
 

1 

 

FAQ’S SESSIÓ NÚMERO 3 
CURS GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA 

 
 
1. Quan parlàvem de la classificació econòmica de la despesa, el capítol 5. Fons de contingència, 
comentaves que s'hauria de fer una dotació de crèdit. Es podria utilitzar els diners, si tenim excedent en 
caixa? amb el superàvit? 
 
Una de les fonts de finançament dels suplements de crèdit i crèdits extraordinaris és el romanent de 
tresoreria, d’acord amb els fonaments jurídics que s’exposent tot seguit: 
 
 

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

 
 
En el cas concret de les despeses COVID-19, podem utilitzar: 
 

FONT DE FINANÇAMENT CONSEQÜÈNCIA EN EL CÀLCUL REGLA DESPESA 

Anul·lació o Baixa de crèdit del capítol 5 (Fons de 
contingència) 

La despesa que executada no es podrà minorar o 
ajustar en el càlcul de la regla de la despesa 

Superàvit 2019: aquesta magnitud que no l’hem 
estudiat ni calculat en el curs (per ser gestió 
avançada). No obstant, l’import del superàvit es 
dedeuix del romanent líquid de tresoreria (Font de 
liquidesa de l’entitat) 

La despesa que executada es podrà minorar o 
ajustar en el càlcul de la regla de la despesa 

 
Romanent de tresoreria = Font de liquidesa de l’entitat que es determina a 31 de desembre, en virtut de la 
liquidació del pressupost i partir de: 

a) Fons líquids de l’entitat (a Caixa o en entitats financeres) 
b) Deutors pendents de cobrament 
c) Creditors pendents de pagament 
d) TOTAL a-b-c 

 
2. Encara que ja no toqui, les empreses elèctriques municipals amb capital íntegrament municipal, s'ha de 
consolidar? 
 
Sí, efectivament. Les empreses de capítol íntegrament municipal s’han de consolidar i formen part del 
pressupost general de l’entitat local, d’acord amb el següent detall: 
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1. Pressupost General (art. 164 
TRLRHL i art. 5 RD 500/1990

1.1 Pressupost entitats locals (art. 
3 LBRL)

a) Municipi

b) Província

c) Comarca
1.2 Pressupostos organismes 
autònoms dependents de les 

entitats locals

1.3 Previsions d’ingressos i 
despeses de les societats 

mercantils de capital social 100% 
entitat local

2. Pressupostos que formen part 
entitat d’adscripció (art. 122 Llei 

40/2015 LRJSP)

Pressupostos dels consorcis 
adscrits a l’entitat local

 
 
3. Quina és l'actuació a realitzar si s'elabora una relació de factures, per part d'Intervenció d'acord amb les 
que han tingut entrada al registre, per ésser sotmeses a aprovació per la Junta de Govern Local i s'observa 
que la majoria de les despeses incloses no han estat contractades, no consta contracte menor ni 
contractació prèvia. Inclús algunes són recurrents i repetitives anualment, per la qual cosa, tot i per 
l'import poder ser contractes menors no poden ser pel fet de ser recurrents. Aquestes relacions les 
trobem a diari i no sabem com actuar, perquè s'hauria de fer una omissió per a cadascuna. O en el seu cas 
un informe de fiscalització amb reparos. 
 
Tot i que no ha estat objecte de la sessió, us avanço 2 supòsits: 
 
 

a) Si el contracte compleix tots els requisits del contracte menor, per tant, té cabuda en l'article 118 
de la LCSP, com que no hi ha fiscalització de les fases A i D, doncs, no potser omissió de la funció 
interventora perquè està exempt de fiscalització pel  RD 424/2017 i per tant, entenc reparament 
suspensió per falta de procediment total i perquè la despesa no s'ha compromès.  

  
b) En canvi, si el contracte menor no té cabuda en l'article 118, que com diuen és recurrent i per tant 

no potser menor, doncs, com que les fases A i D si són subjectes de fiscalització perquè no estem 
dins l'article 118 de la LCSP doncs, com molt bé apuntes, omissió de la funció interventora 

 
 
4. Si es dona una bestreta del 100% de la subvenció directa a justificar l'exercici següent com es reflecteix? 
En el cas que es planteja, quan l’obligació és del 100% de la bestreta a l’exercici x i la justificació es produeix 
a l’exercici x+1 es tracta d’una subvenció a justificar o pendent de justificar que s’ha de fer constar en el 
moment de gravar la fase de gestió “O”, és a dir, es tracta d’un camp més com l’aplicació pressupostària o 
import, d’acord amb el següent detall: 
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Com a conseqüència, en l’aplicatiu informàtic queda gravat un registre de les subvencions que es paguen i 
queden pendents de justificar, a fi i efecte del seu control. I, un cop es recepciona la justificació, es grava a 
l’aplicatiu informàtic i es cancel·la, de manera que despareix del registre de subvencions pendents de 
justificar. 
 
Per tant, és molt important que en el moment de gravar l’obligació, es faci constar aquest camp. 
 
5. És correcte incloure a les bases la tramitació i el règim de concessió de subvencions? NO tenim 
ordenança.  
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions a l’article 17.2 estableix: 
 
"Las bases reguladoras de las subvenciones de las corporaciones locales se deberán aprobar en el marco de 
las bases de ejecución del presupuesto, a través de una ordenanza general de subvenciones o mediante una 
ordenanza específica para las distintas modalidades de subvenciones." 
 
6. La P sempre va per separat? 
D’acord amb l’article 67 RD 500/1990, les fases d’execució previstes que es poden acumular en un mateix 
acte administratiu són AD i ADO. No obstant, sé que en determinats ajuntaments petits o altres entitats 
locals acumulen en el mateix acte administratiu reconèixer l’obligació (fase O) i ordenar el pagament (fase 
P). 
 
En aquest cas concret, no sé fonamentar-vos, des del punt de vista de la legislació pressupostària, 
l’acumulació de la fase O i la fase P.  

Art. 67. 

1. Un mismo acto administrativo podrá abarcar más de una de las fases de ejecución del presupuesto de 
gastos enumeradas en el artículo 52, pudiéndose dar los siguientes casos: 

a) Autorización-disposición. 

b) Autorización-disposición-reconocimiento de la obligación. 

2. El acto administrativo que acumule dos o más fases producirá los mismos efectos que si dichas fases 
se acordaran en actos administrativos separados. 
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7. Com q la fase A és per un import aproximat, si la D és d'import superior a la A, què s'hauria de fer? 
Tot i que necessitaria saber el cas concret, d’entrada tornaria a començar l’expedient administratiu 
(contractació, subvenció, personal….) atès que no podem comprometre una despesa per import superior a 
l’autoritzat.  
 
8. Hi ha límit en les modificacions de crèdit 
Primer.- la modificació ha de ser per una despesa concreta, específica i justificada.  
Segon.- ha de comptar amb una Font de finançament per mantener l’equilibri pressupostari 
Tercer.- l’import o límit màxim de modificacions que es pot atendre en un exercici, varia de cada entitat. Jo 
us recomanaria que no s’ha de perdre de vista el compliment de les tres regles fiscals: 

a) L’estabilitat pressupostària 
b) La regla de la despesa  
c) El nivell del deute 

 
9. Quan es crea el concepte adequat no mes es dona d'alta una partida i va estirant de la bossa de 
vinculacio o s'hi pot fer una transferència? 
La creació d’una aplicació pressupostària per a dotar de la classificació econòmica adequada, no és una 
modificació. I, per tant, no es podrà aprovar ni comptabilitzar en aquesta aplicació creada cap tipus de 
modificació de crèdit, ja sigui transferència, ni suplement de crèdit, ni crèdit extraordinari. 
 
10. M’he expresat malament.. no és una transferència.. vull dir si s'hi pot passar crèdit d'una altra partida 
de la mateixa vinculacio 
Correcte: la creació d’una aplicació pressupostària comporta estirar crèdit de les aplicacions pressupostàries 
que formin part de la mateixa vinculació jurídica. 
 
11. Pot l'Ajuntament  finançar una subvenció per inversió amb romanent de tresoreria? No hi ha 
endeutament. Gràcies. 
Sí, es pot finançar una subvenció per inversió amb RTDG, dins els límits de les regles fiscals (estabilitat 
pressupostària i regla de la despesa).  
 
12. Podràs dir-me la llei o decret que podem incomplir la regla de la despesa. 
Tot i no ser objecte de la sessió, us resumeixo la legislació i els articles on podeu trovar la regulació de la 
regla de la despesa, així com de l’Estabilitat pressupostària: 
 

• Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOESPSF) 

• Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el reglament de desenvolupament  
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MOMENT DE LA COMPROVACIÓ A. ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA B. REGLA DE LA DESPESA C. NIVELL DEL DEUTE

SI NO (*) SI

Arts. 3 i 11 LOEPSF

Art. 15 RD 1463/2007

Art. 15.3 Ordre HAP/2105/2012

Art. 12.1 LOEPSF

Resposta SGEFEL de 05/12/2014

Art. 13.1 LOEPSF

Art. 53 TRLHL

Art. 15.3. Ordre HAP/2105/2012

NO NO

Resposta SGEFEL de 27/03/2013 Resposta SGEFEL de 27/03/2013

SI VALORACIÓ (**) SI 

Arts. 16.4 i 16.10 Ordre 

HAP/2105/2012

Arts. 16.4 i 16.10 Ordre 

HAP/2105/2012

Arts. 16.4 i 16.10 Ordre 

HAP/2105/2012

SI SI (***) SI 

Arts. 16.4 i 16.10 Ordre 

HAP/2105/2012

Arts. 16.4 i 16.10 Ordre 

HAP/2105/2012

Arts. 16.4 i 16.10 Ordre 

HAP/2105/2012

SI SI SI

Arts. 3 i 11 LOEPSF

Art. 15 RD 1463/2007

Art. 15.4 Ordre HAP/2105/2012

Art. 12 LOEPSF

Art. 15.4. Ordre HAP/2105/2012

Art. 13 LOEPSF

Art. 53 TRLHL

Art. 15.4. Ordre HAP/2105/2012

-

5. APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DELS 

PRESSUPOSTOS I COMPTES ANUALS FORMULATS 

PELS ENS NO SUBJECTES A PRESSUPOST LIMITATIU

4. INFORMACIÓ TRIMESTRAL 4t TRIMESTRE 

AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE LES REGLES FISCALS

1. APROVACIÓ DELS PRESSUPOSTOS I ELS ESTATS 

FINANCERS INICIALS DE L'ENTITAT LOCAL

2. MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST

3. INFORMACIÓ TRIMESTRAL 1r, 2n i 3r TRIMESTRES 

PER ALS AJUNTAMENTS DE MÉS DE 5.000 

HABITANTS

CÀLCUL

 
 
13. La Diputació ha canviat la subvenció de socorristes, manteniment de consultoris,....si ho teniem 
pressupostat amb un import, que amb aquesta nova convocatoria no té res a veure, puc ampliar el crèdit? 
o seria generació? en les bases d'execució no hi ha  partides que puguin ser ampliables 
Tal i com assenyales correctament, si a les bases d’execució no s’ha definit com a crèdits ampliables, caldrà 
tramitar una generació de crèdit. 
 
14. Podem fer la incoporació abans de disposar de la liquidació? 
No, la incorporació de romanents no és possible fer-la abans de l’aprovació de la liquidació atès que s’ha de 
certificar que es disposa de Font de finançament (romanent de tresoreria). I aquesta Font de finançament, 
només podem certificar que és positiva un cop s’ha aprovat mitjançant el decret de liquidació. 
 
15. Si en les bases tens definides aplicacions com a crèdits ampliables no pots utilitzar? 
Sí, efectivament. L’avantatge de definir aplicacions pressupostàries com a crèdits ampliables vinculades a un 
determinats conceptes d’ingressos, permet tramitar un crèdit ampliable en el cas que disposis de més 
ingrés. 
 
16. L'acumulació de fases sempre ha d'estar contemplada a les bases d'execució? sinó és així no se'n 
podria fer? 
Sí, és una de les matèries a regular per bases d’exeució les fases dels expedients en què es permeten 
acumular. En cas que no s’hagués previst quines matèries (subvencions, contractacions…) o àmbits es pot 
acumular fases de gestió pressupostària, seria recomanable: 
Primer.- modificar les bases 
Segon. En cas de no ser possible (més a data actual per la situació en què vivim no es fàcil convocar Ple), es 
podria regular en una circular o instrucción interna. 
 
Per a major aclariment, reprodueixo els fonaments jurídics RD 500/1990 on s’especifica clarament que és 
una matèria a regular a les Bases d’execució:  
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Art. 67. 

1. Un mismo acto administrativo podrá abarcar más de una de las fases de ejecución del presupuesto de 
gastos enumeradas en el artículo 52, pudiéndose dar los siguientes casos: 

a) Autorización-disposición. 

b) Autorización-disposición-reconocimiento de la obligación. 

2. El acto administrativo que acumule dos o más fases producirá los mismos efectos que si dichas fases 
se acordaran en actos administrativos separados. 

Art. 68. 

1. Las Entidades locales deberán establecer en las bases de ejecución del presupuesto los supuestos en 
que, atendiendo a la naturaleza de los gastos y a criterios de economía y agilidad administrativa, se 
acumulen varias fases en un solo acto administrativo, de acuerdo con lo establecido en el artículo anterior. 

2. En cualquier caso, el Órgano o la Autoridad que adopte el acuerdo deberá tener competencia, 
originaria, delegada o desconcentrada, para acordar todas y cada una de las fases que en aquél se incluyan 
 

 
17. Com estires de la vinculació? vull dir si per vinculació tens crèdit i hem de fer una modificació de 
pressupost per transferència de crèdit entenc ? per crear l'aplicació pressupostaria per vinculació cal fer 
alguna modificació? 
 
En síntesi: crear una aplicació pressupostària comporta estirar el crèdit que hi ha a la vinculació jurídica i no 
s’ha de tramitar cap modificación de crèdit per a la seva creació, així com tampoc, amb posterioritat i, un 
cop creada, s’hi pot tramitar cap modificación de crèdit. 
 
Per a major aclariment, reprodueixo la pantalla que vaig comentar a la sessió i on es visualitza que no hi ha 
cap crèdit inicial, cap augment en cap de les tipologies de modificació de crèdit i on es visualitza que s’ha 
pogut fer un ADO estirant crèdit de la vinculació jurídica: 
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23. Pots fer un ado en de les despeses d’omissio de fiscalització ? ( ja se que no és objecte del curs) 
Certament, no és objecte del curs però no sé respondre la pregunta. Necessito més informació.  
 
26. El tema de les bestretes de personal que vas comentar a l'altre sessió, a quin capítol aniria, entenent 
que per exemple paguem el dies ja treballats, es a dir a dia 15 li avançem mitja nòmina.  
És el capítol 8 i article 83, que tot seguit transcric:  
 

Artículo 83.  Reintegro de préstamos de fuera del sector público. Comprende los recursos obtenidos por 
reintegros de préstamos o anticipos concedidos a agentes externos al sector público, con o sin interés, con 
plazo de reembolso a corto (no superior a un año) o a largo plazo (superior a un año). En los conceptos 830 y 
831 se incluirán los reintegros de los anticipos de pagas al personal, pudiéndose, en su caso, crear un 
subconcepto específico a tal efecto. Concepto 830. Reintegros de préstamos de fuera del sector público a 
corto plazo. Comprende los reintegros y anticipos concedidos a entidades no pertenecientes al sector 
público, cuando el plazo de vencimiento no sea superior a 12 meses. Concepto 831. Reintegros de 
préstamos de fuera del sector público a largo plazo. Comprende los reintegros y anticipos concedidos a 
entidades no pertenecientes al sector público, cuando el plazo de vencimiento sea superior a 12 meses 

 
 
27. Un cop feta aquesta formació, quina aconsellaries per continuar formant-nos? 
Varia molt del lloc de treball de cadascú, de la seva experiència i objectius professionals. 
Actualment, qui es dediqui a la gestió pressupostària i comptable, li recomanaria el càlcul de les regles fiscals 
així com el càlcul del superàvit pel finançament de despeses COVID-19 
 
28. també vull preguntar si les despeses del covid 19 podem agafar fons del romanent líquid de tresoreria 
Sí, aquesta pregunta ja ha estat contestada a la pregunta 1 del present document, així com també al 
document de FAQ’S de la sessió número 2, la pregunta número 8. 
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30. Si al pressupost inicial de l'entitat no hem pressupostat una subvenció d'una obra però que ara resulta 
que que la Generalitat ens ha ingressat una bestreta inicial. Quin procediment hem de fer? 
En aquest cas plantejat, si no havíem previst la subvenció com a font de finançament ni la despesa, és 
procedent tramitar una generació de crèdit. 
 
31. Una altra pregunta: Si al pressupost inicial de l'any passat vam pressupostar una obra que no s'ha fet, 
al pressupost inicial del 2020 la tornem a pressupostar. Ara, l'ens que li haviem de pagar l'obra que no 
hem fet, ens comunica que aquest any no la farem. El crèdit amb que l'haviem dotat com el puc traspassar 
per disposar-ne per altres partides? 
Bona pregunta: en aquest cas, el romanent de crèdit de l’any anterior només es pot incorporar per a la 
finalitat per a la qual es va aprovar (fase A), retenir (RC) o disponible (finalitat aplicació), i per tant, en el cas 
plantejat, no podries incorporar el crèdit perquè ja saps que no es farà l’obra. 
 
Per a major aclariment, transcric el fonament jurídic: 

Art. 47.RD 500/1990 

4. Los remanentes incorporados, según lo previsto en el apartado 1, podrán ser aplicados tan solo 
dentro del ejercicio presupuestario al que la incorporación se acuerde y, en el supuesto del punto a) de 
dicho apartado, para los mismos gastos que motivaron en cada caso su concesión y autorización (artículo 
163.2, LRHL). 

 
 
33. Mar, em podries dir alguna referència on poder mirar la classificació segons el tipus de contracte per 
tal de poder fer les fases del procediment correctament? 
 
A la Guia bàsica per a l'exercici de la fiscalització i intervenció limitada prèvia en règim de requisits bàsics de 
les entitats del sector públic local (CA) - tercera edició: gener 2020, trobareu les fases de gestió del 
pressupost en virtut dels tipus de contractes, i que es pot localitzar a la ruta següent: 
 
https://seu.ddgi.cat/web/document/7092 
 
 
35. Modificacions que fem per acord alcaldia compten coma credit inicial en les futures 
 
Aquesta pregunta no la puc respondre per no està completa. 
 
 
Finalment, us deixo el meu correu eletrònic per a major aclariment o dubtes: mdomenech@ddgi.cat 
Molt agraïda! 
Girona, 6 de maig de 2020 

mailto:mdomenech@ddgi.cat

