LA COMPTABILITAT
PÚBLICA LOCAL.

CÈLIA ARGILÉS ANDRÉS.

LLEIDA, JUNY DE 2018

Que és la comptabilitat pública local?
Tècnica i ciència que ens aporta informació útil per a la presa de decisions.
És una metodologia. Això vol dir que és una manera de fer, d’organitzar, de classificar ... totes les
operacions que representen una variació del patrimoni.
El mètode comptable pretén reflectir la imatge fidel del patrimoni en qualsevol moment, seguint
unes normes durant el procés comptable.

Com es comptabilitza? cada variació de patrimoni dona lloca a un fet comptable, en el qual hi
intervenen com a mínim dos elements patrimonials.
Així podem classificar els fets comptables en:
•

Fets comptables simples: dos elements patrimonials. Ex. Compra al comptat

•

Fets comptables compostos: més de dos elements patrimonials. Ex. Compra una part al
comptat i l’altra domiciliada a 30 dies

Què és el compte? és l’eina bàsica utilitzada per la comptabilitat per representar un element
patrimonial. En un compte hi ha dues parts clarament diferenciades, el deure, és la part esquerra
d’un compte, i l’haver, la part dreta.

Depenent de la massa patrimonial: actiu, passiu, o net patrimonial, a la qual pertanyi
l’element patrimonial que representa el compte, els augments de valor s’anotaran al deure o
a l’haver, i les disminucions de cada compte al revés.
Actiu

Passiu

Bens i drets (immobles,
maquinària, software, clients ,
comptes bancaris..)

Patrimoni net (fons propis,
beneficis no distribuïts)
Deutes
Obligacions

Actiu = Passiu
Patrimoni Net= Actiu – drets i obligacions (passiu exigible)
Compte d’actiu

Augments van al deure
Disminucions van a haver

Compte de passiu

augments van a l’haver
Disminucions van a deure

Exemple:
Element d’actiu.- Un compte bancari té la codificació 571. Si ingressem 1.000 € i en paguem
500 € la situació serà la següent:
Deure
1000

571

haver
500

Element de passiu.- un proveïdor té la codificació 400. Si comprem material oficina a un proveïdor
per valor de 500 i li paguem 200
Deure
200

400

haver
500

A cada compte li correspon un nombre de tres o quatre dígits que l’identifica, està establert a la
instrucció de comptabilitat.
Concepte de comptabilitat pública.-: el conjunt de normes jurídiques, principis i tècniques
comptables que són aplicades al registre de les operacions de l'activitat econòmica i financera
dels ens sotmesos al dret públic.

Principals diferencies de la comptabilitat privada o d’empresa a la comptabilitat pública
local?:
1. El subjecte, ja que afecta a les entitats locals i als organismes autònoms que depenen de
la mateixa.
2. Permet el control intern i extern. Intern per la pròpia intervenció de l’ens i extern per
part del Tribunal de Cuentas i Sindicatura de Comptes.

3. Disposen d’un pressupost. El pressupost és l’instrument fonamental de l’activitat
econòmica i financera d’un ens local i es defineix com “l'Expressió xifrada, conjunta i
sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, poden reconèixer l'Entitat, i els seus
Organismes Autònoms, i dels drets que preveuen liquidar durant el corresponent exercici,
així com de les previsions d'ingressos i despeses de les Societats Mercantils el capital
social de les quals pertanyi íntegrament a l'Entitat Local corresponen” Art 162 del RDL
2/2004 pel qual s’aprova la refosa de La Llei d’ Hisendes locals.
4. El control de la despesa.- és una de les grans preocupacions de les administracions ja
que estan finançades amb diner públic que prové majoritàriament dels impostos que es
recapta de les empreses i dels ciutadans, per això el pla general comptable de
l’administració local (PGCAL) incorpora un estat addicional representatiu de l’execució i
liquidació del pressupost de l’entitat.

2.-Quines són les finalitats de la comptabilitat pública local?
a) Mostrar l’execució dels pressupostos, posant de manifest els resultats pressupostaris i
proporcionar informació per al seguiment dels objectius previstos al pressupost.
b) Posar de manifest la composició i situació del patrimoni així com les seves variacions, i
determinar els resultats des d’un punt de vista econòmic patrimonial
c) Subministrar informació per:

•

a determinar els costos dels serveis públics

•

a l’elaboració de tot tipus de comptes, estats i documents que hagin de rendir-se a remetre’s
al tribunal de comptes i altres òrgans de control

•

a l’elaboració dels comptes econòmics de les administracions públiques

•

per a l’exercici dels controls de legalitat, financer, d’economia, eficiència i eficàcia

•

per possibilitar l’anàlisi dels efectes econòmics i financers de l’activitat dels ens públics

•

a la presa de decisions

•

a altres destinataris.

Marc normatiu de la comptabilitat pública local.
Pla General de Comptes
empresa (PGC)
Decret 530/1973 de 22.02

RD 1643/1990 del 20.12.

Pla General Comptabilitat
Pública PGCP

Pla Comptabilitat Local PCL

Ordre M Hisenda 14.10.1981

Ordre MEH 17.juliol.1990

Ordre MEH, 6.05.1994

Normal i simplificat
Ordre EHA/4041/2004 normal
Ordre EHA/4042/2004 simplificat
Ordre EHA/4041/2004 bàsic

RD 1514/2007 de 16.nov

Ordre EHA/1037/2010 de 13.04

Ordre HAP 1781/2013 normal

Ordre HAP 1782/2013 simplificat
Ordre EHA/4041/2004 bàsic

La comptabilitat local era bàsicament pressupostària fins a l’aprovació de la llei 39/1988
reguladora de les hisendes locals. Canvi radical es passa del mètode partida simple (es
comptabilitzava pel criteri de caixa) amb el mètode de partida doble (criteri del meritament assentament al deure i haver), establint l'obligatorietat d'aplicar un Pla General de Comptes
d'acord amb el Pla general de comptabilitat pública (PGCP).

Ordre HAP
1781/2013
model
NORMAL

ens amb pressupost > a 3.000.000 €
municipis > a 5.000 habitants i amb un pressupost > a
300.000 € i < a 3.000.000 €.
La resta d'entitats locals (Consells Comarcals,
Consorcis Locals, Mancomunitats) amb pressupost > a
3.000.000

Ordre HAP
1782/2013
model
SIMPLIFICAT

Municipis amb pressupost < a 3.000.000 € i superior a
300.000 € i amb menys de 5.000 h.
La resta d'entitats locals (Consells Comarcals,
Consorcis Locals, Mancomunitats) amb pressupost < a
3.000.000

Ordre 404/2004 municipis amb pressupost < a 300.000 €, no es va
model bàsic
canviar l’ordre però sí que s’hi ha fet algunes
modificacions aprovades per Ordre HAP 1782/2013

Els organismes
autonònoms
aplicaran el
model que
adopti l’entitat
de la que
depenguin

LA ICAL 2013
L’Ordre HAP 1781/2013 de 20 de setembre, pel model NORMAL, es divideix en 4 títols i 1 annex

4

TÍTOLS

•

Títol I Principis generals
(ens que l’apliquen, any comptable, competència i funcions dels òrgans, destinataris de la
informació...)

• Títol II del model normal de la ICAL
(normes generals i àrees d’especial transcendència: Romanents de crèdit , Projectes de
despesa , Despeses amb finançament afectat– Administració de recursos per compte
d’altres ens públics)
• Títol III De les dades a incorporar al sistema
(mitjans de justificació, arxiu, conservació...)
• Títol IV De la informació a obtenir del sistema
(tipus d’información comptable que s’obté de la comptabilitat, el compte general,
liquidacions…)

ANNEX.- conté el Pla General de comptabilitat pública local

El QUADRE DE COMPTES Ubicat dins de l’annex de l’ICAL.
Eina que permet codificar els comptes de manera homogènia per a totes les entitats públiques.
S’estructura en 10 grups segons la seva naturalesa. Cada grup es divideix en diferents subgrups. Els
comptes es codifiquen a 4 o 5 dígits (3 en el model simplificat).

S’han d’utilitzar els comptes codificats i, en principi, només cabria la creació de comptes nous pel 4t
dígit si ens cal subdividir algun compte establert pel PGC només a 3 dígits.
El quadre de comptes té caràcter obligatori tret del subgrups 30 a 38 (on els codis i denominacions
són orientatius) i del grup 0 (opcional).
Grup 1 - Finançament bàsic
Grup 2 – Actiu no corrent
Grup 3 – Existències i altres actius en estat de venda
Grup 4 - Creditors i deutors
Grup 5 - Comptes financers
Grup 6 - Compres i despeses per naturalesa
Grup 7 - Vendes i ingressos per naturalesa
Grup 8 - Despeses imputables al patrimoni net
Grup 9 - Ingressos imputats al patrimoni net
Grup 0 – comptes de control pressupostari (facultativa per l’administració)

1. Finançament bàsic:
10.- Patrimoni
12.- Resultats (de l’exercici i d’exercicis anteriors)
13.- Subvencions i ajustos per canvi de valor
14.- Provisions a LLT
15.- Emprèstits i altres emissions anàlogues a LLT
16.- Deutes a LLT amb entitats del grup, multigrup i associades
17.- Deutes a LLT per préstecs rebuts i altres conceptes
18.- Fiances i dipòsits rebuts (pressupost d’ingressos) i ajustos per periodificació a LLT
2. Actiu no corrent (abans Immobilitzat):
20.- Immobilitzacions intangibles: software desenvolupat, concessions rebudes, ...
21.- Immobilitzacions materials: Terrenys, construccions, maquinària, mobiliari, ordinadors,
vehicles, ...
22.- Inversions immobiliàries
23.- Immobilitzacions materials i inversions immobiliàries en curs.
24.- Patrimoni públic del sòl (ha de ser declarat com a tal expressament per la corporació)
25.- Inversions financeres a LLT en entitats del grup, multigrup i associades: crèdits concedits,
accions i bons adquirits, ...
26.- Altres inversions financeres a LLT
27.- Fiances i dipòsits constituïts a LLT (pressupost de despeses)
28.- Amortització acumulada de l’immobilitzat (AAIM i AAII)
29.- Deteriorament de valor d’actius no corrents: per depreciació de l’immobilitzat i per insolvències
de crèdits a LLT.

3. Existències altres actius en estat de venda
(són orientatius, mercaderies, provisions, productes...)
4. Creditors i deutors
40.- Creditors pressupostaris
41.- Creditors no pressupostaris
43.- Deutors pressupostaris
44.- Deutors no pressupostaris
45.- Deutors i creditors per administració de recursos per compte d’altres ens públics
47.- Administracions públiques (deutores o creditores): Hisenda Pública per IVA o IRPF, S. Social.
48.- Ajustos per periodificació: Ingressos i despeses anticipats
49.- Deteriorament de valor de crèdits: Inclou la provisió per insolvències
5. Comptes financers (Curt Termini) 50.- Emprèstits i i altres emissions anàlogues a CT
51.- Deutes a CT amb entitats del grup, multigrup i associades
52.- Deutes a CT per préstecs rebuts i altres conceptes
53.- Inversions financeres a CT en entitats del grup, multigrup i associades
54.- Altres inversions financeres a CT: crèdits a CT concedits, valors de renda fixa a CT adquirits,
55.- Altres comptes financers: Ingressos i pagaments pendents d’aplicar
56.- Fiances i dipòsits rebuts i constituïts a CT i ajustos per periodificació: Pressupostaris i no
pressupostaris.
57.- Efectiu i actius líquids equivalents: Tresoreria (Caixa, bancs, dipòsits a termini, ...)
58.- Provisions a CT
59.- Deteriorament de valor d’inversions financeres a CT

6. Compres i despeses per naturalesa
60.- Compres
61.- Variació d’existències
62.- Serveis exteriors: Arrendaments, subministraments, primes d’assegurances, serveis
63.- Tributs
64.- Despeses de personal i prestacions socials
65.- Transferències i subvencions: partides Cap. IV i VII del pressupost de despeses
66.- Despeses financeres
67.- Pèrdues procedents d’actius no corrents, altres despeses de gestió ordinària i despeses excepcionals
68.- Dotacions per a amortitzacions: AIM i AII
69.- Pèrdues per deteriorament: Inclou la dotació a la provisió per a insolvències
7. Vendes i ingressos per naturalesa
70.- Vendes i ingressos per actius construïts o adquirits per a altres entitats
71.- Variació d’existències
72.- Impostos directes: IBI, IVTM, plusvàlua, IAE
73.- Impostos indirectes: IVA, ICIO, ...
74.- Taxes, preus públics, contribucions especials i ingressos urbanístics: També les quotes urbanístiques.
75.- Transferències i subvencions: partides cap. IV i VII del pressupost d’ingressos
76.- Ingressos financers
77.- Beneficis procedents d’actius no corrents, altres ingressos de gestió ordinària i ingressos excepcionals
78.- Treballs realitzats per a l’entitat: per al pròpi immobilitzat
79.- Excessos i aplicacions de provisions i de pèrdues per deteriorament: Inclou l’aplicació de la provisió
d’insolvències

8. Despeses imputades al patrimoni net
80.- Pèrdues per valoració d’actius financers
81.- Despeses en operacions de cobertura
82.- Despeses per valoració de l’immobilitzat no financer
84.- Imputació de subvencions
89.- Despeses de participacions en entitats del grup, multigrup i associades amb ajustos
valoratius positius previs
9. Ingressos imputats al patrimoni net
90.- Ingressos per valoració d’actius financers 91.- Ingressos en operacions de cobertura
92.- Ingressos per valoració de l’immobilitzat no financer 84.- Ingressosper subvencions 89.Ingressos de participacions en el patrimoni d’entitats del grup, multigrup i associades amb
ajustos valoratius negatius previs
0. Comptes de control pressupostari
Per recollir tot el procés comptable pressupostari a partir de les diferents fases de despeses
i d’ingressos: crèdits inicials, modificacions de crèdits, retencions de crèdit, autoritzacions,
disposicions, drets i obligacions reconegudes, ... La seva utilització és opcional en
aquesta ICAL.
Donarà lloc a l’estat
de canvis en el
patrimonio net

Es creen els nous grups 8 i 9 per recollir aquelles disminucions o increments
del patrimoni net de la entitat que no s’imputen al resultat econòmic-patrimonial
de l’exercici en què es generen

relació entre els diferents capítols dels estats d'ingressos i despeses del pressupost i la
seva relació d'equivalència amb els comptes del PGCPL

COMPTABILITZACIÓ DEL PRESSUPOST DE
DESPESES

Obertura del Pressupost de despeses

El registre comptable es realitza mitjançant dos assentaments simultanis
000

Pressupost exercici corrent

001

a
Pressupost de despeses: crèdits inicials.
001
Pressupost de despeses: crèdits inicials.
a
Crèdits disponibles. 0030

Aptes per a ser
usats

COMPTE 000 pressupost exercici corrent
DEURE
recollirà crèdits per a despeses inicialment aprovat
pel exercici i les modificacions

HAVER
recollirà l'import total del pressupost inicial
d'ingressos aprovat per a l'exercici i les modificacions

COMPTE 001 Pressupost de despeses: crèdits inicials
recollirà l'import dels crèdits del pressupost de despeses inicialment aprovat. Queda saldat en tot
moment són assentaments simultanis. No recollirà les modificacions de pressupost
COMPTE 0030 Pressupost de despeses: crèdits disponibles
els crèdits per a despeses inicialment aprovats i que
es troben disponibles per la seva utilització. També
recollirà les modificacions.

la comptabilitat de desenvolupament del pressupost de despeses, aquesta
operació es registra anotant, en cada aplicació pressupostària, l'import del seu crèdit inicial en les
columnes de “Crèdits inicials “i” Crèdits definitius", donat que en aquest moment els crèdits
definitius coincideixen amb els inicials.
Aplicació Crèdits
Pressupost Inicials

Modificació
de Crèdits

Crèdits
Despeses
Despeses
Obligacions Pagaments Pagaments
Definitius Autoritzades Compromeses Reconegudes Ordenats
Realitzats

Aplicació 1 Import

Import

Aplicació 2 Import

Import

Aplicació 3 Import

Import

Aplicació 4 Import

Import

TOTAL

H0030

H001

Pròrroga del pressupost de l'exercici anterior
Si el pressupost no es possible aprovar-lo i publicar-lo abans de l’ú de gener, la normativa preveu la
pròrroga automàtica del pressupost inicial de l'exercici anterior, amb els pertinents ajustos a la baixa
(serveis o programes que havien de concloure en l'exercici anterior o finançats amb crèdit o altres
ingressos específics afectats que percebrien en aquest exercici)
L’assentament d'obertura del pressupost prorrogat és el mateix que hem vist pel pressupost inicial
per l’import dels crèdits del pressupost prorrogat. Posteriorment, quan s'aprovi el pressupost definitiu,
amb efectes d'1 de gener caldrà anul·lar els crèdits prorrogats mitjançant assentaments idèntics amb
signe negatiu i simultàniament, es realitzarà l'assentament d'obertura del pressupost definitiu.

Canvi de situació dels crèdits

Acte previ a les fases
d’execució de la despesa

els crèdits estan en situació de disponibles 0030, no obstant això, aquesta situació de disponibilitat pot
canviar al llarg de l'exercici passant els crèdits a estar :
0030 Crèdits disponibles a
certificat d’existència de crèdit. Retinguts per gastar, 0031
Retinguts per a transferències i baixes 0032
Pas previ al crèdit no disponibleRetinguts per acords de no disponibilitat, 0033
No disponibles 0034

En cas d'anul·lar la retenció, caldrà comptabilitzar mitjançant mateix assentament, però de signe negatiu.
En la comptabilitat d’execució del pressupost de despeses, aquestes operacions es registraran
anotant, en l'aplicació pressupostària afectada, l’import corresponent a la columna de “Crèdits retinguts”
o “Crèdits no disponibles”.

Modificacions dels crèdits inicials

Per al registre comptable de les modificacions pressupostàries el PGCPAL habilita el compte 002
“Pressupost de despeses: modificacions de crèdit".

1

2

3

Podem classificar les modificacions pressupostàries, de cara a la seva comptabilització en tres categories :

1

Les modificacions de crèdits inicials, que suposen un augment en l'import total del pressupost de
despeses, que tindran següent tractament comptable:
a)Per l'import de la modificació del crèdit inicial, es realitzarà el següent assentament:
000

Pressupost exercici corrent a
Crèdits extraordinaris.
. Suplements de crèdit.
Ampliacions de crèdit.
Incorporacions de romanents de crèdit.

0020
0021
0022
0024

Crèdits generats per ingressos.

0025

b) I simultàniament, pel traspàs de l'import d'aquesta modificació a crèdits definitius
0020
0021
0022
0024
0025

Crèdits extraordinaris.
Suplements de crèdit.
Ampliacions de crèdit.
Incorporacions de romanents de crèdit.
Crèdits generats per ingressos.
a Crèdits disponibles.

0030

- .2
Aquelles que impliquen una disminució en l'import total d'aquest, quan s’inicia l'expedient de
modificació, es reté el crèdit corresponent a l'aplicació pressupostària que ha d’experimentar baixa, a fi de
salvaguardar el mateix perquè no s'utilitzi.
Prèviament cal anotar la retenció de crèdit
0030
Crèdits disponibles a
Crèdits retinguts per a transferències i baixes.

0032

I simultàniament, caldrà comptabilitzar la modificació pressupostària, disminuint el crèdit en l'aplicació
pressupostària corresponent, mitjançant els següents assentaments amb signe negatiu :
--000
--0028

---0030

Pressupost exercici corrent a
Baixes per anul·lació.

0028--

Crèdits disponibles.

0030--

Crèdits retinguts per a transferències i baixes.

0032---

Baixes per anul·lació a
Anul·lació de la retenció de crèdit
Crèdits disponibles a

Si la baixa de les despeses es conseqüència de la baixa d'ingressos, caldrà a més
--007
--008

Pressupost d'ingressos: modificació de les previsions a
Pressupost exercici corrent.
Pressupost d'ingressos: previsions definitives a
Pressupost d'ingressos: modificació de previsions.

000-007--

3 .- Aquelles que suposen una variació qualitativa, però no quantitativa, en l’import total del pressupost és
a dir les transferències de crèdit. dues operacions:
• una modificació a la baixa en l'aplicació que cedeix el crèdit i
• Una altra modificació a l'alça en l'aplicació que el rep.
Quan l’ens comença un expedient de transferència, reté l'import a transferir en l'aplicació pressupostària
que cedeix el crèdit per tal que durant llur tramitació no sigui disposada.
0030

Crèdits disponibles a

Crèdits retinguts per a transferències i baixes. 0032
Per les baixes a les respectives partides imports en negatiu
--000
--0023

Pressupost exercici corrent a
Transferències de crèdit.

0023--

Crèdits disponibles.

0030--

Transferències de crèdit a

Pels augments a les respectives partides imports en positiu
000 Pressupost exercici corrent a
Transferències de crèdit. 0023
0023 Transferències de crèdit a
Crèdits disponibles. 0030
Aprovada la modificació pressupostària anul·lem retenció (= però en -):
---0030
Crèdits disponibles.
Crèdits retinguts per a transferències i baixes. 0032--

Els divisionaris del compte 002 “Pressupost de despeses: modificacions de crèdit” recolliran, al deure
i a l'haver, l'import total dels modificacions de crèdit aprovades durant l'exercici. En ser dos
assentaments simultanis, apareixeran sempre saldades.
comptabilitat de desenvolupament del pressupost, les modificacions pressupostàries aprovades
en les aplicacions pressupostàries afectades, es reflectiran a la columna “Modificacions de Crèdits”.
Això comportarà una rectificació en els imports que figuraven a la columna “Crèdits definitius", atès
que en aquest moment els crèdits definitius serien els inicials més i menys, les modificacions.
Aplicació
Pressupost

Crèdits
Inicials

Modificació
de Crèdits

Crèdits
Definitius

Aplicació 1

Import

Import

Aplicació 2

Import

Import

Aplicació 3

Import

Import

TOTAL

H002

H0030

Despeses
Autoritzades

Despeses
Compromeses

Obligacions
Reconegudes

Pagaments
Ordenats

Pagaments
Realitzats

Aquesta mateixa informació sobre les modificacions de crèdit, a nivell d'aplicació pressupostària,
es reflectirà també en l'Estat de liquidació del pressupost de despeses i en l'apartat 24.1.1a) de la
Memòria. En aquest últim es presenta, a més, la informació desglossada per cada classe de
modificació.

COMPTABILITZACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI CORRENT
QUÈ ENS CAL PER COMPTABILITZAR? EXECUTAR

Execució despeses

procediment necessari per formalitzar i
realitzar les despeses habilitades al
pressupost

Execució ingressos

la liquidació i la recaptació dels drets
públics de caràcter pressupostari
d’acord amb les normes jurídiques i
procedimentals que els són d’aplicació.

Les operacions pressupostàries D’INGRESSOS I DESPESES s'han de registrar
simultàniament, llevat excepcions, a la comptabilitat econòmic-patrimonial, pel mètode de la
partida doble i a la comptabilitat pressupostària - també anomenada comptabilitat de
desenvolupament de execució del pressupost.

Execució DEL PRESSUPOST DE DESPESES
Diferència:
execució despesa/ execució pressupost

Les tres fases de la comptabilitat pressupostàries coincideixen amb les tres fases
característiques del procediment de tramitació d'un expedient administratiu
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FASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST
A .- L’autorització
• Inicia el procés administratiu
•s’acorda la realització d’una despesa a càrrec d’un crèdit pressupostari
•acte intern, és a dir, no significa cap relació amb un tercer.
•Quantia màxima
La facultat d'autorització de la despesa correspondrà al President o al Ple de l’entitat, depenent
de l’import dels crèdits pressupostaris, o als òrgans facultats per fer-ho als estatuts dels
Organismes autònoms.
EXEMPLES
Inici d'un expedient de subvencions (aprovació bases)
Inici d'un expedient de contractació (aprovació plec de clàusules)
Existència d'acord per a la signatura d'un conveni
La comptabilització per partida doble de l'autorització de despeses és opcional. En no tenir aquesta
operació repercussió en el patrimoni de l'entitat, es registrarà en un compte del Grup 0, concretament
en el compte 004 “Pressupost de despeses: despeses autoritzades” .
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a) Si el crèdit es troba disponible.
0030 Crèdits disponibles.
Pressupost de despeses: despeses autoritzades.

004

b)Si el crèdit està retingut:
0031 Crèdits retinguts per gastar.
Pressupost de despeses: despeses autoritzades.

004

Pot passar que la despesa sigui autoritzada per una quantitat inferior a la retinguda
prèviament. En aquest cas, l’ens anul·larà l'excés de retenció (=assentament però signe -),
per l'import retingut en excés.

Pressupostàriament tindríem:
Aplicació

Crèdits

Pressupost Inicials

Modificació Crèdits

Despeses

Despeses

Obligacions

Pagaments

Pagaments

de Crèdits

Autoritzades

Compromeses

Reconegudes

Ordenats

Realitzats

Definitius

Aplicació 1

Imp

Aplicació 2

Imp

Aplicació 3

Imp

TOTAL

H004

D.- La disposició, també anomenada compromís de despesa.
• Acte mitjançant el qual s’acorda o es concerta desprès de complir-se els tràmits legalment
establerts, la realització de despeses, prèviament autoritzades, i sinó existeix caldrà tramitar
AD conjunta.
• Tenim un crèdit ja exacte
• acte extern, relació amb un tercer, rellevància jurídica

La facultat de disposició de la despesa correspondrà al President o al Ple de l’entitat,
depenen de l’import dels crèdits pressupostaris, o als òrgans facultats per fer-ho als estatuts
dels Organismes autònoms.
EXEMPLES
•Resolució de la convocatòria de subvencions
•Resolució d'adjudicació del contracte
•Signatura del conveni
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NO afecta encara al patrimoni de l'entitat, ÉS OPCIONAL en cas d'optar per la seva comptabilització
per partida doble, serà registrada en un compte del Grup 0.
Així doncs, el registre comptable:
004

Pressupost de despeses: despeses autoritzades.
Pressupost de despeses: despeses compromeses.

005

l'anul·lació de la disposició d'una despesa serà mateix assentament, però de signe negatiu, per
l'import que correspongui.
La comptabilitat de desenvolupament d'execució del pressupost:
Aplicació

Crèdits

Modificació Crèdits

Despeses

Despeses

Obligacions

Pagaments

Pagaments

Pressupost

Inicials

de Crèdits

Autoritzades

Compromeses

Reconegudes

Ordenats

Realitzats

Definitius

Aplicació 1

Imp

Aplicació 2

Imp

Aplicació 3

Imp

TOTAL

H005

O.- L’obligació

• és l’última fase del procediment d’execució del pressupost,
• acte mitjançant el qual l’entitat declara l'existència d’un crèdit exigible en contra seu. Ha de derivar
d’una despesa autoritzada i compromesa prèviament.
• L’Administració, en donar la seva conformitat amb l’execució del pacte, es converteix
en deutora respecte del tercer.
La facultat de reconeixement de l’obligació correspondrà al President NO AL PLE de l’entitat, o als
òrgans facultats per fer-ho als estatuts dels Organismes autònoms.
Dona lloc a assentament comptable en comptes de despeses de l’exercici grup 6, o compte de
balanç, modificació del patrimoni, tenint com a contrapartida el compte 400 Creditors per obligacions
reconegudes. Pressupost de despeses corrent. El compte s'assignarà segons la classificació
econòmica de la despesa.
EXEMPLES.presentació de les certificacions d’obra
Justificació de la subvenció
Recepció del subministrament
Venciment del termini de pagament del conveni
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Aquesta fase ja afecta patrimoni.
A més per reconèixer un passiu en el balanç cal que :

1. - Es consideri probable que, al seu venciment i per liquidar l'obligació, calgui lliurar o cedir recursos
que incorporin rendiments econòmics o un potencial de servei futurs.
2. - El seu valor es pugui determinar amb fiabilitat.
Hem de diferenciar entre:
- Obligacions NO pressupostàries: no han d'ésser previstes al pressupost. (Avals dipositats i
fiances en metàl·lic, retencions d’iva i irpf...)
- Obligacions pressupostàries: sorgeixen com a conseqüència de l’execució del pressupost.
Aquestes obligacions es registren en comptes del subgrup 40"Creditors pressupostaris ".
Ens centrem ara amb les PRESSUPOSTÀRIES.

Què és una despesa pressupostària?.no coincideix amb el de despesa en sentit econòmic.
• Despeses pressupostàries són “aquells fluxos que suposen l'ús de crèdits consignats en el
pressupost de despeses de l'entitat. La seva realització comporta obligacions a pagar
pressupostàries amb origen en despeses, en adquisició d'actius o en la cancel·lació de passius
financers” . S’imputa a l'estat de liquidació del pressupost de la entitat.
• Despeses són “decrements en el patrimoni net de l'entitat, ja sigui en forma de sortides o
disminucions en el valor dels actius o de reconeixement o augment dels passius.

El reconeixement comptable de les obligacions pressupostàries
quan l’ens dicti els actes que
determinen el reconeixement de despeses pressupostàries. No obstant això, almenys a la data de
tancament del període, encara que no s'haguessin dictat els esmentats actes, caldrà reconèixer en el
balanç els actius i passius meritats per l'entitat fins aquesta data.
El reconeixement pressupostari en l'estat de liquidació del pressupost quan, d'acord amb el
procediment establert, l’ens dicti el corresponent acte administratiu de reconeixement i liquidació de
l'obligació pressupostària.

Com es comptabilitzaren les obligacions pressupostàries?
Tenen repercussió patrimonial , per tant no es registra en un compte del grup 0, sinó al compte
400"Creditors pressupostaris per obligacions reconegudes. Pressupost de despeses corrent".
En aquest moment la comptabilitat pressupostària queda enllaçada amb la patrimonial, de fet el compte
400 té un doble caràcter:
1. d'una banda, representa un passiu exigible, un deute de l'entitat pública amb un tercer i
2. per una altra, és un compte de control pressupostari.
Funciona sempre a través dels seus divisionaris atenent a l'origen o naturalesa de les obligacions,
compte
4000. Operacions de gestió.

Que reflecteix o recull?

tots els creditors de caràcter pressupostari excepte els derivats dels
capítols 3 “Despeses financeres”, 6 “Inversions reals”, 8 “Actius financers”
i 9 “Passius financers”. No obstant això, els creditors derivats d'actius
construïts o adquirits per a altres entitats es reflectiran en aquest compte.
4001.Altres comptes a pagar Els creditors de caràcter pressupostari del capítol 8 “Actius financers”.
4002.Deutes amb entitats Els creditors de caràcter pressupostari dels capítols 9 “Passius financers” i 3
del grup, multigrup i “Despeses financeres”, així com els derivats del capítol 6 “Inversions reals”
associades.
quan no es refereixin a actius construïts o adquirits per a altres entitats.
4003. Altres deutes.

El compte 400 contra què es carrega ?
L’ equivalència entre el pressupost i els comptes del PGCPAL:
Capítols del pressupost de despesa

Comptes del PGCPAL

I.- despeses de personal
II.- despeses en bens corrent i
serveis
grup 6 (compres i despeses per naturalesa)
III.- despeses financeres
IV.- transferències corrents
VII .- transferències de capital
VI.-inversions reals
grup 2 (actiu corrent
VIII.- actius financers
grup 2 o 5 (segons sigui inversions a llarg o curt termini
respectivament )
IX passius financers
grup 1 o 5 segons sigui deutes a llarg o curt termini
respectivament )

Així doncs la comptabilització del reconeixement de l'obligació es realitza mitjançant l'assentament següent:

1
2
5
6

Finançament bàsic
Actiu no corrent
Comptes financers
Compres i despeses per naturalesa
Crèdit oblig recon. Pres corrent. Operac. gestió. (Cap: 1Personal, 2Desp corrent,
4Transf corrent, 6Inversions en actius adquirits o construïts per a altres entitats i
7Transf capital)
Crèdit obligac reconeg. Pres corrent. Altres comptes a pagar. (Cap: 8 Actius
financers)
. Crèdit obligac reconeg. Pres corrent. Deutes amb entitats del grup, multigrup i
associades. (Cap: 3Desp financeres, 6Inversions en actius construïts per a la pròpia
entitat i 9Passius financers)
Crèdit obligac reconeg. Pres corrent. Altres deutes. (Cap: 3Desp financeres,
6Inversions en actius construïts per a la pròpia entitat i 9Passius financers)

4000
4001

4002
4003

Exemple assentament comptable d’una factura de telefonia:

Per a anul·lar aquesta operació caldrà comptabilitzar un assentament idèntic, però de signe negatiu.
La condonació d'una obligació registrada.- Caldrà fer un abonament amb signe negatiu en
l'oportuna divisionari del compte 400, amb càrrec al compte 752 “Subvencions per a la cancel·lació de
deutes genèrics” . Per tant, la suma de l'haver dels divisionaris del compte 400 indicarà l'import total
d'obligacions pressupostàries reconegudes netes durant l'exercici minorades en les possibles
condonacions que s'haguessin produït.

En la comptabilitat de desenvolupament d'execució del pressupost,
Aplicació

Crèdits

Pressupost Inicials

Modificaci
ó

Crèdits

Despeses

de Crèdits

Definitius

Autoritzades Compromeses Reconegudes

Despeses

Obligacions

Aplicació 1

Imp

Aplicació 2

Imp

Aplicació 3

Imp

TOTAL

H400

Pagaments Pagaments
Ordenats

Realitzats

Ja hem dit que almenys en la data de tancament de l'exercici encara que no s'hagin dictat els actes
administratius de reconeixement de despeses pressupostàries, cal que quedin registrats en els
comptes anuals dels actius, passius, despeses i ingressos meritats per l'entitat local fins a aquesta
data.
En no haver-se dictat l'acte administratiu adient, no pot registrar l'obligació de pagament en un
compte de creditors pressupostaris, però si en una altra de creditors no pressupostaris.
Concretament l’ens emprarà el compte 413"Creditors pressupostaris per operacions pendents
d'aplicar a pressupost” o 411"Creditors pressupostaris per despeses meritades” , depenent de si es
tracta d'una obligació vençuda o no vençuda. En l'exercici següent, quan es dicti l'acte administratiu
de reconeixement de l'obligació pressupostària, es carregaran aquests comptes amb abonament al
divisionari corresponent del compte 400"Creditors pressupostaris per obligacions reconegudes.
Pressupost de despeses.

P.- L’ordenació de pagament

Acte mitjançant el qual, l’ordenador de pagaments, en base a una obligació reconeguda, expedeix la
corresponent ordre de pagament a la Tresoreria de l’entitat.
Operació de caràcter intern, sense contingut econòmic davant tercers. Per tant, les obligacions
reconegudes romandran registrades en les divisionaris corresponents del compte 400"Creditors
pressupostaris per obligacions reconegudes: pressupost de despeses corrent" fins l’extinció.
La facultat d’ordenació de pagaments correspondrà al President de l’entitat, o als òrgans facultats
per fer-ho als estatuts dels Organismes autònoms.

En la comptabilitat del pressupost:
Aplicació

Crèdits

Pressupost Inicials

Modificació Crèdits

Despeses

de Crèdits

Autoritzades Compromeses Reconegudes

Definitius

Despeses

Obligacions

Pagaments Pagaments
Ordenats

Aplicació 1

Imp

Aplicació 2

Imp

Aplicació 3

Imp

TOTAL

xxxx
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Realitzats

Realització del pagament MP
Realització material del pagament, per part de l’entitat al tercer corresponent, satisfent les obligacions
reconegudes per l’entitat.
Es pot realitzar de formes diferents:
• Per l’import total de l’obligació, suposant una sortida de fons de la tresoreria de l’entitat, que
pot ser en efectiu des de la caixa de la corporació o en qualsevol altre forma de pagament, xec,
transferencia bancària, etc, des d’un compte que mantingui l’entitat a un Banc o Caixa.
• En formalització, quan l’import dels descomptes coincideixi amb l’import del pagament, no
suposant en aquests cas, cap sortida de Fons de l’entitat.
• Per un import parcial, al tenir retencions (IRPF, Seguretat Social, compensació de deutes,
etc...), generant una sortida de fons solamente d’una part de l’obligació. El descompte quedarà
retingut, per part de l’entitat, pendent d’abonar al tercer en nom del qual s’ha realitzat, o
s’aplicarà al Pressupost d’ingressos.
L’assentament comptable dóna de baixa el creditor corresponent i registra la sortida de fons i/o l’ingrés
per retencions o compensació.

CÈLIA ARGILÉS ANDRÉS.

OCTUBRE 2018

Pagament de les obligacions reconegudes
Fase amb la que quedarà extingida l'obligació amb el tercer.
1. pagaments amb sortida material de fons. Normalment es fan per transferència,
encara que també es poden fer en efectiu o per xec. En aquest cas, el registre
comptable per partida doble es farà contra abonament a comptes del subgrup 57.
l’assentament serà:

4000
4001
4002

4003

Crèdit oblig recon. Pres corrent. Operac. gestió. (Cap: 1Personal, 2Desp corrent, 4 Transf
corrent, 6 Inversions en actius adquirits o construïts per a altres entitats i 7 Transf capital)
Crèdit obligac reconeg. Pres corrent. Altres comptes a pagar. Cap: 8 Actius financers)
Crèdit obligac reconeg. Pres corrent. Deutes amb entitats del grup, multigrup i
associades(Cap: 3 Desp financeres i 9 Passius financers) (Cap: 3Desp financeres,
6Inversions en actius construïts per a la pròpia entitat i 9Passius financers)
Crèdit obligac reconeg. Pres corrent. Altres deutes. (Cap: 3Desp financeres, 6Inversions en
actius construïts per a la pròpia entitat i 9Passius financers)
57
Efectiu i actius líquids equivalents

2.- pagaments en formalització., no es produeix una sortida material de fons. El compte
que s'utilitzarà per reflectir el seu import serà la 557 “Formalització” . És opcional, i es pot
aplicar directament als comptes que correspongui sense passar pel 557.
400X creditors
Formalització

557

Simultàniament, es registrarà l’assentament corresponent a l'aplicació dels descomptes, de manera
que el saldo del compte 557 “Formalització” serà sempre zero :
557 Formalització.
Creditors i deutors (caldrà posar el compte que correspongui al
descompte per retencions)

4

A la comptabilitat del pressupost :
Aplicació

Crèdits

Modificació Crèdits

Despeses

Pressupost

Inicials

de Crèdits

Autoritzades Compromeses Reconegudes Ordenats

Definitius

Despeses

Obligacions Pagaments

Pagaments
Realitzats

Aplicació 1

Imp

Aplicació 2

Imp

Aplicació 3

Imp

TOTAL

D400

ACUMULACIÓ DE FASES
Un mateix acte administratiu podrà acumular mes d’una fase d’execució del pressupost de
despeses, que hem vist, produint els mateixos efectes que si s'acordessin separadament. Es
podran donar els següents casos:

• Autorització – disposició. AD
•Autorització – disposició – reconeixement de l’obligació. ADO
On es decideix? a les bases d’execució del pressupost, atenent a la naturalesa de les
despeses i a criteris d’economia i agilitat administrativa.
Qui és l’órgan que adoptarà l’acord ? haurà de ser el de nivell superior entre els que poden
acordar alguna de les fases acumulades.
ANULACIÓ DE FASES
Es pot realitzar l’anul·lació de qualsevol de les fases d’execució del pressupost de despeses, al
haver-se produït l’acord corresponent o per haver-se produït un error a la seva materialització.
Suposarà la mateixa operació, però amb signe negatiu, generant les operacions barra.
L’assentament comptable serà el mateix de l’operació positiva, però amb signe negatiu.

CÈLIA ARGILÉS ANDRÉS.

OCTUBRE 2018

REINTEGRAMENT DE PAGAMENTS RP

Pot passar que una entitat local realitzi pagaments indeguts amb càrrec al seu pressupost. Per
exemple, en un pagament realitzat per una subvenció concedida a una entitat que després no ha
complert les condicions estipulades per a la seva recepció.
En aquests casos, el perceptor d'aquests fons haurà de tornar els mateixos.

No es pot barrar les operacions de despeses realitzades, ja que no és una anul·lació d’una operació
de despeses, que s’ha produït correctament, sinó el registre d’una operació d'ingrés posterior,
lligada a aquests pagament.
hem de distingir :
•

els reintegraments de pressupostos tancats. el cobrament o dret de cobrament sorgeix en
un exercici posterior a aquell en què es va reconèixer l'obligació. Aquests reintegraments es
consideren un recurs més de l'entitat i s’imputen al Pressupost d'ingressos de l'exercici.

•

els reintegraments de pagaments del pressupost corrent el reconeixement de l'obligació,
el pagament i el reintegrament esdevenen en el mateix exercici pressupostari. Aquests
reintegraments seran imputats al Pressupost de despeses

El registre en la comptabilitat per partida doble dependrà de si s'ha decidit efectuar l'aplicació al
pressupost de manera directa o diferida :
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a)En el supòsit d'aplicació directa i aplicació del reintegrament al pressupost de despeses,
57
-4000
-4001
-4002
-4003

Efectiu i actius líquids equivalents

Formalització. 557
Crèdit oblig recon. Pres corrent. Operac. gestió. (Cap: 1l, 2, 4, 6 si són Inversions en
actius adquirits o construïts per a altres entitats i 7
Crèdit obligac reconeg. Pres corrent. Altres comptes a pagar. Cap: 8
Crèdit obligac reconeg. Pres corrent. Deutes amb entitats del grup, multigrup i
associades(Cap: 3 i 9) ( 6Inversions en actius construïts per a la pròpia entitat i 9)
Crèdit obligac reconeg. Pres corrent. Altres deutes. (Cap: 3 , 6 Inversions en actius
construïts per a la pròpia entitat i 9)
Formalització. -557

-1 -2 -5, -6, -411, 5584, -634
Segons correspongui

--004
--0030
--0031

Crèdit oblig recon. Pres corrent. Operac. gestió.
Crèdit obligac reconeg. Pres corrent. Altres comptes a pagar. Cap: 8
Crèdit obligac reconeg. Pres corrent. Deutes amb entitats del grup,
Crèdit obligac reconeg. Pres corrent. Altres deutes.
Pressupost de despeses: despeses autoritzades.
Pressupost de despeses: despeses compromeses.
Crèdits disponibles o bé
Crèdits retinguts per gastar.
Pressupost de despeses: despeses autoritzades.

-4000
-4001
-4002
-4003
--005

--004

b) En el cas d'aplicació diferida, caldrà prèviament realitzar el següent assentament:

57

Efectiu i actius líquids equivalents
Cobraments pendents d'aplicació

554

La resta de l'assentament es igual que l'anterior llevat la substitució del comte 57 pel 554.

En la comptabilitat de desenvolupament del pressupost de despeses caldrà anotar per l'import
del reintegrament, amb signe negatiu, en l'aplicació pressupostària adient.

Pressupost de despeses corrent: TANCAMENT DEL PRESSUPOST
Cancel·lar els saldos dels comptes que reflecteixen operacions d'execució del pressupost de
despeses que no tenen rellevància patrimonial, és a dir, les recollides en el subgrup 00 “De control
pressupostari. Exercici corrent", en cas d'haver optat per la seva utilització.
Al final de l'exercici en el pressupost de despeses podem distingir dos grans components :
a) Crèdits gastats. La informació sobre els crèdits gastats ens la facilita la suma de l'haver del compte
400, és a dir, l'import total de les obligacions reconegudes netes en el exercici.

b) Crèdits no gastats o romanents de crèdit. Es poden trobar en diferents situacions :
- Compromesos pendents d'afectar al compliment d'una obligació reconeguda (Saldo de
compromisos = Saldo Haver compte 005 - Saldo Haver compte 400)
- Autoritzats pendents de comprometre (Saldo d'autoritzacions = Saldo compte 004)
- Disponibles (Saldo compte 0030)
- Retinguts per gastar (Saldo compte 0031)
- Retinguts per a transferències i baixes (Saldo compte 0032)
- Retinguts per acords de disponibilitat (Saldo compte 0033)
- No disponibles (Saldo compte 0034)
Amb aquesta informació cal enllestir el tancament del pressupost de despeses, que es realitzarà en
dues fases

1. Cancel·lació dels crèdits gastats.

Per l'import total de les obligacions reconegudes netes en l'exercici (informació que ens
subministra la suma de l'haver del compte 400"Creditors pressupostaris per obligacions
reconegudes. Pressupost de despeses corrent"), es realitzaran els següents assentaments :
El saldo del compte 005 “Pressupost de despeses: despeses compromeses” , que reflectia fins ara
l'import total de les despeses compromeses, es veu minorat en l'import de les obligacions
reconegudes, recollint ara les despeses compromeses pendents de reconèixer obligacions, és a dir,
l'anomenat “saldo de compromisos” .
005
004
0030

Pressupost de despeses: despeses compromeses.
Pressupost de despeses: despeses autoritzades.
Pressupost de despeses: despeses autoritzades.
Crèdits disponibles.
Crèdits disponibles.
Pressupost exercici corrent.

004
0030
000

2. Cancel·lació dels crèdits no gastats
a) cancel·lació del saldo de compromisos. Pel saldo del compte 005 “Pressupost de
despeses: despeses compromeses” caldrà realitzar els següents assentaments:
005
004
0030

Pressupost de despeses: despeses compromeses.
Pressupost de despeses: despeses autoritzades.
Pressupost de despeses: despeses autoritzades.
Crèdits disponibles.
Crèdits disponibles.
Pressupost exercici corrent.

004
0030
0000

b) cancel·lació del saldo d'autoritzacions :
Pel saldo del compte 004 “Pressupost de despeses: despeses autoritzades” , que recull
l'import de les despeses autoritzats no compromesos, es realitzaran els següents
assentaments :
004
0030

Pressupost de despeses: despeses autoritzades.
Crèdits disponibles.

0030

Pressupost exercici corrent.

000

Crèdits disponibles.

c) cancel·lació dels saldos de crèdit :
003x

Crèdits disponibles ,retingut, no disponibles-....
Pressupost exercici corrent. 000

OPERACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DE DESPESA
operacions que es realitzin relatives a obligacions reconegudes en exercicis anteriors, que es
trobaven pendents de pagament a l'inici de l'exercici actual.
Compte 401"Creditors pressupostaris per obligacions reconegudes. Pressupostos de despeses tancats” .
Aquest compte funciona a través dels seus divisionaris:
- 4010. Operacions de gestió.
- 4011. Altres comptes a pagar.
- 4012. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades.
- 4013. Altres deutes.
Aquests comptes figuraran en el passiu corrent del balanç.
En el desenvolupament de pressupostos de despeses tancats, les operacions amb les referides
obligacions de pressupostos tancats es registraran mitjançant anotacions en l'aplicació pressupostària
que procedeixi i en la columna corresponent del següent estat o un altre similar :
Aplicació

Obligacions
Pendents

Modificació
Saldo inicial i

Total
Obligacions

Pagaments
Ordenats

Pagaments
Realitzats

Prescripcions

Obligac
Pendents
Pagam
31.desbr

D401

D401

SALDO 401

Pagam 1.gener anul·lacions
Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació
TOTAL

1
2
3
4
H401 inicial

+/- H401

H401

Les operacions que es poden realitzar en relació amb pressupostos de despeses ja tancats:
1. Rectificació del saldo inicial d'obligacions reconegudes
2. Anul·lació, condonació i prescripció d'aquestes obligacions.
3. Ordenació del pagament
4. Pagament d'obligació
1.- Rectificació del saldo inicial d'obligacions
pot ser tant a l'alça (signe +) com a la baixa (signe -).
120
ó
???

Resultats d'exercicis anteriors.
ó
Compte de balanç (en el cas de despesa imputable no a resultats sinó directament a balanç)
Creditors obligac reconeg. Pressup desp. tancats. Operacions de gestió. (Cap: 1Personal,
2Desp corrent, 4Transf corrent, 6Inversions en actius adquirits o construïts per a altres
entitats i 7Transf capital)
Creditors obligac reconeg. Pressup desp. tancats. Altres comptes a pagar. Cap: 8Actius
financers)
Creditors obligac reconeg. Pressup desp. tancats. Deutes amb entitats del grup, multigrup i
associades. (Cap: 3Desp financeres, 6Inversions en actius construïts per a la pròpia entitat i
9Passius financers)
Creditors obligac reconeg. Pressup desp. tancats. Altres deutes. (Cap: 3Desp financeres,
6Inversions en actius construïts per a la pròpia entitat i 9Passius financers)

4010

4011
4012

4013

En el cas de modificació d'obligacions amb origen en despeses econòmiques i de poca
importància relativa enlloc del compte 120 “Resultats de exercicis anteriors” es podrà carregar el
compte de despeses per naturalesa que correspongui :
6???

Compte de despesa segons correspongui
Creditors obligac reconeg. Pressup desp. tancats 401X

La rectificació a la baixa del saldo inicial de les obligacions, es comptabilitza
assentament amb signe negatiu.

mitjançant un

En la comptabilitat de desenvolupament de pressupostos de despeses tancats, aquesta rectificació
del saldo inicial d'obligacions s'anotarà, amb signe positiu o negatiu, depenent de si la modificació és
en augment o disminució, en la aplicació pressupostària afectada, dins de la columna “Modificació del
saldo inicial i anul·lacions” i comportarà les rectificacions corresponents a la columna “Total
obligacions”: Anul·lació d'obligacions.

2.- anul·lació, condonació i prescripció.L'anul·lació d'obligacions es comptabilitza mitjançant un assentament amb signe negatiu
-120 Resultats d'exercicis anteriors.
ó
ó
-??? Compte de balanç
Creditors obligac reconeg. Pressup desp. tancats. -401x
La condonació, es realitzarà un assentament amb signe amb l'excepció que, en aquest cas, el
compte de càrrec serà la 752 “Subvencions per a la cancel·lació de deutes genèrics” .
--752 Subvencions per a la cancel·lació de deutes genèrics.
Creditors per OR.. Pressupostos de despeses tancats. Operacions de
gestió.

--401X

En la comptabilitat de desenvolupament de pressupostos de despeses tancats, aquesta
anul·lació d'obligacions s'ha de registrar mitjançant la mateixa anotació que en el cas de rectificació a
la baixa del saldo inicial d'obligacions comentat anteriorment.
Aplicació

Obligacions
Pendents

Modificació
Saldo inicial i

Total
Pagaments
Obligacions Ordenats

Pagam 1.gener anul·lacions
Aplicació 1
Aplicació 2
Aplicació 3
Aplicació 4
TOTAL
H401 inicial

+/- H401

H401

Pagaments
Realitzats

Prescripcions

Obligac
Pendents
Pagam
31.desbr

Prescripció d'obligacions
extinció de les obligacions reconegudes per no haver reclamat el pagament pels seus creditors
legítims o els seus drethavents durant el termini legalment determinat (sempre que aquest termini
no quedi interromput per qualsevol acció de l'obligat conduent al pagament o reconeixement de
deute).
401X Crèdit oblig recon. Pres despesa tancats. Operac. gestió.
Ingressos excepcionals.

778

la comptabilitat de desenvolupament de pressupostos de despeses tancats aquesta
operació es registrarà, mitjançant una anotació en l'aplicació pressupostària corresponent, a la
columna “Prescripcions”:
A

Aplicació

Aplicació 1
Aplicació 2
Aplicació 3
Aplicació 4
TOTAL

Obligacions
Pendents
Pagam 1/01/x

Modificació
Saldo inicial i
anul·lacions

Total
Obligacions

Pagaments
Ordenats

Pagaments
Realitzats

Prescripcions

D401

Obligac
Pendents
Pagam 31.desbr

3.-Ordenació del pagament de pressupostos tancats igual que succeïa en el cas d'obligacions de
pressupost corrent, no és objecte de registre per partida doble. En la comptabilitat de
desenvolupament, es registra anotant, en l'aplicació pressupostària que sigui procedent, l'import
corresponent a la columna “Pagaments ordenats”.
Aplicació

Obligacions
Modificació
Pendents
Saldo inicial i
Pagam1.gener anul·lacions

Total
Pagaments Pagaments
Obligacions Ordenats
Realitzats

Aplicació 1
Aplicació 2
TOTAL

Prescripcions

Obligac
Pendents
Pagam31.des

H 401

4.- El pagament d'obligacions de pressupostos tancats es registra comptablement

401X

Crèdit oblig recon. Pres despesa tancats. a
Efectiu i actius líquids equivalents
Ó Formalització.

57 ó
557

control del pressupost de despeses:
Aplicació

Aplicació 1
Aplicació 2
TOTAL

Obligacions
Modificació
Pendents
Saldo inicial i
Pagam 1.gener anul·lacions

Total
Pagaments
Obligacions Ordenats

Pagaments
Realitzats

D401

Prescripcions

Obligac
Pendents
Pagam31.des

Pressupost despeses.- OPERACIONS RELATIVES A EXERCICIS POSTERIORS
Despeses d'execució plurianual, suposen comprometre crèdits de pressupostos posteriors.
L'autorització i el compromís d'aquestes despeses es subordinaran al crèdit que per cada exercici es
consigni en els respectius pressupostos.
Quan és possible? sempre que la seva execució s'iniciï en el mateix exercici i que a més a més es
trobin en algun dels següents casos :

SUPÒSITS
a) Inversions i transferències de capital.
b) Els altres contractes i els de subministrament, de consultoria,
d'assistència tècnica i científica, de prestació de serveis,
d'execució d'obres de manteniment i d'arrendament d'equips
no habituals dels entitats locals, sotmesos a les normes del
sobre contractació pública, que no puguin ser estipulats o
resultin antieconòmics per un any.
c) Arrendaments de béns immobles
d) Càrregues financeres dels deutes de l'entitat local i dels seus
organismes autònoms.
e) Transferències corrents que derivin de convenis subscrits per
les corporacions locals amb altres entitats públiques o
privades sense ànim de lucre.

DURADA
Màxim 4 anys
Màxim 4 anys

Màxim 4 anys

la despesa no podrà
excedir de la quantitat
que resulti d'aplicar al
crèdit corresponent de
l'any en què l'operació
es va comprometre els
percentatges:
• en l'exercici immediat
següent, el 70 %;
• en el segon exercici el
60% i
• en el tercer i quart
exercici el 50%

La part de la despesa corresponent a l'exercici actual seguirà la tramitació i comptabilització
normal, mentre que la part assignada a exercicis futurs es durà a terme mitjançant successives
anualitats, a càrrec del corresponent pressupost.
Conseqüentment no es comptabilitzen per partida doble, però si s’ ha de portar un registre
dels compromisos en la comptabilitat de desenvolupament. L'estat en el què es reflecteixin
aquests compromisos podria ser el següent:
Exercici
Pressupostari
N+1
N+2
N+3
N+4
TOTALS

Aplicació
Pressupostària
Aplicació 1
Aplicació 2
Aplicació 3
Aplicació 4

Límit legal
Compromisos

Retencions

Imports
Autoritzacions

Compromesos

A més d'això, caldrà registrar la informació corresponent als mateixos en l'apartat 24.3.1) de la
Memòria en el que es registraran, a nivell d'aplicació pressupostària, els compromisos de
despesa adquirits durant l'exercici així com en els precedents imputables a pressupostos
d'exercicis successius indicant la seva descripció import i any a què es refereixin.

COMPTABILITAT
DE
L’EXECUCIÓ
PRESSUPOST D'INGRESSOS

DEL

En la comptabilitat econòmic patrimonial:
•

les operacions pressupostàries sense transcendència patrimonial, es podran comptabilitzar
a través dels comptes del grup 0 “Comptes de control pressupostari",

• les operacions pressupostàries amb rellevància patrimonial es comptabilitzen amb la
utilització dels comptes del grup 4 “Creditors i deutors", concretament, dels següents comptes del
subgrup 43 “Deutors pressupostaris":
430. Deutors per drets reconeguts. Pressupost d'ingressos corrent.
431. Deutors per drets reconeguts. Pressupostos d'ingressos tancats.
433. Drets anul·lats de pressupost corrent
434. Drets anul·lats de pressupostos tancats
437. Devolució d'ingressos
438. Drets cancel·lats de pressupost corrent
439. Drets cancel·lats de pressupostos tancats i del compte 418 “Creditors per devolució
d'ingressos i altres minoracions” inclosa en el subgrup 41 “Creditors no pressupostaris”.

Pressupost d'ingressos corrent:
Obertura del pressupost d'ingressos
Una vegada realitzada l'obertura de la comptabilitat a ú de gener i simultàniament a la
comptabilització dels crèdits inicials del pressupost de despeses,:
006
008

Pressupost d'ingressos: previsions inicials a
Pressupost exercici corrent.

000

Pressupost d'ingressos: previsions definitives a
Pressupost d'ingressos: previsions inicials.

006

Pel que fa a la comptabilitat de desenvolupament del pressupost d'ingressos, aquesta operació es
registra anotant, en cada aplicació pressupostària,
Concepte Previsi
Pressupos ó
tari
Inicial

Aplic 1
Aplic 2
Aplic 3
Aplic 4
Total

D006

Modificac Previsió Drets
Drets anul·lats
Drets cancel·lats
Cobrame Insolvènc Altres
ió
Definitiva Reconegu Anul·lació Ajornamen Retorn
Liquidació t
Ingresso nt
ies
Cause
Prevision
ts
Fraccionam s
Espècie
s
s
ent

D008

Recapt
at

Retorn
d’
Ingress
os

Pròrroga del pressupost de l'exercici anterior
Igual assentament d’obertura amb els pertinents ajustos a la baixa en el pressupost de despeses i
d'ingressos que prorroguem
Aquests ajustaments s'efectuen per l'import corresponent als crèdits destinats a serveis o
programes que havien de concloure en l'exercici anterior o estiguessin finançats amb crèdit o altres
ingressos específics afectats que es percebrien exclusivament en aquest exercici.
Modificació de les previsions inicials
Acte formal que augmenti o disminueixi el import previst inicialment.
Aquest acte formal es realitzarà com a conseqüència d'una modificació dels crèdits inicials del
pressupost de despeses i pel mateix import.
Igual que en les modificacions de les despeses cal diferenciar entre:
- Les modificacions qualitatives a l'estat de despeses, és a dir, aquelles en què augmenta el crèdit
d'una aplicació pressupostària i disminueix en la mateixa quantia el d'una altra, no originen una
modificació de l'estat d'ingressos.

- Les modificacions quantitatives a l'estat de despeses. El registre comptable per partida doble de
les modificacions de les previsions inicials aprovades s'efectua mitjançant dos assentaments simultanis:

007 Pressupost d'ingressos: modificació de les previsions.
. Pressupost exercici corrent.

000

I simultàniament, pel traspàs de l'import d'aquesta modificació a previsions definitives:

008 Pressupost d'ingressos: previsions definitives.
Pressupost d'ingressos: modificació de les previsions. 007
Aquests assentaments es realitzaran amb signe positiu o negatiu, segons la modificació suposi
un augment o una disminució de les previsions
Pel que fa a la comptabilitat de desenvolupament del pressupost d'ingressos,
Concepte Previs
Pressupo ió
stari
Inicial

Aplic 1
Aplic 2
Aplic 3
Aplic 4
Total

D006

Modific Previsió Drets
Drets anul·lats
ació
Definiti Reconeg Anul·lació Ajorname Retorn
Liquidaci nt
Ingress
Previsio va
uts
ó
Fracciona os
ns
ment

D007

D008

Drets cancel·lats
Cobram Insolvèn Altre
ent
cies
s
Espècie
Caus
es

Retorn
Recap d’
tat
Ingres
sos

PRESSUPOST d'ingressos corrent: operacions d'execució pressupostària
En ocasions pot presentar-se en la gestió del pressupost de ingressos, amb anterioritat a les
operacions d’execució, la figura del “Compromís d’ingrés” definit com l'acte pel qual
qualssevol ens o persones, públiques o privades, assumeixen l'obligació, mitjançant un acord
o concert amb l'entitat, a finançar totalment o parcialment una despesa determinada de forma
pura o condicionada.
Els compromisos d'ingressos no es comptabilitzen per partida doble, però sí que ha de portar
un registre dels mateixos i reflectir llur informació a la Memòria
Operacions d’execució ingressos:
1. Reconeixement de drets
2. liquidació de drets, potser simultani amb el reconeixement
3. Extinció de drets
Reconeixement de drets
acte administratiu on es concreta en una quantitat líquida l'import de l'obligació imposada a un
tercer.

Ingressos pressupostaris, “són aquells fluxos que determinen recursos per finançar les despeses
pressupostàries de l'entitat, generen drets de cobrament pressupostaris, que cal imputar al
corresponent pressupost.
S'ha de reconèixer a l'estat de liquidació del pressupost quan es dicti el corresponent acte
administratiu de liquidació del dret de cobrament o document equivalent que el quantifiqui.

Existeixen diversos mecanismes previstos en el procés de liquidació de drets de cobrament:

Es reconeix el dret abans de
recaptar-lo

1. Liquidacions de contret previ i ingrés directe.
2. Liquidacions de contret previ i ingrés per rebut.

El reconeixement del dret i
l’ingrés són simultanis

3. Declaracions autoliquidades o autoliquidacions.
4. Altres ingressos sense contret previ.

Els actius financers que comentem en aquest epígraf es classifiquen, amb caràcter general,
als efectes de la seva valoració, en la categoria de crèdits i partides a cobrar, al compte 430
“Deutors per drets reconeguts.

Reconeixement de drets . Pressupost d'ingressos corrent funciona sempre a través dels seus divisionaris
Divisionaris de deutors per drets Aspectes que registraran Registrarà els deutors pressupostaris
reconeguts exercici corrent (DDR) dels capítols
4300 “Operacions de gestió
1 Impostos directes,
2 Impostos indirectes
3 Taxes i alt ingressos
4 Transferències corrents
5 Ingrés patrimonials i no financers (els financers no)
6 Alienació inversions només si estan construïdes o adquirides per a
altres entitats es reflectiran en aquest compte.
4301"Altres comptes a cobrar
9 “Passius financers".
4302 “Inversions financeres en 8 “Actius financers", així com els derivats del capítol 5 “Ingressos
entitats del grup, multigrup i patrimonials”, només els de naturalesa financera 6 “Alienació
associades” i 4303 “Altres inversions d'inversions reals” quan no es refereixin a actius construïts o
financeres”
adquirits per a altres entitats.
El registre comptable per partida doble del reconeixement d'un dret de cobrament pressupostari es
realitzarà, carregant al divisionari corresponent del compte 430 “Deutors per drets reconeguts.
Pressupost d'ingressos corrent", amb abonament al compte que correspongui segons la causa que hagi
originat el dret:

4300 . DDR Pres ingrés corrent. Operacions de gestió
4301 . DDR Prep ingrés corrent. Altres comptes a cobrar
4302 . DDR Pres ingrés corrent. Inversions financeres en entitats del grup, multigrup i
associades
4303 DDR Pres ingrés corrent. Altres inversions financeres
Préstecs i altres emissions anàlogues a llarg termini
Deutes a llarg termini amb entitats del grup, multigrup i associades.
. Deutes a llarg termini per préstecs rebuts i altres conceptes.
Fiances i dipòsits rebuts i ajustos per periodificació a llarg termini.
. Immobilitzacions intangibles.
. Immobilitzacions materials
. Inversions immobiliàries.
Immobilitzacions materials i immobiliàries en curs.
. Patrimoni públic del sòl
Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades.
. Altres inversions financeres a llarg termini.
. Fiances i dipòsits constituïts a llarg termini.
. Emprèstits i altres emissions anàlogues a curt termini.
. Deutes a curt termini amb entitat del grup, multigrup i associades.

15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
50
51

4300 . DDR Pres ingrés corrent. Operacions de gestió
4301 . DDR Prep ingrés corrent. Altres comptes a cobrar
4302 . DDR Pres ingrés corrent. Inversions financeres en entitats del grup, multigrup i
associades
4303 DDR Pres ingrés corrent. Altres inversions financeres
. Deutes a curt termini amb entitats de crèdit.
. Deutes a curt termini transformables en subvencions.
Passius per derivats financers a curt termini.
. Altres deutes a curt termini.
Inversions a curt termini en entitats del grup, multigrup i associades.
. Altres inversions financeres a curt termini.
Fiances i dipòsits rebuts a curt termini i ajustos per periodificació.
. Vendes i ingressos per naturalesa
Actius en estat de venda.
Creditors no pressupostaris. actius construïts o adquirits per a altres entitats.
Ingressos per subvencions
Deutors a llarg termini per ajornament i fraccionament.
Deutors a curt termini per ajornament i fraccionament.
. Deutors no pressupostaris per ingressos meritats.
Deutors per actius construïts per a altres entitats pendents de certificar.
. Ajustos positius en la imposició indirecta.
pels reintegraments de pagaments , si no son errors i amb certa importància

520
522
526
529
53
54
56
7
38
416
94
2621
443
441
446
639
6

En execució pressupostària es reflexarà:
Concepte Previsi Modifica Previsió Drets
Pressupo ó
ció
Definitiv Reconeg
stari
Inicial Previsio a
uts
ns
Aplic 1
Aplic 2
Aplic 3
Aplic 4
Total

Drets anul·lats
Anul·lació Ajorname Retorn
Liquidació nt
Ingress
Fracciona os
ment

Drets cancel·lats
Cobram Insolvèn Altres Recap
ent
cies
Cause tat
Espècie
s

Retorn
d’
Ingres
sos

D430

En el cas d'autoliquidacions i d'altres ingressos sense contret previ simultàniament al
reconeixement, caldrà comptabilitzar ALHORA el cobrament del dret.

Almenys a 31 desembre han de quedar registrats en el compte del resultat econòmic patrimonial o en
l'estat de canvis en el patrimoni net els ingressos meritats per l'entitat fins aquesta data.
NO HI HA ACTE QUE RECONEGUI EL MERITAMENT .- cal registrar l'ingrés econòmic en un compte del
grup 7(vendes o ingressos) o del grup 9 (ingressos imputats al patrimoni) , així com el dret de
cobrament corresponent al compte 441 “Deutors per ingressos meritats", a fi de poder reconèixer en els
respectius documents dels comptes anuals tant els referits ingressos com els deutors. (441 a 7 ó 9)
A l’any següent QUAN ES DICTI L’ACTE s’abonarà al compte 441 amb càrrec al compte 430. (430 a 441)

Recaptació de drets
Comporta l'extinció dels drets de cobrament donant lloc a l'entrada material de fons a la
tresoreria.
Cal distingir:
•Cobraments que s'apliquen al pressupost quan es produeix l'entrada material de fons
57 Efectiu i actius líquids equivalents
. DDR Pres ingrés corrent. Operacions de gestió 430X
- Cobraments que s'apliquen al pressupost amb posterioritat a l'entrada de fons :

Posteriorment, caldrà realitzar l'aplicació definitiva d'aquests cobraments a pressupost, :
57

Efectiu i actius líquids equivalents
Cobraments pendents d'aplicació.

554

NO confondre pendent d’aplicació amb ingrés desconegut que va al compte 559
Un pendent d’aplicació ho és per que així ho requereix el seu tràmit es deixa provisionalment en aquest estat
554

Cobraments pendents d'aplicació.
. DDR Pres ingrés corrent. Operacions de gestió
. DDR Prep ingrés corrent. Altres comptes a cobrar
. DDR Pres ingrés corrent. Inversions financeres en entitats del grup,
DDR Pres ingrés corrent. Altres inversions financeres

4300
4301
4302
4303

Els cobraments virtuals o en formalització són aquells que es produeixen en l’entitat sense que
existeixi un moviment real de fons (ex. compensacions)
557

. Formalització.
. DDR Pres ingrés corrent. Operacions de gestió
. DDR Prep ingrés corrent. Altres comptes a cobrar
. DDR Pres ingrés corrent. Inversions financeres en entitats del grup, multigrup
i associades
DDR Pres ingrés corrent. Altres inversions financeres

4300
4301
4302
4303

Pel pagament virtual:
4000
4001
4002

4003

Crèdit oblig recon. Pres corrent. Operac. gestió.
. Crèdit obligac reconeg. Pres corrent. Altres comptes a pagar.
Crèdit obligac reconeg. Pres corrent. Deutes amb entitats del grup, multigrup i
associades.
. Crèdit obligac reconeg. Pres corrent. Altres deutes.
Formalització.

En tot cas la utilització del compte 557 “Formalització” és opcional.

557

Pressupostàriament l’estat d’ingressos mostrarà per cada aplicació el que s’ha recaptat
Concepte
Pressupo
stari

Previsi Modifica Previsió
ó
ció
Definitiv
Inicial Previsio a
ns

Drets
Reconeg
uts

Drets anul·lats
Anul·lació Ajorname Retorn
Liquidació nt i
Ingress
Fracciona os
ment

Aplic 1
Aplic 2
Aplic 3
Aplic 4
Total

Drets cancel·lats
Retorn
Cobrame Insolvèn Altres Recapt d’
nt
cies
Cause at
Ingress
Espècie
s
os

H430

EXTINCIÓ DE DRETS
Anul·lació de drets Cal distingir, entre:
- Anul·lació de drets pendents de cobrament, que podrà ser :
✓ per anul·lació de liquidacions o
✓ per ajornament i fraccionament.
- Anul·lació de drets ja cobrats, en aquest cas caldrà, a més el retorn de les quantitats recaptades.
El tractament comptable de l'anul·lació de drets pendents de cobrament es comptabilitza a través del
compte 433 “Drets anul·lats de pressupost corrent", que es desenvolupa en divisionàries en funció de
la causa:

Anul·lació de drets per anul·lació de liquidacions.
El seu registre per partida doble es realitza mitjançant un càrrec en el mateix compte en què es va
efectuar l'abonament quan es va reconèixer el dret pressupostari amb abonament al divisionari
corresponent del compte 4330 “Drets anul·lats de pressupost corrent. Per anul·lació de liquidacions":
7 Vendes i ingressos per naturalesa
Drets anul·lats del Pres corrent. Per anul·lació de liquida.
433X

En l'estat d’execució del pressupost ingressos es reflecteix com a anul·lació de liquidació ”:
Concepte Previsi Modifica Previsió Drets
Pressupo ó
ció
Definitiv Reconeg
stari
Inicial Previsio a
uts
ns
Aplic 1
Aplic 2
Aplic 3
Aplic 4
Total

Drets anul·lats

Anul·lació Ajorname
Liquidació nt
Fracciona
ment

Imp
Imp
Imp
Imp
H4330

Drets cancel·lats

Retorn
Ingress
os

Cobrame Insolvèn
nt
cies
Espècie

Altres Recap
Cause tat
s

Retorn
d’
Ingress
os

Anul·lació de drets per ajornament i fraccionament.
El ajornaments de drets de cobrament implica l'ajornament del seu venciment.

El fraccionament, per la seva banda, comporta la divisió de l'import total del deute en diverses
parts, amb diferents venciments cadascuna d'elles.
Quan es concedeix un ajornament o fraccionament cal distingir:

a) el nou venciment del dret es produeix en el mateix exercici de la concessió de l'ajornament o
fraccionament, en aquest cas no cal efectuar cap anotació comptable per partida doble i es
considera el dret com a ingrés pressupostari de l'exercici.
b) l'ajornament o fraccionament implica el trasllat del venciment de la totalitat o part del dret a
un altre exercici posterior al de la concessió.
En aquest supòsit, cal anul·lar pressupostàriament el dret, per la part que venç en un exercici
posterior, que serà aplicat al pressupost d'ingressos vigent en l'exercici del seu venciment o
cancel·lació anticipada.
Aquesta anul·lació no suposa la desaparició del dret a cobrar, ja que aquest continuarà figurant en el
balanç de l'entitat però amb la consideració de dret no pressupostari convertint-se novament en
pressupostari al exercici del seu venciment o cancel·lació anticipada.
Caldrà pel dret que vencerà en l’exercici posterior el següent assentament comptable:

443X Deutors a curt/termini per ajornament i fraccionament. Operacions de gestió.
2621 Deutors a llarg termini per ajornament i fraccionament.
Drets anul pressu.corrent per ajornaments i fraccionament.

433X

Al final de l'exercici els que estan a llarg termini caldrà reclassificar-los a curt termini :
4430 Deutors a curt/termini per ajornament i fracciona.
Deutors a llarg termini per ajornament i fraccionament. 2621
Quan venci el dret a cobrar, caldrà aplicar-ho aquest al pressupost vigent:
430x DDR Pres ingrés corrent.
Deutors a curt/termini per ajornament i fracciona. 443X
En el cas de la cancel·lació avançada d'un dret amb venciment a llarg terminis caldrà aplicar-lo al
pressupost vigent:
430x

DDR Pres ingrés corrent.

Deutors a llarg termini per ajornament i fraccionament 2621

En la comptabilitat de desenvolupament del pressupost d'ingressos,:

Concep
te
Pressu
postari
Aplic 1
Aplic 2
Aplic 3
Aplic 4
Total

Previ
sió
Inici
al

Modifi
cació
Previs
ions

Previs Drets
ió
Recon
Definit eguts
iva

Drets anul·lats

Drets cancel·lats

Retor
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ptat d’
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n
ment ències es
Ingre
Liquida Fraccio Ingres Espèci
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Imp
Imp
Imp
Imp
H4332

Cancel·lació de drets
Són drets vàlids que s'extingeixen per causes diferents a la seva recaptació monetària.
Es pot produir com a conseqüència:
1. cobraments en espècie
2. per insolvència del deutor
3. d'adjudicacions de béns en pagament de deutes i altres causes,
1.-Cancel·lació de drets per cobraments en espècie té el següent assentament:
??? Compte de balanç (segons el bé rebut,)
Drets cancel·lats pressu corrent per cobram espècie. Operacions de gestió. 4380X
comptabilitat de desenvolupament d'execució del pressupost d'ingressos,
Concepte Previsi Modifica Previsió Drets
Pressupo ó
ció
Definitiv Reconeg
stari
Inicial Previsio a
uts
ns
Aplic 1
Aplic 2
Aplic 3
Aplic 4
Total

Drets anul·lats
Anul·lació Ajorname
Liquidació nt
Fracciona
ment

Drets cancel·lats
Retorn
Ingress
os

Cobram
ent
Espècie
Imp
Imp
Imp
Imp
H438

Insolvèn Altres Recap
cies
Cause tat
s

Retorn
d’
Ingres
sos

2.-Cancel·lació de drets per insolvències

Quan es declarin fallits els obligats al pagament d'un deute, aquest es declara provisionalment
extingit en la quantia procedent, atès que només la prescripció pot extingir definitivament el dret. En
el cas que aquests deutors tornin a ser solvents i si no hi ha prescripció, es procedirà a la
rehabilitació dels crèdits no cobrats, practicant una nova liquidació dels mateixos. Per tant, en el cas
d'insolvència ferma del deutor, s'efectuarà la cancel·lació del dret que caldrà registrar així:
667 Pèrdues de crèdits incobrables.
Drets cancel·lats de pressupost corrent. Per insolvències i altres causes. 4381X
3.- altres cancel.lacíons Si es tracta d'una cancel·lació de drets per condonació dels mateixos,
l'assentament serà:

651

. Subvencions.
. Drets cancel·lats de pressupost corrent. Per insolvències i altres causes..
4381X
Si es tracta d'altres causes (depuracions de saldos, defectes d'informació suficient que
impossibiliti la gestió de cobrament):
7

Vendes i ingressos per naturalesa (i d'altres segons correspongui)
. Drets cancel·lats de pressupost corrent.
Per insolvències i altres causes.

4381X

En la comptabilitat de desenvolupament del pressupost d'ingressos,

Concepte
Pressupo
stari

Aplic 1
Aplic 2
Aplic 3
Aplic 4
Total

Previsi Modifica Previsió Drets
Drets anul·lats
ó
ció
Definitiv Reconegu Anul·lació Ajorname Retorn
Liquidació nt
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Inicial Previsio a
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Fracciona os
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ment

Drets cancel·lats
Cobrame Insolvèn Altres
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cies
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Imp
Imp
Imp
Imp
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Retorn
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Imp
Imp
Imp
Imp
H4381

la informació registrada en les tres columnes habilitades per drets cancel·lats apareixerà també
reflectida en l'apartat 24.1.2. a2) de la Memòria relatiu a drets cancel·lats de pressupost corrent. En
aquest apartat de la Memòria es subministra, a més informació sobre l'import total de drets
cancel·lats, a nivell d'aplicació pressupostària. Aquest import total figurarà també en l'Estat de
liquidació del pressupost d'ingressos.

Devolució d'ingressos de drets ja cobrats
Caldrà procedir a més, al retorn de les quantitats recaptades. Cal tenir en compte:
•que l'acord de devolució d'ingressos implicarà l'aparició d'un passiu exigible per a l'entitat local,
derivat del reconeixement del dret al retorn.

•que les devolucions per anul·lació de liquidacions practicades indegudament s'aplicaran al
pressupost d'ingressos de l'exercici en vigor en el moment de realitzar el pagament del
retorn, minorant la recaptació de la corresponent aplicació pressupostària, amb independència del
pressupost al que es va aplicar l'ingrés que ha motivat el retorn. Pot provocar partides en negatiu.
la comptabilitat per partida doble, serà:
1
2
5
6
7
94
585

Finançament bàsic
Actiu no corrent
Comptes financers
Compres i despeses per naturalesa
Vendes i ingressos per naturalesa
Ingressos per subvencions
Provisió a curt termini per a devolució d'ingressos.
Creditors per devolució d'ingressos i altres minoracions..

418X

Posteriorment, en el moment del pagament del crèdit, caldrà comptabilitzar aquest i simultàniament,
registrar l'anul·lació del dret que ha motivat el retorn, mitjançant els següents assentaments:
418x

Creditors per devolució d'ingressos .
Efectiu i actius líquids equivalents

437

Devolució d'ingressos.
Drets anul·lats de pressupost corrent. Per devolució d'ingressos.

57

4339

En el cas d'existir la provisió per a devolució d'ingressos feta a fi d’exercici en previsió com
l’assentament que es va fer era de 418 (creditors per dev) a 585 (provisions a c/t), ara caldrà fer:
585 Provisió a curt termini per a devolució d'ingressos.
Creditors per devolució ingressos.

418x

Si la provisió que es va preveure va ser més elevada, caldrà fer per la diferència positiva entre
l'import de la provisió existent a fi d'exercici anterior i els imports efectivament tornats amb càrrec de la
mateixa, l’assentament
585 Provisió a curt termini per a devolució d'ingressos.
Excés de provisió per a devolució d'ingressos.

7955

En la comptabilitat de desenvolupament del pressupost d'ingressos
Concepte Previs
Pressupo ió
stari
Inicial

Aplic 1
Aplic 2
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Imp
Imp
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Retorn
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Imp
Imp
D437

En el cas que calgués anul·lar l'acord de devolució d'ingressos que ara hem vist:
• Acordades en el mateix exercici en què van ser dictats, seran registrats comptablement mitjançant
el mateix assentament realitzat en seu dia amb motiu de l'acord, però de signe negatiu.

• acordades en exercicis anteriors, així com en el de rectificació a la baixa per errors:
-120 ó Resultats d'exercicis anteriors ó
-XXX Compte de balanç (segons el bé rebut si l’import és de poca quantia)
Creditors no pressupostaris per devolució d'ingressos i altres minoracions..

-418X

devolució d'ingressos pendents de pagament que incorrin en prescripció
4183 Creditors no pressupostaris per devolució d'ingressos i altres minoració
Ingressos excepcionals.

778

Reintegraments de pagaments.
l'entitat local recupera l'import total o parcial d'un pagament realitzat.
Cal diferenciar:
a) Reintegraments de pagaments de pressupost corrent.. Aquests reintegraments, s'imputaran
al pressupost de despeses en negatiu(ja explicat a despeses). Si l’entitat però ho considera un
ingrés més per norma pròpia farà mateix assentament que el cas b)

b) Reintegraments de pagaments de pressupostos tancats. es consideren sempre com
un recurs més de l'entitat i s'imputen al Pressupost d'ingressos

4300 Deutors per drets reconeguts. Operacions gestió Cap. 3 taxes i altres I
Compte d'imputació (despesa)
ó reintegraments (si l’import és de poca quantia)
57 Efectiu i actius líquids equivalents
Deutors per drets reconeguts. Pressupost d'ingressos corrent.

???
ó 775
4300

Pressupost d'ingressos corrent: operacions de regularització a FI D’EXERCICI
Comptabilitzades totes les operacions realitzades durant l’exercici al final del mateix es
procedirà a la regularització de la comptabilitat del pressupost de ingressos, amb caràcter previ
al tancament d'aquest pressupost i al tancament de la comptabilitat.
Així doncs, al final de l'exercici es regularitzen aquests comptes, traspassant els saldos :
433XX Drets anul pressu.corrent
DDR Pres ingrés corrent. 430x
drets anul·lats per devolució d'ingressos, la regularització implica el registre de l'assentament
contrari al realitzat en el seu dia:
4339 Drets anul·lats de pressupost corrent. Per devolució d'ingressos.
Devolució d'ingressos. 437

Evidentment, aquesta regularització només es registra en la comptabilitat per partida doble

Pressupost d'ingressos corrent: Tancament del Pressupost
Si l'entitat utilitza els comptes del grup 0 “Comptes de control pressupostari” (que tenen una durada
anual) , després de la regularització es procedirà al registre a la comptabilitat per partida doble del
tancament del pressupost d'ingressos. Amb això es persegueix cancel·lar els saldos dels comptes
que reflecteixen les operacions del pressupost d'ingressos que no tenen rellevància patrimonial, és a
dir, les recollides en el subgrup 00 “De control pressupostari. Exercici corrent” .
Per cancel·lar el saldo que presenta en aquest moment el compte 008 “Pressupost de ingressos:
previsions definitives", es realitzarà el següent assentament per l'import d’aquest saldo:
Una vegada registrat aquest assentament i els corresponents al tancament del pressupost de
despeses, el compte 000 “Pressupost exercici corrent” quedarà també saldat.

000

Pressupost exercici corrent.
Pressupost d'ingressos: previsions definitives. 008

OPERACIONS D’INGRESSOS de pressupostos tancats

HI haurà a pressupostos tancats, l’agrupació de totes les operacions que es realitzin relatives a
drets reconeguts d’ exercicis anteriors, és dir pendents de cobrament a l'inici de l'exercici actual.
El registre comptable d'aquests drets de pressupostos tancats es fa als comptes següents:
- 4310. Operacions de gestió.
- 4311. Altres comptes a cobrar.
- 4312. Inversions financeres en entitats del grup, multigrup i associades.
- 4313. Altres inversions financeres.
- 434 “Drets anul·lats de pressupostos tancats” i
- 439 “Drets cancel·lats de pressupostos tancats”
Pel que fa a la comptabilitat de desenvolupament de pressupostos d'ingressos tancats, les
operacions es registraran mitjançant anotacions en l'aplicació pressupostària que correspongui i
en la columna corresponent del següent estat o un altre similar:
Concepte
Pressup

Drets
Pendent
1.gener

Modificació
Drets
Reconeguts

Drets
Recaptats

D431

+/- D431

H431

Drets anul·lats per

Drets cancel·lats per

Anul·lació
Liquidació

Ajornament
Fraccionment

Cobrament
Espècie

Insolvències

Altres
Causes

Per
Prescripció

H4340

H4342

H4390

H4391

H4391

H4392

Con 1
Con 2
Con 3
Total

Tancat el pressupost, els drets pressupostaris reconeguts durant el mateix, pendents de cobrament a
31 de desembre, quedaran integrats en l'agrupació de pressupostos tancats des del dia 1 de gener de
l'exercici següent.
A la comptabilitat per partida doble, el dia 1 de gener es traspassen, directament, sense necessitat de
realitzar cap assentament, els saldos que presentaven els divisionaris del compte 430 “Deutors per
drets reconeguts. Pressupost d'ingressos corrent” a 31 de desembre de l'exercici anterior, als
divisionaris corresponents del compte 431 “Deutors per drets reconeguts. Pressupostos d'ingressos
tancats".
Les operacions que es poden realitzar en relació amb pressupostos d'ingressos ja tancats són les
següents:
1. Rectificació del saldo inicial de drets reconeguts.
2. Extinció de drets reconeguts en exercicis anteriors per:
a) Recaptació
b) Anul·lació
c) Cancel·lació

Al final de l'exercici caldrà regularitzar la comptabilitat del pressupost d'ingressos.

1.- Rectificació del saldo inicial de drets reconeguts
Cal fer-ho quan es detecten errors o omissions en relació al que es va comptabilitzar al seu
moment. Aquesta rectificació pot ser tant a l'alça com a la baixa.
Es registrarà mitjançant un assentament, amb signe positiu o negatiu, en funció de si es tracta
d'una modificació l'alça o a la baixa,
431X

DDR Prep ingressos tancats.
Resultats d'exercicis anteriors ó
(Si es de poca importància) Compte de balanç en el qual es va anotar anteriorment

En la comptabilitat de desenvolupament de pressupostos d'ingressos
aquesta rectificació del saldo inicial de drets s'anotarà, amb signe positiu o negatiu,
Concept
e
Pressup

Drets
Modificaci Drets
Drets anul·lats per
Pendent ó
Recaptat Anul·lació
Ajornament
1.gener Drets
s
Liquidació
Fraccioname
Reconegut
nt
s

Con 1
Con 2
Con 3
Total

+/- D431

Cobrament
Espècie

Drets cancel·lats per
Insolvèncie Altres
s
Causes

120 ó
XXXX
tancats,

Per
Prescripci
ó

2- Extinció de drets reconeguts en exercicis anteriors per:
a) Recaptació de drets
b) La recaptació de drets de pressupostos tancats es comptabilitza de forma similar a l’esmentat per
a la recaptació de drets de pressupost corrent, variant únicament el compte d'abonament,
57

. Efectiu i actius líquids equivalents

. DDR Prep ingressos tancats. 431X
Aquesta operació s'anotarà a la comptabilitat pressupostària:
Concept
e
Pressup

Con 1
Con 2
Con 3
Total

Drets
Pendent
1.gener

Drets anul·lats per
Modificaci Drets
Ajornament
Cobrament
ó
Recaptat Anul·lació
Liquidació
Fraccionamen Espècie
Drets
s
t
Reconegut
s

Drets cancel·lats per

Insolvèncie
s

Altres
Causes

431

b) .-Anul·lació de drets :anul·lació de liquidacions , ajornaments i fraccionaments
L'anul·lació de drets de pressupostos tancats es pot originar per :
• 4340. Per anul·lació de liquidacions. I les seves divisionàries
• 4342. Per ajornament i fraccionament. I les seves divisionàries

Per
Prescripci
ó

Anul·lació de drets per anul·lació de liquidacions.
120 Resultats d'exercicis anteriors ó
??? Compte de balanç (si es de poca importància i es van registrar)
Drets anul·lats de pressupostos tancats. Per anul·lació de liquidacions.

434X

Anul·lació de drets per ajornament i fraccionament

443x Deutors a curt/termini per ajornament i fracciona.
253 Crèdits a llarg termini a entitats del grup, multigrup i associades.
2621 Deutors a llarg termini per ajornament i fraccionament.
Drets anul·l pressut tancats per ajornament i fraccionament.. 4342x
En la comptabilitat de desenvolupament de pressupostos d'ingressos tancats de cada tipus d’anul.lació:
Concept Drets
e
Penden
Pressup t
1.gener
Con 1
Con 2
Con 3
Total

Modificaci Drets
Drets anul·lats per
Drets cancel·lats per
ó
Recaptats Anul·laci Ajornament Cobramen Insolvènci Altres Per
ó
Fraccioname t
es
Causes Prescripció
Drets
Liquidaci nt
Espècie
Reconeguts
ó

H4340

H4342

c.- Cancel·lació de drets
Es pot produir a causa d'adjudicacions de béns en pagament de deutes, altres cobraments en
espècie, per prescripció i per la insolvència del deutor o altres causes legalment establertes.
Cancel·lació de drets pel seu cobrament en espècie.
?????

Compte de balanç (en funció del bé rebut)
Drets cancel·lats de pressupostos tancats. Per cobraments en espècie. 439X

Cancel·lació de drets per insolvències i altres causes..
667 Pèrdues de crèdits incobrables.
Drets cancel·lats de pressupostos tancats. Per insolvències i altres causes. 4391X
cancel·lació de drets per condonació dels mateixos

651 Subvencions.
Drets cancel·lats de pressupostos tancats. Per insolvències i altres causes. 4391X
Si es tracta d'altres causes (depuracions de saldos, defectes d'informació suficient que
impossibiliti la gestió de cobrament)
XXXX Compte d’imputació de l’ingrés (habitualment 7)
Drets cancel·lats de pressupostos tancats. Per insolvències i altres causes. 4391X

Cancel·lació de drets per prescripció.- els drets prescriuen als quatre anys. Els drets que hagin prescrit
es donaran de baixa en els respectius comptes, prèvia tramitació de l'oportú expedient.

6671 Pèrdues de crèdits incobrables. Amb altres entitats.
Drets cancel·lats de pressupostos tancats. Per prescripció. 4392x
En la comptabilitat de desenvolupament de pressupostos d'ingressos tancats, aquestes
cancel·lacions de drets seran registrades anotant l'import corresponent
Concepte Drets
Modificació Drets
Drets anul·lats per
Drets cancel·lats per
Pressup Pendent Drets
Recapta Anul·lació
Ajornament Cobrament Insolvèncie Altres
1.gener Reconeguts ts
Liquidació
Fraccioname Espècie
s
Causes
nt

Per
Prescripci
ó

Con 1
Con 2
Con 3
Total

H4390

H4391

H4391

H4392

Regularització DEL PRESSUPSOT D’INGRESSOS tancats
Al final de l'exercici, una vegada comptabilitzades totes les operacions realitzades durant el mateix, cal
regularitzar els comptes de drets reconeguts de pressupostos tancats que hagin estat anul·lats o
cancel·lats durant l’exercici a fi que els saldos dels divisionaris del compte 431 “Deutors per drets
reconeguts. Pressupostos d'ingressos tancats” reflecteixin, després d'aquesta regularització, els drets
liquidats en exercicis anteriors pendents de cobrament en aquesta data.
Per a això, es traspassaran els saldos dels divisionaris dels comptes 434 “Drets anul·lats de pressupostos
tancats” i 439 “Drets cancel·lats de pressupostos tancats” als divisionaris corresponents del compte 431
“Deutors per drets reconeguts. Pressupostos d'ingressos tancats":
434XX
4342X
4390X
4391x
4392x

Drets anul·lats de pressupostos tancats. Per anul·lació de liquidacions.
Drets anul·l pressup tancats per ajornament i fraccionament.
Drets cancel·lats de pressupostos tancats. Per cobraments en espècie.
Drets cancel·lats de pressupostos tancats. Per insolvències i altres.
Drets cancel·lats de pressupostos tancats. Per prescripció.
DDR Prep ingressos tancats. 431X

Evidentment, aquesta regularització només es registra en la comptabilitat per partida doble no
a la pressupostària.

OPERACIONS D’INGRESSOS RELATIVES A EXERCICIS POSTERIORS
Els compromisos d'ingressos amb càrrec a pressupostos d'exercicis posteriors igual que els imputables
al pressupost corrent, no es comptabilitzen per partida doble, però sí que ha de portar un
registre dels mateixos i informar-ne a l’apartat 24.3.2 de la Memòria, tal com indica el PGCPAL 2013.
Aquest especifica que cal informar dels compromisos d'exercicis posteriors, a nivell d'aplicació
pressupostària indicant la seva descripció i distingint els imports corresponents als compromisos
concertats imputables a les successives anualitats.

