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FAQ’S SESSIÓ NÚMERO 2 
CURS GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA 

 
 
1. Els consorcis, entren dintre del pressupost general?   
Els pressupostos dels consorcis, d’acord amb l’article 122.4 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim 
jurídic del sector públic, han de formar part dels pressupostos i s’han d’incloure en el compte general de 
l’Administració pública d’adscripció. 
 
Per tant, no són pressupost general a l’empara de la definició de l’article 162 TRLRHL però sí que s’aproven 
en la mateixa sessió plenària en què s’aprova el pressupost general. 
 
Tot seguit, detallo a títol d’exemple l’acord model d’aprovació del pressupost de la Diputació de Girona i que 
disposeu en el material de suport: 
 

 

 
2. Els Consorcis tenen pressupost limitatiu? 
Sí, tenen pressupost limitatiu d’acord amb l’article 122.1 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre i que tot seguit 
es transcriu: Els consorcis estan subjectes al règim de pressupostació, comptabilitat i control de 
l’Administració pública a la qual estiguin adscrits 



 

2 

 

 
3. I per un altre banda les empreses públiques empresarials si que tenen pressupost limitatiu però no 

estan dintre del pressupost general?.  
No, 
les entitats publiques empresarials (EPE’S) i les societats mercantils de capital social 100% entitat elaboren 
estats de previsions d’ingressos i de despeses, atès que están subjectes a la comptabilitat privada (no 
pública).  
 
No obstant, sí que formen part del pressupost general a l’empara de l’article 162 TRLHL. Tot seguit us detallo 
gràficament el resum de l’exposició, així com també us adreço als supòsits pràctics de la primera sessió on es 
també es va plantejar aquesta qüestió. 
 

1.1. ENTITATS LOCALS 

(art. 3 LBRL)

1.2. ORGANISMES 

AUTÒNOMS 

DEPENDENTS DE LES 

ENTITATS LOCALS

2.1. QUE INTEGREN EL 

PRESSUPOST GENERAL

2.2. QUE NO INTEGREN EL 

PRESSUPOST GENERAL

a) Municipi

a) Entitats públiques 

empresarials dependents 

entitat local

a) Societats mercantils capital 

social majoritari entitat local 

a la qual pertany

b) Província

b) Societats mercantils 

capital social 100%  entitat 

local a la qual pertany

b) Fundacions i institucions 

sense ànim de lucre

c) Comarca

d) Àrea Metropolitana

e) Mancomunitats de 

municipis

1. ENTITATS AMB PRESSUPOST LIMITATIU= 

Despeses màximes

2. ENTITATS SENSE PRESSUPOST LIMITATIU = Previsions de 

despeses

ÀMBIT SUBJECTIU PRESSUPOST GENERAL

 
 
Per a més concreció, els articles 111-114 del RD 500/1990: 

Sección 2.ª Normas específicas para las Sociedades mercantiles 
Artículo 111.  Las Sociedades mercantiles se regirán por las normas del derecho privado, salvo en las 
materias específicamente reguladas en este Real Decreto. 

 
4. Quin tipus de personal tenen les entitats públiques empresarial i les societats mercantils amb capital 

social 100% de l'entitat local a la qual pertany? 
 
Personal laboral fix, empleats que se’ls aplica parcialment l’EBEP.  
 
 
5. Les comissions bancàries on van? 
 
Les comissions bancàries s’imputen al capítol 3 de despeses, d’acord amb l’ordre EHA/3565/2008.  
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6. En una biblioteca la compra de llibres és despesa corrent? 
Sí, és despesa amb càrrec al capítol 2. 
 
7. Si fem l'estudi però no acabem fent la inversió va igual al capitol 6? 
En aquest cas NO, els estudis que no derivin en projectes d’inversió s’imputaran al capítol 2, subconcepte 
22706 
 
8. Fons contingencia- es podrien treure diners per ajuds covid 
Sí, efectivament. 
És possible utilitzar el Fons de contingència per a fer front a despeses del COVID-19. No obstant, aquesta 
major despesa computarà a la regla de la despesa, mentre que si fas una modificació de crèdit (suplement o 
crèdit extraordinari) finançada amb superávit 2019 (romanent de tresoreria), aquesta major despesa no 
computarà a la regla de la despesa. 
 
9. No em queda clar diferències entre transferències de corrents i les transferències de capital 
• Transferència: entrega dinerària o en espècie sense contrapartida destinades a finançar operacions o 

activitats no singulars 
• Subvencions: entrega dinerària o en espècie sense contrapartida destinades a un fi, activitat o projecte 

específic i amb l’obligació del beneficiari de complir amb uns requisits que, en cas d’incompliment, es 
procedirà al seu reintegrament 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS (ORDRE 

EHA/3565/2008) 

• Inclou els crèdits per a aportacions per part 
de l’entitat local, sense contrapartida 
directa dels agents perceptors, i amb 
destinació a finançar operacions corrents.  

• S’hi ha d’imputar atenent el seu 
destinatari. Per subconceptes es poden 
distingir les transferències d’acord amb 
l’Administració pública o amb l’ens que 
n’és destinatari. 

CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL (ORDRE 

EHA/3565/2008) 

• Comprèn els crèdits per a aportacions per 
part de l’entitat local, sense contrapartida 
directa dels agents beneficiaris, i amb 
destinació a finançar operacions de capital.  

• S’hi ha d’imputar atenent el seu destinatari. 
Per subconceptes es poden distingir les 
transferències d’acord amb l’Administració 

pública o amb l’ens que n’és beneficiari. 
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10. Cada vegada que hi ha canvi legislatura hi pot haver canvi estructura orgànica si canvies cartipas no? 
Efectivament, és possible i lícit que a cada canvi de legislatura es produeixi un canvi d’estructura orgànica 
 
11. Despesa en una obra seria capítol 6 ? 
SÍ, és una inversió amb càrrec al capítol 6 
 
12. Si no es determina res en les bases d'execucio del pressupost en relació al número de dígits de la 

classificació per programes? i la classificació econòmica pots crear altres partides no contemplades a 
l'ordre sobretot pel que fa a l'econòmica d'ingressos.; és a dir si no es diu res en les bases a quan es 
faria a tres dígits o 4? es pot fer a més de 5 dígits?? exemple 45080 ( surt a l'ordre) i pots anar fent 
45081, 45082... per cada una de les subvecnions? 
 

En el cas en què a les Bases d’execució no s’especifiqués l’estructura dels pressupostos, ens regirem pel que 
disposa a l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre. 
 
La classificació per programes es presentarà, com a mínim, a nivel de grups de programes (3 dígits) d’acord 
amb l’article 4.2 Ordre i que transcric tot seguit: 

 
Artículo 4. Clasificación por programas. 
1. Los créditos se ordenarán según su finalidad y los objetivos que con ellos se proponga conseguir, con 
arreglo a la clasificación por áreas de gasto, políticas de gasto, grupos de programas y programas que se 
detallan en el anexo I. Estos últimos podrán desarrollarse en subprogramas. 
2. Con carácter general, el detalle de los créditos se presentará, como mínimo, en el nivel de grupos de 
programas de gasto. No obstante, este detalle se deberá presentar en el nivel de programas de gasto en los 
casos que se especifican en el anexo I. 
3. La estructura que se especifica en el anexo I se debe considerar cerrada y obligatoria para todas las 
entidades locales. No obstante, será abierta a partir del nivel de programas y subprogramas, por lo que 
podrán crearse los programas y subprogramas que se consideren necesarios cuando no figuren en la 
estructura que por esta Orden se establece. 

 

 
Artículo 5. Clasificación económica del gasto. 
1. La clasificación económica del gasto agrupará los créditos por capítulos separando las operaciones 
corrientes, las de capital y las financieras. 
2. Atendiendo a su naturaleza económica, los capítulos se desglosarán en artículos, y éstos, a su vez, en 
conceptos, que se podrán subdividir en subconceptos. 
3. Los créditos se clasificarán de acuerdo con la estructura que, por capítulos, artículos, conceptos y 
subconceptos, se detalla en el anexo III de la presente Orden. 
4. La estructura por conceptos y subconceptos es abierta, por lo que podrán crearse los que se consideren 
necesarios cuando no figuren en la estructura que esta Orden establece. 
5. Los subconceptos podrán desarrollarse en partidas, cuya estructura es igualmente abierta. 

 
 
13. Refoso la pregunta perquè s'entengui: Quines aplicacions puc desgranar en més dígits ? ho dic perquè 

en el grup de programes tinc 34200 (piscines) + 34201 (pavelló) això entenc que no està bé? el mateix 
em passa amb l'escola i la llar d'infants ...com haura de fer aquesta distinció? i això em passa amb la 
part de subvencions 45080, 45081... les corrents povinents de la generalitat  

 
SÍ, es pot desenvolupar la classificació els conceptes i subconceptes d’ingressos i de despeses sempre 
respectant l’ordre, és a dir, no ens podem inventar ni crear conceptes que no están regulats a l’ordre, 
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únicamente desenvolupar-los. 
Per a major comprensió, transcric com l’Ordre regula asquest aspecte: 
 
DESPESA 

Art. 5.3. La estructura por conceptos y subconceptos es abierta, por lo que podrán crearse los que se 
consideren necesarios cuando no figuren en la estructura que esta Orden establece 

 
INGRÉS 

 
Artículo 9. Clasificación económica del ingreso. 
1. Las previsiones incluidas en los estados de ingresos del presupuesto de la entidad local se clasificarán 
separando las operaciones corrientes, las de capital y las financieras, de acuerdo con la estructura que por 
capítulos, artículos, conceptos y subconceptos se detalla en el anexo IV de la presente Orden. 
2. La estructura por conceptos y subconceptos es abierta, por lo que podrán crearse los que se consideren 
necesarios cuando no figuren en la estructura que esta Orden establece. 

 
14. Ha de ser necessariament a 3 dígits? 
La classificació per programes, com a mìnim pot ser 3 dígits (art. 4 Ordre citada anteriormente), però la 
classificació econòmica és a 5 dígits d’acord amb l’article 5.3. Ordre i que es transcriu seguidament:  
 

3. Los créditos se clasificarán de acuerdo con la estructura que, por capítulos, artículos, conceptos y 
subconceptos, se detalla en el anexo III de la presente Orden. 

 
En el supòsit pràctic de la sessió 2 vaig abreujar la classificació económica a 3 dígits per simplificar i agilitzar 
la resposta. 
 
15. És el mateix aplicació pressupostària i partida pressupostària? 
Sí, conceptualment és el mateix. 
 
No obstant, la forma més correcte, a l’empara de l’article 6 de l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, és 
aplicació pressupostària d’acord amb el text que transcric tot seguit: 
  

Artículo 6.  Aplicación presupuestaria.  
La aplicación presupuestaria cuya expresión cifrada constituye el crédito presupuestario vendrá definida, al 
menos, por la conjunción de las clasificaciones por programas y económica, en el nivel de grupo de 
programa o programa y concepto o subconcepto respectivamente. En el caso de que la Entidad local opte 
por utilizar la clasificación orgánica, la aplicación presupuestaria vendrá definida por la conjunción de las 
clasificaciones orgánica, por programas y económica. 

 
16. La indemnització d'una assegurança per danys on la comptabilitzo? 

 
Interpreto que es tracta d’un ingrés, i d’acord amb l’Ordre EHA/2565/2008, de 3 de desembre és el concepte 
398 que es transcriu tot seguit: 

 
Concepto 398. Indemnizaciones de seguros de no vida. 
Ingresos correspondientes a indemnizaciones derivadas de contratos de seguros de no vida. 

 
17. El remanent tresoreria negatiu, es compensa l'any següent amb crèdit no disponible? 
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Artículo 193 TRLHL. Liquidación del presupuesto con remanente de tesorería negativo. Remisión a otras 
Administraciones públicas. 
 

1. En caso de liquidación del presupuesto con remanente de tesorería negativo, el Pleno de la 
corporación o el órgano competente del organismo autónomo, según corresponda, deberán proceder, en 
la primera sesión que celebren, a la reducción de gastos del nuevo presupuesto por cuantía igual al déficit 
producido. La expresada reducción sólo podrá revocarse por acuerdo del Pleno, a propuesta del presidente, 
y previo informe del Interventor, cuando el desarrollo normal del presupuesto y la situación de la tesorería 
lo consintiesen. 

2. Si la reducción de gastos no resultase posible, se podrá acudir al concierto de operación de crédito 
por su importe, siempre que se den las condiciones señaladas en el artículo 177.5 de esta ley. 

3. De no adoptarse ninguna de las medidas previstas en los dos apartados anteriores, el presupuesto del 
ejercicio siguiente habrá de aprobarse con un superávit inicial de cuantía no inferior al repetido déficit. 

 
En aplicació de l’article anterior, es pot declarar mitjançant acord de Ple crèdit no disponible a les 
aplicacions pressupostàries que es considerin adients i necessàries per tal d’aconseguir reduir la despesa. 
 
18. Per tant les partides diferents que tenen com a mateixa finalitat (festes) poden estar vinculades. 

 
La vinculació jurídica és una materia que ha d’estar regulada a les Bases d’execució de cada entitat, i per 
tant, en el cas plantejat, caldria analitzar com es defineix en l’ajuntament o entitat local la vinculació 
jurídica. Exemple. Totes les aplicacions amb la mateixa àrea de despesa i el mateix capítol, comparteixen el 
crèdit. 
 
Per tant, dependrà de com estigui definida la vinculació, el crèdit per a festes es podrá compartir o no. 
 
19. Com és que figuren crèdits disponibles en negatiu? 
És posible que figuri crèdit disponible en negatiu en una aplicación pressupostària gràcies a la técnica 
pressupostària de la vinculació jurídica, que ens permet gastar sense necessitar de recorrer successivament 
a modificar el pressupost.   
 
Recordeu que la vinculació jurídica és una materia que es defineix i es regula a les bases d’execució de cada 
entitat per tal que les aplicacions pressupostàries que tenen les mateixes característiques, comparteixin 
crèdit. 
 
20. Com retens un crèdit per vinculació en una aplicació pressupostària? 
La retenció de crèdit és una situació del crèdit i la gravem amb càrrec a una aplicació pressupostària per tal 
d’acreditar que existeix crèdit suficiente i adequat. En conseqüència, el crèdit disponible passa a la situació 
retinguda per, posteriorment, fer: 

a) Una despesa (gastar) 
b) O una transferència de crèdit (modificació) 

 
L’operació de RC es grava com una fase d’execució de despeses, atès que minora el crèdit disponible de 
l’aplicació, si bé la seva gravació no requereix cap acord d’un òrgan competent degudament adoptat, sinó un 
pressupost o informe. 
 
21. Encara que una aplicació no tingui crèdit suficient per una determinada despesa però per vinculació 

sigui suficient, es podrà fer una retenció de crèdit de l'aplicació sense fer cap modificació de crèdit? 
Com a regla general la resposta és SI, tenint en compte que la resta de les aplicacions pressupostàries que 
formen part de la vinculació jurídica (grup d’aplicacions que comparteixen crèdit) es desenvolupen amb 
normalitat. 
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22. La quota mensual d'un contracte d'arrendament (rènting) fotocopiadora estaria correctament ficada a 

la partida a una 1-920-62601?  
 

Concepto 648. Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero («leasing»). 
 
Se recogerá el importe de las cuotas fijadas en los contratos de arrendamiento financiero cuando se vaya a 
ejercitar la opción de compra, correspondientes a la recuperación del coste del bien y al ejercicio 
presupuestario. El resto, es decir, los intereses, se aplicará al concepto 358, «Intereses por operaciones de 
arrendamiento financiero («leasing»)». 

 
23. El fons de contingència crec que sempre s’ha de dotar, hi ha alguna excepció? 
 
El capítol 5 de despeses, és obligatori per a les entitats locals dels articles 111 i 135 TRLHL, d’acord amb el 
literal de l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre. Per tant, la resta d’entitats el poden utilitzar 
igualmente si bé no és obligatori. 
 

 
ENTITATS 111 I 135 TRLHL 

Artículo 111. Ámbito subjetivo. 

Con el alcance y condiciones establecidas en este capítulo, se cede en la proporción establecida en el 
artículo 112 el rendimiento obtenido por el Estado en los impuestos relacionados en aquel, en favor de los 
municipios en los que concurra alguna de las siguientes condiciones: 

a) Que sean capitales de provincia, o de comunidad autónoma, o 

b) Que tengan población de derecho igual o superior a 75.000 habitantes. A estos efectos, se considerará 
la población resultante de la actualización del Padrón municipal de habitantes vigente a la entrada en vigor 
del modelo regulado en la presente sección. 

Artículo 135. Ámbito subjetivo. 

Con el alcance y condiciones establecidas en este capítulo, se cede en la proporción establecida en el 
artículo 136 de esta ley el rendimiento obtenido por el Estado en los impuestos relacionados en aquel, en 
favor de las provincias así como de las comunidades autónomas uniprovinciales que, a la entrada en vigor de 
esta ley, no hubiesen integrado su participación en tributos del Estado como entidad análoga a las provincias 
en la que les pudiere corresponder con arreglo a su naturaleza institucional como comunidad autónoma. 
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24. Tinc dubtes amb l'import del nivell de vinculació . Aquest import és el màxim per a tots? vull dir, que si 

anem ampliant és possible que deixem alguna partida sense crèdit? no sé si m'explico bé... 
 
L’import del crèdit disponible a nivel de vinculació jurídica, és l’import màxim a gastar a totes les aplicacions 
del grup de la vinculació. Per tant, el límit màxim del grup. 
En conseqüència, pot succeir que una aplicació esgoti el seu crèdit o, inclús, que s’hagi exectutat més import 
del pressupostat inicialment, i per tant, el crèdit de l’aplicació pressupostària esdevingui en import negatiu. 
 
En cap cas, quedarà el crèdit disponible per vinculació jurídica en import negatiu, com a màxim pot 
esdevenir en import zero o nul. 
 
25. Si en aquest moment, passats tres mesos que estem executant el pressupost, ens adonem que 

erròniament  tenim una partida incorrectament informada i i la volem modificar,  i ja portem 
executant-hi factures, com hauria de procedir? 

 
A la sessió número 3, s’explica la possibilitat de la “creació d’aplicació pressupostària”, i està prevista 
precisamente pels casos en què disposem de crèdit suficiente per vinculació jurídíca però no disposem de 
l’aplicació pressupostària adequada. 
 
En aquesta línia, a les bases d’execució de la Diputació de Girona hem regulat aquesta solució a la base 10.7 
d’execució del pressupost d’enguany i que tot seguit transcric: 
 

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. 

 
 
26. Si en una partida ja no hi tens disponibilitat i tampoc en tens a la bossa de vinculació i necessites pagar 

la factura urgent, (per tan fer tots els procediments al programa informàtic) i no et dóna temps a 
passar pel Ple una modificació de crèdits, com hauria de procedir? 

En el cas que plantejes, la solució és recorrer a gravar una “OPERACIÓ PENDENT D’APLICAR A PRESSUPOST” 
És tracta d’una operació no pressupostària, independent al pressupost, prevista per a fer front a despeses 
meritades (factura registrada i conformada) i que per falta de crèdit, s’ha de pagar. 
 
27. Tenint en compte que l'estat de liquidació es presenta per capítols, La vinculació jurídica ha de 

contemplar sempre com  a mínim el primer dígit del capítol? 
La Vinculació Jurídica ha de venir definida obligatòriament per la classificació per programes i econòmica 
(classificacions obligatòries de la despesa segons Ordre 3565/2008, de 3 de desembre). Per tant, com a 
mínim hauria de ser: 

• Primer dígit de la classificació per programes = Àrea de despesa 

• Primer dígit de la classificació económica = Capítol 
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28. Hola, Mar, com a empresa municipal k 100% municipal, quan adjunto a l'informe de necessitats la 
reserva de crèdit  d'acord amb a LCSP i parlo que és adequat i suficient estic dient  exactament el 
mateix que una entitat local que va per pressupost limitatiu però :  en base a quina classificació i a 
quins documents econòmics? ( que tingui pressupost o finançament aliè, seria?) 

 
Les entitats mercantils no tenen pressupost limitatiu. Ara bé, el sentit de la RC a l’empara de la LCSP significa 
que acreditem que existeix crèdit adequat i suficient per fer front a la despesa que es pretén contractar. 
 
 


