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SESSIÓ 3



1. LES FASES D’EXECUCIÓ DE LA DESPESA



1.1. Règim Jurídic (on)



1.1.  Les Fases d’Execució. Règim Jurídic

Article 184 RDL 
2/2004, de 5 de març, 

TRLRHL

Articles 52-68 RD 
500/1990

Base d’execució de 
l’entitat local 

(Exemple Bases 23-26 i 
53 DdGi)



1.2. Què són?



1.2  Les Fases d’Execució. Definició

QUÈ PODEM FER RESPECTE ELS 
CRÈDITS INICIALS O DEFINITIUS?

1. CANVIAR LA SITUACIÓ
(ART. 30-33 RD 500/1990)

Crèdit disponible

Crèdit retingut
(ART. 32 RD 500/1900)

Crèdit no disponible
(ART. 33 RD 500/1990)

2. EXECUTAR LA DESPESA 
(ART. 52 - 68 RD 500/1990)

A: Autorització de la despesa 
(ART. 54 RD  500/1990)

D: Compromís de la despesa
(ART. 56 RD 500/1990)

O: Reconeixement de l’obligació
(ART. 58 RD 500/1990)

P: Ordenació de pagament
(ART. 61 RD 500/1990)



1.2  Les Fases d’Execució. Definició

Les fases d’execució de la despesa s’han d’aprovar en actes administratius a càrrec de l’òrgan que tingui la competència assignada:

FASE DESCRIPCIÓ BASE D’EXECUCIÓ 
DdGI

Autorització de 
despesa (A)

S’aprova una despesa aproximada, que es reserva per a tal fi. No implica relacions
amb un tercer extern i implica l’inici del procediment de la despesa.

Base 23a.

Disposició o 
Compromís de 

despesa (D)

Es concreta la quantia i també el tercer, pel que té rellevància jurídica, vinculant a
l'entitat a realitzar una despesa concreta amb un tercer i unes determinades
condicions.

Base 24a.

Reconeixement de 
l'Obligació (O)

Un cop acreditada la realització de la prestació segons el compromís, es declara
l'existència d'un crèdit exigible contra l'entitat

Base 25a.

Ordenació de 
pagament (P)

S’ordena el pagament de l’obligació a la tresoreria de l'ens Base 53a.



1.2  Les Fases d’Execució. Definició

Supòsits d’acumulació en un sol acte administratiu de pluralitat de fases de realització de la despesa:

Es poden aprobar en el mateix acte administratiu diverses fases de gestió quan es donin conjuntamente les següents circumstàncies:

a) Quan es produeixi identitat o simultaneïtat d’acte administratiu
b) Quan la competència correspongui al mateix òrgan

L’acte administratiu que acumuli dues o més fases produirà els mateixos efectes que si aquestes fases s’aprovessin separadament.

Supòsits d’acumulació. Exemple Base 26a d’execució DdGI:
a) AD (Autorització – Disposició) ex. Contractes menors, subvencions nominatives o aportacions a ens dependents
b) ADO (Autorització – Disposició – Reconeixement obligació): Despeses financeres o de personal



1.3. Exemples



1.3.  Les Fases d’Execució. Exemples

APROVACIÓ EXP. 
CONTRACTACIÓ

ADJUDICAR 
CONTRACTE

FACTURA

PAGAMENT

A

D

O

AD

P

“Autoritzar una despesa de ...... euros 
amb càrrec a l'aplicació ......”

“Disposar ... 

“Autoritzar i disposar ... 

“Reconèixer l’obligació”

“Ordenar el pagament ... 

Contractes 
menors 

Fase procediment Aprovació gestió pressupostària Document Comptable

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ



1.3.  Les Fases d’Execució. Exemples

APROVACIÓ DE LA 
CONVOCATÒRIA

CONCESSIÓ DE LA 
SUBVENCIÓ 

JUSTIFICACIÓ DELS 
FONS

BESTRETA

A

D

O

AD

P

“Autoritzar una despesa de ...... euros 
amb càrrec a l'aplicació ......”

“Disposar ... 

“Autoritzar i disposar ... 

“Reconèixer l’obligació”

“Ordenar el pagament ... 

Directa o
Nominativa

EXPEDIENT DE SUBVENCIÓ

Fase procediment Aprovació gestió pressupostària Document Comptable



1.3.  Les Fases d’Execució. Exemples

1. Finalitat

2. Aplicació pressupostària

3. Import aproximat

EXPEDIENT CONTRACTACIÓ.
ACORD APROVACIÓ EXPEDIENT 



1.3.  Les Fases d’Execució. Exemples

1. Tercer

2. Import exacte

3. Aplicació pressupostària

EXPEDIENT CONTRACTACIÓ. 
ACORD ADJUDICACIÓ CONTRACTE



1.3.  Les Fases d’Execució. Exemples

EXPEDIENT CONTRACTACIÓ. 
ACORD APROVACIÓ JUSTIFICACIÓ

1. Justificació

2. Aplicació pressupostària 



1.3.  Les Fases d’Execució. Exemples

EXPEDIENT CONTRACTACIÓ. 
ACORD ADJUDICACIÓ 

CONTRACTE MENOR



1.3.  Les Fases d’Execució. Exemples

LA SITUACIÓ DEL CRÈDIT
(ART. 30-33 RD 500/1990)

1. Crèdit disponible

A D O P

AD O P

ADO P

2. Crèdit retingut
(RC PER GASTAR. 

Art. 32.1 RD 
500/1990)

A D O P

AD O P

ADO P

3. Crèdit no 
disponible

(ART. 33 RD 
500/1990)

Immoblització de la totalitat o part saldo disponible d’una aplicació pressupostària

FASES D’EXECUCIÓ (ART. 52-68 RD 500/1990)



1.4. Supòsit pràctic



1.4.  Les Fases d’Execució. Supòsit pràctic

1. Indica la fase d'execució pressupostària que, a conseqüència de l’acord de l’òrgan competent en cada cas,
s'ha de gravar en el pressupost de despeses:

PROPOSTA FASE

1. Adjudicació del contracte de renovació dels desfibril·ladors tramitat per tipus de 
procediment obert
2. Aprovació convocatòria de subvencions de renovació parcs urbans

3. Aprovació concessió de les subvencions del programa de salut i qualitat per a la vida i que 
s’ha tramitat mitjançant concurrència competitiva
4. Aprovació factura del contracte, degudament adjudicat, de telefonia móvil

5. Aprovació subvenció nominativa a ONCOLLIGA

6. Aprovació d'una bestreta a ONCOLLIGA 

7. Informe tècnic justificatiu de l’inici expedient de licitació del contracte de legionel·la

8. Aprovació de la justificació de la subvenció de l'ajuntament de Viladecavalls



1.4.  Les Fases d’Execució. Supòsit pràctic

2. Respon SI o NO a les següents afirmacions és correcte

AFIRMACIO SI/NO

1. Es pot comprometre la despesa (fase D) del contracte de telefonia mòbil per import de 
10.000 euros, quant es va autoritzar (fase A) per un import de 9.500 euros?

2. Es pot autoritzar la despesa (fase A) de la convocatòria de subvencions en l’àmbit
COVID-19 per import de 30.000 euros respecte l’aplicació pressupostària adequada amb un 
crèdit disponible de 35.000 euros?

3. Es pot reconèixer l’obligació (fase O) derivada de la factura de l’energia elèctrica per 
import de 3.000 euros respecte el compromís de despesa (D) a favor proveïdor LLLUM, SL 
de 8.000 euros?

4. Es pot Autoritzar crèdit de 35.000 euros per a la licitació de material d’oficina respecte a 
una retenció de crèdit de 30.000 euros?



2. Fases de gestió de l’ingrés



2.  Les Fases d’Execució de l’ingrés

Sigla Nom de la FASE Descripció
CI Compromís d’Ingrés Fase en la que es comptabilitza el compromís ferm d'una aportació

econòmica encara no exigible (ex. la concessió d'una subvenció a favor 
de l'entitat per part d'un agent extern)

RD Reconeixement del dret Quan una aportació econòmica és exigible. (ex: l'aprovació per part de 
l'agent concedent de l'aprovació de la justificació de la subvenció i/o 
acte de reconeixement de l'obligació)

I Ingrés del dret o cobrament Quan es produeix  l’ingrès del dret. 
(ex quan es produeix l'ingrès d'una liquidació, d'una subvenció, etc...)



3. LES MODIFICACIONS DE CRÈDIT



3.1. Quant hem de fer una modificació de crèdit?



3.1. Modificacions de crèdit (Quant?)

ADEQUAT
SUFICIENT PER 
VINC. JURÍDICA

SI SI
Acord aprovació de la despesa  amb càrrec a l'aplicació adequada 
i amb crèdit suficient

SI NO
Sol·licitar un suplement de crèdit únicament quant la despesa és 
concreta, específica i no es pot demorar a l'exercici següent i NO 
es disposi de subvencions o aportacions finalistes

NO SI
Creació aplicació pressupostària, sempre que es pregi a les Bases 
d'execució del pressupost de l'ajuntament

NO NO
Sol·licitar un crèdit extraordinari únicament quant la despesa és 
concreta, específica i no es pot demorar a l'exercici següent i NO 
es disposi de subvencions o aportacions finalistes

EXISTEIX CRÈDIT?
ACCIÓ

QÜESTIONARI ENFRONT A NOVES DESPESES CONCRETES, ESPECÍFIQUES I INAJORNABLES

CAUSA TIPUS MODIFICACIÓ TÈCNICA PRESSUPOSTÀRIA

1. Despeses de l’exercici anterior i que no es van arribar a 
executar perquè no es va presentar la justificació (ex. Factura 

que arriba el mes de gener)

Incorporació de romanents

2. Noves despeses finançades amb aportacions o subvencions
finalistes

Generació de crèdit o Ampliacions de 
crèdit

3. Noves despeses concretes, específiques i que no es poden 
demorar

Suplement de crèdit o Crèdit extraordinari

Creació aplicació pressupostària
( Exemple Base execució 10.7 DdGi



3.1. Modificacions de crèdit (Quant?)

DIFERÈNCIA MODIFICACIONS DE CRÈDIT I CREACIÓ APLICACIONS DE DESPESA I D’INGRÈS

(Base d’execució 10a Diputació de Girona)

7. No es considera modificació de crèdit la creació d’una nova aplicació pressupostària de despeses dins un nivell de vinculació jurídica que no
suposi una variació quantitativa d’aquesta i que no respongui a una subvenció nominativa. En tot cas, s’ha de respectar l’estructura pressupostària
vigent, aprovada per l’Ordre EHA/3565/2008. La creació d’una d’aquestes aplicacions requereix una proposta motivada del centre gestor de la
Diputació o del gerent o director/a de l’organisme autònom o consorci adscrit i la validació mitjançant la gravació de l’aplicació corresponent al
sistema d’informació pressupostària i comptable (SICAL) de la persona responsable de la unitat de comptabilitat de cada entitat. De la creació
d’aquestes noves aplicacions, se n’ha de donar compte en la memòria del compte general.

8. No es considera modificació de crèdit la creació d’una aplicació en el pressupost d’ingressos que no generi crèdit en l’estat de despeses, sinó
únicament una major definició del subconcepte pressupostari. La creació d’una d’aquestes aplicacions requereix la validació mitjançant la
gravació de l’aplicación corresponent al SICAL de la persona responsable de la unitat de comptabilitat de cada entitat. De la creació d’aquestes
noves aplicacions d’ingressos, se n’ha de donar compte en la memòria del compte
general.



3.1. Modificacions de crèdit (Quant?)

Exemple de creació aplicació pressupostària



3.2. Tipus (com?)



3.2. Les Modificacions de Crèdit. Tipus

TIPUS MODIFICACIONS DE CRÈDIT

A) AUGMENTEN EL PRESSUPOST INGRESSOS I DESPESES

PER NOVES 
NECESSITATS DE 

DESPESES

A.1) Crèdits
extraordinaris

i suplements de 
crèdi) 

Ple

PER AUGMENT INGRESSOS

A. 2) Crèdits
ampliables

Alcalde /Pte

A.3) Crèdits
generats per 

ingressos

Alcalde/Pte

PER INCORPORAR 
DESPESES ANY N-1

A.4) Incorporació
de romanents de 

crèdit

Alcalde/Pte

B) NO AUGMENTEN PRESSUPOST 
INGRESSOS I DESPESES

PER CANVI DE CAPÍTOL DE DESPESA

B) Transferències de crèdit

Alcalde/Pte
igual área de 

despesa

Ple,
diferent área de 

despesa (excepte
despeses Personal)

C) DISMINUEIXEN 
EL PRESSUPOST

PER BAIXA CRÈDITS 
DE DESPESA

C) Baixes per 
anul·lació

Ple

a. Analitzar si existeix crèdit adequat i suficient, i per això, és cabdal entendre l'existència de crèdit per aplicació i per vinculació jurídica

b. L’existència de finançament, ja sigui per la via de l’ingrés o per la reducció de la despesa, amb l’objecte de mantenir l’equilibri pressupostari

Abans de tramitar una modificació pressupostària és necessari tenir en compte:



3.2. Les Modificacions de Crèdit. Tipus

FONAMENT JURÍDIC REQUISITS FINANÇAMENT COMPETÈNCIA

a. Art. 177 TRLHL
Despesa específica, determinada i que 
no es pot demorar a l'exercici següent a. Romanent  líquid de tresoreria Ple

b. Arts. 35-38 RD 
500/1990

b. Nous o majors ingressos recaptats

c. Base execució cada 
entitat

a. No existeix crèdit = Crèdit 
Extraordinari

c. Anul·lacions o baixes de crèdits d'altres 
aplicacions del pressupost

d. Operacions de crèdit per a finançar 
inversions (capítol 6 de despeses)

b. Crèdit insuficient  = Suplement de 
crèdit

e. Excepcionalment, operacions de crèdit 
per a finançar despeses corrents en els 

supòsits article 177.5. TRLHL

A.1) CRÈDITS EXTRAORDINARIS i SUPLEMENTS DE CRÈDIT



3.2. Les Modificacions de Crèdit. Tipus

FONAMENT JURÍDIC REQUISITS FINANÇAMENT COMPETÈNCIA

a. Art. 181 TRLHL
Ingressos de naturalesa no tributària:

b. ArtS. 43-46 RD 
500/1990

a. Aportacions o compromisos ferms 
d'aportació de persones físiques o 
jurídiques (ex. acord de concessió 

subvenció generalitat per finançament 
escola de música)

Decret Alcalde/President

c. Base execució cada 
entitat

b) Alienacions de béns de l'entitat 

c) Prestació de serveis

d) Reemborsament de préstecs

e) Reintegraments de pagaments 
indeguts 

Cobrament

FONAMENT JURÍDIC REQUISITS FINANÇAMENT COMPETÈNCIA
a. Art. 178 TRLHL Aplicacions de despeses i conceptes 

d'ingressos específicats i regulats a les 
bases d'execució 

Base cada entitat Decret Alcalde/President

b. Art. 39 RD 500/1990 Despeses  finançades amb recursos 
expressament afectats

c. Base execució cada 
entitat

 ex. Preu públic escola bressol afectat a 
aplicacions de despeses del servei

Supòsits c i d) El reconeixement del dret, si 
bé la disponibilitat dels crèdits resta 
condicionada a l'efectiva recaptació

A.3) CRÈDITS AMPLIABLES

A.2) GENERACIONS DE CRÈDIT

Supòsits a i b) El reconeixement del dret o 
l'existència formal del compromís ferm 

d'aportació, és a dir, l'acte pel qual l'entitat 
o persona física o jurídica s'obliga a finançar 

total o parcialment una despesa 
determinada



2.2. Les Modificacions de Crèdit. Tipus

FONAMENT JURÍDIC REQUISITS FINANÇAMENT COMPETÈNCIA

a. Art. 182 TRLHL a. Despesa exercici n-1 no executada 
(fase O)

a. Romanent  líquid de tresoreria Decret de la Presidència

b. Arts. 47-48 RD 
500/1990

b. Existència de recursos financers 
suficients

b. Nous o majors ingressos recaptats

c. Base execució cada 
entitat

c. Ingressos afectats

A.4) INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDIT



3.2. Les Modificacions de Crèdit. Tipus

FONAMENT 
JURÍDIC

Compromesos Autoritzats Retinguts Disponibles

Art. 182.2 TRLRHL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Art. 182.3 TRLHL
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Art. 182.1.b) TRLHL

Art. 182.1.c) TRLRHL

Art. 182.1.a) TRLHL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SITUACIÓ CRÈDIT
Total

3. Susceptibles d'incorporar

3.1. Saldos de crèdits compromesos (D, AD) de l'exercici 2019

3.2. Saldos de crèdits de l'exercici no compromesos (A, RC o disponibles) de despeses
 de capital (cap. 6-7)

3.3. Saldos no gastats de crèdits extraordinaris, suplements de crèdit 
i transferències aprovades en el 4t trimestre (A, RC o disponibles)

TOTAL

FASE EXECUCIÓ
ROMANENTS DE CRÈDIT A 31/12/2019

1. D'impossible incorporació

1.1. Saldos de crèdits compromesos (D, AD) d'exercicis anteriors a 2019

1.2. Saldos de crèdits de l'exercici 2019 (Disponible, RC i A)  de despeses capítols 1-4 no 
compromesos

2. D'incorporació obligatòria

Saldos de crèdits de projectes amb finançament afectat



3.2. Les Modificacions de Crèdit. Tipus

FONAMENT JURÍDIC REQUISITS REQUISIT IMPRESCINDIBLE COMPETÈNCIA LIMITACIONS

a. Arts. 179 i 180 
TRLHL

Crèdit insuficient
Transferències des d'altres aplicacions 

pressupostàries de despeses, de diferent 
nivell de vinculació jurídica

a. Si és entre diferents àrees 
de despesa: Ple

a. No es pot tranferir crèdit a les aplicacions 
pressupostàries declarades crèdits ampliables o 

a crèdits extraordinaris

b. Arts. 40 i 41 RD 
500/1990

b. Si és dins d'una mateixa àrea 
de despesa o capítol 1: Decret 

de l'Alcalde/President

b. No es pot minorar crèdit d'aplicacIons que 
hagin estat augmentades amb suplements o 

transferències, excepte: 

c. Base execució cada 
entitat

b.1.  crèdits de personal

b.2.romanents de crèdit procedents de 
compromisos de despesa (Fase D)

c. No es pot augmentar crèdit en aplicacions 
prèviament minorades, excepte quan afectin 

crèdits de personal
 Les anteriors limitacions no seran aplicació a 
programes d'imprevistos i a transferències 

motivades per a regorganitzacions 
administratives aprovades pel Ple

B) TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT



3.2. Les Modificacions de Crèdit. Tipus

FONAMENT JURÍDIC REQUISITS TRAMITACIÓ COMPETÈNCIA
a. Arts. 49-51 RD 

500/1990
a. Per al finançament de romanent de 

tresoreria negatiu
Igual que el pressupost Ple

c. Base execució cada 
entitat

b. Per al finançament de crèdits 
extraordinaris i suplements de crèdit

Requereix informe del responsable del 
servei que no es pertorba o es ressent el 

servei

c. Per a l'execució d'altres acords de Ple 
de l'Entitat

C) BAIXES PER ANUL·LACIÓ



3.3. Execució pressupostària (conseqüència)



3.3. Les Modificacions de Crèdit. Execució pressupostària



3.3. Les Modificacions de Crèdit. Execució pressupostària



3.3. Les Modificacions de Crèdit. Execució pressupostària



3.3. Les Modificacions de Crèdit. Execució pressupostària



3.4. Procediment



3.4. Les Modificacions de Crèdit. Procediment

1. INCOACIÓ
• Informe-proposta del 

responsable de l’Àrea 
o Servei on es 

justifiqui la proposta 
(base 7.6. execució 

ajuntament)

2. INSTRUCCIÓ
• Informe previ de la 
Intervenció general (
article 4.1.b.2n Reial 

Decret 128/2018)
3. DECRET PRESIDENT

4. COMPTABILITZACIÓ
• La modificació és 
executiva des de la 

data adopció de 
l’acord

ALCALDE/PRESIDENT



3.4. Les Modificacions de Crèdit. Procediment

1. INCOACIÓ
•Informe-proposta del 
responsable de l’Àrea 

o Servei on es 
justifiqui la proposta 
(base 7.6. execució 

ajuntament)

2. INSTRUCCIÓ
•Informe previ de la 
Intervenció general 

(article 4.1.b.2n Reial 
Decret 128/2018)

3. DICTAMEN
•Comissió informativa

4. PLE 
•Mateixos tràmits 

pressupost
•Exposició al públic 15 

dies hàbils

4. COMPTABILITZACIÓ
•La modificació és 

executiva des de data 
publicació BOPG 
edicte resum per 

capítols 

PLE



3.4. Les Modificacions de Crèdit. Procediment

PLE

1. INCOACIÓ
•Proposta motivada 

del centre gestor o 
responsable, segons 
model  (Base 10.a.2)

2. INSTRUCCIÓ
•Informe previ de la 
Intervenció general 
(Base 10a.4 i article 

4.1.b.2n Reial Decret 
128/2018)

3. PROPOSTA 
APROVACIÓ ÒRGAN 
COL·LEGIAT ENTITAT

•D’acord amb els 
estatuts de cada 
entitat, l’òrgan 

col·legiat PROPOSA 
l’aprovació de la 

modificació (Base 
11.2 Execució DdGI)

4. TRAMESA A LA 
DIPUTACIÓ

•Elaboració dictamen
•Proposta al Ple

•Exposició al públic 15 
dies hàbils

4. COMPTABILITZACIÓ
•La modificació és 

executiva des de data 
publicació BOPG 
edicte resum per 

capítols (Base 10a.5)



3.5. Supòsit pràctic



3.5. Les Modificacions de Crèdit. Supòsit pràctic

3. Indica en el quadre següent el tipus de modificació que caldria tramitar, si es augmentativa o no, i l’òrgan competent d’aprovació en cada cas: 

SUPÒSIT
CRÈDIT NOU O 

MAJOR 
INGRÈS

TIPUS MDC
AUGMENTATIVA 

(SI/NO)ADEQUAT
SUFICIENT PER 

VINCULACIÓ 
JURÍDICA

CRÈDIT 
ANY N-1

1
Es necessita contractar de forma urgent i inajornable
una empresa de control de plagues a les instal·lacions
municipals

NO NO

2
Es vol aprovar la convocatòria de subvencions
adreçada a les escoles del municipi per a dur a terme
el programa pedagògic "les habilitats per a la vida"

SI SI

3
Es vol contractar una empresa per a l'edició del llibre
del pressupost anualitat 2020 que no es pot demorar 
a l'any vinent

SI NO

4
Es vol aprovar la justificació dels ajuntaments per a 
inversions en el programa PUOSC amb càrrec el crèdit
està compromès (fase D) de l'exercici 2019

SI

5

Amb data 1/3 la generalitat ha comunicat a 
l'ajuntament la concessió de la subvenció per a 
finançar la compra de llibres infantils per a la 
biblioteca municipal.

SI

6
El Departament d'informàtica vol renovar les llicències
WINDOWS i  disposa de crèdit en una aplicació
pressupostària de diferent nivell de vinculació jurídica.

SI NO



4. QUÈ HEM ACONSEGUIT



4. Què hem aconseguit



5. 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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