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CAPÍTOL I – NORMES GENERALS

 
 
BASE 1a.- OBJECTE: 
 
D’acord amb el que s’estableix a l’article 165.1 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals (en endavant TRLHL), aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l’article 9 
del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, (en endavant RPL), les presents bases són l’adaptació de 
les disposicions generals en matèria pressupostària a l’organització i circumstàncies de 
l’Ajuntament de Castelldefels, a la vegada que incorpora aquelles disposicions que el Ple de la 
Corporació considera oportunes o convenients per a la millor realització de les despeses i 
recaptació dels recursos. 
 
BASE 2a.- FONAMENTS LEGALS: 
 
La gestió, el desenvolupament, l’execució i l’aplicació del PRESSUPOST de 2015 i la seva 
liquidació es duran a terme d’acord amb el que s’estableix en aquestes bases i altra normativa 
aplicable, i concretament, per la que tot seguit es detalla, que no és restrictiva, sinó enunciativa: 
 

• Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), pel que s’aprova el Text Refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals. 

• Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals. 

• Ordre EHA 3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels 
pressupostos de les entitats locals. 

• Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, per la que es modifica l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 
de desembre, per la que s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats locals. 

• Ordre Ministerial HAP/1781/2013, de 20 de setembre, que aprova la Instrucció de 
Comptabilitat per a l'Administració Local (model normal). 

• Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la Modernització del Govern Local. 

• Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat i Llei 
Orgànica 4/2012, de 28 de setembre, que la modifica (LOESPSF). 

• Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària (LGP). 

• Llei 15/2010, de 5 de juliol, que modifica la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en operacions comercials. 

• Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació previstes en la LOESPSF. 

• Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària (LGT). 

• Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, que aprovà el Reglament General de Recaptació 
(RGR). 

• Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), modificada per la Llei 14/2013, de 27 de 
setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització. 

• Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i Reial Decret 887/2006, de 21 
de juliol, que aprova el seu Reglament. 
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• Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Castelldefels. 

• Reial Decret 1174/1987, del Règim Jurídic dels Funcionaris amb Habilitació de Caràcter 
Nacional. 

• Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les Bases del Règim Local. 

• Decret Llei 2/2003, que aprova la refosa de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya. 

• Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre 
comptable de factures al Sector Públic. 

• Normes d’auditoria del Sector Públic i normativa mercantil específica aplicable a les 
societats mercantils depenents de l’Ajuntament. 

• Aquestes Bases d’Execució. 

• Altres instruccions i circulars dictades per l’alcalde u altres òrgans municipals competents. 

• Altres disposicions posteriors que es poguessin dictar amb rang superior a aquestes 
bases. 

 
BASE 3a.- VIGÈNCIA I ÀMBIT D’APLICACIÓ: 
 
La vigència temporal d’aquestes bases, que s'aplicaran amb caràcter general a l'execució del 
Pressupost de l'Ajuntament, coincideix amb la del pressupost municipal al que pertanyen. 
 
En el supòsit de pròrroga d’aquest pressupost, continuaran regint durant tot el temps que duri la 
pròrroga. 
 
La modificació de les Bases durant l’exercici és competència del Ple de la Corporació amb 
subjecció als mateixos procediments i requisits que qualsevol altra modificació del Pressupost. 
 
BASE 4a.- ÒRGANS COMPETENTS EN MATÈRIA DE GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 
 
Els òrgans competents en els assumptes que són objecte d’aquestes bases d’execució seran 
aquells que s’han fixat en els acords de delegació de competències i atribucions dictades pel Ple 
corporatiu i del decret o decrets de delegacions de l’Alcaldia. 
 
BASE 5a.- ATRIBUCIONS I RESPONSABILITATS EN MATÈRIA DE GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 
 
1. Planificació: 
 
La planificació, coordinació i impuls de la gestió pressupostària correspondrà al govern municipal 
i s’executarà a través de l’alcaldia i la regidoria d’Hisenda de l’Ajuntament amb la col·laboració de 
la Intervenció. 
 
2. Gestors responsables: 
 
Correspon al cap de servei/secció/unitat corresponent (segons l’organigrama de cada àrea i les 
funcions o delegacions de dites funcions) la superior responsabilitat com a caps administratius en 
totes les actuacions de l’Ajuntament d'ajustar totes les seves actuacions al procediment 
administratiu regulat en la legislació vigent i a les normes de la Secretaria i la Intervenció 
municipal. 
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3. Forma de gestió: 
 
El pressupost es gestionarà de forma descentralitzada de manera que correspondrà als centres o 
serveis gestors la gestió de les respectives classificacions orgàniques (i programes) del 
Pressupost. Als efectes d’aquestes bases d’execució i dels procediments que les complementin, 
s’entén per centre o servei gestor aquell àmbit organitzatiu responsable de la gestió d’un sector 
d'actuació municipal, plasmats en el pressupost en uns crèdits pressupostaris, ubicats en una o 
en diverses aplicacions pressupostàries.  
 
Així, ells són els responsables de la instrucció i tramitació dels expedients que impulsin, de 
conformitat amb les normes i procediments que els correspongui segons la seva naturalesa, i de 
l’adequat seguiment dels mateixos per a garantir les finalitats preteses, la correcta subjecció a la 
normativa aplicable, el compliment dels terminis o del calendari fixat, i del compliment dels 
requisits formals que els sigui exigibles. 
 
4. Control intern: 
 
Correspondrà a la Intervenció les funcions de control intern respecte de la gestió econòmica de 
l’Ajuntament i dels ens depenents, si en tingués, d’acord amb les normes generals i les 
contingudes en aquestes bases d’execució. 
 
5. Comptabilitat: 
 
Correspon a la Secció de Comptabilitat i Patrimoni portar i desenvolupar la comptabilitat 
financera de l’Ajuntament i el seguiment de l’execució del Pressupost municipal d’acord amb les 
normes generals i les contingudes en aquestes bases d’execució. 
 
Correspondrà a la Intervenció la inspecció de la comptabilitat dels ens depenents de 
l’Ajuntament d’acord amb els procediments continguts en aquestes bases. 
 
6. Tramitació: 
 
La gestió del pressupost respectarà la iniciativa dels serveis gestors. 
 
En els procediments ho permetin i sigui possible informàticament, les operacions comptables 
s’iniciaran en els serveis o àrees gestores que, en tot cas les gravaran provisionalment en 
l’aplicació de gestió pressupostària, actualment SICAP i especificaran en l’aplicació la descripció i 
concepte de l’operació així com el període al qual correspon la operació. En aquests supòsits 
correspondrà als serveis gestors generar les operacions comptables de gestió pressupostària 
requerides per aquestes bases i pels procediments de gestió aprovats. 
 
No obstant això, amb caràcter general, els expedients que impliquin qualsevol gestió 
pressupostària es trametran a la Intervenció General per iniciar el procediment de fiscalització 
prèvia, d’acord amb l’abast i procediment que es regula en aquestes bases. 
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Un cop efectuada l’aprovació per part de l’òrgan competent correspondrà a la Secció de 
Comptabilitat i Patrimoni la seva comptabilització definitiva, la qual s’haurà de completar en un 
termini no superior als tres dies hàbils des de la recepció de l’acord. 
 
El registre comptable definitiu es realitzarà a partir de la informació que consta en els documents 
comptables degudament suportats. 
 
Els procediments administratius de gestió es regulen en els títols següents. 
 
BASE 6a.- EL PRESSUPOST GENERAL: 
 
1. Composició: 
 
El pressupost únic de l'Ajuntament de Castelldefels està integrat per: 
 
� Pressupost de l'Ajuntament. 
� Estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils municipals "Castelldefels 
Projeccions, SA", "Jarfels, SA", i "SAC, SA". 
 
2. Expressió xifrada: 
 
El total pressupost consolidat es fixa en 65.834.188,06 € d’ingressos i 65.599.785,06 € de 
despeses. Constitueix l'expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de les obligacions que, com a 
màxim, pot reconèixer la corporació i dels drets amb venciment o que es preveu realitzar durant 
l'exercici d’aplicació d’aquestes bases. 
 
3. Estabilitat i sostenibilitat financera: 
 
En les diverses actuacions que ha de dur l’Ajuntament i els seus ens depenents en matèria 
pressupostària i financera s’hauran d’atendre els següents principis: 
 
3.1. Principi d’estabilitat pressupostària: La elaboració, aprovació i execució del pressupost i 
demés actuacions que afectin a les despeses o ingressos es realitzarà en un marc d’estabilitat 
pressupostària, entès aquest com una situació d’equilibri o superàvit estructural. 
 
3.2. Principi de sostenibilitat financera: Les actuacions de l’ajuntament i de les entitats detallades 
en el punt primer estaran subjectes al principi de sostenibilitat el qual implica la capacitat per a 
finançar els compromisos de despesa presents i futurs dins dels límits de dèficit i deute públic 
fixats per les lleis. 
 
3.3. Principi de plurianualitat: Els pressupostos s’han d’enquadrar en un marc pressupostari a mig 
termini, compatible amb el principi d’anualitat pel qual es regeix l’execució del pressupost. 
 
3.4. Principi de transparència: La comptabilitat , el pressupost, les seves modificacions i la les 
liquidacions pressupostàries contindran la informació suficient i adequada que permeti verificar 
la seva situació financera i el acompliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i de 
sostenibilitat financera. 
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4. Plantilla de personal: 

1.- La plantilla de l'Ajuntament per a aquest exercici es detalla en document annex a l’expedient 
d’aprovació del pressupost, i forma part d'aquest pressupost. 

2.- Extraordinàriament, en cas d’urgència, es pot augmentar el nombre de personal fix mitjançant 
un expedient d’ampliació o de transformació que ha de ser aprovat, pel que fa a la modificació 
de plantilla, pel Ple de l’Ajuntament, a causa de l’alteració pressupostària que això comporta. 

3. Previ a la convocatòria de concursos i/o a la contractació de personal caldrà que existeixi la 
consignació pressupostària suficient per fer front a la despesa. 

BASE 7a. ESTRUCTURA PRESSUPOSTÀRIA: 

L’estructura pressupostària adoptada en l’elaboració del pressupost s’ha dissenyat: 

1.- Pel que fa a l’estat d’ingressos en base a codificació econòmica per conceptes i subconceptes. 

2.- Pel que fa a l’estat de despeses en base a una codificació segons criteris orgànics, de 
programes i econòmics: 
 

a) Orgànica: Classifica la despesa d’acord amb les àrees organitzatives i de gestió que les 
duu a terme. 
 
b) De programes: Classifica la despesa d’acord amb la seva destinació final, i figura a nivell 
de àrees de despesa, polítiques de despesa, grups de programes i programes. 
 
c) Econòmica: Classifica la despesa d’acord amb la seva naturalesa i figura a nivell de 
capítol, article, concepte i subconcepte. 

 
Així, l’aplicació pressupostària es defineix per la conjunció de les classificacions orgànica, de 
programes i econòmica, per aquest ordre, i constitueix la unitat sobre la que s’efectua el registre 
comptable de l’execució de la despesa. 
 
Projectes: 
 
Els projectes són unitats d’ingrés o de despesa pressupostària perfectament identificables, en 
termes genèrics o específics, l’execució dels quals, ja s’efectuï amb càrrec a crèdits d’una o 
diverses aplicacions pressupostàries i s’estengui a un o més exercicis. 
 
Els projectes requereixen un seguiment i control individualitzat. 
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BASE 8a. VINCULACIONS JURÍDIQUES: 

1. Límits quantitatius i qualitatius: 

Els crèdits autoritzats en el Pressupost tenen caràcter limitat i vinculant. No es poden adquirir 
compromisos per quantitat superior d’aquests crèdits i són nuls de ple dret els actes, resolucions 
i acords que infringeixen aquesta norma, sense perjudici de les responsabilitats que puguin 
ocasionar. 

2. Nivell de vinculació: 
 
S’estableixen els nivells de vinculació jurídica següents: 
 
� Respecte a la classificació de programes, l’àrea de despesa. 
� Respecte a la classificació econòmica, el capítol. 
 
Quan se sol·liciti autorització per a una despesa que superi la consignació a nivell d’aplicació 
pressupostària, però que no superi el límit de la vinculació jurídica establerta en el paràgraf 
anterior, l’interventor valorarà si procedeix i si és necessària la despesa. 
 
3. Creació de noves aplicacions: 
 
Dins d’un mateix nivell de vinculació jurídica, es podran crear aquelles aplicacions 
pressupostàries que siguin necessàries per a una major definició del concepte funcional i 
econòmic, sempre que no suposi una variació quantitativa de la mateixa.  
 
Correspon a la Intervenció la creació de la aplicació pressupostària. 
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CAPÍTOL II – GESTIÓ DEL PRESSUPOST 

 
 
BASE 9a.- MODIFICACIONS DE CRÈDIT: 
 
1. Necessitat: 
 
Quan s’hagi de fer alguna despesa que no es pugui demorar fins a l’exercici següent i no hi hagi 
crèdit en el pressupost, o bé el consignat sigui insuficient, l'alcalde-president de la pròpia 
Corporació ordenarà la incoació d’un expedient de crèdit extraordinari en el primer cas o de 
suplement de crèdit, en el segon. 
 
2. Limitacions: 
 
La modificació pressupostària requerirà d’un finançament adequat i suficient de conformitat amb 
els requeriments de la TRLRHL en funció de la seva naturalesa. 
 
Igualment, s’ha de garantir que les modificacions no comporten incompliments normatius i que 
respecten les limitacions imposades per la regla de la despesa de la LOESPSF. 
 
Aquest expedient, que podrà incloure baixes per anul·lació, haurà de ser aprovat pel Ple de 
l’Ajuntament, amb subjecció als mateixos tràmits i requisits que els pressupostos. Seran, així 
mateix, d'aplicació les normes sobre informació, reclamació i publicitat del Pressupost. 
 
3. Proposta: 
 
Qualsevol modificació de crèdit exigeix una proposta raonada de la variació, ajustada als 
requeriments normatius, als d’aquestes bases, i a la naturalesa de la modificació. 
 
4. Modalitats: 
 
Les diferents modalitats de modificacions de crèdit que es poden efectuar són: 
 

• Ampliació de crèdits. 

• Transferències de crèdit. 

• Generació de crèdits per ingressos. 

• Incorporació de romanents de crèdit. 

• Crèdits extraordinaris. 
� Suplements de crèdit. 
� Baixes per anul·lació de crèdits pressupostaris. 
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BASE 10a.- PROCEDIMENT PER A LES MODIFICACIONS DE CRÈDIT: 
 
1. Crèdits extraordinaris i suplements de crèdit: 
 
1.- Si durant l'exercici s'ha de realitzar una despesa que no pot es demorar a l'any següent i per a 
la qual no existeix aplicació pressupostària, es podrà aprovar la modificació pressupostària 
mitjançant un crèdit extraordinari. 
 
En cas que el crèdit previst resultés insuficient i no ampliable, s'acordaria un suplement de crèdit. 
 
2.- Els crèdits extraordinaris i els suplements de crèdit es finançaran amb un o diversos dels 
recursos que s'enumeren seguidament: 
 

- Romanent líquid de Tresoreria. 
- Nous o majors ingressos efectivament recaptats sobre els totals previstos en algun 
concepte del pressupost. 
- Anul·lacions o baixes de crèdits d'altres aplicacions pressupostàries del pressupost no 
compromeses, les dotacions de les quals s'estimin reduïbles sense pertorbació del servei. 

 
3.- Les despeses d'inversió aplicables als Capítols VI, VII o VIII també es podran finançar amb 
recursos procedents d'operacions de crèdit, de subvencions i de contribucions especials. 
 
4.- Excepcionalment, les despeses aplicables als capítols I, II, III i IV es podran finançar mitjançant 
operacions de crèdit i caldrà complir les següent condicions: 
 

4.1. Que el Ple de l'Ajuntament -amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre 
legal de membres de la Corporació- declari la necessitat i urgència de la despesa i 
reconegui la insuficiència d'altres mitjans de finançament dels previstos en el punt 2. 

 
4.2. Que l'import total anual no superi el 5% dels recursos per operacions corrents del 
pressupost. 

 
4.3. Que la càrrega financera, inclosa la derivada de les operacions projectades, no superi 
el 25% dels recursos expressats. 

 
4.4. Que el venciment de l'operació de crèdit sigui anterior a la data de renovació de la 
Corporació. 

 
5.- Ha d'iniciar la tramitació dels expedients de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits el 
servei/secció/unitat corresponent (segons l’organigrama de cada àrea i les funcions o 
delegacions de dites funcions) que tingui al seu càrrec la gestió dels crèdits objecte de 
modificació, per ordre de l'alcalde o regidor delegat. 
 
Cada proposta d’inici de l'expedient s'ha de traslladar, amb tota la documentació, a la Secció de 
Comptabilitat i Patrimoni , i aquesta el tramitarà i el traslladarà a l’interventor perquè emeti 
l'informe preceptiu. 
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6.- La proposta ha d’anar acompanyada d’una memòria justificativa de la necessitat de fer la 
despesa en l'exercici i de la inexistència o insuficiència de crèdit en el nivell en què estigui 
establerta la vinculació jurídica. 
 
7.- Per a dur a terme l’aprovació d’aquests tipus de modificacions l’òrgan competent és el Ple de 
l’Ajuntament. Els expedients, aprovats inicialment pel Ple de l'Ajuntament, s'exposaran al públic 
durant quinze dies hàbils, durant els quals els interessats hi podran presentar reclamacions. Si 
durant l'esmentat període no s'haguessin presentat reclamacions, la modificació de crèdit 
quedaria definitivament aprovada i, en cas contrari, ho hauria de resoldre el Ple en el termini 
d'un mes comptat des de la finalització de l'exposició al públic. 
 
8.- Quan la causa de l'expedient sigui una calamitat pública o altres d'excepcional interès general, 
la modificació pressupostària serà executiva des de l'aprovació inicial i, en conseqüència, es 
podrà aplicar la despesa a partir d'aquest moment. 
 
9.- Els crèdits extraordinaris concedits durant l’exercici no podran ser objecte de transferències.  
 
2. Ampliació de crèdits: 
 
Independentment del que s’ha expressat en la base anterior i sense perjudici del caràcter 
limitant dels crèdits per a despeses, es consideren automàticament ampliables només aquelles 
que corresponguin a les despeses finançades amb recursos expressament afectats, o les 
derivades de préstecs al personal. 
 
No és necessari tramitar expedient de modificació de crèdits i es concreten en les següents 
aplicacions pressupostàries de despeses i els conceptes d’ingressos corresponents, sempre que hi 
hagi el previ reconeixement del dret que generarà majors ingressos sobre els previstos en el 
pressupost inicial: 
 

Aplicació 
pressupostària 

Conceptes ingressos 

23.9200.83100 83000 

61.2410.14300 
4210000,4505000,4508000,4510000,4530000,4610002,4620000,4640001,4650000
,4670000,4700000,4800001,4900000,4910000 

61.2410.2269906 
4210000,4505000,4508000,4510000,4530000,4610002,4620000,4640001,4650000
,4670000,4700000,4800001,4900000,4910000 

61.2410.2269908 
4210000,4505000,4508000,4510000,4530000,4610002,4620000,4640001,4650000
,4670000,4700000,4800001,4900000,4910000 

 
El nivell de vinculació dels crèdits declarats ampliables serà el de la mateixa aplicació 
pressupostària. La part ampliada o finançada amb ingressos afectats no podrà ser objecte de 
transferència 
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3. Transferències de crèdit: 
 
1. Quan calgui dur a terme una despesa aplicable a una aplicació pressupostària el crèdit de la 
qual sigui insuficient i sigui possible minorar el crèdit d'altres aplicacions pressupostàries 
corresponents a diferents nivells de vinculació jurídica, sense alterar la quantia total de l'estat de 
despeses, s'aprovarà un expedient de transferència de crèdit. 
 
2. L'aprovació de les transferències de crèdit en el Pressupost de l'Ajuntament, quan afectin 
aplicacions pressupostàries de diferents àrees de despesa correspon al Ple de l'Ajuntament. En 
aquest cas, la proposta haurà de ser signada pels responsables de les 2 àrees gestores de les 
aplicacions pressupostàries on es realitzen les transferències positives i negatives. 
 
3. L'aprovació de les transferències de crèdit dintre de les mateixes àrees de despesa i dintre dels 
crèdits del Capítol I, de Despeses de Personal, és competència de l'alcalde o regidor en qui es 
delegui. 
 
4. Els expedients han de ser incoats per ordre de l’alcalde o regidor en qui delegui, a proposta de 
les àrees administratives gestores de la despesa, i hi haurà de constar la conformitat dels 
regidors responsables de les àrees implicades en la modificació. 
 
5. Cada proposta d’inici de l'expedient s'ha de traslladar, amb tota la documentació, a la Secció 
de Comptabilitat i Patrimoni , i aquesta el tramitarà i el traslladarà a l’interventor perquè emeti 
l'informe preceptiu. Un cop l’expedient s’hagi informat per la Intervenció, es procedirà a la 
retenció de crèdit corresponent en la aplicació pressupostària que es preveu de minorar. 
 
6. Pel que fa a l'efectivitat de les transferències de crèdits que han de ser aprovades pel Ple, serà 
aplicable el mateix règim de l’aprovació del pressupost. 
 
7. Les transferències de crèdits aprovades per l'Alcalde o regidor en qui aquest delegui són 
executives des del moment de ser aprovades. 
 
4. Generació de Crèdits: 
 
1. Poden generar crèdit en l’estat de despeses els ingressos de naturalesa no tributària que tot 
seguit es detallen, sempre que es respecti l’establert per la LOESPSF: 
 

• Aportacions o compromisos ferms d’aportacions de persones físiques o jurídiques per 
finançar despeses de competència local (Caldrà que s'hagi produït l'ingrés o bé que en 
l'expedient hi obri l'acord formal de concedir l'aportació). 

• Alienació de béns municipals, sempre que s'hagi procedit al reconeixement del dret. 

• Prestació de serveis, per a la qual s’hagin liquidat preus públics i altres ingressos no 
tributaris, en una quantia superior als ingressos pressupostats. 

• Reemborsament de préstecs. 

• Reintegrament de pagaments indeguts amb càrrec al pressupost corrent, pel que fa a la 
reposició del crèdit en la quantia corresponent. 
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2. Quan es conegui el compromís ferm d'efectuar una aportació a favor de l'Ajuntament, o dels 
seus organismes autònoms, si en hi hagués, o s'hagi recaptat algun dels ingressos descrits en el 
punt 1, d'una quantia superior a la prevista en el Pressupost, s'avaluarà si els crèdits disponibles 
en les aplicacions corresponents de l'estat de despeses són suficients per finançar l'increment de 
despesa previst que es necessitarà en el desenvolupament de les activitats generadores de 
l'ingrés. 
 
Si aquest volum de crèdit fos suficient, no procedirà tramitar l'expedient de generació de crèdits. 
 
L’àrea/servei/secció/unitat gestora del servei proposarà incoar l’expedient i justificarà 
l'efectivitat dels cobraments, la fermesa del compromís i l’aplicació pressupostària a 
incrementar. 
 
3. L'expedient de generació de crèdits, amb la sol·licitud conformada pel cap de 
servei/secció/unitat corresponent (segons l’organigrama i funcions de cada àrea) i pel regidor 
responsable de l'àrea gestora, s'ha de traslladar, amb tota la documentació, a la Secció de 
Comptabilitat i Patrimoni , i aquesta el tramitarà i el traslladarà a l’interventor perquè emeti 
l'informe preceptiu. 
 
4. L’aprovació dels expedients de generació de crèdits per ingressos en el pressupost de 
l’Ajuntament correspon a l’alcalde o regidor en qui delegui, amb un informe previ de 
l’Interventor, o al president de cada organisme autònom, quan es tracti dels seus pressupostos. 
Quan a la seva efectivitat, seran executius des de la seva aprovació. 
 
5. Incorporació de romanents: 
 
1. A principis d’any, amb referència a l’exercici econòmic immediat anterior, la Secció de 
Comptabilitat i Patrimoni elaborarà un estat o informe que, per àrees, comprengui les següents 
dades: 
 

• Saldo de disposicions de despesa, amb càrrec als quals no s’hagi procedit a 
reconeixement d’obligacions. 

• Saldo d’autoritzacions i crèdits disponibles afectats a expedients de modificacions de 
crèdit per crèdits extraordinaris, suplements de crèdit o transferències, aprovats el darrer 
trimestre. 

• Saldo d’autoritzacions i crèdits disponibles relatius a compromisos de despesa 
degudament adquirits en exercicis anteriors. 

• Saldo d’autoritzacions i crèdits disponibles relacionats amb drets afectats. 

• Resta de saldos d’autoritzacions i crèdits disponibles. 
 
2. Aquest estat es lliurarà als responsables de cada àrea gestora a fi i efecte de que informin 
sobre la proposta d’incorporació de romanents, justificant la certesa d’execució de la despesa 
corresponent durant l’exercici. 
 
3. Un cop rebudes totes les propostes s’analitzarà la suficiència de recursos financers. Si aquests 
recursos no cobrissin el cost total de les incorporacions proposades, l’alcalde, a proposta de 
l’interventor, n’establirà la prioritat atenint en primer lloc els compromisos de l’exercici anterior. 
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4. La incorporació de romanents que pugui ser finançada amb ingressos procedents del 
pressupost de l'exercici anterior serà aprovada per l'alcalde, juntament amb la liquidació del 
Pressupost. No obstant això, la incorporació de romanents es podrà aprovar abans de la 
liquidació del pressupost en els casos següents: 
 

a) Quan es tracti de crèdits de despesa finançats amb ingressos específics. 
 

b) Quan es tracti de despeses adjudicades en l’exercici anterior o a despeses urgents. 
 
Els romanents incorporats seran objecte de seguiment i control comptable individualitzat segons 
el que disposa a l’efecte la Instrucció de Comptabilitat. 
 
5. Per a l’aprovació de modificacions per incorporació de romanents és competent l’alcalde.  
 
6. La incorporació de romanents és executiva des del moment de la seva aprovació. 
 
6. Baixes per anul·lació: 
 
1. Quan l’alcalde o la Regidoria d’Hisenda estimin que el saldo d’un crèdit es reductible o 
anul·lable sense perjudici del servei, podrà ordenar la incoació de l’expedient de baixa per 
anul·lació, que serà aprovat pel Ple. 
 
2. Podran donar lloc a una baixa de crèdits: 
 

a) El finançament de romanent de tresoreria negatius. 
 
b) El finançament de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits. 
 
c) L’execució d’altres acords del Ple de l’Ajuntament. 

 
BASE 11a.- ACORDS NULS: 
 
Seran considerats nuls els acords i les resolucions que habilitin despeses sense crèdit suficient 
per dur-les a terme, i els que creïn nous serveis sense dotació prèvia o que ampliïn els ja existents 
que ultrapassin el crèdit corresponent. 
 
 
BASE 12a.- FINANÇAMENTS EXTERNS: 
 
La contractació, la realització i el pagament de les obres o els serveis que s’hagin de nodrir amb 
subvencions, contribucions especials o amb crèdit, queden condicionats a l’efectivitat d’aquests 
ingressos o l’existència prèvia de document fefaent que n’acrediti el compromís ferm 
d’aportació, segons el cas. 
 
Així mateix, la contractació, la realització i el pagament de les obres o els serveis estaran 
condicionats a l’aprovació prèvia dels projectes tècnics corresponents. 
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BASE 13a.- CONSIGNACIONS D’INGRESSOS: 
 
Les consignacions d’ingressos representen el càlcul aproximat del rendiment dels recursos 
municipals, i podran ser contrets sense cap limitació. 
 
La Intervenció podrà crear, sense necessitat d’acord, els conceptes d’ingressos necessaris per tal 
que tinguin un reflex comptable adequat segons la seva naturalesa. 
 
BASE 14a.- REINTEGRAMENT DE PAGAMENTS: 
 
Quan es produeixin reintegraments de pagaments, el seu import reposarà crèdit en l’aplicació 
pressupostària afectada. 
 
D’altra banda, les devolucions d’ingressos indeguts minoraran l'import net recaptat i els drets 
liquidats en el concepte a què corresponguin. 
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CAPÍTOL III – GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE LES DESPESES 

 
 
BASE 15a.- NORMES GENERALS: 
 
1. Anualitat pressupostària: 
 
1.- Amb càrrec als crèdits de l’estat de despeses del Pressupost només es podran contraure 
obligacions derivades de despeses que es realitzin durant l’any natural del propi exercici 
pressupostari. 
 
2.- Excepcionalment, s'aplicaran als crèdits del pressupost vigent, en el moment del seu 
reconeixement, les obligacions següents: 
 

a) Les que resultin de la liquidació d'endarreriments a favor del personal, el 
reconeixement de les quals correspon a l'alcalde. 
 
b) Les derivades de compromisos de despeses degudament adquirits en exercicis 
anteriors. 
 
c) Les procedents d'exercicis anteriors com a conseqüència de la realització d'una despesa 
no aprovada amb anterioritat, el reconeixement de les quals és competència del Ple. 

 
3.- Les quantitats fixades a l’estat de despeses del Pressupost es consignen amb caràcter limitat 
en relació amb el període la seva vigència, d’acord amb la valoració de les necessitats previsibles, 
en el nivell de vinculació jurídica previst en aquestes bases. 
 
En estricta aplicació d’aquesta limitació no serà necessària la tramitació d’expedient de 
modificació de crèdits per a la creació d’aplicacions pressupostàries de despeses amb saldo 0,00 
€ (zero euros) en el capítol I, de despeses de personal, dins de la vinculació jurídica establerta, i 
sempre que sigui necessari per a la correcta comptabilització de la despesa, en funció de la seva 
naturalesa. 
 
Els crèdits consignats inicialment només es podran modificar amb subjecció a la normativa actual 
i el que es preveu en aquestes bases. 
 
2. Límit del crèdits:  
 
1. Els crèdits de l’estat de despeses del pressupost representen el límit màxim de les obligacions 
municipals i la seva inclusió en el pressupost no crea cap dret. 
 
2. Els romanents que no hagin estat contrets el 31 de desembre constituiran economies 
pressupostàries, que seran anul·lades quan es liquidi el pressupost. 
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3. Romanents de crèdit: 
 
Els romanents de crèdit inicials són els que s’han de determinar com a conseqüència de la 
Liquidació el Pressupost.  
 
Poden ser compromesos i no compromesos i, alhora, els uns i els altres poden ser incorporables i 
no incorporables.  
 
Els incorporables modifiquen els crèdits inicials. No són utilitzables els crèdits dels romanents no 
incorporables. 
 
Els romanents de crèdit seran objecte d’un seguiment i control individualitzat, a efectes de la 
seva possible incorporació als crèdits de l’exercici immediat següent, de conformitat amb el que 
es disposa en aquestes bases. 
 
4. Projectes de despesa: 
 
Tenen la consideració de projectes de despesa: 
 

• Els projectes d’inversió inclosos en l’Annex d’Inversions que acompanya el Pressupost. 

• Les despeses de finançament afectat, com subvencions, execucions subsidiàries, o altres 
d’aquesta naturalesa. 

• Qualssevulla altres unitats d’ingrés o despesa pressupostària sobre les que l’entitat vulgui 
efectuar un seguiment i control individualitzat. 

 
Tots els projectes de despesa estaran identificats per un codi únic i invariable al llarg de tota la 
seva vida, determinat com figura tot seguit: 
 

Projectes d’inversions: INV_Àrea_Núm.Projecte 

Projectes de despeses corrents: DESP_Àrea_Núm.Projecte 

Projectes d’ingressos corrents ING_Àrea_Núm.Projecte 

 
Els crèdits assignats a projectes de despesa queden subjectes als nivells de vinculació jurídica 
establerts en aquestes bases per a les aplicacions pressupostàries amb càrrec a les que s’hagi 
previst la seva realització. 
 
No obstant això, el crèdit assignat a un projecte de despesa podrà ser vinculant en sí mateix, 
quedant subjecte a les limitacions quantitatives i qualitatives que imposa aquesta circumstància. 
 
Podran existir projectes de despesa que només quedin afectats per les limitacions qualitatives de 
la vinculació jurídica, podent realitzar major despesa de la prevista sense necessitat de recórrer a 
modificacions formals dels crèdits assignats. 



ÀREA D’ECONOMIA I HISENDA 
SERVEIS ECONÒMICS 

Secció de Comptabilitat i Patrimoni 
BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2015 

 
 

 

18 

 
5. Despeses amb finançament afectat: 
 
Són els projectes de despesa que es financin, totalment o parcial, amb recursos concrets que, cas 
de realitzar-se la despesa, no es podran percebre o si s’haguessin percebut s’haurien de 
reintegrar als agents que els varen aportar. 
 
Per la seva condició de projectes de despesa s’han de subjectar a les seves normes. 
 
Obligatòriament han de garantir el compliment de les següents finalitats: 
 

• Assegurar que l’execució de tota la despesa amb finançament afectat, en termes 
econòmics pressupostaris, s’efectua en la seva totalitat, amb compliment de les 
condicions inicials acordades per a la percepció dels recursos afectats. 

• Calcular, en cadascun dels pressupostos a que afectin, els desviaments de finançament. 

• Controlar l’execució pressupostària de cada despesa amb finançament afectat, tant la de 
la despesa com la de d’ingrés. 

 
6. Crèdits no disponibles: 
 
1.- Quan una regidoria consideri necessari retenir, totalment o parcialment, crèdit d'una aplicació 
pressupostària, de l'execució de la qual és responsable, ha de formular una proposta raonada 
que haurà de ser conformada per l’alcalde o la regidoria d’Hisenda. 
 
2.- La declaració de no disponibilitat de crèdits, com també la seva reposició a disponible, 
correspon al Ple. 
 
3.- Amb càrrec al saldo declarat no disponible no es podran acordar autoritzacions de despeses ni 
transferències, i el seu import no podrà ser incorporat al pressupost de l'exercici següent. 
 
7. Retenció de crèdits: 
 
1.- Quan la quantia de la despesa, o la complexitat en la preparació de l'expedient ho aconselli, 
l'àrea gestora podrà fer una retenció de crèdit en una aplicació pressupostària, que haurà de ser 
fiscalitzada per la Intervenció. 
 
2.- Les despeses que s'hagin de finançar -totalment o parcialment- mitjançant subvencions, 
aportacions d'altres institucions o altres ingressos afectats, quedaran en situació de crèdits 
retinguts mitjançant un decret de l’alcalde o regidor delegat, fins que es formalitzi el compromís 
per part de les entitats que concedeixen la subvenció, el crèdit, o altres ingressos afectats. 
 
3.- Les despeses que s'hagin de finançar -totalment o parcialment- mitjançant operacions de 
crèdit, quedaran en situació de crèdits retinguts mitjançant un decret de l’alcalde o del regidor 
delegat quan sigui necessària l’autorització de l’operació per part de la Direcció General de 
Política Financera de la Generalitat de Catalunya i fins que es rebi aquesta autorització. Si no és 
necessària l’autorització, el regidor delegat podrà realitzar retencions mitjançant un decret o no 
realitzar retencions. 
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4.- Quan es concedeixi una bestreta de caixa o continuï en vigor una de concedida en anys 
precedents, a l’inici de l’exercici es procedirà a la retenció de crèdit per l’import de la bestreta 
d’acord amb la normativa específica de bestretes de caixa. 
 
BASE 16a.- TRAMITACIÓ DE LA DESPESA: 
 
1. Comptabilització inicial: 
 
Un cop efectuada l’obertura de l’exercici pressupostari es registraran els compromisos de 
despesa adquirits en exercicis anteriors que s’hagin d’imputar a l’exercici corrent, atenent al 
següent ordre: 
 

• Anualitats que corresponguin a plurianualitats compromeses en exercicis anteriors. 

• Compromisos de despesa que en el pressupost de l’exercici anterior haguessin quedat 
pendents de reconeixement d’obligacions, sempre que aquests compromisos estiguin 
contrets amb persones o entitats clarament identificades. 

• Compromisos de despesa de tramitació anticipada. 
 
2.  Procediment de despesa: 
 
El procediment de despesa es tramitarà d’acord amb les següents normes: 
 
1. Qualsevol despesa haurà de ser aprovada pels òrgans de govern de l'Ajuntament competents 

en cada cas, i requerirà: 
 

a) Informe previ de la Intervenció municipal, que haurà de determinar si hi ha la consignació 
necessària així com si l’aplicació pressupostària de la despesa és correcta d’acord amb la 
naturalesa de l’esmentada despesa. Si l'informe esmentat no es fa per escrit, l’acord serà 
nul i el cap de la dependència que l’hagi cursat en serà el responsable econòmic. 

b) Informe del secretari general sobre la legalitat de l’expedient. 
 
2. Totes les despeses que es proposin han d’estar previstes en els programes d’actuació, tenint 

aquesta consideració les dotacions establertes per a cada àrea en el pressupost. 
 
3. La Secció de Comptabilitat i Patrimoni centralitza les gestions comptables derivades de les 

funcions d’intervenció i de tresoreria de l’Ajuntament. 
 
4. Les despeses han de formar part d’un expedient que tindrà, d’una manera general, les fases 

que tot seguit es detallaran. 
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BASE 17a.- FASES DE TRAMITACIÓ DE LES DESPESES: 
 
1. Tramitació de les despeses: 
 
Per la tramitació integral d’una despesa s’han de superar les fases que, cronològicament, tot 
seguit es detallen i que es poden comptabilitzar de forma separada o conjunta: 
 

A/RC fiscalització i autorització de la despesa/reserva de crèdit 

D disposició del crèdit 

O reconeixement de l’obligació 

P ordenació del pagament 

RP reconeixement del pagament 

 
Aquelles despeses que responen a compromisos legalment adquirits per la Corporació originaran 
la tramitació d’un document AD per l’import de la despesa imputable a l’exercici.  
 
Les O derivades de l’operació anterior es tramitaran quan sigui efectiva la realització de l’obra, la 
prestació del servei o l’adquisició del bé facturat. 
 
Les adquisicions de béns concrets que siguin despesa no sotmesa a intervenció prèvia d’acord 
amb l’article 219 del RDL 2/2004, així com les despeses financeres derivades dels interessos 
corresponents a préstecs concertats originaran la tramitació d’un document ADO. 
 
La Secció de Comptabilitat i Patrimoni podrà utilitzar operacions mixtes quan pel tipus de 
despesa ho consideri necessari (ADOP, ADOPRP). 
 
S’ha d’iniciar l’expedient amb una proposta de despesa amb informe del cap de 
servei/secció/unitat corresponent (segons l’organigrama de cada àrea i les funcions o 
delegacions de dites funcions). Aquest informe ha d’exposar-ne la necessitat o la conveniència i 
s’hi ha de fer constar la quantia econòmica de la despesa. 
 
El regidor delegat de l’àrea proposant decidirà si s’ha de continuar o no l’expedient. Si en disposa 
la continuació, s’hauran de complir tots els requisits legals que corresponguin en cada cas i es 
remetrà a la Secció de Comptabilitat i Patrimoni per a la funció interventora. 
 
Es convenient, en aquest moment, fer a mans de dita Secció de Comptabilitat i Patrimoni, el full 
de transferència bancària amb les dades necessàries per efectuar-ne el proper pagament, 
d’acord amb la normativa de la zona única de pagaments en euros - SEPA (Single Euro Payments 
Area). 
 
Quan es tracti de despeses de tracte successiu (subministraments, neteja, seguretat, 
manteniment, etc.) la proposta de despesa es tramitarà a l’inici de cada exercici, i la disposició es 
realitzarà periòdicament per la quantitat exacta compromesa a abonar al proveïdor. 
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2. Fiscalització i autorització de la despesa (A/RC): 
 
2.1. Pel que fa a la possibilitat de dur a terme qualsevulla despesa, la intervenció municipal haurà 
d’emetre, prèviament, un informe favorable sobre suficiència de consignació i adequació, segons 
la naturalesa de la despesa, a l’aplicació pressupostària del pressupost que correspongui, i se 
n’ha de fer l’autorització o reserva de crèdit que calgui, mitjançant document comptable A. 
 
2.2. Si la intervenció no hi manifesta l’acord, tant pel que fa al fons com a la forma, amb la 
documentació presentada, hi haurà de formular, per escrit les objeccions pertinents i ho 
comunicarà a l’alcalde i al regidor delegat de l’àrea. La tramitació de l’expedient se suspendrà 
fins que se n’hagin corregit tots els defectes. 
 
2.3. Les despeses que no puguin ser acceptades per causa de consignació pressupostària 
insuficient, total o parcial, hauran de ser retornades al servei que les hagi cursat. 
 
2.4. Quan l’expedient rebi l'informe favorable, s’haurà de trametre a la Secretaria General, per 
l’informe de legalitat i aprovació per l’òrgan de govern municipal competent. 
 
3. Disposició de la despesa (D): 
 
3.1. És l’acte formal mitjançant el qual l’òrgan de govern competent en cada cas resol destinar 
una quantitat determinada, dintre dels crèdits pressupostaris, a l’actuació de què es tracti, amb 
un destinatari concret. Implica la contreta corresponent en l’aplicació pressupostària de què es 
tracti i és per un import determinat, generant el document comptable D. 
 
3.2. Quan, a l'inici de l'expedient de despesa, se'n conegui la quantia exacta i el nom del 
perceptor, s'acumularan les fases d'autorització i disposició i es tramitarà el document comptable 
AD, que signarà el responsable del servei. 
 
3.3. Si un cop tramitada la D o AD es dona el cas d’un canvi d’adjudicatari, aquest canvi s’haurà 
de motivar amb informe del cap servei/secció/UI o tècnic competent i requerirà l’aprovació per 
part de l’òrgan de govern pertinent, segons el cas, però no serà necessari tramitar un altre cop el 
document de “proposta de despesa”, sinó que la Secció de Comptabilitat i Patrimoni farà el 
corresponent canvi de tercer amb l’esmentat acord. 
 
4. Reconeixement de l’obligació de la despesa (O): 
 
4.1. El reconeixement de l'obligació és l'acte mitjançant el qual es declara l'existència d'un crèdit 
exigible contra l'entitat derivat d'una despesa autoritzada i compromesa, i requereix la tramitació 
del document comptable O. 
 
4.2. El reconeixement d’obligacions derivades de compromisos de despesa legalment adquirits és 
competència de l’Alcalde, que pot delegar en la Junta de Govern Local. 
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4.3. Quan la naturalesa de la despesa permeti l’acumulació i tramitació simultània de les fases 
d’autorització i disposició de la despesa i de reconeixement de l’obligació corresponent i es 
tramitarà el document comptable ADO. 
 
TRAMITACIÓ DE FACTURES/CERTIFICACIONS D’OBRA:  
 
Quan s’hagi prestat el servei, realitzat l’obra o rebut el bé de què es tracta, el proveïdor expedirà 
la corresponent factura o certificació d’obra, d’acord els requisits legals exigibles. 
 
Les factures/certificacions d’obra d’obligada emissió/presentació en format electrònic es 
presentaran al punt general d’entrada de factures electròniques e-FACT (AOC) disposat a l’efecte 
per part de l’Ajuntament (a partir del 15/01/2015). 
 
Les factures emeses per persones físiques o d’import inferior a 5.000,00 €, que no tenen 
l’obligació de ser emeses/presentades en format electrònic seran presentades a través del 
registre general de l’Ajuntament (Oficina d’Atenció Ciutadana - OAC). 
 
Totes les factures/certificacions d’obra (electròniques o no) estaran incloses en el registre 
comptable de factures, que gestiona la Secció de Comptabilitat i Patrimoni.  
 
Per acceptar les factures i seguir-ne la tramitació és imprescindible que prèviament s’hagin dut a 
terme les fases A ( o RC) o AD. 
 
Des del registre comptable de factures es distribuiran dits documents a les àrees gestores 
d’origen a fi i efecte que el cap de servei/secció/UI o tècnic competent en doni la seva 
conformitat en el termini màxim d’un mes (segons l’organigrama de cada àrea i les funcions o 
delegacions de dites funcions). 
 
Si per part dels responsables de la gestió del servei s’observa en algun cas que la 
factura/certificació té problemes o deficiències que n’impedeixen la conformitat, ho comunicarà 
per escrit o e-mail a la Secció de Comptabilitat i Patrimoni i alhora, immediatament, farà els 
tràmits corresponents amb el proveïdor per a la seva anul·lació o abonament (factura 
rectificativa). 
 
Pel que fa a les despeses corresponents a béns inventariables s’estarà també al disposat pel 
Manual del Procediment d’Inventari. 
 
Un cop firmada la conformitat se’n efectuarà la fiscalització i posterior comptabilització. En 
aquest tràmit de fiscalització s’ha de verificar que les factures o certificacions hagin estat 
expedides amb tots els requisits que legalment els correspongui, amb indicació i càlcul de la base 
imposable i els tipus dels impostos subjectes (IVA/IRPF), així com del seu import. Les factures 
incorrectes seran retornades sense que se’n dugui a terme la seva tramitació. 
 
La Secció de Comptabilitat i Patrimoni agruparà les factures i certificacions d’obra rebudes i 
degudament conformades, sempre que no hi hagi un acord exprés i, periòdicament, 
preferentment per relacions, es tramitaran perquè siguin aprovades per l’òrgan de govern 
pertinent, moment en el que generaran la fase O. 
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DOCUMENTS SUFICIENTS PER AL RECONEIXEMENT DE L’OBLIGACIÓ: 
 
Capítol I:  
 
En la tramitació de les despeses corresponents al capítol 1 (REMUNERACIONS DEL PERSONAL) 
s’observaran les normes següents: 
 

a) Les retribucions bàsiques i complementàries d’alts càrrecs i del personal funcionari, 
laboral i eventual es justificaran mitjançant les nòmines mensuals, les quals han d’estar 
degudament validades pel cap responsable de Personal i hi ha de constar la diligència 
acreditativa del fet que el personal relacionat ha prestat efectivament els serveis que es 
remuneren el període indicat. Les nòmines tenen la consideració de document O. 

 
b) Les remuneracions pels conceptes de productivitat i gratificacions per serveis especials 
o hores extres precisaran que es certifiqui que procedeix abonar les quantitats 
corresponents al concepte de productivitat i que han estat prestats els serveis especials o 
les hores extres. 

 
c) Les quotes de seguretat social queden justificades mitjançant les liquidacions 
corresponents, que tindran la consideració de document O. 

 
Capítol II:  
 
Amb caràcter general, en la tramitació de les despeses corresponents al capítol 2 (DESPESES EN 
BÉNS CORRENTS I SERVEIS)s’exigirà la presentació de la factura. Si s’atenen bestretes de caixa 
fixa s’estarà al disposat al respecte per aquestes bases. 
 
Capítols III i IX:  
 
En la tramitació de les despeses financeres, corresponents als capítols 3 (INTERESSOS) i 9 
(VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS) s’observaran les normes següents: 
 
a) Les despeses per interessos i amortitzacions, o qualsevol altres despeses financeres que 
originin un càrrec directe en compte bancari s’hauran de justificar amb la presentació de la 
liquidació o rebut corresponent per part de l’entitat financera, que serà comptabilitzat com a 
document O ó ADO per part de la Intervenció municipal, prèvia comprovació del corresponent 
ajustament al quadre financer. 
 
b) En la resta de despeses financeres, s’exigirà la presentació de la corresponent factura per part 
de l’agent extern. 
 
Capítols IV i VII: 
 
En la tramitació de les despeses corresponents als capítols 4 i 7 (TRANSFERÈNCIES CORRENTS O 
DE CAPITAL) que l’Ajuntament hagi de satisfer, es tramitarà un document A o AD per part del 
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servei gestor de l’aplicació, amb la conformitat del responsable del servei, amb caràcter previ a 
l’acord d’aportació. 
 
En el moment d’efectuar la transferència, el servei gestor de l’aplicació tramitarà un document D 
o O, prèvia comprovació del compliment de les condicions establertes en l’acord d’aportació. 
 
Pel que fa a aquests capítols cal estar al disposat específicament per a les subvencions en 
aquestes bases. 
 
Capítol VI:  
 
En la tramitació de les despeses d’inversió, corresponents al capítol 6 (INVERSIONS REALS), el 
contractista haurà de presentar factura/certificació d’obra, amb indicació expressa de l’IVA que 
correspongui. Les certificacions d’obra hauran de presentar-se conjuntament amb la factura 
corresponent. 
 
Capítol VIII: 
 
Serà suficient la resolució de l’alcaldia o regidor delegat, de concessió de la bestreta al personal 
que l’hagi sol·licitat, previ informe o diligència de conformitat per part del responsable de 
Personal que acrediti que la concessió corresponent s’ajusta a la normativa vigent, al Conveni 
vigent o altres acords equiparables. 
 
Altres documents justificatius i suficients: 
 
Així mateix, s’admetran com a documents justificatius a efectes del reconeixement de l’obligació 
els següents: 
 
a) Els reconeixements d’ajuts a persones i famílies, acompanyats de l’informe dels Serveis Socials. 
 
c) Els convenis, les acceptacions i justificacions en matèria de subvencions. 
 
d) Les liquidacions d’indemnitzacions per raó de servei (dietes, viatges, assistències, càrrecs 
electius, etc.) a favor del personal, dels membres de la Corporació o dels tribunals de selecció de 
personal; 
 
e) Els documents (certificacions) de les assignacions econòmiques per al funcionament dels grups 
polítics. 
 
f) Els justificants de transferències de capital a organismes públics o fundacions. 
 
g) Els justificants del fons d’ajut social al personal (signats pels representants del personal), o de 
beques i ajuts a tercers; 
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5. Ordenació del pagament (P): 
 
5.1. L’ordenació del pagament és l’acte mitjançant el qual l’ordenador de pagaments, amb base 
en una obligació reconeguda i liquidada, expedeix la corresponent ordre de pagament contra la 
Tresoreria de l’Ajuntament. 
 
5.2. L’ordenació dels pagaments correspon exclusivament a l’alcalde, qui no obstant això podrà 
delegar aquesta competència en un regidor o en un òrgan administratiu creat a tal efecte. La pot 
executar de forma genèrica o concreta, sempre d’acord amb la disposició de fons de la tresoreria 
municipal, segons el que estableix l'art. 186 del TRLRHL, i es pot tramitar individualment o 
col·lectivament, per relacions, a través dels mitjans telemàtics de què es disposi. 
 
L’ordenació de pagaments, amb caràcter general, s’efectuarà d’acord amb les relacions d’ordres 
de pagament que elaborarà la Secció de Comptabilitat i Patrimoni, sota la supervisió de la 
Intervenció, i de conformitat amb el pla de disposició de fons. 
 
4. Si la naturalesa o la urgència del pagament ho requereix, l’ordenació d’aquest pagament es 
pot efectuar individualment. 
 
6. Pagament (RP): 
 
6.1. El pagament es farà normalment mitjançant transferència bancària amb la periodicitat que 
estableixi el pla de disposició de fons i, excepcionalment, per xec nominatiu contra els comptes 
corrents de l'Ajuntament. Tot això sens perjudici de poder utilitzar altres procediments permesos 
per la llei. 
 
6.2. La Secció de Comptabilitat i Patrimoni exigirà i comprovarà la identitat del perceptor, al qual, 
salvat les transferències, exigirà el corresponent rebut i justificant de recepció mitjançant firma el 
manament de pagament, efectuant les retencions que corresponguin, d’acord amb les 
disposicions fiscals vigents, ja sia d’IVA, IRPF o de deutes del perceptor, per compensació. 
 
Quan s’efectuïn pagaments a persones que no sàpiguen signar o estiguin impossibilitades, 
s’exigiran dos testimonis que ho facin o s’exigirà la impressió de l'empremta dactilar de 
l'interessat en el document. 
 
Els qui actuïn com a representants d'herències acreditaran, amb la documentació respectiva, que 
obren amb suficient autorització dels titulars.  
 
Respecte a incapacitats i menors, s'entendran amb els representants legals. 
 
7. Operacions inverses: 
 
L’òrgan competent per a aprovar l’operació comptable inversa serà el mateix òrgan que va 
aprovar l’operació inicial. 
 
Queden exceptuats d’aprovació per l’òrgan competent els supòsits en què amb l’operació inversa 
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no s’afectin drets de tercers, en els que la Secció de Comptabilitat i Patrimoni, sota les directrius 
de l’interventor, podrà efectuar dites operacions directament. 
 
Quan es tracti de sobrants de disposició, conseqüència de baixes o sobrants d’execució o supòsits 
similars, l‘anul·lació de l’operació podrà ser dictada per l’alcalde. 
 
BASE 18a. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT: 
 
1. Àmbit: 
 
Aquelles despeses suportades en exercicis anteriors que no es van aplicar al Pressupost d’aquell 
any quan era procedent fer-ho atenent a les normes pressupostàries i comptables, s’hauran de 
tramitar mitjançant un l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits.  
 
En aquest cas els hi és d’aplicació el regulat en aquestes bases en relació a l’omissió de 
fiscalització. 
 
Les despeses d’imports individuals inferiors als 200,00 € seran tractades com a despesa generada 
en l’exercici en que s’aproven. 
 
2. Aprovació: 
 
Correspondrà a l’òrgan competent l’aprovació de despeses corresponents a exercicis anteriors a 
imputar al Pressupost de l’exercici mitjançant reconeixement extrajudicial de crèdits. En tot cas 
aquells reconeixements que es tramitin simultàniament amb una modificació de crèdit 
extraordinari o suplement de crèdits, l’òrgan d’aprovació serà el Ple. 
 
S’incorporarà a l’expedient d’aprovació d’un informe del responsable del centre o servei gestor 
sobre els motius que van impedir l’aprovació de la despesa en el seu exercici corresponent. 
 
El imports aprovats per aquesta via han de constar en el compte 413 del Balanç de Situació de 
l’exercici anterior. Cas de no ser així, caldrà incorporar un informe motivant els fets que varen 
impedir la seva constància en el Compte General de l’any anterior.  
 
El registre d’aquestes operacions pel procediment indicat s’ha d’entendre sense perjudici de que 
puguin ser exigides les responsabilitats a que fa esment l’article 173.5 del TRLRHL. 
 
BASE 19a.– DESPESES DE PERSONAL: 
 
1. L’aprovació de la plantilla i de la relació de llocs de treball per part del Ple suposa l’autorització 
de la despesa derivada de les retribucions bàsiques i complementàries. 
 
2. Les nòmines mensuals compliran la funció de document O, que s’elevarà a l’alcalde, als efectes 
del reconeixement de l’obligació. 
 
3. El règim d’abonaments de les indemnitzacions per assistència als tribunals en processos de 
selecció de personal es regirà per les normes següents: 
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3.1. En tots els casos s’abonaran les indemnitzacions que corresponguin als membres 
aliens a l’Ajuntament que integrin els tribunals o comissions avaluadores en processos de 
selecció de personal, d’acord amb el que estableix el Reial Decret 462/2002, de 24 de 
maig, sobre indemnitzacions per raons de servei. 

 
3.2. Únicament s’abonaran indemnitzacions per aquests conceptes al personal que 
pertany a l’Ajuntament quan participi en aquests processos integrant el tribunal en els 
casos en que aquests tinguin lloc fora o excedeixin de l’horari de treball. 

 
3.3. En cap cas aquestes indemnitzacions s’abonaran a les persones que actuïn, en els 
processos de selecció, desenvolupant les seves funcions com assessors o vocals amb veu i 
sense vot. 

 
4. Les indemnitzacions per despeses per raó del servei, ja siguin gestions de treball, assistència a 
cursos de formació o similars s’abonaran d’acord amb els criteris fixats per resolució de l’alcalde 
o regidor en qui delegui, d’acord amb la normativa específica reguladora. 
 
5. El personal al servei d’aquesta Administració podrà percebre bestretes a compte de la nòmina 
del mes en curs o de la paga extraordinària que ja s’hagi acreditat a proposta de la Secció/UI de 
Personal.  
 
Aquestes bestretes s’abonaran sempre per transferència a meitat del període a que correspongui 
la mensualitat de què es tracti. 
 
BASE 20a.- DESPESES PLURIANUALS: 
 
Pel que fa a les despeses de caràcter plurianual regulades en l’article 174 del RDL 2/2004 i els 
articles 79 a 88 del RD 500/1990, es podran adquirir compromisos de despesa que s’hagin 
d’estendre a exercicis posteriors futurs, sempre que la seva execució s’iniciï en l’exercici del 
pressupost, per finançar: 
 

• Inversions i transferències de capital. 

• Contractes de subministrament, assistència tècnica, prestació de serveis, execució d’obres 
de manteniment, arrendaments d’equips no habituals de les entitats locals, sotmesos a les 
normes sobre Contractes del Sector Públic, que no puguin ser estipulats o resultin 
antieconòmics per un any.  

• Arrendaments d’immobles. 

• Càrrega financera dels deutes de l’Ajuntament. 

• Transferències corrents que es derivin de convenis subscrits amb altres entitats públiques 
o privades sense ànim de lucre. 

 
Se seguirà el mateix procediment que en la resta, havent de tramitar només la proposta de 
despesa el primer any, indicant els exercicis i imports següents, i la Secció de Comptabilitat i 
Patrimoni realitzarà a primers de cada exercici implicat les contretes corresponents. 
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BASE 21a.- AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES NO SIMULTÀNIES: 
 
1. La despesa que s’hagi de contractar s’haurà de tramitar en expedient complet en la forma 
legal i reglamentària exigida, i tal com exigeixin les bases al respecte. L’aprovació de la despesa 
serà acordada per l’òrgan municipal competent en cada cas, llevat de: 
 

a) Contractacions l'import de les quals sigui mínim i en les quals es valori per part de la 
Intervenció que puguin ser aprovades simultàniament la despesa i el pagament. 

 
b) Despeses considerades directes. 

 
La proposta i la documentació adjunta hauran d'indicar, amb detall, el centre o la dependència 
que la promou, el proveïdor o subministrador, el concepte, els preus unitaris i el preu total, amb 
impostos inclosos, si escau. 
 
Totes les propostes hauran de ser firmades per l’alcalde o el regidor delegat d’àrea corresponent. 
 
2. Per l’execució d’aquelles despeses que hagin de ser objecte d’un expedient de contractació, es 
tramitarà, a l’inici de l’expedient, amb caràcter previ a l’aprovació dels plecs de clàusules, de 
l’expedient de contractació i de la despesa corresponent, un document de retenció de crèdit (RC) 
per part del servei gestor de l’aplicació per import igual al cost del projecte o al tipus màxim de 
licitació fixat pels serveis tècnics competents. En el document, haurà de constar la conformitat 
del responsable del servei. 
 
L’aprovació de l’autorització de la despesa i del document A corresponent es farà en la mateixa 
resolució mitjançant la qual s’aprovaran els plecs de clàusules, l’expedient de contractació i la 
despesa corresponent. 
 
3. En el moment de l’adjudicació definitiva del contracte per part de l’òrgan de contractació, es 
tramitarà un document D per l’import exacte de la despesa. Si aquest import és inferior al 
consignat al document A, corresponent al tipus màxim de licitació, es tramitarà un document A/ 
per l’import corresponent a la diferència. Aquest document exigirà per la seva aprovació la 
mateixa conformitat que en el cas dels documents A. 
 
L’aprovació de la disposició de la despesa i del document D, així com, en el seu cas, del document 
A/ que correspongui, es farà en la mateix acord de l’òrgan de contractació pel qual s’adjudiqui el 
contracte. 
 
4. En el marc de l’execució del contracte, i a mesura que s’executin les prestacions contractades, 
es tramitaran els documents O corresponents, en funció de les condicions de pagament 
contractualment establertes. 
 
5. Aquest procediment s’aplicarà als supòsits següents previstos en la normativa de contractació 
vigent: 
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a) Als contractes del sector públic definits com aquells contractes onerosos, qualsevol que 
sigui la seva naturalesa jurídica. 

 
b) Als contractes subvencionats pels ens, organismes i entitats del sector públic que 
celebrin altres persones físiques o jurídiques. 

 
c) Als contractes d’obres que celebrin els concessionaris d’obres públiques. 

 
d) A les adquisicions de béns i drets que d’acord amb les disposicions aplicables i del 
Reglament del Patrimoni dels Ens Locals que s’hagin de tramitar de conformitat amb la 
normativa contractual del sector públic. 

 
e) Qualsevol altre supòsit en el qual la naturalesa i les circumstàncies de la despesa a 
realitzar aconsellin la separació entre les fases d’autorització i disposició de la despesa. 

 
6. Quan es tracti de contractes plurianuals, el procediment establert en aquesta base s’aplicarà 
per l’adjudicació del contracte i la primera anualitat d’execució, si són coincidents; per les 
anualitats següents s’aplicarà el procediment establert per la regulació d’autoritzacions i 
disposicions de despesa simultània. 
 
7. En el cas d’expedients de contractació que l’execució del mateix hagi de produir-se en 
l’exercici següent, es podrà ultimar, fins i tot amb l’adjudicació i formalització del contracte 
corresponent, exceptuant-se en aquest cas dels requisits establerts en l’apartat 1. Tot i això, es 
sotmetrà l’adjudicació a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient per 
finançar les obligacions derivades d’aquest contracte a l’exercici corresponent. 
 
BASE 22a.- AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES SIMULTÀNIES. DESPESES DIRECTES: 
SENSE PROPOSTA, AMB APROVACIÓ: 
 
Per l’execució d’aquelles despeses que hagin de ser objecte d’un expedient de contracte menor o 
que responguin a compromisos legalment adquirits per la Corporació, es tramitarà un document 
AD, establint-se una categoria de "despeses directes". Aquestes despeses són les que, per la 
naturalesa específica de la despesa, no necessiten proposta prèvia però han de ser aprovades per 
l’òrgan de govern pertinent i corresponen als conceptes o creditors que es detallen 
específicament tot seguit: 
 
� Subministraments d’aigua, llum, gas i telèfon, i combustibles. 
� Execució de contractes de neteja viària, recollida d’escombraries, conservació d’enllumenat 

públic i altres d’anàlogues que es puguin concertar. 
� Honoraris de defensa jurídica i les provisions de fons de la representació processal. 
� Subscripcions anyals al BOE, BOP i DOG, Base de Dades Aranzadi. 
� Minutes de notari, registre de la propietat i altres despeses imprescindibles i concretes 

derivades d’acords d’adquisició de patrimoni, a través de qualsevol figura jurídica o 
procediment, o de relacions de transmissions de finques en el terme municipal. 

� Minutes de notari derivades d’atorgament de poders. 
� Adjudicació directa de finques a favor de l'Ajuntament com a conseqüència dels 

procediments de constrenyiment. 
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� Financeres pròpies de la gestió dels comptes de titularitat municipal oberts en entitats 
financeres. 

� Targetes de crèdit i Teletac del vehicle oficial de l’Ajuntament. 
� Ajuts puntuals de la Policia Local per qüestions d’assistència social. 
� Telegrames, burofax, missatgeria urgent o altres despeses de correus excloses del contracte 

de notificacions amb aquest organisme. 
� Lloguers. 
� Corresponents a “comunitat de propietaris” en els edificis on l’Ajuntament tingui un pis/local 

en propietat. 
� Concertació d’assegurances obligatòries i franquícies derivades de la pòlissa de 

responsabilitat civil o patrimonial o renovació de les pòlisses ja existents. 
� Compliment de sentències. 
� Societat General d’Autors o proveïdors de Cinema. 
� Anuncis oficials obligatoris d’acords municipals (Ajuntament en Diaris. 
� Publicitat en mitjans de comunicació, referides a acords aprovats per l’Ajuntament 

d’obligatòria publicitat. 
� Reparació i manteniment de vehicles. 
� Federació de Municipis de Catalunya i Associació Catalana de Municipis i Comarques. 
� Pagament caixet actuació artistes en els contractes en que dit caixet equivalgui a l'import 

total o parcial recaptat per aquesta actuació. 
� Dietes membres tribunals qualificadors per a la selecció de personal. 
� Despeses derivades de gestions institucionals efectuades per part de l’alcalde amb la targeta 

“VISA de Crèdit Empresa” al seu nom. 
� Altres petites despeses de poca entitat de caràcter urgent que s’hi considerin per part de la 

intervenció municipal, prèvia justificació amb l’informe oportú del responsable de l’àrea de 
gestió de què es tracti. 

 
BASE 23a.- AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES I RECONEIXEMENT D’OBLIGACIÓ 
SIMULTÀNIES. DESPESES DIRECTES: SENSE PROPOSTA, SENSE APROVACIÓ: 
 
En els supòsits enumerats en aquesta base, corresponents a despeses l’autorització i disposició 
de les quals és simultània al reconeixement de la obligació corresponent, es tramitarà un 
document ADO per l’import corresponent. Aquestes despeses són excloses dels tràmits previstos 
en les bases anteriors, no requereixen proposta prèvia ni aprovació específica per part de cap 
òrgan de govern. L’autorització d’aquestes despeses s’entén concedida pel Ple de l'Ajuntament 
quan s’ajustin a les xifres incorporades i justificades en els documents base del pressupost 
municipal i, així mateix, es deriva dels corresponents contractes d’origen d’aquestes despeses 
sempre que hagin estat aprovats per part d’algun òrgan municipal, i són: 
 
� Retribucions bàsiques del personal. 
� Retribucions complementàries del personal ja aprovades pel Ple de la Corporació. 
� Seguretat Social i altres prestacions de previsió. 
� Crèdits reconeguts.  
� Interessos i amortització de préstecs concedits a l'Ajuntament. 
� Urgències per epidèmies, trastorns d’ordre públic, catàstrofes o altre accident anàleg. 
� Impostos i taxes d’altres organismes. 
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BASE 24a. TRAMITACIÓ I APORTACIÓ DE SUBVENCIONS: 
 
1. En el cas d’aportacions obligatòries a d’altres Administracions, si es coneix l’import 
corresponent a l’inici de l’exercici, es tramitarà un document AD. En cas que es desconegui 
l’import de l’aportació obligatòria, s’instarà la retenció de crèdit per la quantitat estimada. 
 
2. En la tramitació de l’atorgament de subvencions consignades nominativament en el 
pressupost general inicial aprovat o en modificacions de crèdit, de les quals siguin beneficiàries 
persones determinades en el pressupost municipal, es tramitarà un document AD a l’inici de 
l’exercici. 
 
3. En la tramitació d’altres subvencions es tramitarà un document A o AD amb caràcter previ a 
l’atorgament. 
 
Es tramitarà un document A quan l’atorgament de les subvencions es faci mitjançant un 
procediment obert. En aquests supòsits, l’aprovació de l’autorització de la despesa es farà en la 
mateixa resolució mitjançant la qual s’aprovaran les bases de la convocatòria corresponent.  
 
Un cop coneguts els beneficiaris concrets de la subvenció i el seu import exacte, es tramitarà un 
document D. Si aquest import és inferior al consignat al document A, es tramitarà un document 
A/ per l’import corresponent a la diferència. L’aprovació de la disposició de la despesa i del 
document D, així com, en el seu cas, del document A/ que correspongui, es farà en la mateixa 
resolució mitjançant la qual s’atorgui la subvenció. 
 
Es tramitarà un document AD quan l’atorgament de les subvencions es faci directament, per un 
import fixat, a favor d’un beneficiari concret. En aquests supòsits, l’aprovació de l’autorització i la 
disposició de la despesa, i el document AD corresponent, es farà en la mateixa resolució 
mitjançant la qual s’atorgui la subvenció. 
 
4. La concessió de qualsevol tipus de subvencions requerirà la tramitació d’un expedient en el 
qual haurà de constar la destinació dels fons i els requisits necessaris que s’han de complir per 
poder efectuar el pagament. També s’hi indicaran les causes que poden motivar l’obligació de 
reintegrar l’import que s’hagués percebut. 
 
Tots els documents referits en els apartats anteriors d’aquest article, es tramitaran des del servei 
gestor de l’aplicació de despesa afectada. 
 
5. Per al reconeixement de l’obligació de la despesa i poder expedir-se l’ordre de pagament de la 
subvenció és imprescindible que el servei gestor acrediti que s’han acomplert les condicions 
exigides en la resolució o acord de concessió: 
 

1. Que s’hagi desenvolupat l’activitat subvencionable. 
2. Que el beneficiari hagi presentat al registre general de l’Ajuntament (Oficina d’Atenció 

Ciutadana - OAC) la justificació econòmica de la mateixa. 
3. Que s’hagi efectuat el control financer per part de la Intervenció i el resultat del mateix 

sigui favorable al beneficiari. 
4. Altres que figurin en les bases o en la resolució/acord de concessió. 
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En els casos en que les bases d’atorgament ho prevegin es podran fer paga es reconeixerà per 
l’import d’aquest avançament prèvia justificació objectiva per part de l’àrea gestora. 
 
Si aquestes condicions, per la seva pròpia naturalesa, s’han de complir amb posterioritat a la 
percepció dels fons, el servei gestor detallarà quin és el període de temps en què, en tot cas, 
s’haurien de complir. En aquest últim supòsit, la Intervenció registrarà aquesta situació de fons 
pendents de justificació, per tal d’efectuar el seguiment i proposar les mesures procedents. 
 
No serà possible efectuar cap pagament per concessió de subvencions quan hagi transcorregut el 
període esmentat en el paràgraf 2n del present apartat, prèvia justificació de l’aplicació de fons. 
 
6. Amb caràcter general, i sens perjudici, del que estableixin els respectius convenis, per a 
justificar l’aplicació dels fons rebuts, es tindrà en compte el següent: 
 

a) Les subvencions es justificaran de conformitat amb el que disposi l'acord de concessió o 
conveni, havent-se de justificar la realització de l'obra o activitat subvencionada i l'import 
atorgat, i d'acord amb els models normalitzats que pugui establir l'Ajuntament. 

 
b) Amb caràcter general, la justificació haurà de consistir en l'aportació de factures, 
minutes i resta de justificants de les despeses efectuades pel beneficiari, les quals hauran 
de contenir els requisits legals que estableixi la normativa vigent aplicable. 

 
c) Els justificants es referiran a despeses executades durant l’any natural de la presentació 
de la sol·licitud i, si ho disposa l’acord d’atorgament o el conveni, es podran justificar 
despeses ja executades en el moment de l’aprovació de l’ajut. 

 
d) L'import de la despesa subvencionable que s'ha de justificar serà el fixat en l'acord de 
concessió o conveni. 

 
e) Les despeses de les diferents actuacions s’entendran executades amb la tramesa dels 
documents acreditatius. La justificació per part del beneficiari del pagament a tercers de 
les despeses de l’actuació pot ser requerida per l’Ajuntament en l’exercici de les facultats 
de comprovació i control financer. 

 
f) Quan la destinació de la subvenció sigui efectuar una obra o una instal·lació, un tècnic 
dels serveis municipals haurà de presentar-se al lloc on es facin els treballs i estendre un 
acta sobre l’estat de l’obra executada; 

 
7. El perceptor de qualsevol subvenció haurà d’acreditar que no és deutor de la hisenda 
municipal mitjançant declaració responsable, sens perjudici que l’Ajuntament efectuï les 
verificacions oportunes. 
 
8. Quan el beneficiari sigui el deutor d’un deute vençut, que sigui exigible, l’Ajuntament podrà 
acordar-ne la compensació d’ofici. 
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BASE 25a.- PREMIS: 
 
1. Tindran la consideració de premi les retribucions en metàl·lic que es concedeixin als 
guanyadors del concurs que s’hagi aprovat i convocat a tal efecte.  
 
2. Les convocatòries hauran de ser públiques i de lliure concurrència, requerint-se l’aprovació 
d’unes bases per part d’un òrgan de govern, que hauran de determinar: 
 

• L’objecte del concurs. 
 

• Les condicions i requisits que s’han de reunir per a presentar-se al concurs. 
 

• El sistema i criteris d’avaluació del concurs, així com la forma d’acreditar-los. 
 
3. Qualsevol convocatòria requerirà la prèvia existència de crèdit. Per a la seva aprovació haurà 
d’estar tramitada la fase A comptable per l’import total dels premis a concedir. 
 
4. En el moment de la concessió es lliurarà a la Secció de Comptabilitat i Patrimoni l’acta de 
concessió del premi o altre document equivalent i es tramitarà la fase DOP.Si el perceptor és una 
persona física caldrà practicar la corresponent retenció d’ IRPF, si escau. 
 
5. Si s’hagués de pagar l’import del premi en el mateix moment de la concessió s’emetrà un 
document a favor del responsable de l’àrea o secció gestora del premi, qui quedarà obligat, sota 
la seva responsabilitat, al pagament del premi i a la pràctica de la retenció d’IRPF, si escau. 
 
6. El premi ha d’estar expressament acceptat per part del beneficiari. 
 
BASE 26a.- NORMES DE CONTRACTACIÓ: LÍMITS I COMPTABILITZACIÓ: 
 
D’acord amb la normativa local vigent en matèria de contractació i de les delegacions efectuades 
pels òrgans de govern municipals, els límits quantitatius per a poder contractar queden 
establerts tal com tot seguit s’indicarà.  
 
Aquest límits s’entendran substituïts automàticament per l’entrada en vigor de normes o 
disposicions de caràcter general que els modifiquin expressament. 
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5.697.212,00 € (10% recursos ordinaris Pressupost any 2015) 

 

CONTRACTACIÓ 
MUNICIPAL 

COMPETÈNCIES 
(Decret 15/06/2011) 

 

 
ALCALDIA 

 
 

JGL 
 

 
 

JGL 
 
 
 

JGL 
 

 
JGL o PLE 

si supera 10%  
recursos ordinaris 

pressupost 

PROCEDIMENTS 

Real Decret 
Legislatiu 3/2011, 

de 14 de novembre, 
pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei 
de Contractes del 

Sector Públic 

CONTRACTE 
MENOR 

Durada: 1 any 
Pròrrogues: no 
Revisió preus: 

no 

NEGOCIAT 
PER RAÓ DE 
LA QUANTIA  
(3 OFERTES) 

Sense 
publicitat 

NEGOCIAT  
Amb publicitat 

(Només 
supòsits 

establerts per 
llei) 

OBERT (NO 
HARMONITZAT) 

OBERT 
(HARMONITZAT) 

Obres 
Fins a 

49.999,99 € 

Valor estimat 
fins a 

200.000€ 

Valor estimat 
de 

200.000,01€ a 
999.999,99€ 

Valor estimat 
inferior a 

5.186.000€ 

Valor estimat igual 
o superior a 
5.186.000€ 

Subministraments i 
serveis 

Fins a 
17.999,99€ 

Valor estimat 
fins a 60.000€ 

Termini 
serveis: 4 + 2 
pròrrogues 

Valor estimat 
de 60.000,01€ 
a 99.999,99€ 

Termini 
serveis: 4 + 2 
pròrrogues 

Valor estimat 
inferior a 
207.000€ 

Termini serveis: 4 
+ 2 pròrrogues 

Valor estimat igual 
o superior a 

207.000€ 
Termini serveis: 4 

+ 2 pròrrogues 

Els imports no inclouen l’IVA  

 

BASE 27a.- PROCEDIMENTS DE CONTRACTACIÓ: 
 
Pel que fa als procediments d’adjudicació en les diferents contractacions, un cop iniciat 
l’expedient pertinent, l'interventor lliurarà informe en el qual haurà de constar específicament: 
 
� Si s’han complert les disposicions aplicables. 
� Si l’expedient s’ajusta al que estableixen les bases d’execució. 
� Si hi ha crèdit suficient a l’estat de despeses del pressupost. 
� L’aplicació pressupostària en què queda contreta provisionalment la despesa. 
 
S’estableixen les normes següents: 
 
Tindran els límits quantitatius següents: 
 

Obres Fins a 50.000,00 € 

Subministrament i Serveis Fins a 18.000,00 € 

 
La tramitació dels contractes menors solament exigirà el pressupost de l'empresa, l’aprovació de 
la despesa i la incorporació de la factura corresponent.  
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En els contractes menors d’obres haurà d'afegir-se, a més, el pressupost d'obres, sense perjudici 
de que hagi d'existir el corresponent projecte quan les normes específiques així ho requereixin. 
S'haurà de sol·licitar igualment l'informe de supervisió de projectes quan el treball afecti a 
l'estabilitat, seguretat i estanqueitat de l'obra. 
 
En tots els contractes menors s’hauran de sol·licitar tres ofertes. Si no és possible se’n haurà de 
justificar aquesta impossibilitat. 
 
Els contractes menors no podrán tenir una duració superior a un any ni ser objecte de pròrroga. 
 

• PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT: 
 
Tindran els límits quantitatius següents: 

 

Obres Valor estimat fins a 200.000,00 € 

Subministrament i Serveis Valor estimat fins a 60.000,00 € 

 
En el procediment negociat serà necessari sol·licitar ofertes, com a mínim, a tres empreses 
capacitades per a la realització de l'objecte del contracte, sempre que sigui possible.  
 
En el plec de clàusules administratives particulars es determinaran els aspectes econòmics i 
tècnics que, en el seu cas, hagin de ser objecte de negociació amb les empreses. La mesa de 
contractació negociarà amb els licitadors les ofertes que hagin presentat per adaptar-les als 
requisits indicats en el plec de clàusules administratives particulars. En l'expedient haurà de 
deixar-se constància de les invitacions cursades i de les raons per a la seva acceptació o rebuig.  
 
L'aprovació de l'expedient i l'adjudicació ha de ser acordada per l'òrgan de contractació (Junta de 
Govern Local). 
 

• PROCEDIMENT NEGOCIAT AMB PUBLICITAT: 
 
Tindran els límits quantitatius següents: 
 

Obres Valor estimat de 200.000,01 € a 999.999,99 € 

Subministrament i Serveis Valor estimat de 60.000,01 € a 99.999,99 € 

 
Només es podrà acudir a aquest procediment en els casos establerts legalment.  
 
En el procediment negociat serà necessari sol·licitar ofertes, com a mínim, a tres empreses 
capacitades per a la realització de l'objecte del contracte, sempre que sigui possible.  
 
En el plec de clàusules administratives particulars es determinaran els aspectes econòmics i 
tècnics que, en el seu cas, hagin de ser objecte de negociació amb les empreses. L'òrgan de 
contractació negociarà amb els licitadors les ofertes que hagin presentat per adaptar-les als 
requisits indicats en el plec de clàusules administratives particulars. En l'expedient haurà de 
deixar-se constància de les invitacions cursades i de les raons per a la seva acceptació o rebuig. 
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La licitació es publicarà al BOP i al Perfil del Contractant de l'Ajuntament. L'aprovació de 
l'expedient i l'adjudicació ha de ser acordada per l'òrgan de contractació (Junta de Govern Local). 
 

• PROCEDIMENT OBERT: 
 
Tindran els límits quantitatius següents: 
 

Obres Valor estimat inferior a 5.186.000,00 € 

Subministrament i Serveis Valor estimat inferior a 207.000 €  

 
En la licitació dels procediments oberts els serveis tècnics corresponents han de traslladar 
l'informe tècnic, el plec de prescripcions tècniques i la proposta de despesa a la UI Contractació.  
 
La UI Contractació elaborarà el plec de clàusules administratives que haurà de ser informat 
favorablement pel Secretari i el Interventor.  
 
L'aprovació i inici de l'expedient ha de ser acordada per l'òrgan de contractació (Junta de Govern 
Local). La licitació es publicarà al BOP i al Perfil del Contractant de l'Ajuntament.  
 
La Mesa de Contractació elevarà una proposta de classificació i d'adjudicació, per ordre 
decreixent, a l'òrgan de contractació de l'Ajuntament, a favor del licitador que presenti l'oferta 
econòmicament més avantatjosa. L'adjudicació ha de ser acordada per l'òrgan de contractació de 
l'Ajuntament (Junta de Govern Local). 
 
Els contractes de serveis no podrán tenir una vigència superior a quatre anys. Es podrà preveure 
en el mateix contracte la seva pròrroga per mutu acord de les parts abans de la seva finalització, 
sempre que la seva duració total del contracte, incloses les pròrrogues, no excedeixi de sis anys. 
 

• PROCEDIMENT OBERT (HARMONITZAT): 
 
Tindran els límits quantitatius següents: 
 

Obres Valor estimat igual o superior a  5.186.000,00 
€ 

Subministrament i Serveis Valor estimat igual o superior a 207.000 €  

 
La tramitació és igual que el procediment obert.  
 
L'aprovació de l'expedient i l'adjudicació s'acordarà per l'òrgan de contractació (Junta de Govern 
Local o Ple si supera el 10% dels recursos ordinaris del pressupost). La licitació es publica també 
al Diari Oficial de la Unió Europea.  
 
Es pot interposar recurs especial en materia de contractació. 
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BASE 28a.- PAGAMENTS DE PRESSUPOSTOS TANCATS: 
 
Les dotacions referents al pagament de crèdits reconeguts i liquidats que figurin en la relació 
nominal de creditors de l’agrupació de "pressupostos tancats" no necessitaran cap acord de la 
Corporació per fer efectiu el pagament. 
 
BASE 29a.- PAGAMENTS A JUSTIFICAR I BESTRETES DE CAIXA FIXA: 
 
Ordinàriament, els pagaments es lliuraran en ferm, és a dir, amb coneixement previ i exacte de 
l'import de l’obligació que s’atén mitjançant cada pagament. S’exceptuen els següents supòsits: 
 

• Pagaments a justificar. 

• Bestretes de caixa fixa. 
 
PAGAMENTS A JUSTIFICAR:  
 
1. Tindran la consideració de “pagaments a justificar” les ordres de pagament a les quals no sigui 
possible acompanyar els documents justificatius en el moment de la seva expedició. 
 
No s’expedirà un pagament a justificar quan la despesa es pugui realitzar amb càrrec a bestretes 
de caixa fixa. 
 
L’ordenació de pagaments a justificar es limitarà únicament a aquells supòsits a que es refereix 
l’article 190 del RDLEG 2/2004 i 69 a 72 del RD 500/1990, i s’ajustaran al que estableix al respecte 
la Instrucció de Comptabilitat vigent. S’expediran a càrrec dels corresponents crèdits 
pressupostaris i s’acomodaran al Pla de disposició de fons vigent.  
 
Quan s’hagin de lliurar fons a justificar per atendre despeses d’emergència, en aplicació del que 
disposa la normativa de Contractes del Sector Públic, la proposta de despesa es podrà 
comptabilitzar malgrat no es compleixin els requisits previstos per als pagaments a justificar 
ordinaris.  
 
En el cas que no existeixi crèdit suficient, la proposta de pagament tindrà el caràcter de no 
pressupostària, aplicant-se al concepte comptable que determini l’interventor. 
 
2. Aquests pagaments estan subjectes al control de la Intervenció de Fons. Seran aprovats 
mitjançant resolució de l’alcaldia, on figuri: 
 

• Nom del perceptor. 

• Despeses atendre i justificació. 

• L’import i, en tot cas, limitacions. 

• Aplicació pressupostària d’imputació. 

• Termini i requisits de justificació. 
 
El lliurament d’aquests fons es farà per qualsevol mitjà de pagament que triï la tresoreria 
municipal. Aquests pagaments es duran a terme a través de comptes de tresoreria restringits del 
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perceptor d’aquests fons, on haurà de registrar els pagaments que efectuï als creditors finals. 
 
3. Es podrà aprovar lliurar quantitats "a justificar” a regidors o treballadors de l’Ajuntament. La 
petició ha d’anar inexcusablement acompanyada del corresponent informe del responsable del 
servei gestor de la despesa de què es tracti, justificant la impossibilitat de fer front a les despeses 
mitjanant el procediment ordinari.  
 
4. En cap cas la quantitat lliurada superarà els 3.000,00 €.  
 
5. Els perceptors de fons lliurats a justificar són responsables de la custòdia d’aquests fons i del 
compliment dels següents extrems: 
 

• La quantitat percebuda s’ha de destinar exclusivament a la finalitat específica per a la qual 
han estat autoritzats i per la quantia establerta. 

• La despesa ha de realitzar-se durant l’exercici pressupostari en que s’ha tramitat. 
 
6. La despesa s’ha de justificar a la Secció de Comptabilitat i Patrimoni en un termini màxim de 3 
mesos des de la percepció, a efectes de la seva fiscalització.  
 
No es poden expedir noves ordres de pagament a justificar pel mateix concepte a perceptors que 
encara tinguin pendents de justificar percepcions anteriors, salvat supòsits excepcionals 
autoritzats per l’alcaldia sempre que en aquests no s’hagi superat el termini de 3 mesos fixat en 
aquesta base per a justificar. 
 
Vençut el termini sense que s’hagi presentat la justificació dels fons rebuts, la Secció de 
Comptabilitat i Patrimoni la reclamarà al perceptor atorgant-li a l’efecte un termini de 10 dies 
hàbils i, esgotat aquest segon termini sense que s’hagi acomplert l’obligació, es lliurarà 
certificació de descobert per exigir-ne el cobrament per via de constrenyiment. 
 
7. Si en la justificació rebuda s’observen irregularitats s’atorgarà també un termini de 10 dies 
hàbils per a la seva esmena i, si no es produeixen les esmenes es posarà en coneixement de 
l’alcaldia. 
 
La justificació contindrà: 
 

• Relació detallada de les factures pagades (o documents substitutius). No s’admetran, en els 
justificants, factures subjectes a retenció de l’IRPF 

• Documents originals justificatius de les despeses realitzades amb els requisits legalment 
exigibles. 

• Carta de pagament del reintegrament de la quantitat sobrant, si és el cas. 
 
El perceptor és responsable personalment dels deutes a que comprometi per donar als serveis 
major extensió que la suma lliurada. 
 
7. En tot cas, a 31 de desembre hauran d’estar enregistrats tots els pagaments realitzats i 
reintegrats els fons no invertits o no justificats.  
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L’única justificació admesa el “rebut” o document mercantil equiparable, ja sigui en suport paper 
o a través de mitjans electrònics, informàtics i telemàtics, sempre que es compleixin els requisits 
i garanties que s’estableixin per cada tipus d’operació, document i/o procediment. 
 
BESTRETES DE CAIXA FIXA: 
 
1. Tindran la consideració de “bestretes de caixa fixa” les disposicions extrapressupostàries i de 
caràcter repetitiu, previstes en l’article 73 del RD 500/1990 que es realitzin a caixes i habilitacions 
per atendre les despeses de l’any de les característiques següents: 
 

• Despeses per reparacions, manteniment i conservació aplicables a l’article 21 de la 
classificació econòmica. 

• Despeses menors de material, subministrament i altres aplicables a l’article 22. 

• Dietes, despeses de locomoció i altres indemnitzacions per raó del servei aplicables a l’article 
23 . 

• Atencions benèfiques i assistencials, aplicables al concepte 480. 
 
2. Aquests pagaments estan subjectes al control de la Intervenció de Fons. Seran aprovats 
mitjançant resolució de l’alcaldia, on figuri: 
 

• El perceptor de la bestreta i, si és el cas, substitut. 

• La despesa o despeses a atendre. 

• L’import màxim de la bestreta. 

• Termini de la justificació. 
 
Salvat que s’indiqui el contrari, les bestretes de caixa fixa tindran una vigència indefinida, per la 
qual cosa restaran constituïdes fins que s’adoptin resolucions en sentit contrari. 
 
El lliurament d’aquests fons es farà per qualsevol mitjà de pagament que triï la tresoreria 
municipal. Aquests pagaments es duran a terme a través de comptes de tresoreria restringits del 
perceptor d’aquests fons, on haurà de registrar els pagaments que efectuï als creditors finals. 
 
3. En cap cas la quantitat lliurada superarà els 3.000,00 €. 
 
4. Es podrà aprovar lliurar a regidors o treballadors de l’Ajuntament, aquests fons de caràcter no 
pressupostari i permanent per atendre despeses corrents de caràcter periòdic o repetitiu, per 
conceptes com els anteriorment indicats, amb aplicació posterior al pressupost. 
 
5. La responsabilitat de la custòdia d’aquests fons recaurà únicament en el perceptor. 
 
6. Per efectuar reposició de fons, haurà d’estar justificat l’import de la despesa a que 
correspondria aquesta reposició.  
 
En tot cas, a 31 de desembre hauran d’estar enregistrats tots els pagaments realitzats. L’única 
justificació admesa és el “rebut” o document mercantil equiparable, en suport paper o a través 
de mitjans electrònics, informàtics i telemàtics, sempre que es compleixin els requisits i garanties 
que s’estableixin per cada tipus d’operació, document i/o procediment. 
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7. Per a la cancel·lació de la bestreta de caixa fixa el perceptor haurà d’haver reintegrat els fons i 
presentar-ne la corresponent justificació. 
 
8. Es faculta l’Alcaldia per dictar les instruccions escaients en matèria de bestretes de caixa fixa, a 
l’empara de l’article 21 de la LRJPAC. 
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CAPÍTOL IV – GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA DELS INGRESSOS 

 
 
BASE 30a.- NORMATIVA ESPECÍFICA D’INGRESSOS: 
 
Es consideren incorporades l’Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció dels Ingressos 
de Dret Públic Municipals així com a les ordenances fiscals particulars respectives quant a les 
disposicions legals vigents referents a: 
 

• Ocultació i defraudació de tributs i altres ingressos de dret públic municipal i altra normativa 
referent al procediment per a la declaració de crèdits incobrables, que s’haurà d’ajustar, en 
allò que calgui, als preceptes del RGR. 

• Devolució d’ingressos. 

• Ajornaments i fraccionaments. 
 
BASE 31a.- INGRESSOS: FASES, CLASSIFICACIÓ I COMPTABILITZACIÓ: 
 
1. Per a la tramitació integral dels ingressos s’hauran de superar les fases que, cronològicament, 
tot seguit s’indiquen i que a continuació es detallaran i que es poden comptabilitzar de forma 
separada o conjunta: 
 

a) DR: Reconeixement d’un dret reconegut. 
b) I: Ingrés o cobrament efectiu. 

 
2. Atenent a la seva destinació, els ingressos es classifiquen en: 
 

• Finalistes: són els destinats a una despesa específica. 

• Genèrics: són els destinats al finançament global de les despeses. 
 
3. D’acord amb el que disposa la legislació vigent, la intervenció fiscalitzarà la gestió econòmica 
dels ingressos. 
 
Tots els ingressos producte de transferències o de liquidacions que figurin en els conceptes de 
l’estat d’ingressos del pressupost provocaran que per part de la Secció de Comptabilitat i 
Patrimoni s’expedeixi el manament d’ingrés corresponent (individual o per relacions), així com la 
carta de pagament. En els ingressos vinculats a projectes s’hi indicarà el codi corresponent. 
 
4. Es generarà el DR segons el tipus d’ingrés: 
 

a) Subvencions i transferències a rebre: es generarà DR al moment d’acceptació de la 
subvenció amb la corresponent resolució o acord. 

 
b) Préstecs a concertar: es generarà el DR-I en el moment de l’ingrés. 
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c) Interessos i altres rendes: en el moment del cobrament es generarà directament el DR-I. 
 

d) Tributs i altres ingressos de dret públic: es comptabilitzarà el DR en funció del circuit de 
càrrega a l’ORGT de la Diputació de Barcelona, en base a les delegacions de funcions 
vigents i el circuit establert per a la seva materialització. 

 
Els ingressos dels que no se’n conegui l’aplicació pressupostària definitiva seran objecte 
d’aplicació provisional extrapressupostària com a ingressos pendents d’aplicar. 
 
5. Es consideren ingressos de contret previ tots aquells en que el reconeixement o liquidació del 

dret es produeix amb anterioritat al seu cobrament. 
 
En el moment en què es conegui l’existència d’un dret a favor de la Hisenda municipal, el 
servei/secció/unitat gestor practicarà l’autoliquidació/liquidació corresponent. 
 
Els caps dels serveis/seccions/unitats gestores dels serveis a que estan assignats els ingressos son 
els responsables del seu impuls i seguiment fins que l’acte administratiu que hagi de generar el 
dret esdevingui ferm. 
 
6. Es consideren ingressos de contret simultani aquells recaptats que per la seva naturalesa no 

eren susceptibles de comptabilització prèvia del dret. 
 
BASE 32a.- OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR: 
 
Llevat del que es disposi especialment en cada ordenança, s’entén que l’obligació de contribuir 
neix a partir de la data en què és autoritzat el servei, es concedeix l’aprofitament o s’origina 
l’acte subjecte a imposició. 
 
BASE 33a.- LIQUIDACIÓ I RECAPTACIÓ D’INGRESSOS: 
 
La Intervenció adoptarà les mesures que assegurin la realització puntual de les liquidacions 
tributàries i s’haurà de procurar el millor resultat de la gestió recaptadora. 
 
La recaptació integral dels ingressos municipals correspon a l’Organisme de Gestió Tributària de 
la Diputació de Barcelona (ORGT), en virtut dels acords adoptats pel Ple en dates 26/04/2001, 
rectificat pel Ple de 25/10/2001 (conveni marc integral), i subsegüents ampliacions de dates 
27/02/2003 i 25/03/2004. 
 
El control de la recaptació correspon a la Tresoreria, que establirà el procediment pel 
compliment de la normativa en matèria recaptadora, d’aquestes Bases d’Execució del Pressupost 
i de les Ordenances (General de Gestió, Recaptació i Inspecció dels Ingressos de Dret Públic 
municipals, i Fiscals i de Preus Públics). També li correspon també el control dels valors. 
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BASE 34a.- INCIDÈNCIES D’INGRESSOS: 
 
En matèria d’anul·lacions, suspensions, ajornaments i fraccionaments de pagament s’aplicarà la 
normativa del TRLRHL, de la LGT, del RGT, de la Llei General Pressupostària, de la Llei 1/1998, de 
26 de febrer, de Drets i Garanties del Contribuent, i l’Ordenança General de Gestió, Recaptació i 
Inspecció dels Ingressos de Dret Públic Municipals. 
 
BASE 35a.- DEVOLUCIONS D’INGRÉS: 
 
En virtut del convingut amb l’ORGT, les devolucions d’ingressos indeguts, tant en els supòsits 
d’ofici com en els d’instància de part, es tramitaran per part d’aquest organisme, previ acord de 
l’Ajuntament (excepte en l’IAE, que en té delegada la gestió). No obstant això, les devolucions 
que es derivin d’ingressos directes es tramitaran íntegrament per part de l’Ajuntament. 
 
La comptabilització de les devolucions serà als conceptes d’ingressos corresponents, a excepció 
de les despeses que comportin, que s’aplicaran a l’aplicació pressupostària corresponent a  
"despeses de la recaptació". 
 
BASE 36a.- PROCEDIMENT DE COBRAMENT: 
 
Els procediments per al cobrament de tots els recursos i crèdits liquidats a favor de la hisenda 
municipal seran solament administratius i seran executats en la forma prevista pel RGR. Les 
providències de constrenyiment són títol suficient per iniciar el procediment de constrenyiment i 
tenen la mateixa força executiva que les sentències judicials per procedir contra els béns i els 
drets dels deutors. 
 
Un cop iniciat el procediment de constrenyiment no es podrà suspendre, llevat dels supòsits i 
amb les garanties previstes pel propi RGR i normativa concordant. 
 
Es consideren partides fallides les quotes imposades legítimament en les matrícules, els padrons i 
qualsevol altre document de cobrament, i els dèbits reconeguts i liquidats a favor de la Hisenda 
municipal, sempre que les unes i els altres no s’haguessin pogut fer efectius pels procediments 
de constrenyiment o es derivi aquest estat d’un procediment d’inspecció de gestió tributària. 
 
Comprovats els expedients de fallides, seran tramitats per la UI de Comptabilitat i aprovats per 
resolució de l’alcalde o del regidor en qui hagués delegat, donant-se de baixa a la comptabilitat 
municipal. 
 
BASE 37a.- INGRESSOS PER SUBVENCIONS: 
 
Les subvencions atorgades per altres organismes i/o entitats hauran de ser acceptades 
inexcusablement per l’òrgan de govern que correspongui en cada moment, segons la normativa 
aplicable i delegacions que constin en el cartipàs vigent. 
 
Les renúncies totals o parcials, ja siguin derivades de la revocació per part l’organisme de 
concessió o d’aquesta Administració, s’hauran d’aprovar per l’esmentat òrgan de govern.  
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Serà responsabilitat de cadascuna de les àrees administratives gestores de la corresponent 
petició de subvenció fer-ne el seu seguiment. 
 
BASE 38a.- COMPETÈNCIA EN LES ALIENACIONS DE PATRIMONI: 
 
Serà competència de l’Alcalde l’alienació de patrimoni quan el seu valor no superi el 10% dels 
recursos ordinaris del pressupost. 
 
Serà competència del Ple quan el seu valor superi el límit establert del 10% dels recursos 
ordinaris del pressupost i correspon al Ple l’alienació dels béns declarats de valor històric o 
artístic qualsevol que sigui el seu valor. 
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CAPÍTOL V – GESTIONS FINANCERES I DE TRESORERIA 

 
 
BASE 39a.- LA TRESORERIA DE L’AJUNTAMENT: 
 
1.- Constitueixen la tresoreria tots els recursos financers, tant per a operacions pressupostàries 
com per a les extrapressupostàries, ja siguin diners, valors, crèdits o productes de l’endeutament. 
 
El tresor públic municipal es regirà pel principi de caixa única i haurà centralitzar els fons i valors 
generats per operacions pressupostàries i no pressupostàries. 
 
Els moviments interns de tresoreria entre comptes de l’Ajuntament s’autoritzaran pel Tresorer 
Municipal 
 
2.- La tresoreria compleix les funcions de recaptar ingressos i pagar obligacions, servir el principi 
d’unitat de tresoreria, centralitzant de tots els cabals i valors generats per operacions 
pressupostàries i extrapressupostàries i distribuir en el temps les disponibilitats dineràries per a 
la satisfacció de les obligacions de la institució de què es tracti. 
 
3.- La Tresoreria ha de situar els cabals en entitats de crèdit i d’estalvi que operin a Catalunya. 
 
BASE 40a.- PLA DE DISPOSICIÓ DE FONS I PRELACIÓ DE PAGAMENTS: 
 
Per part de la Tresoreria es proposarà a l’alcaldia l’aprovació d’un Pla de Disposició de Fons, en el 
què es respectarà la prelació de pagaments prevista en l’article 196 del TRLRHL. 
 
La inclusió de dites prioritats en el Pla eximirà els funcionaris actuants d’advertir individualment 
d’aquesta prelació en cada pagament. 
 
Mensualment, per part de la Secció de Comptabilitat i Patrimoni es durà a terme el manteniment 
i actualització del Pla de Tresoreria. 
 
BASE 41a.- EXECUCIÓ DELS PAGAMENTS: 
 
Per a les execucions dels pagaments degudament ordenats i intervinguts, moviments interns de 
tresoreria, traspassos entre comptes propis i col·locació d’excedents, ja sia pels sistemes 
tradicionals de xecs i transferències o per banca electrònica o qualsevol altre sistema legalment 
permès, s’autoritza la suficiència de l’ús conjunt i mancomunat de les firmes dels titulars de la 
intervenció i la tresoreria o persones en qui aquests deleguin.  
 
A l’hora de tramitar els pagaments cal prendre en con sideració les següents figures: 
 

a) Cessió de crèdits. 
b) Embargament de crèdits. 
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a) Cessió de Crèdits: 
 
Les factures, certificacions d’obra o altres crèdits es podran cedir, per part del creditor, pel 
sistema d’endós, a un altre tercer, amb els següents requisits: 
 
1.- Sol·licitud expressa del creditor o endossant, amb inclusió de les dades fiscals suficient. 
2.- Acceptació expressa del nou tercer, o endossatari. 
3.- Ha de tractar-se d’un crèdit l’obligació de pagament del qual ja està reconeguda per part 
d’aquesta Administració. 
4.- Cal comunicar el nou compte corrent on caldrà efectuar el pagament. 
5.- Si la sol·licitud de cessió es fa en document diferent de la factura o certificació a que es 
refereix cal que aquestes quedin identificades. 
 
Si la cessió es tramita incomplint els requisits anteriors es concedirà un termini de 10 dies hàbils 
per a que es procedeixi a l’esmena pertinent. Un cop passat aquest termini sense efectuar-se 
l’esmena requerida la sol·licitud de cessió es considerarà no feta. 
 
Serà suficient la presa de raó de l’interventor o funcionari en qui delegui, amb el vistiplau de 
l’alcalde, sense necessitat d’adopció d’acord concret al respecte, seguint-se, a partir d’aquest 
moment, el procediment de pagament amb el nou tercer. L’ordre de pagament s’expedirà a 
favor del cessionari amb indicació del nom del cedent. 
 
No s’acceptarà més d’una sol·licitud de cessió sobre el mateix crèdit. I en termes generals es 
considerarà la cessió per la totalitat del crèdit. 
 
Si el cedent té deutes vençuts pendents de pagament amb l’Ajuntament, aquests els podran 
compensar d’ofici oposant-se a la cessió, comunicant-ho al cedent i al cessionari. 
 
Totes les excepcions i objeccions que l’Ajuntament pugui oposar contra el cedent podran fer-se 
també contra el cessionari, encara que sorgeixin o es coneguin després de la cessió. 
 
Els crèdits originals per les factures i certificacions són embargables per qualsevol òrgan judicial o 
administratiu que legalment tingui potestat per a fer-ho. Aquesta embargabilitat no resulta 
afectada pel fet de que existeixi una cessió de drets de cobrament. 
 
b) Embargament de crèdits: 
 
En el cas d’embargament de crèdits per part d’algun òrgan judicial o administratiu que legalment 
tingui potestat per fer-ho, l’ordre de pagament s’ha d’expedir a favor de l’òrgan embargant amb 
indicació de les dades del tercer embargat. 
 
BASE 42a.- CAIXES HABILITADES: 
 
Aquells serveis municipals que per la seva gestió es consideri que han de disposar de diners 
suficients en metàl·lic, podran disposar d’una caixa habilitada, requerint per a cada cas concret la 
prèvia resolució de l’alcaldia, que en fixi la idoneïtat i l’import. 
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CAPÍTOL VI – EXECUCIÓ I LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 

 
 
BASE 43a.- TANCAMENT DE L’EXERCICI: 
 
1. Dins de l’exercici econòmic s’han d’imputar tots els ingressos liquidats i les obligacions 
reconegudes corresponents a aquest període, per la qual cosa a la fi de l’exercici es verificarà que 
totes les resolucions que impliquin un reconeixement d’obligacions hagin estat reflectides 
comptablement en fase O. 
 
2. La Secció de Comptabilitat i Patrimoni, sota la supervisió de l’interventor, podrà requerir la 
resta d’àrees per tal que abans del 15 de novembre, li lliurin la informació necessària per tal que 
les despeses pendents puguin ser aplicades al pressupost abans del 31 de desembre. Les àrees 
gestores seran les responsables d’exigir la presentació de totes les factures i/o certificacions 
d’obra dins de l’exercici econòmic. 
 
3. No obstant l’anterior expressat, a fi i efecte d’imputar dins l’exercici aquelles obligacions el 
reconeixement de les quals no s’hagués pogut realitzar per no disposar dels corresponents 
documents abans del 31 de desembre, s’estableix una ampliació del període de tancament de 
l’exercici comptable al llarg del mes de gener de l’exercici següent, període durant el qual es 
registraran únicament aquelles despeses respecte a les quals l’acte administratiu de 
reconeixement de la despesa o l’expedició de la corresponent ordre de pagament no s’hagi pogut 
dur a terme ni aprovar durant el mateix exercici en què es va produir l’adquisició del bé o la 
prestació del servei. Aquestes obligacions seran aprovades durant l’esmentat mes de gener per 
l’òrgan de govern que correspongui segons el cartipàs vigent en cada moment, i la seva validesa 
serà amb caràcter retroactiu a data 31 de desembre. 
 
4. Abans de procedir al tancament de l’exercici comptable es duran a terme els ajustos, 
correccions de valor, periodificacions i altres operacions necessàries per a presentar una imatge 
fidel del patrimoni, la situació financera, l’execució del pressupost i els resultats. 
 
5. Així mateix, s’anul·laran els saldos de A i D, posant-se de manifest els romanents de crèdit. 
 
BASE 44a.- CONTINGUT DE L’ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ: 
 
Integren l’estat de la liquidació del pressupost els estats que posin de manifest el que disposa 
l’article 93 del RD 500/1990, essent l’òrgan competent per a l’aprovació de la liquidació l’alcalde, 
previ informe de l’interventor municipal. 
 
1. Estat de despeses: 
 
Pel que fa a l’estat de despeses, es verificarà que tots els acords municipals que impliquin 
reconeixement d’obligacions estiguin en fase O i, en particular, les subvencions concedides el 
pagament de les quals no hagi estat ordenat a finals d’exercici, que es comptabilitzaran en fase O 
fins i tot quan l’efectiva percepció de dites subvencions estigui condicionada al compliment de 
determinats requisits. 
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2. Estat d’ingressos: 
 
Pel que fa a l’estat d’ingressos, s’han d’aplicar tots els cobraments produïts a la data del 
tancament, donar les baixes que corresponguin i determinar l’import net dels drets reconeguts 
pendents. Es requerirà, així mateix, que per part de l’òrgan recaptador s’expedeixi certificació 
acreditativa dels deutes ajornats o fraccionats amb un venciment superior a l’exercici a tancar, a 
fi i efecte de valorar la comptabilització que es cregui més adient efectuar. 
 
3. Romanent de tresoreria i resultat pressupostari: 
 
Per a determinar el romanent de tresoreria i el resultat pressupostari de l’exercici tancat, a més 
de les operacions necessàries per a quantificar els valors nets dels drets liquidats i les obligacions 
reconegudes, s’hauran de tenir en compte els possibles ajustaments derivats de despeses amb 
finançament afectat i, per al cas del resultat pressupostari, les obligacions reconegudes 
finançades amb romanent de tresoreria per a despeses generals. 
 
4. Inventari i compte de patrimoni: 
 
De conformitat amb la regla 16a de la Instrucció de Comptabilitat, és necessari obtenir un 
inventari específic de caràcter comptable per detallar l’immobilitzat de l’entitat, relacionant-se 
cada element mitjançant un codi identificatiu que es relacionarà amb els costos dels serveis a 
que l’element estigui adscrit. 
 
A l’inici de l’exercici següent els resultats pendents d’aplicació s’integraran al compte de 
patrimoni. 
 
BASE 45a.- PRINCIPIS COMPTABLES I NORMES DE VALORACIÓ: 
 
En totes les operacions s’estarà al que es disposa en la Instrucció de Comptabilitat se seguiran els 
criteris fixats per la Sindicatura de Comptes. 
 
1. Criteris per a la determinació de la provisió d’insolvències: 
 
En aplicació del principi de prudència i per tal de corregir l’efecte de pèrdues potencials que es 
podrien derivar de l’existència d’insolvències en els drets pendents de cobrament, la Corporació 
dotarà una provisió d’insolvències que quedarà registrada en el saldo del compte corresponent i 
minorarà l’import del romanent de tresoreria per a despeses generals. 
 
Amb la liquidació, es realitzarà la provisió del dubtós cobrament d’acord amb la metodologia i 
criteris d’aplicació per a determinar les quanties dels drets que es consideren de difícil o 
impossible recaptació (saldos de dubtós cobrament) aprovats per part del Ple d’aquest 
Ajuntament, en sessió de data 18/12/2014. 
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2. Criteris per a l’amortització de l’immobilitzat: 
 
El càlcul de la dotació a l’amortització dels béns que figuren en l’immobilitzat es realitzarà 
d’acord amb la seva vida útil estimada. Aquest termini es fixarà mitjançant justificació raonada 
en el moment de la seva incorporació a l’inventari, atenent a la depreciació que poden 
experimentar els diferents béns pel seu funcionament o ús, així com, en el seu cas, 
l’obsolescència que els pugui afectar. No caldrà la justificació de la vida útil en el supòsit d’aplicar 
els criteris que, quan a via útil, es contenen la Resolució de 14/12/1999 de l’IGAE. 
 
3. Efectes de la comptabilització d’operacions: 
 
La Secció de Comptabilitat i Patrimoni realitzarà els registres comptables de les operacions a 
partir de la informació que consti en els suports i documents comptables, sense que aquest fet 
comporti conformitat amb la mateixa ni tingui l’abast de fiscalització. 
 
BASE 46a.- INFORMACIÓ PERIÒDICA AL PLE DE LA CORPORACIÓ: 
 
1. Seguiment de l’execució pressupostària: 
 
La intervenció articularà un seguiment de les dades d’execució pressupostària de l’Ajuntament i 
els ens depenents, de manera que, durant la vigència del pressupost, es puguin adoptar mesures 
que permetin donar acompliment a l’objectiu d’estabilitat pressupostària. 
 
2. Periodicitat de la informació: 
 
De conformitat amb l’article 207 del RDL 2/2004, la intervenció remetrà al Ple, per mitjà de la 
presidència, informació sobre l’execució dels pressupostos i dels moviments de tresoreria per a 
operacions extrapressupostàries en els terminis i amb la periodicitat que dit òrgan de govern 
estableixi. Mentre no es fixi altra periodicitat aquesta serà anual i es presentarà en el mateix Ple 
en que es doni compte de l’aprovació de la liquidació. 
 
3. Informes de tresoreria: 
 
La tresoreria elaborarà trimestralment els següents informes: 
 

- Sobre el complement dels terminis de morositat (aquest informe inclourà 
necessàriament el nombre i quantia global de les obligacions pendents en les que es doni 
l’incompliment dels terminis). 

 
- Sobre període mig de pagament (PMP). 

 
4. Comptes trimestrals d’entitats depenents: 
 
Les entitats depenents de l’Ajuntament elaboraran, dins del mes següent al venciment de cada 
trimestre,natural, un document informatiu de la gestió econòmica financera, així com les dades 
referides als punts 2. i 3.anteriors, la qual es trametrà a la intervenció per a la seva inspecció i 
posterior integració en la informació descrita en el punt 1. 
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CAPÍTOL VII – SEGUIMENT, CONTROL I FISCALITZACIÓ 

 
 
BASE 47a.- SEGUIMENT: 
 
1. El registre de totes les operacions comptables estarà amb suport informàtic, amb compliment 
del que disposa a l’efecte la Instrucció de Comptabilitat, i la base de dades del sistema es 
considera suport suficient per a la comptabilitat, sense necessitat d’obtenció de llibres 
comptables. 
 
2. Tot acte fet que hagi de causar anotació comptable haurà d’estar degudament acreditat amb 
el corresponent justificant en paper o qualsevol mitjà electrònic, informàtic o telemàtic, sempre 
que asseguri la seva validesa i eficàcia jurídica. 
 
3. En els casos que tot seguit es detallen la Secció de Comptabilitat i Patrimoni no prendrà raó de 
les operacions i procedirà a retornar a les àrees gestores els corresponents documents: 
 

• Quan no s’hagin rebut tots els documents que es precisen per a efectuar el registre de 
l’operació en qüestió, o quan els documents no continguin tots els requisits o dades exigibles 
(NIF, desglossament IVA o IRPF, ...). 

• Quan els documents no s’acompanyin de justificació suficient. 

• Quan la informació a incorporar al sistema sigui incoherent o incompatible amb les dades 
anteriorment introduïdes. 

 
4. Els justificants comptables seran arxivats per la Secció de Comptabilitat i Patrimoni. 
 
S'hauran d'adoptar les mesures informàtiques de seguretat que garanteixin el contingut i 
conservació de la informació comptable durant un període de 6 anys. 
 
5. Les societats mercantils, periòdicament cada tres mesos, o sempre que els requereixi 
l’interventor, han de facilitar les seves dades sobre execució pressupostària. 
 
BASE 48a.- CONTROL I FISCALITZACIÓ: 
 
1. El control i la fiscalització de la gestió econòmica són funcions de caràcter intern i preventiu 
que corresponen a l’interventor municipal, d’acord amb el RDLEG 2/2004 i el RD 1174/1987, el 
qual les exercirà amb plena independència i autonomia respecte a les autoritats i òrgans 
controlats, podent recaptar tots els antecedents i documentació que cregui necessaris. 
 
Amb l’objectiu que la gestió econòmica s’ajusti a les disposicions aplicables en cada cas, seran 
fiscalitzats tots els acords i resolucions dels òrgans de govern que generin reconeixement i 
liquidació de drets i d’obligacions de caràcter econòmic i els ingressos i despeses que se’n 
derivin, així com els convenis o altres actes de naturalesa similar i contingut econòmic. 
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2. No estaran subjectes a fiscalització prèvia: 
 

• Les subvencions nominatives. 

• Les despeses de material no inventariable i contractes menors i altres despeses de caràcter 
periòdic o tracte successiu si se’n va intervenir la despesa del període inicial o les seves 
modificacions. 

• Les bestretes de caixa fixa. 
 
3. Quan es tracti de procediment en que intervinguin diferents Administracions Públiques la 
funció es limitarà a les actuacions de l’Entitat local. 
 
4. La Intervenció elevarà informe al Ple donant compte de totes les resolucions adoptades per 
l’Alcaldia contràries a les objeccions que s’hagin pogut efectuar. Aquest informe es pot tramitar 
individualment o com annex al Compte General. 
 
5. Aquest control té una triple accepció: 
 

• Funció interventora. 

• Funció de control financer. 

• Funció de control d’eficiència. 
 
Funció interventora, objecció fiscal i omissió de la intervenció: 
 
Per a realitzar aquesta funció, l’interventor, a través de la Secció de Comptabilitat i Patrimoni, 
rebrà els originals complets dels expedients i els fiscalitzarà en un termini màxim de 10 dies 
hàbils, que es podran reduir a 5 en els casos en què se n’hagi declarat la tramitació urgent. Si es 
requereix assessorament jurídic o altre informe tècnic aquests terminis se suspendran fins a la 
recepció d’aquests documents. 
 
Si l’expedient objecte de fiscalització s’ajusta a la legalitat, es firmarà la conformitat sense 
necessitat de motivar-la.  
 
Objecció fiscal: 
 
Si en l’exercici de la seva funció l’interventor es manifesta en desacord amb el fons o la forma 
dels actes, documents o expedients examinats, n’haurà de formular les objeccions per escrit 
abans de l’adopció de l’acord o la resolució. 
 
Si l’objecció afecta a les fases D, O o P, se suspendrà la tramitació fins que es resolgui dita 
objecció en els supòsits següents: 
 

• Quan es basi en la insuficiència de crèdit o el proposat no sigui adequat. 

• Quan no hagin estat fiscalitzats els actes que hagin donat origen a les ordres e pagament, 
s’observin irregularitats en els documents justificatius o no s’acrediti suficientment el dret del 
perceptor. 

• Quan en la tramitació de l’expedient hi hagi omissió de requisits o tràmits essencials. 
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• Quan l’objecció derivi de comprovacions materials d’obres, subministraments, adquisicions i 
serveis. 

 
L’àrea gestora d’origen ha d’esmenar l’objecció formulada per l’interventor i remetre-li. 
 
L’interventor pot fiscalitzar favorablement, no obstant els defectes que observi, sempre que els 
requisits o tràmits incomplets no siguin essencials, fent-se constar per escrit en el moment de la 
firma de la conformitat, però aquesta fiscalització favorable quedarà condicionada a l’esmena del 
defecte de què es tracti, que haurà de ser comunicada a la Secció de Comptabilitat i Patrimoni. 
De no esmenar-se es considerarà formulada l’objecció. 
 
Si es produeixen discrepàncies entre l’interventor i l’àrea gestora d’origen, s’hauran de resoldre 
per l’alcalde, salvat els supòsits següents que ha de resoldre el Ple: 
 

• Quan les objeccions formulades es basin en la insuficiència de crèdit o sigui inadequat. 

• Quan les objeccions es refereixin a obligacions o despeses l’aprovació de les quals sigui 
competència d’aquest òrgan de govern. 

 
Si l’objecció es resol de conformitat, no constituirà objecte perquè l’ordenador de pagaments 
autoritzi la fase P. 
 
Omissió de la intervenció: 
 
Si la intervenció fos preceptiva i s’hagués omès, no es podran efectuar ni intervenir les fases O i 
P. 
 
Quan per part de la Intervenció o la Secció de Comptabilitat i Patrimoni es detecti algun 
d’aquests supòsits es comunicarà a l’àrea gestora amb el corresponent informe d’opinió sobre la 
proposta per tal que se sotmeti a decisió de l’alcalde o el Ple, segons el cas, i s’adopti la resolució 
o acord de convalidació si procedeix. 
 
Quan tot i l’existència de consignació l’objecció es basi en la manca absoluta de procediment, la 
convalidació correspon a l’òrgan titular de la competència (alcalde o ple) i no a l’òrgan que 
pogués ostentar la competència per delegació. 
 
Si la convalidació l’efectua l’alcalde, se n’haurà de donar compte al Ple. 
 
Queden exceptuats d’aquest procediment aquells expedients que es trobin en una fase de 
tramitació que permeti resoldre les objeccions abans d’adoptar-se l’acord o resolució i, per tant, 
abans que tingui eficàcia davant de tercers. 
 
L’informe a emetre per l’interventor ha d’incloure: 
 

a) Descripció detallada de la despesa amb les dades necessàries per a la seva identificació 
(àrea gestora, objecte de la despesa, import, naturalesa jurídica, data de realització i 
imputació pressupostària). 
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b) Indicació dels requisits incomplerts o els preceptes infringits amb omissió de la 
fiscalització prèvia. 

 
c) Constatació que les prestacions s’han dut a terme efectivament. 

 
d) Comprovació de l’existència de crèdit suficient i adequat per a satisfer la despesa de què 

es tracti. 
 
Si s’ha d’aportar l’expedient al Ple, l’àrea gestora redactarà un informe o memòria justificativa  
de la omissió de la fiscalització prèvia i altres observacions que s’estimin convenients respecte a 
l’informe de l’interventor. 
 
En tot cas per a poder tramitar les fases O i P caldrà que prèviament existeixi la convalidació. 
 
Per part de la intervenció s’elevarà informe al Ple donant compte de totes les resolucions 
adoptades per l’alcalde contràries a les objeccions efectuades, que es pot tramitar 
individualment o com annex del Compte General. 
 
Funció de control financer: 
 
El control financer té per objecte comprovar el funcionament econòmic financer de les societats 
mercantils depenents de l’Entitat local. 
 
Així mateix, s’aplicarà el control financer sobre les societats mercantils, empreses, entitats i 
particulars per raó de subvencions, crèdits, avals i altres ajudes de l’Ajuntament, i a les entitats 
col·laboradores que participin en el procediment per a la seva concessió i gestió. 
 
Si l’auditoria es realitza per part d’una firma auditora provada, la intervenció haurà de supervisar 
la seva preparació i capacitat tècnica, la seva inscripció a l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de 
Comptes i que la seva actuació s’adequa als principis i normes d’auditoria del sector públic. 
 
Actualment, el control financer de les societats mercantils és anual i es duu a terme per una 
firma externa d’auditoria contractada a l’efecte. 
 
Funció de control d’eficiència: 
 
El control d’eficiència té per objecte la comprovació del grau de compliment dels objectius 
previstos, així com el cost i el rendiment dels diferents serveis i inversions. 
 
Aquest control constarà en la Memòria Anual de Costos i Rendiments que forma part de 
l’expedient del Compte General. 
 
Control extern: 
 
D’acord amb el que estableix l’article 223 del RDLEG 2/2004, la fiscalització externa dels comptes 
i la gestió econòmica correspon al Tribunal de Comptes i a la Sindicatura de Comptes. Pel que 
respecta a les operacions d’endeutament s’estarà a l’Ordre de 27 d’abril de 2007, del 
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Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, sobre desplegament del 
Decret 94/1995, de 21 de febrer, en matèria de tutela financera dels ens locals. 
 
Control específic de Subvencions: 
 
Per a la concessió i altra regulació de les subvencions s’estarà al que disposa la seva normativa 
específica, detallada al principi d’aquest document. 
 
Tal com ha quedat expressat en aquestes bases, les subvencions nominatives dotades 
pressupostàriament generen AD a l’inici de l’exercici i es poden concedir directament, sense 
proposta i sense aprovació, sempre que s’hagi aprovat el corresponent conveni regulador. 
 
L’expedient d’incoació de concessió de subvencions no nominatives ni dotades 
pressupostàriament incorporarà el document comptable “A” per l’import de la convocatòria. Un 
cop resolta aquesta convocatòria es tramitarà el document “D” per l’import concret de la 
concessió, anul·lant-ne, si escau, el sobrant d’ “A”. 
 
La concessió de qualsevol mena de subvenció requerirà que per part de l’òrgan gestor es tramiti 
el corresponent expedient en el que consti: 
 
1. Destinació del fons. 
 
2. Requisits necessaris que s’hauran de complir per a procedir al pagament. 
 
3. Causes que motivin el reintegrament, en el seu cas, dels imports percebuts. 
 
4. A més, en els següents casos excepcionals, caldrà informe o acord d’òrgan de govern 
justificatiu: 
 

a) Quan el pagament s’hagi de dur a terme abans que estigui justificada la despesa. 
 

b) Quan l’import de la concessió superi el 50% del cost de l’activitat subvencionada. 
 

c) Quan la subcontractació de l'activitat subvencionada superi el 50%. 
 
No poden percebre subvencions els deutors de la Hisenda Local. 

D’acord amb l’article 27 de la nostra Ordenança General de Subvencions, totes les subvencions 
atorgades, sense exclusió, queden sotmeses al règim de control financer. A tal efecte 
l’interventor municipal, directament o a través de la Secció de Comptabilitat i Patrimoni, podrà 
requerir, en qualsevol moment, tots els documents o actuacions administratives que consideri 
necessaris.  

Aquest control tindrà principalment com a objecte comprovar el compliment per part dels 
beneficiaris de les seves obligacions en la gestió i aplicació de la subvenció i en l'adequat i 
correcte finançament de les activitats subvencionades, a través de l’informe emès pel 
responsable de l’àrea gestora i/o aportació dels documents originals acreditatius corresponents 
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(factures o altres documents amb valor provador). Es podrà contractar per aquesta tasca la 
col·laboració d'empreses privades d'auditoria per a la realització de controls financers de 
subvencions les quals hauran de seguir la metodologia utilitzada per la pròpia Intervenció.  

Els beneficiaris i tercers relacionats amb l'objecte de la subvenció o de la seva justificació estaran 
obligats a prestar col·laboració i a facilitar la documentació que els sigui requerida pel personal 
que efectuï el control financer, el qual tindrà les següents facultats: lliure accés a la 
documentació objecte de comprovació; als locals de negoci i demés establiments o llocs on es 
desenvolupi l'activitat subvencionada; l'obtenció de factures, documents equivalents i qualsevol 
altre document relatiu a les operacions en què hi hagi indicis de la incorrecta obtenció o destí de 
la subvenció i el lliure accés a la informació de comptes bancaris relacionats amb les subvencions 
objecte de control. 

Les facultats i deures del personal controlador així com el procediment per a l'exercici del control 
financer seran els previstos en els arts. 47 a 50 de la Llei General de Subvencions, amb l'excepció 
que quan hi hagi disconformitat entre l'informe de la Intervenció i l'òrgan gestor se sotmetrà a 
consideració del Plenari municipal. 

BASE 49a.- OBERTURA DE COMPTES: 
 
Per a l’obertura de comptes s’autoritza la suficiència de l’ús conjunt i mancomunat de les firmes 
dels titulars de la intervenció i la tresoreria. 
 
50a.- ARQUEIG I CONCILIACIÓ: 
 
1.- Periòdicament, i sempre de manera inexcusable en els canvis de govern, s’ha de dur a terme 
l’arqueig de caixa, consistent en la comprovació de les existències en metàl·lic i en valors. 
 
2.- Aquesta comprovació comprèn la verificació de dos aspectes: 
 

a) Comptable: es confrontaran els saldos acumulats de cobrament i pagament dels 
comptes de tresoreria de la comptabilitat. 

 
b) Real: es comproven els saldos comptables amb les existències efectives en els diferents 
comptes dels bancs i caixes, annexionant els extractes, certificats o altra documentació 
justificativa a les actes d’arqueig. 

 
3.- Queden igualment sotmeses a arqueig les caixes habilitades. 
 
4.- La conciliació consisteix en la justificació de les diferències d’arqueig entre saldos comptables i 
saldos reals i han de quedar anotades. 
 
5.- Sense perjudici de la competència i responsabilitat dels diferents òrgans de govern, els 
responsables administratius de les diferents àrees o les persones en qui deleguin han de posar en 
coneixement del secretari els actes administratius o les resolucions que poguessin ser contraris a 
l’ordenament jurídic i als procediments de gestió pressupostària previstos en aquestes bases. De 
l’omissió d’aquesta comunicació, se’n podran derivar les responsabilitats previstes a la llei. Així 
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mateix, les persones que dolosament o negligentment intervinguin en accions o omissions que 
ocasionin perjudici a aquesta hisenda pública, han de quedar sotmeses a la responsabilitat civil, 
penal o disciplinària que escaigui, d’acord amb les lleis. La responsabilitat penal i la disciplinària 
han de ser compatibles entre elles i amb la civil (capítol VIII del Text refós de la Llei de Finances 
Públiques de Catalunya, Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre). 
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CAPÍTOL VIII – RENDICIÓ DE COMPTES 

 
 
BASE 51a.- EL COMPTE GENERAL: 
 
Per tal de servir a les finalitat comptables establertes per l’article 205 del RDLEG 2/2004, s’han de 
proporcionar les dades necessàries per a la formació del Compte General, integrat pels estats 
establerts per l’article 209 de l’esmentat text legal i la Instrucció de Comptabilitat. 
 
Pel rendiment de tots aquests comptes s’estarà al que disposa l’article 212 del RDLEG 2/2004. 
 
La Comissió Especial de Comptes té les funcions i competències pròpies de la Comissió 
Informativa. 
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CAPÍTOL IX – DISPOSICIONS FINALS 

 
 
PRIMERA.- Aquestes bases d’execució del pressupost, redactades d’acord amb la legislació 
vigent, només regiran durant la vigència d’aquest pressupost o de les seves pròrrogues, si n’hi 
hagués, i han de ser aprovades en la mateixa sessió que el pressupost. 
 
SEGONA.- Els Serveis Econòmics (Àrea d’Economia i Hisenda), inclòs l’ORGT, vetllaran pel 
compliment de les presents Bases d’Execució del Pressupost. 
 
TERCERA.- El president de la Corporació és l’òrgan competent per a la interpretació de les 
presents bases, que han de comptar amb l'informe previ del secretari i/o la intervenció, segons 
les circumstàncies del cas. 
 
 
Castelldefels, 29 de gener de 2015. 
 
 
 
 
 
 
José Luis Iranzo Sancho. 
Interventor. 


