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1. LES ESTRUCTURES DEL PRESSUPOST



1. Les estructures del pressupost

Els estats d'ingressos i de despeses dels pressupostos de les entitats locals es confeccionen
d'acord amb l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura
dels pressupostos de les entitats locals

ESTAT CLASSIFICACIÓ CRITERI QÜESTIÓ

Ingressos
/Despesa

Orgànica 
(opcional)

Responsable de la despesa o de l’ingrés Qui?

Despesa Programes 
(obligatòria)

Finalitat/objectiu de la despesa Per a què?

Ingressos
/Despesa

Econòmica 
(obligatòria)

Naturalesa de l'ingrès o despesa En què?



1. Les estructures del pressupost

DESPESA

PER A QUÈ?

Classificació per programes

Annex 1 Ordre
EHA/3565/2008

EN QUÈ?

Classificació econòmica

Annex 3 Ordre
EHA/3565/2008

QUI?

Classificació orgànica

Bases d’execució entitat
local



1. Les estructures del pressupost

INGRÉS

EN QUÈ?

Classificació econòmica

Annex 4 Ordre EHA/3565/2008

QUI?

Classificació orgànica

Bases d’execució entitat local



1. Les estructures del pressupost

Classificació Econòmica Despesa (annex 3 Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre)

Capítol

1r dígit

Article

2n dígit

Concepte

3r dígit

Subconcepte

4rt dígit

Partida

5è dígit

Classificació per programes Despesa (annex 1 Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre) 

Àrea de despesa

1r dígit

Política de 
depesa

2n dígit

Grup de 
programes

3r dígit

Programes

4rt dígit

Subprogrames

5è dígit

Classificació Econòmica Despesa (annex 4 Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre)

Capítol

1r dígit

Article

2n dígit

Concepte

3r dígit

Subconcepte

4rt dígit

Partida

5è dígit



1. Les estructures del pressupost. Supòsit pràctic

TIPUS D’ENS DESCRIPCIÓ
ORDRE 

EHA/3565/20
08

Entitat principal Diputació de Girona
Organismes autònoms A) O.A. de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut)

B) Xarxa Local de Municipis Gironins (Xaloc)

C) O.A. Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de 
Girona

Entitats públiques empresarials Entitat pública empresarial local Semega

Societats mercantils de participació social majoritària A) Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA

B) SUMAR, Empresa d’Acció Social, SL
Fundacions i institucions sense ànim de lucre A) Fundació Casa de Cultura de Girona

Consorcis (*) A) Consorci de la Costa Brava
B) Consorci de les Vies Verdes de Girona

C) Consorci de les Gavarres

1. De les entitats que formen part del sector públic de la Diputació de Girona, respon quines han d’aplicar l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 
de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats locals? 



1.1. Les estructures del pressupost. Classificació per programes (per a què?)

  
DESPESA

1 Serveis públics bàsics

Despeses originades pels serveis públics bàsics que, amb caràcter 
obligatori, han de prestar els municipis d'acord amb l'article 26.1 
LBRL o les províncies d'acord amb l'article 31.2 ex. Seguretat, 
mobilitat ciutadana, habitatge, urbanisme i medi ambient

2
Actuacions de proteció i promoció 
social

          
funcionaris, atencions de caràcter benèfico assistencial, atencions a 
grups amb necessitats especials, serveis socials o promoció social....

3
Producció de béns públics de 
caràcter preferent

Despeses de l entitat relatives a la sanitat, educació, cultura, oci, 
esport, i en general, relacionades amb la millora de la qualitat de 
vida.

4 Actuacions de caràcter econòmic
       

econòmica ex. infraestructures bàsiques i de transports; agricultura, 
ramaderia i pesca; industria i energia, ....

9 Actuacions de caràcter general
          

suport administratiu i tècnic de l'organització. Ex. administració 
general, participació ciutadana, atenció als ciutadans,

0 Deute públic Despeses relatives a les amortitzacions i interessos dels préstecs



1.2. Les estructures del pressupost. Classificació econòmica de la despesa ( en què?)
CAPÍTOL DESPESA DESCRIPCIÓ

1 Despeses de personal Retribucions fixes i variables al personal, cotitzacions a 
la S.Social i despeses socials

2 Despeses en béns corrents i serveis Despeses necessàries per a l'exercici de les activitats 
pròpies i es caracteritzen per:

a. Són béns fungibles
b. Tenen una durada previsiblement  menor a un any
c. No són susceptibles d'incloure en l'inventari de béns
Ex.
Arrendaments, reparacions, manteniment, 
subministraments, treballs tècnics realitzats per 
empreses,....

3 Despeses financeres Interessos derivats de préstecs, així com despeses 
d'emissió o formalització d'operacions

4 Transferències corrents Transferències o subvencions finalistes a entitats 
públiques o privades destinades a finançar despeses 
corrents i es classifiquen atenent el destinatari

5 Fons de contingència Per a l'atenció de necessitats imprevistes, inajornables i 
no discrecionals, per a les quals no existeix crèdit 
pressupostari o el previst és insuficient

6 Inversions reals Despeses inventariables, és a dir:

a. No són béns funbigles

b. Tenen una durada superior a un any (edifici, cotxe, 
ordinador, ....)
c. S'han d'inventariar, és a dir, donar d'alta en 
l'inventari de béns

d. No són despeses reiteratives

Ex. Edificis, ordinadors, mobiliari oficina, vehicles, etc.

7 Transferències de capital Aportacions a entitats públiques o privades destinades 
a finançar despeses de capital o inversions i es 
classifiquen atenent el seu destinatari

8 Actius financers Adquisició d'actius (ex. accions, bons, etc..)

9 Passius financers Amortitzacions de préstecs
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1.3. Les estructures del pressupost. Classificació econòmica de l’ingrés (en què?)
CAPÍTOL INGRESSOS DESCRIPCIÓ

1 Impostos directes Impostos que es paguen directament a l'administració, 
sense intermediaris, que graven la possessió d'un 
patrimoni o l'obtenció d'una renda. Ex. Impost béns 
immobles (IBI), Impost Activitats Econòmiques (IAE), 
impost sobre vehicles de tracció mecànica 

2 Impostos indirectes Impostos que l'Estat recapta mitjançant un intermediari, 
és a dir, que el contribuent no paga directament a 
l'administració. Exemple: IVA, Impost sobre 
hidrocarburs, impost sobre alcohol, etc..

3 Taxes i altres ingressos Ingressos per taxes, preus públics, contribucions 
especials o altres ingressos

4 Transferències corrents Transferències o subvencions finalistes d'entitats 
públiques o privades destinades a finançar despeses 
corrents i es classifiquen atenent el concessionari

5 Ingressos patrimonials Ingressos de naturalesa no tributària procedents de 
rendes de la propietat o del patrimoni de l'entitat local 
com. Interessos de dipòsits bancaris o arrendaments 
d'immobles

6 Alienació d'inversions reals Ingressos procedents de la venda o entrega de béns 
propietat de l'entitat local com. Terrenys, 

7 Transferències de capital Transferències o subvencions finalistes d'entitats 
públiques o privades destinades a finançar inversions i 
es classifiquen atenent el concessionari

8 Actius financers Venda d'actius (ex. accions, bons, etc..) o ingrès de les 
bestretes concedides al personal

9 Passius financers Previsió de préstecs que es preveuen formalitzar o 
contractar pel finançament de les inversions

TIPUS D'INGRÈS
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1.4. Les estructures del pressupost. Classificació orgànica (qui ingressa o qui gasta?)

Àrea
10 CORPORACIÓ 100 Òrgans de govern

110 Presidència
111 Oficina de Difusió
112 Oficina de Protocol, Premsa i Comunicació
113 Oficina de Serveis Lingüístics
114 Unitat de Gestió de la Informació
200 Secretaria General
201 Serveis Jurídics
202 Servei d'Arxius i Gestió de Documents
203 Contractació
204 Serveis Interns
206 Patrimoni
207 Intervenció
208 Tresoreria

21 RECURSOS HUMANS 210 Recursos Humans
22 PROMOCIÓ ECONÒMICA 220 Promoció Econòmica-Diplab
30 MEDI AMBIENT 300 Medi Ambient
31 XARXA VIÀRIA 310 Xarxa Viària
32 PROGRAMES EUROPEUS 320 Servei de Programes Europeus

400 Assistència i Cooperació als Municipis
401 Servei d’Arquitectura
402 Servei d’Enginyeria
403 Habitatge
404 Bon Govern, Transparència i Participació
500 Cooperació Cultural
501 Biblioteques
502 Centre de la Imatge
503 Comunicació Cultural
505 Monuments

51 NOVES TECNOLOGIES 510 Noves Tecnologies
52 ESPORTS 520 Servei d'Esports

2. PROMOCIÓ ECONÒMICA, 
ADMINISTRACIÓ I HISENDA

20 ADMINISTRACIÓ I HISENDA

Subàrea Centre Gestor

1. ÒRGANS DE GOVERN 11 PRESIDÈNCIA

3. TERRITORI I SOSTENIBILITAT

4. COOPERACIÓ LOCAL, HABITATGE I 
BON GOVERN

40 COOPERACIÓ LOCAL, HABITATGE I 
BON GOVERN

5. CULTURA, EDUCACIÓ, NOVES 
TECNOLOGIES, ESPORTS I BENESTAR

50 CULTURA I EDUCACIÓ

Exemple de classificació orgànica: Diputació de Girona



1.4. Les estructures del pressupost. Exemple (Base 5 d’execució del pressupost de la DdGi)



1.5. Les estructures del pressupost. Supòsit pràctic

2. D'acord amb l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de setembre,  quins capítols de despesa es corresponen als següents supòsits pràctics:

SUPÒSITS ENTITAT LOCAL CAPÍTOL

1. Compra del programa informàtic “ gestor electrònic d’expedients” per a l’ajuntament.

2. Servei d’implantació i formació del personal de l’ajuntament per a l’aplicació del nou gestor electrònic
d’expedients.

3. Línia de subvencions a les empreses del poble per a la reducció consum energia elèctrica

4. En el marc de les directrius de la Llei General de Pressupostos de l'Estat, l’ajuntament aprova la
convocatoria de selecció de personal de suport administratiu

5. Línia de subvencions a les famílies de baixa renda per a la compra d’ordinadors portàtils per a
l’establiment de l’ensenyament a distància

6. L’amortització del préstec a llarg termini formalitzat el 2018

7. Els interessos del préstec a llarg termini formalitzat el 2018



1.5. Les estructures del pressupost. Supòsit pràctic

3. D'acord amb l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de setembre,  quins capítols d’ingrés es corresponen als següents supòsits pràctics:

SUPÒSITS ENTITAT LOCAL CAPÍTOL

1. L’impost béns immobles de naturalesa urbana

2. Taxa pel servei d’abastament d’aigua

3. Preu públic pel servei d’escola bressol

4. Venda d’un edifici

5. L’ingrés del préstec formalitzat

6. Subvenció de la UE per finançar cursos de formació

7. Subvenció de la Generalitat per a l’adquisició de vehicles híbrids per a la policia local

8. Arrendament local ajuntament



2. L’APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA



2.  L’aplicació pressupostària

Què és l’aplicació pressupostària? 

• La combinació de les classificacions orgànica (si s’escau), per programes i econòmica del pressupost de despeses

constitueix l’aplicació pressupostària (article 6 Ordre EHA/3565/2008).

• El registre comptable dels crèdits, les seves modificacions i de les operacions d’execució del pressupost es realitzarà, com

a mínim, sobre l’aplicació pressupostària (article 7.1. Ordre EHA/3565/2008).

Qui gasta 
(opcional) Per a què En què Aplicació

pressupostària



2.  L’aplicació pressupostària



2. L’aplicació pressupostària. Supòsit pràctic

4. Determina les aplicacions pressupostàries del Servei de medi ambient de l’ajuntament tenint en compte que
l’estructura del pressupost, d’acord amb les bases d’execució, és 3 dígits a nivell de programa i 3 dígits a nivell
econòmic:

PROG ECON DESCRIPCIÓ C.INICIALS

Remuneracions personal laboral temporal Medi Ambient 72.000

Manteniment infraestructures i béns naturals per a la prevenció incendis 50.000

Subministrament de vestuari Medi Ambient 6.000

A Ajuntament de Vilapoble - Fira Sant Antoni 1.000

Adquisició maquinària de camp Medi Ambient 500

170 131

170 210

170 221

170 462

170 623



3. CRÈDIT PRESSUPOSTARI



3. Crèdit pressupostari

Què és el crèdit pressupostari?

Article 8 ORDRE EHA/3565/2008, de 3 de desembre. El crèdit pressupostari és la quantia de diner que

s’assigna a cada aplicació pressupostària per poder realitzar o dur a terme una despesa, i es pot distingir entre:

Prog. Eco. Descripció a.Crèdits inicials b. MdC c. Totals (a+b)

121 62300 Inversió en maquinària, instal.lacions i utillatje 26.200,00 1.200,00 27.400,00

TOTAL 26.200,00 1.200,00 27.400,00

A)CRÈDITS INICIALS

=

Crèdit assignat a cada aplicació pressupostària

(ex. 26.200,00 €)

B) CRÈDITS TOTALS O DEFINITIUS

=

Crèdit INICIAL +- MODIFICACIONS

(ex. 27.400,00 €)



4. SITUACIÓ DEL CRÈDIT



4. Situació del crèdit

QUÈ PODEM FER RESPECTE 
ELS CRÈDITS INICIALS O 

DEFINITIUS?

1. CANVIAR LA 
SITUACIÓ (ART. 30-33 

RD 500/1990)

Crèdit disponible

Crèdit retingut

Crèdit no disponible

2. EXECUTAR LA 
DESPESA (ART. 52 RD 

500/1990)

A: Autorització de la 
despesa 

D: Compromís de la 
despesa

O: Reconeixement de 
l’obligació

P: Ordenació de 
pagament



4.1. Crèdits disponibles

En principi, tots els crèdits, siguin inicials o definitius, es troben en la situació de crèdits disponibles per a la seva execució

(art. 30.2. RD 500/1990).

Per tant, són crèdits disponibles:

a. Els aprovats amb el pressupost (ex. Els crèdits disponibles a 1/1 de l'aplicació 121 62300 són 26.200 euros);

b. Els que resulten d’una modificació de crèdit que augmenta el pressupost (ex. Els crèdits disponibles de l'aplicació després

de la modificació són 27.400 euros);

c. O els que resulten de gravar les fases d'execució pressupostària (ex. Els crèdits disponibles de l'aplicació un cop gravat

l'ADO són 1.400 euros d'acord amb ex. Següent (C.totals – ADO= 27.400-26.000)

Prog Eco. Descripció a.Crèdits inicials b. MdC c. Totals (a+b) d. ADO e. Disponible 
(c-d)

121 62300 Inversió  maquinària, 
instal·lacions i  utillatge

26.200,00 1.200,00 27.400,00 26.000,00 1.400,00

T. 26.200,00 1.200,00 27.400,00 26.000,00 1.400,00



4.2. Crèdits retinguts i crèdits no disponibles

CRÈDITS RETINGUTS CRÈDITS NO DISPONIBLES

DEFINICIÓ És un certificat de l’interventor acreditatiu de l’existència de 
saldo suficient respecte a una aplicació pressupostària.

D’acord amb l’art. 33 RD 500/1990 és l’acte mitjançant el qual 
s’immobilitza la totalitat o part del crèdit d’una aplicació 
pressupostària declarant-lo com a no susceptible d’utilització.

Per a realitzar una despesa

Per a realitzar una transferència de crèdit (1 tipus de 
modificació de crèdit)

La seva emissió comporta la retenció automàtica del crèdit i, en 
conseqüència, la disminució del crèdit disponible.

a) No comporta l’anul·lació del crèdit simplement restarà 
inutilitzable, és a dir, no es podrà realitzar despeses ni efectuar 
transferències o baixes de crèdit.

b) No es pot incorporar a l’exercici següent el crèdit no 
disponible a 31/12.

COMPETÈNCIA El Ple de la corporació declara la no disponibilitat de crèdits així 
com la seva reposició.

Retenció de crèdit per a iniciar la contractació del contracte de 
neteja anualitat 2018 (RC per a gastar)

Es declaren crèdits no disponibles per evitar liquidar un 
pressupost amb dèficit perquè s’han liquidat menys drets dels 
pressupostats.

Retenció de crèdit per a iniciar la transferència de crèdit de 
l'aplicació de vehicles a l'aplicació del contracte de material 
d'oficina (RC per a transferència)

CONSEQÜÈNCIA

FINALITAT

EXEMPLE



4.2. Crèdits retinguts i crèdits no disponibles

5. Es necessita acreditar l’existència de crèdit per fer front a l'inspecció tècnica d’un vehicle, per import de 100,00 €.

Es demana:

a) En quina aplicació pressupostària gravarem la retenció?

b) Quin crèdit restarà disponible a l'aplicació pressupostària un cop es gravi la retenció de crèdit?

Prog Econ Descripció a. Crèdits
inicials

b. Modif. 
Crèdit

c. Crèdits
totals (a+b)

d. RC e. Crèdit 
disponible 

aplicació (c-d)

424 212 Reparacions 
vehicles

1.000,00 0,00 1.000,00

424 222 Telèfons 500,00 0,00 500,00

TOTAL 1.500,00 0,00 1.500,00

100,00 900,00



5. LA VINCULACIÓ JURÍDICA



5.  La vinculació jurídica

1. LÍMIT QUALITATIU. Els crèdits per a despeses es destinen exclusivament a la finalitat específica per a la qual hagin estat

autoritzats en el seu pressupost general o en les seves modificacions degudament aprovades. Ex. Aplicació pressupostària per

a l'adquisició de vehicles no s'hi pot imputar una subvenció a un ajuntament.

Per garantir el compliment de les limitacions qualitativa i quantitativa, s’estableix el nivell de vinculació jurídica.

En conseqüència, no es podran adquirir compromisos de despesa en una quantia superior a l’import dels crèdits esmentats, i

seran nuls de ple dret els acords, resolucions i els actes administratius que infringeixen aquesta norma, sens perjudici de les

responsabilitats que s’hagin originat. Ex. El crèdit assignat a l'aplicació pressupostària per a l'adquisició de vehicles és de

60.000 euros i, per tant, no podem comprar cotxes per 72.000 euros.

2. LÍMIT QUANTITATIU. Els crèdits per a despeses tenen caràcter limitador i vinculant.

El crèdit assignat a cada aplicació (crèdit pressupostari) està subjecte a:



5.  La vinculació jurídica

REGLA GENERAL (Base 6.2 d’execució del pressupost 2020 de la Diputació de Girona)

Orgànica
(3 dígits)

I. Àrea
d’actuació II. Subàrees III. Centres 

gestors

Programa
(4 dígits)

I. Àrea de 
despesa

II. Política de 
despesa

III. Grup de 
programes IV. Programa

Econòmica
(5 dígits)

I. Capítol II. Article III. Concepte
IV. Sub

concepte
V. Partida

EXCEPCIONS:

Orgànica
(3 dígits)

I. Àrea
d’actuació II. Subàrees III. Centres 

gestors

Programa
(4 dígits)

I. Àrea de 
despesa

II. Política de 
despesa

III. Grup de 
programes IV. Programa

Econòmica
(5 dígits)

I. Capítol II. Article III. Concepte
IV. Sub

concepte
V. Partida

1. A NIVELL APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: crèdits ampliables, projectes amb finançament afectat i crèdits de subvencions nominatives

2. A NIVELL D’ÀREA DE DESPESA I CAPÍTOL: Crèdits del capítol 1 despeses de personal

Orgànica
(3 dígits)

I. Àrea
d’actuació II. Subàrees III. Centres 

gestors

Programa
(4 dígits)

I. Àrea de 
despesa

II. Política de 
despesa

III. Grup de 
programes IV. Programa

Econòmica
(5 dígits)

I. Capítol II. Article III. Concepte
IV. Sub

concepte
V. Partida



5.  La vinculació jurídica

EXEMPLE

1. Les aplicacions que tenen el mateix nivell de vinculació jurídica comparteixen el crèdit, i per tant, es pot gastar

indistintament en qualsevol d’elles, evitant successives modificacions de crèdit, i per tant, una gestió pressupostària

més eficaç.

Org. Pro. Eco. Descripció Disp. aplicació Disp. X vinc.

700 121 21200 Manteniment d'edificis i altres construccions 90.000,00 251.000,00

700 121 21300 Manteniment de maquinària, instal.lacions i utillatge 46.000,00 251.000,00

700 121 22400 Assegurances de vehicles 26.000,00 251.000,00

700 121 22401 Assegurances d'edificis i altres 55.000,00 251.000,00

700 121 22501 Impostos sobre vehicles 8.000,00 251.000,00

700 121 22609 Despeses diverses 25.000,00 251.000,00

700 121 22706 Estudis i treballs tècnics 1.000,00 251.000,00

700 121 62200 Inversió en edificis i altres construccions 219.711,58 302.111,63

700 121 62300 Inversió en maquinària, instal.lacions i utillatje 26.200,00 302.111,63

700 121 62500 Inversió en mobiliari i estris 31.200,00 302.111,63

700 121 68500 Inversió en béns de caràcter històrico-artístic 25.000,05 302.111,63

TOTAL 553.111,63

2. La suma del crèdit disponible per aplicació= suma del disponible per vinculació



5.  La vinculació jurídica

Detall operacions:



5.  La vinculació jurídica



5.  La vinculació jurídica

6. L’organisme presenta a data d’avui el següent estat d’execució:

Org. Pro. Eco. Descripció de crèdits disponibles de crèdits disp. a nivell de vinculació
3260 21200 Reparació i manteniment d'edificis 4.476,36 102.776,07
3260 21600 Reparació i manteniment equips processos informació 5.111,39 102.776,07
3260 22000 Material ordinari no inventariable 2.020,66 102.776,07
3260 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 50,02 102.776,07
3260 22002 Material informàtic no inventariable 1.875,57 102.776,07
3260 22100 Energia elèctrica -2.527,60 102.776,07
3260 22110 Productes de neteja i sanitaris 365,86 102.776,07
3260 22199 Altres subministraments 483,89 102.776,07
3260 22200 Telefòniques 5.572,00 102.776,07
3260 22201 Postals 487,41 102.776,07
3260 22601 Atencions protocolàries i representatives -32,71 102.776,07
3260 22602 Publicitat i propaganda 5.876,19 102.776,07
3260 22603 Publicació en diaris oficials 1.000,00 102.776,07
3260 22606 Reunions, conferències i cursos 29.227,59 102.776,07
3260 22609 Activitats culturals 26.863,34 102.776,07
3260 22699 Altres despeses diverses 3.538,93 102.776,07
3260 22700 Neteja 28.007,48 102.776,07
3260 22799 Altres treballs realitzats altres empreses i professionals -9.620,31 102.776,07
3260 35900 Altres despeses financeres 10,00 10,00
3260 48001 Beques d'estudi 225,00 2.428,29
3260 48002 Beques de segon instrument 2.084,29 2.428,29
3260 48003 A l'associació de pares alumnes 1.000,00 2.428,29
3260 48004 Quotes a entitats sense ànim de lucre -881,00 2.428,29
3260 62300 Instruments musicals 1.928,00 17.432,85
3260 62301 Equipament so, tractament imatges i altres 1.015,00 17.432,85
3260 62500 Mobiliari i estris -250,88 17.432,85
3260 62600 Equips pels processos d'informació 2.910,40 17.432,85
3260 62900 Fons bibliogràfic i audiovisual 4.806,60 17.432,85
3260 62901 Estris i equipament administratiu 7.023,73 17.432,85



5.  La vinculació jurídica

6. Respon si es disposa de crèdit suficient i adequat per fer front a:

1. La licitació relativa al subministrament de material d'oficina per import de 3.500 euros

2. La pròrroga del contracte de neteja per import de 20.000 euros

3. La convocatòria de beques d’estudi per import de 4.500 euros

4. L'adquisició de mobiliari d'oficina per al nou equip de suport administratiu per 6.500 euros

5. La concessió de la subvenció nominativa a favor de l'Associació de musics SCCL per 1.200 euros

CRÈDIT

Adequat Suficient

SI SI, gràcies al crèdit
per vinculació

SI SI, crèdit per 
aplicació

SI NO

SI SI, gràcies al crèdit
per vinculació

NO NO



5. La vinculació jurídica

ES PODEN GRAVAR? POSITIU NEGATIU

RC PER GASTAR SI

SI, perquè podem estirar crèdit per 
vinculació tenin en compte com 

s'executen la resta de les aplicacions 
de la vinculació jurídica

RC PER A 
TRANSFERÈNCIA SI

NO. Art. 31.2.b RD 500/1990. En el 
cas de retencions per a 

transferències de crèdit ha 
d'existir saldo a nivell d'aplicació 

pressupostària.

FASES D'EXECUCIÓ (A, 
D,O)

SI

SI, perquè podem estirar crèdit per 
vinculació tenin en compte com 

s'executen la resta de les aplicacions 
de la vinculació jurídica

SALDO NEGATIU APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA

a) Ens informa que l'aplicació ha 
GASTAT O EXECUTAT més crèdit 

del previst inicialment 

b) Ens informa de la necessitat 
d'una MODIFICACIÓ DE CRÈDIT

SALDO CRÈDIT DISPONIBLE PER APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA



6. QUÈ HEM ACONSEGUIT



2. El crèdit pressupostari és la quantia de diner que s’assigna a cada aplicació pressupostària per poder realitzar o dur a
terme una despesa

Crèdit INICIALMENT
assignat

Exemple:

3. Distingim: Crèdit DEFINITIU=
Crèdit INICIAL

+/-MODIFICACIONS

4. Situacions del crèdit:

Org. Pro. Eco. Descripció Crèdits
inicials

Modifica.
crèdit

Crèdits
definitius

Retingut No 
disponible

Crèdits
disponibles

320 4620 22706 Estudis i treballs tècnics Prog. 
Europ.

50.000,00 10.000,00 60.000,00 20.000,00 10.000,00 30.000,00

en situació 
disponible 

per
a la seva
execució

a. Realitzar despesa o  Transferir
crèdit o donar-lo de baixa

b. Es reté crèdit amb un certificat de 
l’interventor que acredita que 

existeix saldo suficient
c. Minora crèdit aplicació

a. El Ple acorda
immobilitzar crèdit.
b. Crèdit bloquejat
aplicació i que no es 

pot utilitzar

5. Crèdit disponible per aplicació = Crèdits definitius – Crèdits retinguts - Crèdits no disponibles
30.000= 60.000 -20.000-10.000

6. Crèdit per vinculació jurídica = límit quantitatiu que ens determinarà la necessitat o no de recorrer a una modificació de
crèdit

1. Elaborar el pressupost d’una entitat local a partir de les estructures regulades a l’Ordre EHA/3565/2008



7. SUPÒSIT PRÀCTIC FINAL DE REPÀS
KAHOO.IT



MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ!

M. Del Mar Domènech Sistané

Cap del Servei de Comptabilitat i Pressupostos de la Diputació de Girona

mdomenech@ddgi..cat
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