposició.
Les previsions sobre els imports disposats de les operacions de crèdit a curt
termini s’han d’efectuar d’acord amb les previsions del pla de tresoreria previst
a l’article 13.6 de la LOEPSF.
Les previsions del deute viu avalat són el resultat d’aplicar els criteris anteriors
al deute viu de l’entitat beneficiària de l’aval.
El denominador de la ràtio legal de deute viu són els drets reconeguts nets dels
capítols 1 a 5 ajustats calculats a partir de la liquidació dels pressupostos i dels
estats comptables en termes consolidats. Durant el primer semestre, si no s’ha
aprovat la liquidació esmentada, es pot utilitzar la liquidació de l’exercici immediat
precedent.
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L’ article 5 d’operacions de crèdit i avals a curt termini de l’OTF detalla el procediment a
seguir:
La ràtio de tresoreria està definida a l’apartat 4 de l’annex 3 de l’OTF i serà calculada
com el quocient entre:
La suma dels imports disposats i disponibles pendents de disposició per les
operacions de crèdit a curt termini formalitzades o avalades, incloent-hi l’operació
objecte de tramitació.
Els drets reconeguts nets dels capítols 1 a 5 de la liquidació pressupostària de l’ens
local o de l’organisme autònom.
La liquidació que ha d’utilitzar-se en el càlcul és la de l’exercici anterior. Durant el
primer semestre, si no s’ha aprovat la liquidació esmentada, es pot utilitzar la liquidació de
l’exercici immediat anterior.
La ràtio legal de tresoreria s’expressarà en percentatge i no superarà el 30 % dels
ingressos corrents liquidats per operacions corrents de l’exercici anterior d’acord a
l’establert a l’article 51 del TRLRHL.

53

Els articles 3.2 d’operacions de crèdit i aval a llarg termini subjectes a autorització i 4.1
d’operacions de crèdit i aval a llarg termini subjectes a l’obligació de comunicació de
l’Ordre de TF estableix que, juntament amb la sol·licitud de comunicació o d’autorització,
caldrà trametre al Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda les dades
econòmiques calculades a partir de la liquidació de l’exercici anterior amb el format i
especificacions dels models següents.
Els models a cursar en el procés de comunicació o sol·licitud d’autorització són:
Model CL-0 Dades generals.
Model CL-1 Pla de finançament de les inversions.
Model CL-1S Pla de substitució d’operacions preexistents.
Model CL-2 Condicions financeres de l’operació de crèdit a llarg termini.
Model CL-3 Anualitats teòriques.
Model CL-4 Situació econòmica i ràtios legals; el model es presenta en les versions
següents:
Model CL-4.0 a emplenar per l’ens local que no té ens dependents subjectes a tutela
financera.
Model CL-4.1 a emplenar per l’ens local que té ens dependents subjectes a tutela
financera.
Model CL-4.2 a emplenar per l’organisme autònom local.
Model CL-4.3 a emplenar per l’entitat pública empresarial local o per la societat
mercantil.
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El model de comunicació de les operacions de crèdit i aval a curt termini a tutela
financera seran:
Model CT-0 Dades generals.
Model CT-1 Operació de tresoreria.
Els models s’emplenaran d’acord amb les especificacions i el format que detallen els
annexos 3 i 4 d’aqueta Ordre.
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L’article 12 de l’OTF estableix que durant el primer semestre de cada exercici, els ens
locals han de comunicar al Departament d’Economia i Coneixement, als efectes del
manteniment de la informació registrada sobre endeutament dels ens locals, l’estat del deute
a final de l’exercici anterior per mitjà de la tramesa dels següents models:
 ED-0 Dades generals.
 ED-1 Estat del deute. Crèdits.
 ED-2 Estat del deute. Avals de crèdits.
L’annex 4 de l’OTF detalla les especificacions i el format d’aquests models.
La informació comprèn les operacions de crèdit formalitzades o avalades que constitueixen
passius financers no comercials, i tampoc s’inclouran les quantitats a reintegrar com a
conseqüència de les liquidacions negatives definitives de la participació en els tributs de
l’Estat.
Aquest formulari s’ha de trametre igualment encara que no hi hagi endeutament vigent.
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La gestió de les subvencions municipals es caracteritza per una sèrie
de singularitats que fan necessari que hi estiguin implicades moltes
àrees o departaments de l’Ajuntament.
Així doncs, la intervenció ha de fiscalitzar i controlar que el
procediment s'adeqüi a la legalitat, de la mateixa manera que amb
qualsevol altre fet que tingui conseqüències econòmiques.
Les àrees gestores de l’Ajuntament (cultura, esports, benestar social,
participació ciutadana...) són les que atorguen subvencions, coneixen les
necessitats de les entitats i els ciutadans beneficiaris i per tant, són
les què participen molt activament en tot el procés.
Tot això implica que la gestió de subvencions és transversal i, per
aquest motiu, és necessari que a l’Ajuntament existeixin circuits que
coordinin a les àrees gestores amb les exigències de la intervenció.
Per establir aquests circuits, prèviament és necessari homogeneïtzar i
estandarditzar els tràmits a seguir, emprant models de documents i
posant-los a l’abast del beneficiari.
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La normativa aplicable a la gestió de les subvencions és:
Àmbit estatal:
 La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
reglament de la llei general de subvencions.
 La legislació bàsica de l’estat reguladora de l’administració local:
 Els articles 25 i 72 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local (en endavant, LRBRL).
 Els articles 40, 189.2. i 214.2 del Text refós de la llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març (en endavant, TRLRHL).
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 Resolucions IGAE sobre la BDNS, de desembre 2015:
•

04/12/2015, regula el procés de migració a la nova BDNS.

•

07/12/2015, regula el procés de registre i acreditació
d’òrgans i usuaris a la BDNS.

• 09/12/2015, regula el contingut i la periodicitat de la
informació a subministrar a la BDNS.
• 10/12/2015, regula el procés de registre i publicació de
convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional
de Publicitat de Subvencions.
 La legislació de la comunitat autònoma:
 Els articles 239, 240 i 241 del Text refós de la llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat pel decret legislatiu 2/2003, de
28 d’abril.
 Els articles del 118 al 129 del Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals, aprovat pel decret 179/1995, de 13 de juny.
 Els articles 15 i concordants de la Llei 19/2014, de 29 de desembre,
de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 La normativa europea:
 Els articles 107 a 109 del Tractat de funcionament de la Unió
Europea.
 Reial decret 1755/1987, de 23 de desembre, pel qual es regula el
procediment de comunicació a la Comissió de les Comunitats
Europees dels projectes de les administracions o ens públics que es
proposin establir, concedir o modificar ajuts interns.
 Les disposicions concordants.
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 La resta de disposicions legals o reglamentàries que siguin d’aplicació,
entre d’altres:
 La Llei 26/2010, 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
 La Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú
de les administracions públiques.
 La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
 La normativa interna municipal:
 Ordenança general de subvencions.
 Les Bases d’execució del pressupost.
 La normativa sobre delegació de competències i atribucions dels
òrgans de govern a l’Ajuntament vigents en el moment de la
concessió.
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Per poder donar resposta a tota la normativa aplicable cal una
normativa municipal que faciliti i normalitzi la tramitació de les
subvencions que s’atorguen, tot responent a les necessitats i
possibilitats del nostre municipi.
La millor forma d’establir aquesta normativa municipal és mitjançant
una ordenança, donat que ha de regular relacions internes (entre les
diferents àrees de l’Ajuntament) i externes (entre l’Ajuntament i
els beneficiaris).
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A l’ordenança general de subvencions s’establiran els circuits que
caldrà seguir a l’Ajuntament per atorgar subvencions, tot complint la
normativa legal aplicable.
Així doncs, l’ordenança serà la normativa de referència per
l’Ajuntament. Caldrà que indiqui quines possibilitats de gestió
utilitzarem a l’Ajuntament d’entre totes les previstes a la legislació.
Regularà, doncs, com:
 Ha de sol∙licitar una subvenció el beneficiari.
 Com s’han de concedir les subvencions
 Com es podran justificar les subvencions.
 Com es poden pagar les subvencions
Per a cada procediment en concret, s’escollirà la forma de gestió,
d’entre les previstes a l’Ordenança, més adient a les necessitats de
l'àrea gestora corresponent i a les característiques del beneficiari.
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Hi ha determinats aspectes que estan relacionats amb la gestió de
les subvencions i que cal regular a les Bases d’Execució del
Pressupost, donat que no queden recollits expressament a
l’Ordenança General de Subvencions.
Aquests aspectes són:
 Descripció subvencions nominatives capítols IV i VII.
 Òrgan competent per a l’aprovació dels diferents tràmits
relacionats, en funció de l’import de la despesa i del decret de
delegació i desconcentració de competències.
 Forma d’acreditació per part del beneficiari d’estar al
corrent de les obligacions amb Hisenda i la Seguretat Social. A
l’Ordenança constaran les formes possibles.
 Tipus de fiscalització aplicable a la despesa de subvencions.
Normalment es diferencia segons l’import.
Es recomana fer una fiscalització prèvia limitada amb un
control a posteriori sobre una mostra representativa.
 Tractament comptable de la despesa: cal indicar quan
procedeix registrar les fases comptables associades als
tràmits de la gestió de subvencions i quines fases es poden
acumular.
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La llei de subvencions indica que una subvenció és:
Qualsevol disposició dinerària i/o en espècie que fa l’Ajuntament o
qualsevol ens depenent d’ell a favor d’un beneficiari.
El beneficiari pot ser una persona:
 Física
 Jurídica
 Pública
 Privada
Per tal que sigui una subvenció, cal que aquesta disposició compleixi
els següents requisits:
 Que no tingui contraprestació directa amb l’Ajuntament.
Si no compleix aquest requisit, seria una despesa de capítol
II.
 Que s’atorgui amb la finalitat de complir uns objectius
prefixats i ben definits, mitjançant la realització d’un projecte
o una activitat.
Si no compleix aquest requisit, seria una transferència.
 Que el projecte o activitat que es subvencioni fomenti
activitats d’utilitat pública o d’interès social.
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Les subvencions són finalistes, és a dir, han de finançar una despesa
concreta i, en cas que aquest finançament no s’apliqui a la finalitat
per la qual es va concedir, caldrà revocar la subvenció i si s’escau,
reintegrar els imports percebuts indegudament.
Per aquest motiu, es recomana en general atorgar subvencions per
finançar obres o activitats concretes. Això facilita la posterior
comprovació de la justificació de la subvenció, és a dir, de què el
beneficiari ha emprat els recursos rebuts per a realitzar l’activitat
concreta per la que se li va atorgar la subvenció.
També podem subvencionar l’activitat general d’una entitat, però en
aquest cas, la comprovació de la justificació es complica, donat que
cal tenir en compte que no es poden subvencionar activitats amb
benefici o superavitàries.
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Els principis generals que indica la normativa i inspiren tota la gestió
de subvencions són:
Publicitat: s’han de publicar les fases del procediment i de
les subvencions atorgades.
Transparència: el procediment de concessió de subvencions
ha de ser clar i entenedor.
Concurrència: han de poder sol∙licitar subvencions tots els
sol∙licitants que compleixin les condicions indicades.
Objectivitat: els criteris d’atorgament de subvencions han
de ser objectius.
Igualtat i no discriminació: cal que els sol∙licitants optin a
ser beneficiaris en condicions d’igualtat i sense cap
discriminació.
Eficàcia: cal que l’atorgament de la subvenció impliqui
l’assoliment dels objectius fixats per l’Ajuntament.
Eficiència en l’assignació i utilització dels recursos públics:
cal assolir l’objectiu municipal que persegueix l’atorgament de
la subvenció amb el mínim cost possible.
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També són d’aplicació a la gestió de subvencions municipals els principis
recollits al codi de conducta de l’Ajuntament, que ha d’estar elaborat a
l’empara de l’article 55.3 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació i bon govern.
L’esmentada norma conté obligacions pels beneficiaris, tot indicant regles de
conducta i principis ètics que han de complir.
En particular els beneficiaris s’abstindran de realitzar qualsevol acció que
pugui vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurrència,
tot abstenint-se de realitzar qualsevol mena de pràctica corrupta i posant en
coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d’aquestes
pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment.
En el cas d’incompliment d’aquests principis ètics i regles de conducta és
d’aplicació el règim sancionador previst en la Llei 19/2014, i les sancions que
preveu l’article 84 pel que fa als beneficiaris de les subvencions, sens
perjudici d’aquelles possibles conseqüències previstes a la legislació vigent en
matèria de subvencions.
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El pla estratègic de subvencions és un instrument de planificació de
polítiques públiques.
L’objectiu és atorgar les subvencions sota els principis d’eficàcia,
eficiència i transparència.
S’aprova juntament amb el pressupost municipal. A tal efecte l’òrgan
d’aprovació és el Ple.
Inclou la planificació respecte de les subvencions per a tota la
legislatura (4 anys), malgrat es revisa anualment.
En ell es concreten els objectius i efectes de les subvencions, els
terminis per assolir els objectius que es pretenen aconseguir amb
l’atorgament de les subvencions i els costos i el finançament de les
subvencions atorgades per l’Ajuntament.
Detalla el finançament de les subvencions, segons siguin corrents o
de capital. Cal comprovar que es compleix l’estabilitat pressupostària.
Han de constar-hi, detalladament, totes les subvencions que figuren
nominativament al pressupost.
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La normativa preveu dos procediments de concessió de subvencions:
1. Concessió directa.
Aplicable en els següents supòsits


Subvencions consignades nominativament al Pressupost.



Subvencions imposades per una norma de rang legal.



Quan existeixin causes que dificultin la convocatòria
pública de la subvenció, mitjançant concurrència
competitiva, per raons d’interès públic, social, econòmic o
humanitari o altres degudament justificades.

2. Concurrència competitiva.
És el procediment normal quan no concorri cap dels supòsits
anteriors.
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El procediment de concurrència competitiva és aquell emprat quan
tenim molts beneficiaris que compleixen els mateixos requisits. Per
exemple: alumnes d’una escola, entitats que tenen una mateixa
finalitat, etc.
Permet gestionar moltes subvencions de cop.
Cal establir unes bases reguladores específiques i una convocatòria
que indiquin els extrems del procediment (terminis, activitats a
realitzar, forma de justificació, despesa subvencionable...).
És imprescindible que els beneficiaris presentin sol∙licituds, que es
valoraran en base als criteris d’atorgaments establerts a les bases.
Es concedirà la subvenció a les sol∙licituds amb més puntuació. Els
beneficiaris quedaran obligats a executar l’activitat, aplicar els fons
percebuts i justificar la subvenció.
El procediment de concessió directa és més adient pels casos en què
tenim un únic beneficiari, normalment una entitat, que realitza
l’activitat que desitgem subvencionar.
Sempre cal
procediment.

justificar

la

causa

que

motiva

emprar

aquest

Normalment s’intrumenta a través d’un conveni en el què cal regular
els mateixos aspectes que es regulen a la convocatòria del
procediment de concurrència competitiva.
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Per gestionar les subvencions de concurrència competitiva hem de:
1. Elaborar i aprovar unes bases reguladores específiques que regulin
tots els extrems de la subvenció. L’òrgan competent per aprovar
aquestes bases és el Ple. Caldrà publicar les bases al Diari Oficial
de la Província per tal que siguin efectives. Es poden elaborar bases
reguladores estiguin vigents en diversos exercicis i, per tant, que
siguin d’aplicació a més d’una convocatòria o que o bé que només
siguin vàlides per a un exercici i siguin aplicables a una única
convocatòria.
2. Elaborar i aprovar una convocatòria que iniciarà el procediment de
concessió de les subvenció i que es regirà per allò establert a les
bases reguladores.
Per tal que la convocatòria no sigui un acte anul∙lable, caldrà enviarla a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), qui
s’encarregarà de publicar-la al Diari Oficial i al Sistema Nacional de
Publicitat de Subvencions.
La BDNS només publicarà al Diari Oficial les convocatòries
gestionades pel procediment de concurrència competitiva.
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En base a allò establert a la convocatòria, s’obrirà un període per
sol∙licitar la subvenció i els sol∙licitants hauran d’aportar la
documentació requerida i especificada a les bases i la convocatòria.
Les sol∙licituds es valoraran i ponderaran segons els criteris
d’atorgament establerts a les bases i la convocatòria.
S’emetrà un informe i una proposta de concessió i denegació que
s’elevarà a l’òrgan competent per a la seva aprovació.
Caldrà publicar la resolució d’aprovació, incloent les subvencions
atorgades i denegades.
Els beneficiaris hauran d’acceptar la subvenció.
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La forma més fàcil de gestionar una subvenció seguint el procediment de
concessió directa és fer-la constar nominativament al pressupost i gestionarla mitjançant un conveni signat amb el beneficiari a on constin tots els
extrems de la subvenció.
Recordem que per tal de gestionar una subvenció pel procediment de
concessió directa és imprescindible justificar el motiu pel qual s’escull aquest
procediment i no és possible emprar un procediment de concurrència
competitiva.
El conveni serà equivalent, la convocatòria i la resolució de la concessió d’un
procediment de concurrència competitiva.
Excepcionalment, es poden atorgar subvencions per concessió directa
mitjançant una resolució de l’òrgan competent en la què també caldrà establir
tots els extrems que condicionen i regulen la subvenció.
L’ordenança general de subvencions o les bases d’execució del pressupost
operaran com a bases reguladores de les subvencions concedides pel
procediment de concessió directa.
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CURS DE GESTIÓ LOCAL
Diputació de Barcelona
Intervenció General
Servei d’Assistència a la Gestió Econòmica Local

CAS PRÀCTIC – GESTIÓ DE LES SUBVENCIONS
¾ Atenent a la definició de subvenció que consta a la normativa aplicable a la gestió
de les subvencions municipals, quines d’aquestes situacions tramitaries com a una
subvenció?
¾ En cas afirmatiu, quin procediment de concessió seria el més convenient?
¾ Quin tractament comptable donaries a les situacions que són subvencions?
¾ Justifica la teva resposta.

1. Aportació als grups polítics municipals.

2. Beques de menjador pels alumnes de l’Escola del poble.

3. Aportació a l’Associació de Gegants, per la restauració de diferents
capgrossos.

4. Aportació municipal a l’ADF per la compra de vestuari.

5. Quota de soci a la FEMP.

6. Conveni amb el Consell Comarcal que regula la recollida sel·lectiva de
residus.

7. Pagament al Club Esportiu per l’organització de la cursa de BTT inclosa en
el programa de festes del municipi, segons estableix el conveni signat entre
l’entitat i l’Ajuntament.

8. Aportació municipal als sindicats.

9. Ajuts de suficiència alimentària a famílies del municipi.

10. Aportació al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.
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Un cop la subvenció està concedida, el beneficiari ha de complir amb
una de les seves obligacions principals: la justificació.
Caldrà que justifiqui que ha destinat els recursos rebuts a finançar
l’activitat que va indicar a la sol∙licitud i que ha realitzat l’activitat
segons les condicions establertes.
A les bases reguladores s’ha d’establir com i quan es justificarà i
pagarà la subvenció. Existeixen dues formes:
1. Subvenció postpagable: fins que el beneficiari no hagi justificat
la subvenció, no se li paga.
Aquesta forma permet un control acurat, donat que evitarà que
es paguin imports indegudament.
2. Subvenció prepagable: es realitza un pagament avançat, previ a
la justificació per part del beneficiari.
Poden existir subvencions postpagables en general amb possibilitat
que, si el beneficiari ho sol∙licita i demostra la necessitat, es puguin
efectuar avançaments de pagament.
Podem fraccionar pagaments, independentment del moment de la
justificació.
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Una de les principals obligacions del beneficiari és justificar els
fons percebuts en concepte de subvenció.
Això implica que la Intervenció haurà de comprovar que el
beneficiari:
 Ha aplicat els fons percebuts a l’activitat indicada.
 Ha realitzat l’activitat complint les condicions
l’Ajuntament li ha imposat (terminis, forma...)

que

 Amb la realització de l’activitat, s’han assolit els objectius
prefixats i per tant s’ha aconseguit la finalitat de la
subvenció (fomentar, incrementar o reduir al municipi allò
establert al Pla Estratègic de Subvencions).
La justificació s’haurà de presentar correctament en la forma
escollida i en el termini fixat a les bases reguladores, convocatòria o
conveni que reguli la subvenció.
En cas que finalitzi el període de justificació sense que el
beneficiari hagi complert la seva obligació, aquest termini es podrà
prorrogar en 15 dies .
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Les conseqüències de no justificar o justificar incorrectament, en
temps i forma una subvenció són importants de cara a les finances
municipals.
En cas de les subvencions atorgades per l’Ajuntament, si el
beneficiari no justifica la subvenció, estem obligats a revocar la
subvenció i no pagar l’import corresponent, en cas que sigui una
subvenció postpagable o bé, iniciar el procediment de reintegrament
dels imports pagats, en cas que la subvenció sigui prepagable.
De la mateixa manera, si l’Ajuntament és el beneficiari d’una
subvenció i no justifica correctament, l’Administració concedent li
aplicarà de la mateixa manera la normativa, per tant, perdrà
finançament.
La no justificació o justificació incorrecta implica l’incompliment
d’una de les obligacions legals del beneficiari. La Llei General de
Subvencions preveu i detalla la imposició de sancions al beneficiari
quan incompleix les seves obligacions.
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Les fases comptables associades a cadascun dels actes
administratius o tràmits de la gestió de subvencions dineràries són:
 Base reguladora: opcionalment es pot fer una retenció de
crèdit per l’import total a atorgar, si desitgem reservar el
crèdit pressupostari.
 Convocatòria: cal comptabilitzar l’autorització de la despesa
per l’import total a atorgar a l’aplicació pressupostària de
capítol IV o VII corresponent.
 Sol∙licituds: és un tràmit imprescindible en procediments de
concurrència competitiva que no porta associada cap operació
comptable.
 Concessió: quan aprovem la concessió de la subvenció a un
beneficiari o beneficiaris concrets, neix el compromís de
despesa (D) davant un tercer.
Justament pel fet que concedim a un beneficiari concret, hem
de comptabilitzar una D per cada subvenció concedida a cada
tercer.
L’import de la D serà l’import màxim concedit al beneficiari.
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 Justificació: condiciona el fet que neixi l’obligació de pagament
davant el beneficiari. No té associada cap fase comptable.
 Obligació reconeguda: comptabilitzarem obligacions reconegudes
(fase O) de cadascuna de les operacions D generades, per un import
igual o inferior al de la D i amb el mateix tercer.
 Ordenació i registre de pagament: Podem efectuar pagaments
fraccionats. Per tant, podem comptabilitzar una ordenació de
pagament (fase P) per cada obligació.
En cas que paguem la subvenció a un tercer diferent al beneficiari,
mantindrem com a tercer de l’ordenació de pagament el beneficiari i
endossarem al tercer corresponent.
Caldrà efectuar un registre de pagament (fase R) de cada ordenació
de pagament, quan la subvenció s’hagi pagat efectivament.
 Quan la subvenció és en espècie, comptabilitzarem un assentament directe
que doni d’alta la despesa de la subvenció contra una baixa del bé que lliurem
en aquest concepte.
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La Base de Dades Nacional de Subvencions es crea segons les
indicacions de la LGS i el Reglament que la desenvolupa.
Respon als següents objectius:
 Complir amb les exigències d’informació de la UE.
 Millorar l’eficàcia en la gestió de les subvencions, tot
facilitant la transparència en la mateixa.
 Controlar l’acumulació i concurrència de subvencions. Això
permet millorar la gestió dels ens concedents, ja que obtenen
informació sobre els beneficiaris potencials.
 Facilitar la planificació de polítiques públiques, donat que
permet efectuar el seguiment i les actuacions de control sobre
les subvencions.
La creació de la BDNS pretén incrementar la transparència,
l’eficiència i eficàcia dels procediments de gestió de subvencions de
tots els òrgans obligats, a través de la col∙laboració
interadministrativa (tots els obligats aporten i reben informació),
donat que permet consultar la informació relativa a convocatòries,
subvencions i beneficiaris.
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La Base de Dades Nacional de Subvencions és un mecanisme per lluitar
contra el frau, donat que hi tenen accés la Policia, Hisenda i els Òrgans de
Controls Extern.
A més a més funciona com a portal de transparència a través de la publicació
de part de la informació que conté sobre la gestió de subvencions al Sistema
Nacional de Publicitat de Subvencions, que és d’accés obert per a tota la
ciutadania.
La BDNS està custodiada per la Intervenció General de l’Estat (IGAE), que
s’encarrega de publicar al Diari Oficial les convocatòries gestionades
mitjançant concurrència competitiva i de publicar les dades pertinents al
Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.
Els òrgans obligats a trametre informació són els ens que estan subjectes a
la LGS, entre d’altres, l’Administració local.
L’òrgan remitent de la informació a la BDNS és la Intervenció.
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La Intervenció o òrgan remitent ha de remetre la informació sobre la
seva gestió de subvencions atorgades, relativa a cada mes natural.
El termini d’enviament són els 30 dies naturals següents a la
finalització de cada mes natural. Malgrat això es pot enviar
informació de forma contínua, sense haver d’esperar a la finalització
del termini.
S’ha d’enviar la informació de les operacions realitzades a partir de
l’1 de gener de 2007.
El contingut de la informació a enviar està indicat a l’art. 20 del Text
Consolidat de la LGS, i a l’art. 35 del Reglament de la LGS.
La informació es pot introduir manualment a la plataforma de la
BDNS o bé es pot enviar utilitzant el Service Web creat pel
Ministeri (comunicació automàtica, utilitzant una interface entre
l’ens que comunica i la BDNS).
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La forma de comunicació automàtica, és a dir, fent servir el Service Web, es
detalla als Documents de Divulgació de la BDNS. Implica l’ús d’un programa
informàtic.
S’ha d’enviar informació sobre les bases reguladores, les convocatòries, les
concessions, els pagaments, els beneficiaris, les sancions, els reintegraments
i les devolucions.
Cal comunicar TOTES les convocatòries aprovades per l’Ajuntament,
independentment del procediment de concessió amb que es gestionen les
subvencions que s’atorguen.
La BDNS publicarà TOTES les convocatòries al Sistema Nacional de
Publicitat de Subvencions i enviarà per a la seva publicació al BOPB les
convocatòries gestionades per concurrència competitiva.
Qualsevol convocatòria no comunicada a la BDNS és directament un acte
anul∙lable.
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Abans d’iniciar el subministrament d’informació, l’òrgan remitent
haurà de realitzar les actuacions prèvies amb la BDNS, amb el
següents objectius:
 Que la IGAE tingui constància de la voluntat de començar a
comunicar a la BDNS per part de l’ens.
 Registrar a la BDNS l’òrgan obligat (ens que comunica) i
l’òrgan remitent (la Intervenció).
Aconseguir la preautorització de l’Administrador Institucional
de la BDNS a l’ens que comunica, que serà la persona de
contacte, responsable de la gestió dels usuaris de l’ens a la
BDNS, entre d’altres tasques.
 Sol∙licitar el dret d’ús del Service Web per comunicar
automàticament les dades a la BDNS.
Caldrà que l’Administrador Institucional validi la seva preautorització
d’usuari a través del Sistema Gal@ del Ministeri, seguint les
instruccions de l’equip de la BDNS.
La signatura electrònica personal és imprescindible per accedir a la
BDNS.
Per fer ús del Servie Web és imprescindible un certificat a nom de
l’ens que comunica.
28

Respecte les responsabilitats per incompliment de l’obligació de
subministrament d’informació a la BDNS, la normativa indica que
respondrà l’òrgan administratiu o entitat obligada a subministrar la
informació en cas que, com a conseqüència d'incompliment d’aquesta
obligació:
 Es concedeixi alguna subvenció a un beneficiari o entitat
col∙laboradora que incorri en alguna causa, que d'haver-la
conegut, l’hagués inhabilitat per ser beneficiari, en els termes
establers a la llei i en les normes reguladores de la subvenció.
 S’impedís conèixer l’existència de supòsits d’incompliment de
les regles de finançament previstes a la LGS i les normes
reguladores de la subvenció.
En cas que es detectés alguna de les situacions anteriors naixeria, a
més a més, la responsabilitat del beneficiari per incompliment de les
seves obligacions.
La Llei 15/2014 considera que el fet de no complir amb les obligacions
d’enviament d’informació a la BDNS és una infracció greu que serà
sancionada amb una multa de 3.000,00 euros mensuals fins que es
compleixi l’obligació.
Aquesta mateixa norma indica que QUALSEVOL CONVOCATÒRIA
NO COMUNICADA A LA BDNS ÉS DIRECTAMENT UN ACTE
ANUL∙LABLE.
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La normativa que aplicarem per realitzar el tancament de l’exercici, serà:
 Real Decret 2/2004, Text Refós Llei Reguladora Hisendes Locals.
 Real Decret 500/900 de Pressupostos de les Entitats Locals.
 ICAL 2013, Instrucció de comptabilitat per a l’Administració Local.
 Llei Orgànica 2/2012 d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat
Financera.

A l’Administració Pública el tancament de l’exercici té una doble vessant:
• Tancament i liquidació del pressupost de l’exercici reflectint la gestió
realitzada a nivell pressupostari. Inclourà l’execució del pressupost, el
resultat pressupostari i el romanent de tresoreria.
• Tancament de la comptabilitat financera, reflectint la gestió realitzada
des de la perspectiva econòmica, financera i patrimonial. Inclourà el
resultat econòmic de l’exercici, i la situació patrimonial de l’entitat a 31 de
desembre.
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Posteriorment a registrar totes les operacions corresponents a l’exercici, i
de forma prèvia a realitzar el tancament, serà necessari realitzar una sèrie
de revisions i ajustos per garantir que els comptes i estats reflecteixin de
forma fidel la situació pressupostària, patrimonial i el resultat econòmic de
l’exercici.
La majoria d’aquestes revisions i ajustos afectaran tant al tancament del
pressupost, com de la comptabilitat, i per tant s’hauran de realitzar de
forma prèvia a realitzar tant la liquidació de pressupostos com el compte
general. Tot i això, algunes d’aquestes revisions i ajustos, són de caire
únicament comptable, no afectant al pressupost , i per tant no seria
imprescindible realitzar-les abans de fer la liquidació de pressupost.
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1. Realitzar les conciliacions bancàries: Abans de començar qualsevol
revisió o ajust de tancament, s’haurà de garantir que els saldos de
tresoreria estiguin conciliats.
Aquesta conciliació serà l'única manera de garantir que no manquen
operacions, corresponents a l’exercici, a la nostra comptabilitat, al
menys les que afectin a tresoreria.
2. Gestionar les factures electròniques de l’exercici: Tant les incidències
com les pendents d’incorporar.
3. Revisar que a final d’exercici estiguin comptabilitzades totes les
autoritzacions i compromisos de despeses corresponents a l’exercici.
− Fases AD, per aquelles despeses adjudicades per les que no
s’han rebut certificacions.
− Fases A per aquelles despeses en fase de licitació que no s’han
adjudicat a l’exercici, sobre tot contractes.
Això permetrà incloure imports com a romanents incorporables, ja que
emparen compromisos de despesa.
4. Revisar que estiguin correctament comptabilitzats els compromisos
d’ingressos de l’entitat.
−

Compromís d'ingrés, quan existeixi acord en ferm per part de un
tercer aliè a l’entitat, per realitzar un ingrés a favor d’aquesta. No
obligatòria entitats menors de 5.000 habitants.

−

Reconeixement de drets, quan existeixi el dret a cobrar per part
de l’entitat local.
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5. Realitzar el quadre de pendents de cobrament de l’ORGT, o del
recaptador de l’entitat, amb el resum anual proporcionat per aquest.
Recomanable fins i tot, havent utilitzat el mòdul automàtic de
comptabilització.
6. Revisar que no existeixin pendents de cobrar de capítol 9.
L’ICAL ens diu que la creació d’endeutament es comptabilitzarà quan el
producte del mateix s’hagi ingressat a la Tresoreria de l’entitat. Per tant,
a final d’exercici no poden restar pendents de cobrament corresponents
a endeutament, capítol 9.
7. Verificar la correcta comptabilització de l’IVA.
A final d’exercici, s’hauran d’haver realitzat les quatre liquidacions
d’IVA, corresponent als quatre trimestres, havent-se pagat o compensat
les tres primeres, i deixant:
–

L’import pendent de pagar al concepte d’Hisenda Publica
creditora per IVA, si la liquidació de l’últim trimestre surt a pagar.

–

L’import pendent de cobrar al concepte d’Hisenda Publica
deutora per IVA, si la liquidació de l’últim trimestre surt a cobrar.

Al tancament, els conceptes d’IVA suportat i repercutit han d’estar a
zero i restar saldo només al concepte d’H.P. deutora o creditora per
IVA, segons correspongui.
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8. Revisar els saldos comptables d’IRPF i Seguretat Social, que al
tancament hauran de coincidir amb l’import que consta a les
declaracions físiques corresponents a l’últim període de l’exercici.
El saldo comptable d’IRPF haurà de coincidir amb el que consta a la
declaració d’IRPF de l’últim trimestre de l’exercici que es tanca, i el
saldo comptable de Seguretat social, haurà de coincidir amb l’import a
pagar corresponent als TCs de desembre.
9. Revisar els saldos dels conceptes de pendents d’aplicació.
Revisant les operacions d’aquests conceptes, tant de pagaments com
d’ingressos pendents d’aplicació, aplicant lo que correspongui a
l'exercici.
Els saldos no aplicats d’aquests conceptes a final d’exercici, s’ajustaran
sempre al romanent de tresoreria.
10. Verificar que tant els ordinals de formalització com els concepte no
pressupostaris associats, i els comptes corresponents estiguin a zero.
Aquests ordinals recullen operacions de compensació entre ingressos i
pagaments, sense sortides de fons, restant sempre amb saldo zero. A
final d’exercici es imprescindible que estiguin saldades.
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11. Revisar els sentit dels saldos dels conceptes no pressupostari, que
hauran de coincidir amb el que correspondria segons la seva
naturalesa.
Conceptes 1...., 4.... i 7.... Saldo deutor.
Conceptes 2...., 3.... Saldo creditor.
Conceptes 5...., 6.... i 9.... Saldo zero.
Cas d’haver al tancament, un concepte amb saldo contrari a la seva
naturalesa, s’haurà de traslladar a un concepte adient.
12. Verificar la situació comptable de les operacions de tresoreria.
Al tancament, els conceptes corresponents a las pòlisses de tresoreria,
hauran de reflectir l’import disposat d’aquestes, mentre que els ordinals
corresponents hauran de presentar saldo zero.
Caldrà realitzar les regularitzacions corresponents, en funció de la
forma de portar comptablement les pòlisses durant l’exercici, per
reflectir els saldos que realment deu l’entitat per aquest concepte.
13. Verificar el deute viu al tancament de l’exercici.
Caldrà verificar que l’import pendent d’amortitzar corresponent als
préstecs vigents segons la nostra comptabilitat, coincideixi amb el
deute viu que ens comuniquen les entitats prestatàries.
Aquesta comprovació, es realitzarà al nivell de desglòs al que tinguem
els préstecs a la nostra comptabilitat.
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14. La provisió d'insolvències quantifica l’import de drets reconeguts
pendents de cobrar que es consideren de dubtós cobrament. S’haurà
de calcular a partir dels criteris aprovats a l’entitat, i en funció dels
pendents de cobrament existents a final de l’exercici que es tanca.
S’incorpora a:
– Romanent de tresoreria: Reduint-lo, al minorar els drets
pendents de cobrar.
– Comptabilitat financera: Reduint el resultat econòmic financer de
l’exercici, i l’actiu circulant al balanç de l’entitat.
15. El Resultat pressupostari és una magnitud corresponent a l’exercici,
que recull els drets i obligacions corresponents a aquest. Per això, la
llei ens permet ajustar aquest Resultat minorant les obligacions
reconegudes que s’han finançat amb romanent líquid de tresoreria,
atès que aquest finançament correspon a exercicis anteriors.
A final d’exercici haurem de calcular l’import d’aquestes obligacions
reconegudes a l’exercici que s’han finançat amb romanent líquid de
tresoreria, i incorporar-lo al Resultat Pressupostari.
16. La llei ens permet ajustar el Romanent de tresoreria i el Resultat
Pressupostari amb les desviacions de finançament, que quantifiquen
l’import dels desfases temporals que es donen al llar de la vida dels
projectes que tinguin finançament aliè.
A final de l’exercici s’haurà de calcular, per a cada projecte i agent
finançador, la desviació acumulada, com a diferència entre els
ingressos reconeguts d’aquest agent, realitzats al llarg de la vida del
projecte, i de les obligacions reconegudes respecte a les que li
corresponen finançar. Si és positiva s’inclourà al Romanent líquid de
tresoreria.
I per cada projecte i agent finançador la desviació de l’exercici, com a
diferència entre els drets reconeguts en aquest exercici i
les
obligacions reconegudes respecte a les que li corresponia finançar.
Tant si és positiva com negativa s’inclourà al Resultat pressupostari.
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17. Cas de què l’entitat hagi realitzat durant l’exercici actius de vida
superior a l’any, immobilitzats, amb recursos propis, aquests s’hauran
registrat a la comptabilitat com a despesa de l’exercici. Per incloure
aquests imports com a patrimoni de l’entitat s’hauran de realitzar els
corresponents assentaments d’activació.
Caldrà calcular el cost d’elaboració, i realitzar un assentament directe
per incorporar-los com a actiu de l’entitat.
18. Els béns figuren a l’actiu de l’entitat pel seu cost d'adquisició o
elaboració menys l’amortització acumulada corresponent. Quan es
realitza una venda, el reconeixement de dret dóna de baixa el
compte d’actiu per l’import total de la venda, sense donar de baixa
l’amortització acumulada ni reflectir els resultats extraordinaris.
Per tant, a final d’exercici si no es va fer al moment de registrar
l’operació, caldrà revisar les baixes d’immobilitzat i regularitzar els
comptes corresponents per reflectit el resultat real de l’operació.
19. L’amortització reflecteix la pèrdua de valor de l’actiu pel pas del
temps i la seva utilització, sent necessari registrar aquest import com
a despesa de l’exercici.
A final d’exercici s'haurà de calcular la dotació a l'amortització de
l’exercici, en base als criteris aprovats per l’entitat, incorporant-la a la
comptabilitat amb els corresponents assentaments directes.

10

20. La periodificació és l’ajust comptable a realitzar a fi d’exercici a
l’objecte de registrar les despeses i ingressos realitzats en un exercici
econòmic, independentment de quan s’hagi realitzat la seva aplicació
pressupostària, imputant-les al compte de resultats corresponent.
A final d’exercici s’hauran de realitzar els assentaments necessaris
per registrar:
•
•

Despeses i ingressos anticipats: Comptabilitzats a l’exercici,
però que corresponent a exercicis posteriors (Subvencions
capital).
Variació d'existències.

21. Que recullen les despeses i ingressos corresponents a l’exercici que
es registraran, aplicant-se al pressupost, a un exercici futur.
A final d’exercici s’hauran de calcular aquestes despeses i ingressos,
imputant-les mitjançant un assentament directe a l’exercici corrent, al
que corresponen.
22. Quan dintre de l’exercici no s’hagués pogut efectuar el reconeixement
de obligacions corresponents a despeses realitzades o béns i serveis
efectivament rebuts al mateix, es registrarà a menys a 31 de
desembre un creditor a traves del compte 413 Creditors per
operacions pendents d'aplicar al pressupost, que quedarà saldada
quan es registri la imputació pressupostària de l’operació.
Aquest registre que tindrà un caire no pressupostari, recollirà a final
d’exercici les factures corresponents a l’exercici i que resten pendents
d’aplicar-se al pressupost.
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23. A final d’exercici es procedirà a reclassificar comptablement els
imports que vencin a l’exercici següent, dels dèbits i crèdits que
estiguin registrats en comptes a llarg termini. Aquests comptes poden
ser d’endeutament, actius financers, fiances i dipòsits, i deutors i
creditors no pressupostaris (ajornaments i fraccionaments).
Es revisaran els comptes a llarg termini, traslladant mitjançant un
assentament directe, els imports que vencin dintre de l’exercici
següent a comptes de curt termini.
24. Al tancament de l’exercici, l’efectiu, els valors de renda fixa, els
crèdits, i els dèbits en moneda diferents de l’euro es valoraran al
canvi vigent en aquests moments, registrant-se les diferències de
canvi positives i negatives amb imputació al resultat de l’exercici.
25. Una provisió és un passiu sobre el que existeix incertesa sobre la
seva quantia o venciment.
Dóna origen al passiu qualsevol fet del qual neix una obligació de
pagament, de tipus legal, contractual o implícita per a l’entitat, de
manera que a l’entitat no li resta altra alternativa que satisfer l’import
corresponent.
Un actiu/passiu contingent és aquell actiu/passiu de naturalesa
possible, sorgit arran de successos passats, l’existència del qual ha
de ser confirmat només per l’ocurrència o no ocurrència, d’un o més
esdeveniments incerts en el futur, que no estan sota el control de
l’entitat.
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El Pressupost es liquidarà, en quan a la seva recaptació de drets i
obligacions, a 31.12 de l’any natural, posant de manifest:
• La gestió realitzada a nivell pressupostari, determinant:
En el pressupost de despeses

En el pressupost d’ingressos

(per cada partida pressupostària)

(per cada concepte)

Crèdits inicials

Previsions inicials

Modificacions

Modificacions

Crèdits definitius

Previsions definitives

Despeses autoritzades (A)

Drets reconeguts

Despeses compromeses (D)

Drets anul·lats

Obligacions reconegudes (O)

Drets recaptats

Pagaments ordenats (P)
Pagaments realitzats
• Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament
a 31/12.
• El resultat pressupostari de l’exercici, calculat com a diferència entre els
drets i obligacions reconegudes a l’exercici.
• Els romanent de crèdit, crèdits de despeses que no han arribat a la fase
d’obligació reconeguda durant l’exercici i que són susceptibles de ser
incorporats a l’exercici següent.
• El romanent de Tresoreria calculat com a diferència entre ingressos
pendents de cobrar a curt termini més fons líquids de tresoreria, menys
despeses pendents de pagar a curt termini.
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La confecció dels estats demostratius de la liquidació del Pressupost es
tindran que realitzar abans del dia primer de març de l’exercici següent.
Correspondrà al President de l’entitat local, previ informe de la
Intervenció, l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’entitat local i de
les liquidacions dels Pressupostos dels Organismes autònoms d’ella
depenents.
De la liquidació de cadascun d’aquests Pressupostos, una vegada
efectuada l’aprovació, es retrà compte al Ple en la primera sessió que es
celebri.
Les entitats locals remetran còpia de la liquidació dels seus Pressupostos
abans de finalitzar el mes de març de l’exercici següent al que
correspongui, a la Comunitat Autònoma i al Centre o Departament del
Ministeri d’Economia i Hisenda que aquest determini.
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El tancament i liquidació del pressupost de l’exercici posarà de manifest la
gestió realitzada a nivell pressupostari. Reflectirà l’execució del
pressupost, el resultat pressupostari i el romanent de tresoreria.
– Estats de liquidació del pressupost.
• Liquidació del pressupost d’ingressos: Estat resumit que reflecteix les
diferents fases d’execució d’ingressos durant l’exercici, amb el detall per
cada nivell de classificació econòmica i totalitzant per conceptes, articles i
capítols.
• Liquidació del pressupost de despeses: Estat resumit que reflecteix les
diferents fases d’execució de despeses durant l’exercici, amb el nivell de
desagregació que es va aprovar el pressupost. S’hauran d’acompanyar de
resums:
• Per programa, totalitzats per grups de programes, polítiques de
despesa i àrea de despesa.
• Per econòmics, totalitzats per conceptes, articles i capítols.
La informació que no es requereix a la liquidació del pressupost es
demanarà per la confecció del Compte General, amb un major detall sobre
la gestió tant del pressupost d’ingressos com del de despeses.
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– El Resultat pressupostari es calcula com a diferència entre els drets
reconeguts nets durant l’exercici i les obligacions reconegudes netes en
aquest. D’aquest càlcul obtindrem el Resultat Pressupostari no ajustat.
Aquest càlcul es veu afectat per un seguit de fets que fan necessari ajustar
aquestes magnituds:
• Les modificacions de crèdit finançades amb romanent líquid de tresoreria
lliure, suposen un increment dels crèdits de despeses, que permetran
incrementar les obligacions reconegudes a l’exercici, en tant que les
previsions que s'incorporen a ingressos, mai es convertiran en drets
reconeguts de l’exercici.
Les obligacions reconegudes a l’exercici finançades amb romanent líquid
de tresoreria lliure no han d’afectar al resultat de l’exercici, pel que les
ajustarem sumant, incrementant aquest resultat.
• La llei ens permet eliminar del resultat pressupostari, l’efecte que provoca
la diferència entre els drets reconeguts a l’exercici de finançament afectat i
els que correspondria reconèixer en funció de les obligacions reconegudes
a l’exercici, pels corresponents projectes. Aquest desfasi es recull a les
desviacions de finançament de l’exercici.
• Les desviacions positives, més drets dels que correspondria,
resten minorant el resultat.
• Les desviacions negatives, menys drets dels que correspondria
sumen, incrementant-lo.
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El Romanent de tresoreria, que vol posar de manifest la solvència de
l’entitat a curt termini, està composat per:
- Sumant, els fons líquids de tresoreria a 31 de desembre, que comprèn
els saldos de tresoreria de caixes i bancs, i les inversions financeres
temporals. També inclourà els fons en caixes i bancs que tinguin a la seva
disposició a 31 de desembre els habilitats de bestreta i de pagaments a
justificar.
- Sumant, els pendents de cobrament, tant de pressupost corrent, com de
pressupostos tancats i de no pressupostaris. Aquests pendents s’han de
minorar amb els ingressos realitzats que restin pendents d’aplicació a fi
d’exercici.
- Restant, els pendents de pagament, tant de pressupost corrent, com de
pressupostos tancats i de no pressupostaris. Aquests pendents s’han de
minorar amb les despeses realitzades que restin pendents d’aplicació a fi
d’exercici.
Aquest càlcul ens donarà el romanent total. Per obtenir el romanent per a
despeses generals, que realment està a disposició de l’entitat, tindrem que
afegir:
- Restant, els saldos de dubtós cobrament, que minora el romanent en
funció dels pendents que havíem considerat als pendents de cobrar i que
considerem que no cobrarem.
- Restant, les desviacions acumulades positives, com la diferència entre
els drets reconeguts de finançament afectat i els que correspondria
reconèixer en funció de les obligacions reconegudes durant tota la vida
dels corresponents projectes. Reserva aquest import per la continuació de
la despesa a exercicis posteriors.
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El principi d’Estabilitat Pressupostaria estableix que l’elaboració, aprovació
i execució dels Pressupostos es realitzaran en un marc d’estabilitat
pressupostaria. Les entitats locals hauran de mantenir una posició
d’equilibri o superàvit pressupostari. Es calcularà amb la metodologia
utilitzada per la Comissió Europea en el marc de la normativa d’estabilitat
pressupostaria, normes SEC.
El principi de Sostenibilitat Financera, es determina com la capacitat per
finançar compromisos de despesa presentes i futurs dintre dels límits de
dèficit i deute públic establerts per la Llei i la normativa europea.
Els pressupostos i liquidacions de les entitats locals hauran de contenir
informació suficient i adequada que permeti verificar la seva situació
financera , el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostaria i de
sostenibilitat financera.
Els tres ratis que composen el requeriment de la Llei d’Estabilitat
Pressupostaria son:
1. Capacitat / Necessitat de Finançament: Recursos de finançament
generats o requerits durant l’exercici, mesurats aproximadament com a
diferencia entre capítols 1 a 7 d’ingressos menys capítols 1 a 7 despesa,
ajustats segons criteris SEC.
2. Regla de la despesa: Mesura que, l’increment de la despesa
computable respecte a la despesa computable de la liquidació de l’exercici
anterior, no superi la taxa de referència calculada pel Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques.
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Es calcula en base a dos variables principals:
– Aplicacions no financeres, capítols 1 a 7 de despeses, llevat d’interessos,
part de despeses de capítol 3 que correspon a aquest concepte.
– Menys la part d’aquestes aplicacions, finançada per subvencions d’altres
administracions públiques.
Els canvis normatius que suposin augments o disminucions permanents de
la recaptació, a l’any en que es produeixin, augmentaran o disminuiran
respectivament el gasto computable resultant.
El Ministeri calcularà la taxa de creixement del PIB a mig termini, sent
publicada i actuant com a taxa de referència pel càlcul de la Regla de la
despesa.
En cas d'incompliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostaria o Regla de
la despesa, l’entitat local formularà un pla econòmic financer que permeti
en un any el compliment de l’objectiu.
3. Endeutament: Mesura el nivell d’endeutament de l’entitat, però va mes
enllà del concepte de Rati de deute viu de Tutela Financera, per arribar al
concepte de Deute Públic, que es al que es refereix la llei d’Estabilitat
Pressuposaria, incloent altres tipus de deute, com deute implícit.
Atès que l’objectiu marcat per la Llei es que el deute públic no superi el
60% del PIB, i que a les entitats locals li correspon pel seu compliment un
3% d’aquest objectiu, al no ser possible traduir aquest límit sectorial a
nivell d’entitat, aquest objectiu queda desdibuixat, i el tenir un nivell o un
altre de deute no suposa la necessitat de fer Pla Econòmic Financer.
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Al finalitzar l’exercici comptable s’hauran de realitzar les operacions de
regularització i tancament de l’exercici, i l’obertura de l’exercici següent. Aquestes
operacions tanquen definitivament la comptabilitat de l’exercici.
− Operacions de regularització.
• Regularització de la comptabilitat del Pressupost d’ingressos.
• Regularització de la comptabilitat de recursos per compte d’altres ens.
Aquestes operacions permeten que el saldo dels comptes 430 i 431 Deutors per
drets reconeguts de pressupost corrent i tancats respectivament, i 450 Deutors
per drets reconeguts d’altres ens públics, reflecteixin els imports reals pendents
de cobrar, ja que durant l’exercici els imports d'anul·lacions i baixes de drets es
mantenen en comptes diferenciats, permeten disposar d’aquesta informació
separada.
• Regularització del resultat de l’exercici.
Amb aquestes operacions es traslladen els saldos dels comptes que han recollit
les despeses, 6, i els ingressos, 7, durant l’exercici, al compte 129 Resultats de
l’exercici, obtenint el resultat econòmic del període. Si és positiu suposarà
beneficis i si és negatiu pèrdues.
• Regularització dels comptes de patrimoni net.
Traslladen els saldos dels comptes 8 i 9, disminucions i increments del patrimoni
net a comptes 13 de Subvencions i ajustos per canvi de valor.
- Operacions de tancament.
Amb data de l’últim dia de l’exercici i amb posterioritat a qualsevol altre anotació
es procedirà al tancament de la comptabilitat, mitjançant un assentament que
carregarà cadascun dels comptes amb saldo creditor, amb abonament als
comptes amb saldo deutor, per l’import d’aquests saldos, deixant els comptes
saldats a zero.
A l’obertura de l’exercici següent es farà l’assentament contrari, obrint novament
la comptabilitat.
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Les entitats locals, els seus organismes autònoms i els consorcis adscrits
estan sotmesos al règim de comptabilitat publica, que suposa l’obligació de
retre comptes de les seves operacions. L’exercici comptable coincidirà
amb l’exercici pressupostari i les entitats locals, formaran el compte
general de l’entitat que posarà de manifest la gestió realitzada des del punt
de vista econòmic, financer i pressupostari.
El compte general de l’entitat mostrarà la imatge fidel del patrimoni, de la
situació financera, dels resultats i de l’execució pressupostària, estant
integrat per:
- El compte de la pròpia entitat.
- Els comptes dels organismes autònoms i Consorcis adscrits.
- Els comptes de les societats mercantils de capital 100% de l’entitat.
Els Estats anuals que formen el compte de la entitat sòn:
- El Balanç, que posarà de manifest la situació patrimonial de l’entitat a 31
de desembre de l’exercici que es tanca.
- El compte del resultat econòmic – patrimonial, que posarà de manifest el
resultat de l’exercici.
- L’Estat de liquidació del Pressupost.
- L’Estat de canvis en el patrimoni net.
- L’Estat de fluxos d’efectiu només al model Normal de comptabilitat.
- La Memòria.
I s’hauran d’afegir:
- Actes d'arqueig de les existències en caixa referides a final d’exercici i les
certificacions de saldos a entitats bancàries, amb les conciliacions.
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Els estats i comptes de l’entitat local es retran pel seu president, abans
del dia 15 de maig de l’exercici següent al que correspongui. Les dels
Organismes autònoms, Consorci adscrits, i societats participades al 100%
que seran elaborades per aquests, i desprès d’aprovades pels seus
òrgans competents, seran remeses a l’entitat local al mateix termini.
El compte general format per la Intervenció, serà sotmès a la Comissió
Especial de Comptes de l’entitat local, constituïda per membres dels
diferents grups polítics de la corporació, abans de l’1 de juny.
El compte general amb l’informe de la Comissió Especial, s’exposarà al
públic per un termini de 15 dies, als quals, més vuit, els interessats
podran presentar reclamacions, reparaments o observacions. Examinats
aquests per la Comissió Especial, i practicades les comprovacions
necessàries, emetrà un nou informe.
Acompanyat dels informes de la Comissió Especial i de les reclamacions i
reparaments formulats, el compte general es sotmetrà al Ple de la
corporació, perquè, al seu cas, pugui ser aprovat abans de l’1 d’octubre.
Les entitats locals rendiran al Tribunal de Comptes el compte general
degudament aprovat, que al cas de Catalunya serà la Sindicatura de
Comptes de Catalunya, abans del 15 d’octubre.
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Les entitats locals al termini de l’exercici formaran el Compte General de
l’entitat, que posarà de manifest la imatge fidel del patrimoni, de la situació
financera, dels resultats i de l’execució del pressupost. Estarà constituïda
pel compte general de la pròpia entitat dels organismes autònoms dels
consorcis adscrits i de les societats mercantils íntegrament propietat de
l’entitat local.
Normes comuns pels estats del compte general:
• Presentarà les xifres de l’exercici i l’anterior.
• Quan les xifres no siguin comparables s’adaptaran els imports de
l’exercici anterior per la presentació.
• No es podran modificar criteris de registre i valoració d’un exercici a
l’altre, excepte casos excepcionals i justificació a la memòria.
• No figuraran partides sense import als dos exercicis inclosos.
• Existència de referencies creuades amb la memòria.

23

El Compte General de la pròpia entitat estarà format per:
− El Balanç de final d’exercici.
Que haurà de comprendre, amb la deguda separació, l’actiu, el passiu i el
patrimoni net de l’entitat.
Reflecteix la situació patrimonial de l’entitat al tancament de l’exercici,
ordenant les diferents masses patrimonials de l’actiu en funció de la seva
liquiditat, i del passiu en funció de la seva exigibilitat.
Diferencia les masses patrimonials en funció del període: corrent inferior a
12 mesos i no corrent superior.
Les correccions valoratives i amortitzacions acumulades minoraran les
partides del corresponent actiu.
Diferenciarà elements quan es refereixi al grup, multigrup o associats.
−Resultat econòmic patrimonial de l’exercici.
Obtingut a l’exercici format pels ingressos i despeses del mateix, excepte
que procedeixi la seva imputació directa al patrimoni net.
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Es tracta d’un resultat econòmic patrimonial, que s’apropa més al resultat
econòmic de l’empresa privada que en anteriors instruccions de comptabilitat,
ja que no inclou aquells ingressos o despeses que afecten al patrimoni net,
però que encara inclou alguns ingressos que no haurien d’estar al resultat,
com els ingressos per quotes urbanístiques o contribucions especials.
Amb els requeriments de periodificacions, operacions pendents d’aplicar,
reclassificacions temporals, etc.. millora en la precisió del càlcul d’aquest
resultat.
- Estat de liquidació del pressupost.
Integrats pels mateixos estats exigits al tancament i liquidació del pressupost,
liquidació del pressupost de despeses, liquidació del pressupost d’ingressos
així com el resultat pressupostari, ja desenvolupats.
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- Estat de canvis del patrimoni net:
Esta dividit en:
1. Estat total de canvis en el patrimoni net: Resum dels dos següents inclou
tots els canvis en aquest patrimoni net.
2. Estat d’ingressos i despeses reconeguts: Derivats de:
• Resultat econòmic patrimonial.
• Ingressos i despeses directament reconegut al patrimoni net.
• Transferències del patrimoni net al compte de resultats.
3. Estat d’operacions amb l’entitat o entitats propietàries: Similar a l’anterior
però en que el tercer sigui l’entitat propietària.
Amb aquests estats s’expliquen els moviments dels comptes del grups:
10 Patrimoni.
12 Resultats.
13 Subvencions i ajustos per canvis de valor.
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- Estat fluxos d’efectiu:
Només s'haurà de presentar per aquelles entitats que portin el model normal
de comptabilitat.
Informa de l’origen i destinació dels moviments en partides monetàries
d’efectiu i actius líquids equivalents, explicant la variació neta d’aquestes en
l’exercici.
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− La Memòria.
Completa, amplia i comenta la informació continguda a la resta d’estats
que composen els comptes anuals.
El model de memòria recull la informació mínima a complimentar, però
s’haurà de incloure qualsevol altre informació que sigui necessària per
facilitar la comprensió dels comptes anuals objecte de la presentació, amb
la finalitat de què les mateixes reflecteixin la imatge fidel del patrimoni, de
la situació financera, del resultat econòmic – patrimonial, i de l’execució del
pressupost de l’entitat.
Els quadres que inclou el model de la Memòria s’han de complimentar de
forma obligatòria, excepte que la informació sol·licitada en el cas de
l'entitat no sigui significativa. En aquest cas no es complimentarà les notes
de la memòria corresponents.
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Només estaran obligats a complimentar la nota 26 i 27 els municipis de
més de 50.000 habitants i la resta d’entitats locals d’àmbit superior.
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CURS DE GESTIÓ LOCAL
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Intervenció General
Servei d’Assistència a la Gestió Econòmica Local

CAS PRÀCTIC
El comptable del nostre ajuntament, ha registrat tots els assentaments de l’exercici, i
esta realitzant les revisions i ajustos previs al tancament. Dintre d’aquestes revisions i
ajustos ens demana ajuda per:
1. Calcular la provisió d’insolvències de l’exercici en funció de les següents dades:
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS
AP
LIC
DESCRIPCIÓ
ACI
Ó
1 Impostos directes

DRETS
DRETS
PREVISIONS PRESSUPOSTARIES DRETS
MODIFICA DEFINITIU RECONE ANUL·LAT CANCEL·L
INICIALS
GUTS
S
ATS
S
C.
3.000,00
350,00 3.350,00 3.200,00
125,00
0,00
1.700,00

DRETS
REC.
NETS

DRETS EXCÈS/DE
RECAPTA
PEND. A FEC. DE
CIÓ NETA
31/12
PREVISIÓ

3.075,00

2.700,00

375,00

-8%

0,00

1.700,00

1.500,00

200,00

36%

0,00

0,00

2.500,00

2.000,00

500,00

-17%

30,00

0,00

970,00

900,00

70,00

2%

0,00

150,00

150,00

0,00

-50%

2 Impostos indirectes

1.250,00

0,00

1.250,00

0,00

3 Taxes i altres ingressos

2.000,00

1.000,00

3.000,00

2.500,00

4 Transferencies corrents

950,00

0,00

950,00

1.000,00

5 Ingressos patrimonials

300,00

0,00

300,00

150,00

0,00

6 Alienancions d'inversions

1.200,00

0,00

1.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-100%

7 Transferencies de capital

750,00

0,00

750,00

725,00

75,00

0,00

650,00

500,00

150,00

-13%

8 Actius financers

200,00

0,00

200,00

200,00

0,00

0,00

200,00

200,00

0,00

0%

1.000,00

750,00

1.750,00

1.500,00

0,00

0,00

1.500,00

1.500,00

0,00

-14%

2.100,00 12.750,00 10.975,00

230,00

0,00 10.745,00

9.450,00

1.295,00

9 Passius financers
TOTAL

10.650,00

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS
DESCRIPCIÓ

Exercici

PENDENTS A 1
MODIFICACIONS
GENER

DRETS
ANUL·LATS

DRETS
CANCEL·LATS

201X-1

RECAPTACIÓ

PEND. A 31/12

1 Impostos directes

500,00

125,00

20,00

0,00

150,00

455,00

2 Impostos indirectes

250,00

0,00

0,00

0,00

125,00

125,00

3 Taxes i altres ingressos

450,00

0,00

15,00

0,00

200,00

235,00

4 Transferencies corrents

125,00

30,00

0,00

0,00

95,00

60,00

5 Ingressos patrimonials

20,00

0,00

0,00

0,00

15,00

5,00

6 Alienancions d'inversions

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 Transferencies de capital

700,00

75,00

0,00

0,00

0,00

775,00

8 Actius financers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 Passius financers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.045,00

230,00

35,00

0,00

585,00

1.655,00

TOTAL

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS
DESCRIPCIÓ

Exercici

PENDENTS A 1
MODIFICACIONS
GENER

DRETS
ANUL·LATS

DRETS
CANCEL·LATS

201X-2

RECAPTACIÓ

PEND. A 31/12

1 Impostos directes

300,00

0,00

30,00

0,00

100,00

2 Impostos indirectes

100,00

0,00

20,00

0,00

80,00

0,00

3 Taxes i altres ingressos

200,00

0,00

0,00

10,00

90,00

100,00

4 Transferencies corrents

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 Ingressos patrimonials

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 Alienancions d'inversions

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 Transferencies de capital

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 Actius financers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 Passius financers
TOTAL

170,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600,00

0,00

50,00

10,00

270,00

270,00
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Tenint en compte que a l’entitat s’ha aprovat els criteris recomanats per Sindicatura de
Comptes de Catalunya, aplicant sobre pendent de cobrament de capítols 1 a 3 y el 5 els
següents percentatges: 5% de l’exercici corrent, 15% per l’exercici n-1, 40% per
l’exercici n-2, 80 % per l’exercici n-3 i 100% pels anteriors. Pel capítol 4 i 7,
transferències i subvencions, s’ha realitzat un anàlisis i tot els pendents es cobraran.
Provisió d’insolvències de l’exercici :

2. Calcular la despesa finançada amb romanent líquid de tresoreria:
Tenint en compte que els romanents incorporats són de 2.500 euros, dels que 1.980
corresponien al romanent de tresoreria afectat. Ha arribat a fase d’obligació reconeguda
el 100 % dels romanents incorporats.
Despesa finançada amb romanents líquid de tresoreria :

3. Calcular les desviació de finançament acumulades i de l’exercici, si tenim un únic
projecte que ha començat l’exercici anterior, amb les següents dades:
Previsió de despeses totals del projecte:
Obligacions reconegudes totals del projecte:
Obligacions reconegudes a l’exercici del projecte:

6.000 euros
4.000 euros
2.000 euros.

Previsions ingressos agent X totals del projecte:
Drets reconeguts agent X totals del projecte:
Drets reconeguts agent X a l’exercici del projecte:

6.000 euros.
6.000 euros.
0 euros.

Desviació de finançament acumulada:
Desviació de finançament de l’exercici
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CAS PRÀCTIC
Una vegada hem realitzat les revisions i ajustos de tancament, i en base a la informació
del cas pràctic anterior, més la que tenim a continuació, ens demana que calculem el
Resultat Pressupostari i el Romanent de Tresoreria.
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES
DESCRIPCIÓ

CRÈDITS PRESSUPOSTARIS
INICIALS

MODIFICAC.

DEFINITIUS

OBLIGACIONS
DESPESA
COMPROMESA REC. NETES

PAGAMENTS

OBLIGACI ROMANE
NTS DE
ONS
PEND. A CRÈDIT

1 Despeses de personal

2.000,00

1.350,00

3.350,00

3.350,00

3.350,00

3.350,00

0,00

0,00

2 Despeses en bens corrents i de serveis

4.000,00

0,00

4.000,00

3.750,00

3.500,00

2.900,00

600,00

500,00

3 Despeses financeres

500,00

0,00

500,00

450,00

450,00

325,00

125,00

50,00

4 Transferències corrents

750,00

0,00

750,00

500,00

250,00

150,00

100,00

500,00

2.000,00

750,00

2.750,00

2.250,00

2.000,00

1.250,00

750,00

750,00

400,00

0,00

400,00

325,00

325,00

150,00

175,00

75,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

950,00

950,00

850,00

100,00

50,00

10.650,00

2.100,00

12.750,00

11.575,00

10.825,00

8.975,00

1.850,00

1.925,00

6 Inversions reals
7 Transferències de capital
8 Actius financers
9 Passius financers
TOTAL

OBLIGACIONS DE PRESUPOSTOS TANCATS
DESCRIPCIÓ
1 Despeses de personal
2 Despeses en bens corrents i de serveis
3 Despeses financeres

Exercici

OBLIGACIONS MODIFICACIONS I
TOTAL
PRESCRIPCIO
ANUL. SALDO
PENDENTS A
OBLIGACIONS
NS
INC.
1/1

PAGAMENTS
REALITZATS

201X-1
OBLIGACIONS
PENDENTS A
31/12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

950,00

125,00

1.075,00

0,00

950,00

125,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250,00

0,00

250,00

0,00

250,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

625,00

375,00

250,00

0,00

250,00

0,00

250,00

0,00

8 Actius financers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 Passius financers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.450,00

125,00

2.575,00

0,00

2.075,00

500,00

4 Transferències corrents
6 Inversions reals
7 Transferències de capital

TOTAL

OBLIGACIONS DE PRESUPOSTOS TANCATS
DESCRIPCIÓ
1 Despeses de personal
2 Despeses en bens corrents i de serveis
3 Despeses financeres
4 Transferències corrents
6 Inversions reals

Exercici

OBLIGACIONS MODIFICACIONS I
TOTAL
PRESCRIPCIO
ANUL. SALDO
PENDENTS A
OBLIGACIONS
NS
INC.
1/1

PAGAMENTS
REALITZATS

201X-2
OBLIGACIONS
PENDENTS A
31/12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250,00

0,00

250,00

0,00

190,00

60,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75,00

0,00

75,00

0,00

75,00

0,00

600,00

0,00

600,00

0,00

300,00

300,00

7 Transferències de capital

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 Actius financers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 Passius financers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

925,00

0,00

925,00

0,00

565,00

360,00

TOTAL

CONCEPTES NO PRESSUPOSTARIS
DESCRIPCIÓ
CONCEPTE SALDO FINAL
Bestretes personal
10050
950,00
Deutors no pressupostaris
10080
750,00
Retenció I.R.P.F.
20001
625,00
Seguretat Social
20030
530,00
Creditors no pressupostaris
20500
200,00
Ingressos pendents aplicac.
30002
110,00
Pagaments pendents apliac.
40001
320,00

Tenint en compte que els saldos de tresoreria a 31/12 es de 1.500,00 euros.
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RESULTAT PRESSUPOSTARI
Operacions corrents
Altres operacions no financeres
Total operacions no financeres
Actius financers
Passius financers
Resultat pressupostari
Desp. Fin. Rom.
Desv. Positiva
Desv. Negativa
Resultat pressupostari ajustat

DRETS R.N.

ROMANENT DE TRESORERIA
Fons líquids (inclou fons BCF i ADOPJ)
Drets pendents de cobrament
press corrent
press tanctats
no pressupostari
-IPA
Obligacions pendents de pagar
press corrent
press tanctats
no pressupostari
-PPA
Romanent total
Saldos de dubtòs cobrament
Excès de finançament afectat
Romanent per a despeses generals
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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 e 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. A l'àmbit de les administracions locals
els objectius són:
− Informar del cost dels serveis públics on s’han regulat taxes i preus.
Servirà com a punt de referència per fixar l’import del mateixos, i com a
compliment de la normativa legal que així ho requereix.
− Proporcionar informació que, les entitats majors de 50 mil habitants i
altres entitats d’àmbit superior, han de adjuntar al compte general a partir
de l’exercici 2017.
− Però sobre tot, l’objectiu es 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.
El càlcul de costos d’entitat publica local ha de seguir la Resolució de 28 de
juliol de 2011 de l’IGAE, que regula els criteris per a l’elaboració d’aquesta
informació.
3

Per començar el procés d’obtenció del cost de les activitats i serveis
proporcionats per l’entitat, s’ha de començar per definir clarament
l'estructura sobre la que treballarem. Definim:
Els centres de cost: Divisions de l’estructura organitzativa de l’entitat que
realitzen i gestionen les activitats que desenvolupa aquesta. Aquests
centres generaran despeses de personal, funcionament, etc.. que
posteriorment repartirem principalment entre les activitats que realitza.
L’estructura de centres de cost, es basarà en l’organigrama de l’entitat.
Les activitats que realitza l’entitat local: Conjunt d’actuacions que tenen
per objectiu la utilització combinada de factors en un procés productiu per
obtenir béns o prestar serveis, amb la suficient importància relativa com
per determinar la seva individualització.
Per elaborar la nostra estructura, ens fixarem primer en les activitats per
les que tenim definit una taxa o preu públic, i desprès revisarem tota la
resta d’activitats que realitza l’entitat, individualitzant només aquelles amb
una certa importància relativa.
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La Resolució determina les següents tipologies d’activitats:
- Finals: Es corresponen amb els serveis prestats als ciutadans, tot i que un
mateix servei pot estar constituït per més d’una activitat final.
- Annexes: Són també serveis prestats al ciutadà, però que no constitueixen
l’objecte essencial de l’entitat i acostumen a actuar com a complementàries
d’altres que si són l’objecte de l’entitat.
- DAG: Són tasques d'administració i direcció de l’entitat.
- Auxiliars: Són serveis prestats però de consum intern per l’entitat, per tant, tot i
ser activitats reals no formen part del que podrien anomenar l’oferta de serveis
de l’entitat. Per la seva tipologia es podrien externalitzar, i es consumeixen a
demanda del centre gestor.
- Organització: Són serveis prestats però de consum intern per l’entitat, que per la
seva tipologia no es poden externalitzar i es consumeixen per obligació legal o
de l’organització, no a demanda dels centres gestors.
- Tropi: Activitats que recullen els treballs pel propi immobilitzat.
Per activitats finals, auxiliars o DAG es contempla que puguin ser de:
• Darrer nivell: Fan la funció bàsica descrita.
• Nivell superior: Actuen de forma complementària a altres de darrer nivell.
L’objectiu final del càlcul de costos es obtenir el cost de les activitats finals.
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La Resolució classifica els centres de cost en funció de les activats
que realitzen:
− Finals: Totes les activitats que realitza són finals.
− Annexes: Totes les activitats que realitza són annexes
− DAG: Totes les activitats que realitza són DAG.
− Auxiliars: Totes les activitats que realitza són auxiliars.
− Mixtes: Realitza activitats de diferent tipologia.
− D’acumulació de cost: Costos no productius que s'aïllen per no
interferir al procés de càlcul de costos.
− De nivell superior: No realitzen activitats, només coordinen centres
de nivell inferior.
Tot centre ha de tenir al menys una activitat. Es considera adient un
màxim de cinc activitats per centre de cost per no complicar massa
l’estructura.
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Una vegada definida l’estructura, haurem d’anar imputant els costos als
centres de cost i activitats. Aquesta imputació s’anirà realitzant a mesura
que realitzem la comptabilització de les operacions.
Obtindrem així els Costos Directes dels diferents centres de cost i
activitats: Són els costos imputables directament a l’activitat o servei, com
poden ser costos de personal, despeses de funcionament i dotació
d’amortització.
Cas de què sigui possible, imputarem els costos a les activitats finals, però
moltes vegades això suposa realitzar estimacions subjectives, que evitem,
imputant a una activitat auxiliar o centre de cost.
A la comptabilitat analítica inclourem com a cost:
 Capítol 1: Despeses de personal. Atès que generalment el personal
realitza més d’una activitat, moltes vegades les imputarem al centre de
cost.
 Capítol 2: Despeses de funcionament. Imputarem al centre de cost o a
l’activitat, en funció de què siguin comuns o especifiques d’una activitat.
 Capítol 3: Despeses financeres, de forma opcional com a cost del capital.
 Capítol 4: Transferències corrents. Normalment de caire específic d’una
activitat.
 Dotació amortització exercici: Càlcul normal de l’amortització de l’exercici,
però dividit per centres de cost i activitats.
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L’objectiu de la comptabilitat analítica es trobar el cost total de les activitats
finals, incloent costos directes i indirectes.
Costos indirectes: Són els costos no imputats directament, sinó repercutits des
dels centres de cost i les activitats no finals. Anomenem repartiment secundari
al buidat dels centres de cost i activitats no finals en les activitats finals.
Per fer aquest buidat, precisem un criteri de repartiment dels costos d’aquestes
centres i activitats no finals, que anomenem clau de repartiment. La clau de
repartiment és el criteri quantificable numèricament que permetrà distribuir els
cost d’un centre o activitat entre les activitats que l’han consumit.
La clau de repartiment es pot expressar en unitats físiques (hores de treball, m2
utilitzats) o percentatge (% de dedicació, % espai utilitzat).
La Resolució, determina l’ordre del repartiment secundari, que es fa per passos,
i els tipus de clau de repartiment que s’ha d'utilitzar en cada pas. Al final del
repartiment secundari, el total de costos dels centres de cost i activitats no
finals, s’haurà repercutit a les activitats finals.
Una vegada es disposa del cost total de les activitats finals, haurem d’obtenir el
cost unitari, per unitat de producte que realitza aquesta activitat. Per fer-ho
precisarem un indicador, criteri quantificable numèricament per una activitat
final, que ens permet mesurar el volum de producte obtingut o servei prestat.
Dividint el cost total de l’activitat pel seu indicador obtindrem el cost unitari.
Podrem descompondre el cost total o unitari en els seus components:
- Costos directes: Personal, factures i amortització.
- Costos indirectes: Detallant cada centre o activitat de la que rep.
I mantenint l’estructura de càlcul, comparar entre exercicis.
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La comptabilitat analítica també recull els ingressos de l’entitat local,
permeten arribar, per diferència entre costos i ingressos a un compte de
resultats de les activitats.
Per fer-ho, imputarem els ingressos per centre de cost i activitat a mesura
que els comptabilitzem. Inclourem:
 Capítol 1: Impostos directes.
 Capítol 2: Impostos indirectes.
 Capítol 3: Taxes i altres ingressos.
 Capítol 4: Transferències corrents rebudes.
 Capítol 5: Ingressos patrimonials.
Podem diferenciar dos tipus d’ingressos:
• Ingressos marginals associats a algunes activitats, però que no són
l’objecte d'aquesta, i que tindran un tractament de menor cost.
Normalment aquests ingressos s’imputaran al centre de cost, ja que és
difícil associar-los directament a les activitats.
• Ingressos obtinguts de la prestació de les activitats, que tindran el
tractament d’ingressos al compte de resultats de l’activitat, i que
normalment associarem directament a aquella que els propicia.

9

Es crea amb la Llei 27/2013 LRSAL de modificació de la Llei de Bases de
Règim Local, incorporant-se l’article 116ter. Obliga al seu càlcul a totes les
entitats locals abans de l’1 de novembre
La publicació del seu reglament, l’Ordre HAP/2075/2014 el 6 de novembre
de 2014 va comportar la no aplicació fins a l’actual exercici, sobre la
liquidació de 2014.
No és l’objectiu del cost efectiu:
- Determinar els costos dels serveis als efectes d’aprovació de taxes i
preus
- Obtenir dades per l’elaboració de la Memòria de costos i rendiments
dels serveis.
El cost efectiu és el cost suportat pel ciutadà (de qualsevol forma: taxes,
preus, impostos, etc.) per un servei públic. És un instrument de
transparència, no una eina de gestió municipal.
Aplicable a tots els serveis municipals, estiguin prestats amb Gestió
directa, per entitats dependents amb ICAL, per societats mercantils/EPEs
locals o per concessió.
Llista de serveis afectats:
- Serveis obligatoris - Annex I
- Serveis competència pròpia - Annex II
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OBLIGACIONS RECONEGUDES:
La informació requerida està ajustada a la nova classificació per
programes (vigor 2015)
- Despesa Capítol 1 i 2 del pressupost. Llevat l’article 10 de personal no
directiu. No es considera l’article 27 (imprevistos).
- Despesa Capítol 4 i 7: Només article 48 i 78 de subvencions a sector
privat.
Tot i que no es fa referència explícita, s’entén que caldrà aplicar el principi
de meritament... “i qualsevol altre despesa no financera necessària per
prestar els serveis”.
- Amortització de l’exercici d’inversions: Ús General (Art 60 i 61), de
serveis (Art 62 i 63), Intangibles (Art 64), llevat actius adquirits amb
arrendament financer (art 648) que es tracta com a despesa de
l’exercici.
- Es contempla la repercussió dels costos indirectes sectorials, però no
dels centrals.
- Concessions: L’ingrés obtingut pel concessionari és cost efectiu (a més
de possibles subvencions rebudes)
-

Societats: S’han de tractar: Compres, Despesa de personal, Altres
despeses d’explotació i Amortitzacions
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