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NORMES GENERALS I DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 

 
 

CAPÍTOL I 
NORMES GENERALS I ÀMBIT D'APLICACIÓ 

 
 
Article 1.   Règim jurídic pressupostari 
 
L'elaboració, gestió, execució, i liquidació del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Sentmenat, així com l'exercici del control intern es regirà per la normativa  general aplicable 
als ens locals, en especial: 
 

 La  Llei 7/1985, de 2 d'abril,  de bases del règim local (LBRL). 

 El RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora 
d’hisendes locals (TRLRHL), 

 EL Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, de desenvolupament parcial de la Llei 
reguladora de les hisendes locals.  

 L’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels 
pressupostos de las entitats locals. 

 Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la Instrucció del model 
normal de comptabilitat local. 

 La Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària. 

 El  Reial Decret 2188/1995, de 28 de desembre, que desenvolupa el règim de control 
intern exercit per la Intervenció General d'Estat. 

 La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

 Les Normes d'Auditoria del Sector Públic. 

 Aquestes Bases i les instruccions i circulars dictades pel  Ple Municipal i  l'Alcaldia. 
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Article 2.   Àmbit temporal i funcional  
 
1. La vigència de les bases serà la mateixa que la del Pressupost. En cas de pròrroga del 
pressupost, aquestes Bases continuaran regint durant aquest període. 
 
2. Aquestes bases s'aplicaran amb caràcter general a l'execució del Pressupost de 
l'Ajuntament.  
 
Article 3.   Crèdits inicials del Pressupost General 
 
El Pressupost General de l'Ajuntament de Sentmenat per a l'exercici de l’any 2021 està 
integrat únicament pel Pressupost de l’Ajuntament. 
 
Els crèdits inicials del Pressupost, son de 9.674.996,60 euros pel que fa a despeses i de 
9.674.996,60 euros pel que fa a ingressos, el que representa un pressupost en equilibri. 
 
Article 4.   Estructura pressupostària 
 
L'estructura del Pressupost General s'ajusta a l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre – 
modificada per l'Ordre EHA/419/2014, de 14 de març –, per la qual s’aprova l’estructura dels 
pressupostos de les entitats locals d'acord amb les classificacions següents: 
 

A) Estat de despeses: 
 
Orgànica.- Ve determinada per l'estructura organitzativa del cartipàs municipal i es concreta 
en les següents àrees 

Àrea 1 Alcaldia 
Àrea 2 Economia i Serveis Generals 
Àrea 3 Polítiques Socials 
Àrea 4 Polítiques Territorials i Sostenibilitat 

 
Programàtica.- Es distingirà entre àrea de despesa, política de despesa, grup de programa i 
programa. 
 
Econòmica.- Distingint entre capítol, article, concepte i subconcepte. 
 
La partida pressupostària, definida per la conjunció de les classificacions orgànica, per 
programes i econòmica, constitueix la unitat bàsica d'informació sobre la qual s'efectuarà el 
control comptable dels crèdits i de les seves  modificacions. 
 

B) Estat d’ingressos: 
 
Les previsions de  l'estat d'ingressos s'han classificat distingint: capítol, article, concepte i 
subconcepte , sense distingir-se la classificació orgànica.  
 
L'aplicació d'ingressos es comptabilitzarà al nivell més desagregat possible de concepte o 
subconcepte pressupostari. 
 
Article 5.   Delimitació de l'aplicació dels crèdits pressupostaris 
 
A càrrec dels crèdits de  l'estat de despeses només es podran contraure obligacions derivades 
de despeses realitzades durant l'exercici i s'aplicaran exclusivament a les finalitats 
autoritzades en el Pressupost General o per  les modificacions aprovades. No obstant això i 
amb caràcter excepcional, podran aplicar-se  als crèdits del Pressupost vigent en el moment 
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del seu reconeixement  les obligacions  a les quals es fa  referència en l'article  26 del Reial 
Decret 500/90. 
  
Article 6.   Nivells de vinculació jurídica 
 
1. Els crèdits aprovats en l'estat  de despeses del Pressupost es destinaran a la finalitat 
específica que els assigna el Pressupost General o les seves modificacions degudament 
aprovades, tenint caràcter limitador i vinculant. 
 
No es podran adquirir compromisos de despeses que excedeixin dels crèdits pressupostaris 
en funció dels nivells de vinculació establerts en l'article següent, sent nuls de Ple dret els 
acords,  resolucions i actes administratius que no compleixin aquesta  norma. 
 
2. Els crèdits de despeses vindran limitats pels següents nivells de vinculacions jurídiques: 
 

A) Regla general, els crèdits del pressupost municipal vincularan: 
 
 a).- La Classificació Orgànica, s’estableix la vinculació a nivell d’àrea (3), no podent-se 
vincular crèdit de distintes àrees.  
 
     b).- La Classificació per Programes, s'estableix un únic nivell de vinculació a nivell de 
programa (4). 
  
 c).- Classificació Econòmica, El nivell de vinculació de la classificació econòmica és el 
capítol (1). 
 

B) Excepcions a la regla general 
 

 Capítol 1 “Despeses de personal”: s’estableix la vinculació jurídica a nivell de capítol 
(0-0-1) 

 Capítol 4 “Transferències corrents”, s’estableix la vinculació jurídica a nivell d’aplicació 
pressupostaria, excepte en les aplicacions del programa 9430 i 2410, en les quals 
s’aplica la norma general. 

 Capítol 6 “Inversions reals”, s’estableix la vinculació jurídica a nivell d’aplicació 
pressupostaria 

 Capítol 7 “Transferències de capital”, s’estableix la vinculació jurídica a nivell 
d’aplicació pressupostaria 

 La vinculació jurídica per als crèdits declarats ampliables, s’estableix a nivell 
d’aplicació pressupostaria 

 Casos específics de vinculació: 
o Aplicació 130-9200-22400 Primes d’assegurances, vinculació a nivell 

d’aplicació pressupostaria 
 
3. Es podrà procedir a autoritzar noves aplicacions pressupostaries i imputar despeses a les 
mateixes sense tramitació de la corresponent modificació pressupostaria si existeix crèdit al 
nivell de vinculació jurídica establert en aquetes bases d’execució. El primer document 
comptable que es tramiti a tals conceptes haurà de fer constar tal circumstància mitjançant 
anotació d’intervenció en lloc visible que indiqui: primera operació imputada al concepte. En 
tot cas, haurà de respectar-se l’estructura pressupostaria vigent (Circular nº2 de la IGAE d’11 
de març de 1985). 
 
Article 7.   Situacions dels crèdits pressupostaris 
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Els crèdits consignats en el Pressupost de despeses així com els procedents de les 
modificacions pressupostàries  referides en els articles anteriors poden estar, amb caràcter 
general, en qualsevol de les situacions següents: 
 
Crèdits disponibles. El principi general és el de la disponibilitat de tots el crèdits que figuren 
en el Pressupost 
 
Crèdits retinguts pendents d'utilització. Per a una adequada gestió de la despesa, a l’inici 
de qualsevol expedient que comporti una despesa, la regidoria de l'àrea gestora o el tècnic 
corresponent, haurà de demanar  la retenció de crèdits d'una partida pressupostària. Rebuda 
la sol·licitud s'expedirà, si és el cas, la certificat d'existència de crèdit.  
 
La retenció de crèdit, és l’acte acte per mitjà del qual s'expedeix, respecte d'una partida 
pressupostària, un certificat d'existència de ròssec suficient per a l'autorització d'una despesa 
o d'una transferència de crèdit per un  import determinat, pel qual es produeix una reserva per 
a tal despesa o transferència. La regulació de les retencions de crèdit s’estableixen en els 
articles 31 i 32 del RD 500/90. 
 
És competència de la Intervenció Municipal l'expedició de certificats d'existència de crèdit. 
 
Crèdits no disponibles. Quan una regidoria consideri necessari declarar no disponible 
totalment o parcialment un crèdit d'una partida pressupostària de la qual és responsable de la 
seva execució, formularà proposta raonada que es conformarà per la regidoria d'hisenda. 
 
La declaració de no disponibilitat de crèdits així com també de la seva reposició a disponible 
correspon al Ple. 
 
 
 

CAPÍTOL II 
LES MODIFICACIONS DE CRÈDIT 

 
 

Article 8.   Modificacions pressupostàries: principis generals 
 
1. Quan calgui realitzar un despesa per a la qual no existeixi consignació i excedeixi del nivell 
de la vinculació jurídica establerta en l'article sisè d'aquestes Bases, es tramitarà un expedient 
de modificació pressupostària subjecte a les normes fixades en l'article 34 del Reial Decret 
500/90, de 20 d'abril, així com a les particularitats reflectides en aquests bases. 
 
2. Les Modificacions de crèdit, d'acord amb els articles 34 a 51 del RD 500/1990 i els articles 
177 a 182 del TRLHL, poden ser  dels tipus següents: 

 Crèdits extraordinaris. 

 Suplements de crèdit. 

 Ampliacions de crèdit. 

 Transferències de crèdit. 

 Generació de crèdits per ingressos. 

 Incorporació de romanents de crèdit. 

 Baixes per anul·lació. 
 
Article 9.  Tramitació de les modificacions de crèdit 
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1. Tota modificació de crèdits s'iniciarà a proposta del responsable del departament gestor de 
la despesa i la regidoria corresponent i anirà acompanyada del model normalitzat que a 
l’efecte estableixi la intervenció municipal.  
 
Les propostes de modificació de crèdit  inclouran una Memòria justificativa de la necessitat i 
urgència  per a la seva aprovació, així com la concreció del tipus de modificació a realitzar, 
d'entre les detallades en l'article anterior. 
 
2. Les propostes de modificació acompanyades de la documentació requerida seran lliurades 
pels responsables dels departaments gestors de la despesa a la secció de comptabilitat de  la 
Intervenció municipal, la qual comprovarà la seva correcció i verificarà  la suficiència de ròssec 
de crèdit. 
 
En el cas que la proposta sigui correcta, realitzarà la corresponent retenció de crèdit d'acord 
amb l'article 33 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril. Si la proposta de modificació és 
incorrecta la tornarà a l'àrea gestora de la despesa per a esmenar les  deficiències.   
 
3. La provisió d'inici de l'expedient de modificació de crèdits i la proposta d'acord a l'òrgan 
corresponent per a la seva aprovació correspondrà a la regidoria d'hisenda. La confecció 
material de l'expedient serà realitzada per la unitat d’Intervenció. Els expedients es  numeraren 
correlativament a l’efecte  de la justificació del Compte General d'Ajuntament.  
 
4. Tots els expedients de modificació de crèdits seran informats prèviament per la intervenció 
municipal.  
 
Article 10. Crèdits extraordinaris i suplements de crèdit 
 
1. Quan s’hagi de realitzar una despesa específica i determinada que no pugui retardar-se fins 
a l’exercici següent i no existeixi crèdit pressupostari, o el consignat sigui insuficient i no 
ampliable, es podrà tramitar una modificació pressupostaria de crèdit extraordinari en el primer 
cas, o de suplement de crèdit, en el segon, d’acord amb el que disposa l’article 177 del TRLHL 
i els articles 35 a 38 del RD 500/1990. 
 
2. A la proposta s’acompanyarà memòria justificativa amb els requisits de l’article 37.2 del RD 
500/1990. L’expedient, informat per la Intervenció, es sotmetrà a l’aprovació del Ple, amb 
subjecció als mateixos tràmits i requisits que els pressupostos essent d’aplicació les mateixes 
normes sobre informació, reclamacions i publicitat de l’article 169 del TRLHL. 
 
3. D’acord amb l’establert a l’apartat 4 de l’article 177 del TRLHL, per finançar el crèdit 
extraordinari o el suplement de crèdit, es podran fer servir les següents fonts de finançament: 

 El romanent líquid de tresoreria, procedent del tancament del pressupost de l’exercici 
anterior, previ compliment dels article 12 i 32 de la LO 2/2012, d’estabilitat 
pressupostaria i sostenibilitat financera. 
 

 Amb nous o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en l’exercici corrent, 
sempre que es respecti el requerit pel punt 5è de l’article 12 de la llei orgànica 2/2012 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. En aquest cas, s’haurà de justificar 
que la resta dels ingressos venen realitzant-se amb normalitat, pel que es preveu que 
es compleixin les previsions pressupostàries. Per als nous ingressos, no serà precís 
per a la seva tramitació que es trobin efectivament recaptats, donat que no comptaven 
amb previsió al pressupost.  

 

 Mitjançant baixes de crèdits d'altres aplicacions de despesa del pressupost no 
compromeses, les dotacions de les quals, s'estimen reduïbles sense pertorbació del 
servei. 
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Les despeses d’inversió aplicables al capítol 6 també es poden finançar amb recursos 
procedents d’operacions de crèdit. 
 
4. Excepcionalment, les despeses aplicables als capítols I, II, III i IV, es podran finançar 
mitjançant operacions de crèdit, essent precís l'acompliment d’aquestes condicions 
establertes a l'article 177.5 del TRLRHL: 
 

 Que el Ple de l'Ajuntament, amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre 
legal de membres de la Corporació declari la necessitat i urgència de la despesa i 
reconegui la insuficiència d'altres mitjans de finançament. 

 

 Que l'import total no superi el 5% dels recursos corrents liquidats en el darrer exercici 
 

 Que la càrrega financera total no superi el 25% dels expressats recursos. S’entendrà 
per càrrega financera l'existent a començament d'exercici, incrementada en la que 
s'hagi originat per la tramitació d’operacions de crèdit en el període, així com la 
resultant del préstec que es proposa concertar. 

 

 Que la cancel·lació de l'operació de crèdit sigui anterior a la data de renovació de la 
Corporació. 

 
 
Article 11. Ampliació de crèdits 
 
1. L’ampliació de crèdit és l’augment del pressupost de despeses concretat en un increment 
del crèdit pressupostari d’algunes de les aplicacions de despesa ampliables enunciades 
expressament en aquest base, i en funció de l’efectivitat dels recursos afectats a aquestes 
aplicacions de despesa que no procedeixin d’operacions de crèdit. 
 
2. L'ampliació de crèdits exigirà la tramitació d'expedient, incoat per la Regidoria d’Hisenda i 
s’haurà d’acreditar el reconeixement previ i en ferm de majors drets sobre els previstos en el 
pressupost d'ingressos afectats al crèdit l’ampliació del qual es pretén. 
 
3. En particular, es declaren ampliables les aplicacions de despeses següents, afectades als 
conceptes indicats de l’estat d’ingressos del pressupost de la corporació: 
 

Concepte 

d’ingrés 

Descripció Aplicació 

pressupostària  

Descripció 

39210 Recàrrecs de constrenyiment 210-9340-22708 Serveis de Recaptació ORGT 

39800 Indemnitzacions assegurances  130-9200-22605 Costes Judicials i Indemnitzacions 

32901 Taxa Inscripció Processos 

Selectius 

200-9200-22607 Oposicions i proves selectives 

46101 Aportacions per l’ocupació  220-2410-14000 Contractació temporal 

 

Així mateix, els ingressos finalistes que provinguin d’indemnitzacions de companyies 

d’assegurances es destinaran a ampliar els crèdits de les despeses de Capítol 2 o 6 que 

financin.  



10 
 

4. L'aprovació dels expedients d'ampliació de crèdit que afecten al pressupost de l’ajuntament 

correspon a l'Alcaldia-Presidència. 

Aprovat l’expedient d’ampliació de crèdit per l’òrgan competent, la modificació serà 

immediatament executiva. 

 

 

Article 12. Transferències de crèdit 

1. Quan s’hagi de realitzar una despesa aplicable a una aplicació pressupostària el crèdit de 

la qual sigui insuficient i resulti possible minorar el crèdit d'altres aplicacions pressupostàries 

corresponents a diferents nivells de vinculació jurídica, sense alterar la quantia total de l'estat 

de despeses, s'aprovarà un expedient de transferència de crèdit, d’acord amb les limitacions 

previstes a l’article 180 del TRLRHL. 

2. L'aprovació de les transferències de crèdit que afectin a aplicacions pressupostàries de 

diferents àrees de despesa correspon al Ple. 

L'aprovació de les transferències de crèdit entre aplicacions de la mateixa àrea de despesa, 

o entre aplicacions pressupostàries del capítol I, amb independència de l’àrea de despesa, 

son competència de l’Alcaldia-Presidència. 

Els expedients han de ser incoats per les àrees gestores funcionals. En tot cas serà necessària 

l’autorització de la regidoria responsable de la gestió de les aplicacions pressupostàries que 

hagin de ser objecte de minoració quan correspongués a altres regidories. 

3. En quant l'efectivitat de les transferències de crèdits que han d'estar aprovades pel Ple, 

amb subjecció als mateixos tràmits i requisits que els pressupostos essent d’aplicació les 

mateixes normes sobre informació, reclamacions i publicitat de l’article 169 del TRLHL. 

Les transferències de crèdits aprovades per l'Alcaldia-Presidència seran executives des de la 

seva aprovació. 

4. Les transferències de crèdits resten subjectes a les limitacions establertes en l’article 41 del 

RD 500/1990, com ara que no es poden minorar els crèdits incrementats per incorporacions 

de romanents, suplements de crèdits, i/o transferències positives, i no es poden incrementar 

els crèdits pressupostaris que prèviament havien estat objectes de transferències negatives. 

Aquestes limitacions no afectaran als crèdits d’aplicacions pressupostàries de capítol I, ni a 

les transferències motivades per reorganitzacions administratives aprovades pel Ple. 

En l’inici de l’expedient és necessari ordenar la retenció del crèdit en la aplicació 

pressupostària el crèdit de la qual es preveu minorar i hi ha de constar un certificat expedit per 

la Intervenció. 

 

 

Article 13. Generació de crèdits per ingressos  

1. Son generacions de crèdit les modificacions que suposen un increment del pressupost de 

despeses a conseqüència de la realització d’ingressos de naturalesa no tributària derivats de 

les operacions previstes a l’article 181 del TRLRLHL: 
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 Aportacions o compromisos ferms d'aportació de persones físiques o jurídiques per 

a finançar, junt amb l'Ajuntament, despeses de competència local. Caldrà que 

s'hagi produït l'ingrés o, en el seu defecte, que obri en l'expedient acord formal de 

concedir l'aportació. 

 Alienació de béns municipals, essent precís que s'hagi procedit al reconeixement 

del dret. 

 Prestacions de serveis, per les quals s'hagin liquidat preus públics  en quantia 

superior als ingressos pressupostats. En aquest cas, el pagament de les 

obligacions reconegudes corresponents a despeses aplicades en les partides, el 

crèdit de les quals ha augmentat en raó de la generació de crèdits resta condicionat 

a l'efectiva recaptació dels drets. 

 Reintegrament de pagaments indeguts del pressupost corrent, el cobrament del 

qual podrà  reposar crèdit en la quantia corresponent. 

 Reemborsament de préstecs concedits. 

2. En l’expedient de modificació per generació de crèdit s’haurà d’acreditar el compliment dels 

requisits establerts a l’article 44 del RD 500/1990. 

Quan es conegui el compromís ferm d'efectuar una aportació a favor de l’ajuntament, o s'hagi 

recaptat qualsevol dels ingressos descrits en el punt primer, en quantia superior a la prevista 

en el pressupost, s'avaluarà si els crèdits disponibles en les corresponents aplicacions 

pressupostàries de l’estat de despeses són suficients per a finançar l'increment de despesa 

que es preveu necessitar en el desenvolupament de les activitats generadores de l'ingrés. 

Si l'esmentat volum de crèdit fos suficient, no procedirà tramitar l'expedient de generació de 

crèdits. 

En el supòsit que els crèdits s'estimessin insuficients, s'incoarà expedient per la unitat 

administrativa gestora del servei corresponent en el qual es justificarà l'efectivitat dels 

cobraments o la fermesa del compromís, així com l’aplicació pressupostària que ha d'estar 

incrementada. 

3. L'expedient de generació de crèdits, conformat per la regidoria responsable de l'àrea 

gestora, serà aprovat per l'Alcaldia-Presidència. 

En cas de generació de crèdits per alienació de béns immobles, quan l’import excedeixi del 

10% dels recursos ordinaris del pressupost, la seva aprovació serà competència del Ple. 

 

 

Article 14. Incorporació de romanents de crèdit 

1. De conformitat amb l’article 182 del TRLHL, i amb l’article 47 del RD 500/1990, es podran 

incorporar als crèdits corresponents del pressupost de despeses de l’exercici immediat 

següent, sempre que hi hagi prou recursos financers:  



12 
 

a) Els crèdits extraordinaris, els suplements de crèdit i les transferències que hagin estat 

autoritzats en l’últim trimestre de l’exercici, i per a les mateixes despeses que van 

motivar-ne l’autorització.  

b) Els crèdits que incloguin compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis 

anteriors.  

c) Els crèdits per operacions de capital.  

d) Els crèdits autoritzats d’acord amb la recaptació efectiva de drets afectats.  

e) Els crèdits que continguin projectes finançats amb ingressos afectats.  

2. Els romanents incorporats s’aplicaran únicament dins l’exercici pressupostari al qual 

s’incorporin, mentre que els crèdits que emparin projectes amb finançament afectat seran 

d’incorporació obligatòria, llevat que es desisteixi totalment o parcialment d’iniciar o continuar 

l’execució de la despesa.  

En el supòsit de romanents de crèdit d’incorporació obligatòria per raó d’ingressos afectats, si 

el coeficient de finançament no és del 100% s’haurà de tenir en compte el finançament amb 

romanent de tresoreria per a despeses generals, el qual serà aplicat amb caràcter preferent 

al finançament d’aquestes despeses. En cas d’inexistència de romanent de tresoreria per a 

despeses generals, caldrà plantejar la conveniència de desistir totalment o parcialment de 

l’execució d’aquesta despesa o bé d’una altra com font de finançament alternatiu.  

3. Els romanents de crèdit són constituïts pels saldos de crèdits definitius no afectats al 

compliment d’obligacions reconegudes. D’acord amb l’article 98 del reial decret 500/1990, 

integraran els romanents de crèdit:   

a) Els saldos de disposicions, és a dir, la diferència entre les despeses compromeses i 

les obligacions reconegudes.  

b) Els saldos d’autoritzacions, és a dir, la diferència entre les despeses autoritzades i les 

despeses compromeses.  

c) Els saldos de crèdit, és a dir, la suma dels crèdits disponibles, els crèdits no disponibles 

i els crèdits retinguts pendents d’utilitzar.  

En cap cas no podran ser incorporats els crèdits que, declarats no disponibles pel Ple de la 

corporació, continuïn en aquesta situació en la data de liquidació del pressupost. Tampoc no 

es podran incorporar els romanents de crèdit incorporats procedents de l’exercici anterior, 

llevat que emparin projectes finançats amb ingressos afectats que s’hagin d’incorporar 

obligatòriament.  

 4. La incorporació de romanents de crèdit s’efectuarà un cop aprovada la liquidació del 

pressupost. Intervenció elaborarà estat o proposta raonada d'incorporació de romanents de 

crèdit. Aquest estat se sotmetrà a consideració de l'Alcaldia-Presidència perquè formuli 

proposta raonada d'incorporació de romanents. No obstant això, abans de l’aprovació de la 

liquidació es podran aprovar incorporacions de crèdit en els casos següents:  

a) Quan es tracti de crèdits de despeses amb finançament afectat.  



13 
 

b) Quan corresponguin a contractes adjudicats durant l’exercici anterior o a despeses 

urgents, previ l’informe d’Intervenció en el qual s’avaluarà que la incorporació no 

produirà dèficit.  

L'aprovació de la incorporació de romanents de forma prèvia a la liquidació de l'exercici 

anterior es farà previ informe de la Intervenció, quedant autoritzada a efectuar retencions de 

crèdits del pressupost corrent per import no superior als romanents incorporats, fins a la 

liquidació del pressupost de l'exercici anterior. 

Si els recursos financers no arribessin a cobrir el volum de despesa dimanant de la 

incorporació de romanents, la Regidoria d'Hisenda, previ informe d'Intervenció, establirà la 

prioritat d'actuacions, on es tindrà en compte la necessitat d'atendre en primer lloc el 

compliment d'obligacions resultants de compromisos de despesa aprovats en l'any anterior. 

5. La incorporació de romanents pot ser finançada mitjançant: 

a) El romanent líquid de tresoreria. 

b) Nous o majors ingressos recaptats sobre els previstos en el pressupost. 

c) Recursos financers recaptats, o compromisos ferms d'aportació afectats, el volum total 

dels quals excedeixi de les obligacions reconegudes en l'exercici anterior. 

6. L'aprovació de la incorporació de romanents correspon a l'Alcaldia-Presidència.  Correspon 

a l’Alcaldia-Presidència l’aprovació d’incorporació de romanents per al pagament d’obligacions 

degudament compromeses en l’exercici anterior.  

Les incorporacions de crèdits disponibles per operacions de capital quan restin pendents 

d'ingressar al pressupost corrent compromisos aprovats per l'Ajuntament en l'exercici anterior 

serà competència del Ple . 

L'aprovació de la modificació serà executiva des del moment en que s'hagi adoptat l'acord 

corresponent. 

 

 

Article 15. Baixes per anul·lació  

1. Quan l’Alcaldia-Presidència o la Regidoria delegada consideri que el saldo d'un crèdit es 

pot reduir o anul·lar totalment o parcialment sense pertorbació del servei, podrà ordenar la 

incoació de l'expedient de baixa per anul·lació i la corresponent retenció de crèdit, d’acord 

amb el que s’estableix a l’article 50 del RD 500/1990. 

2. L’aprovació de l’expedient correspondrà al Ple. Aquesta modificació serà immediatament 

executiva llevat que financin crèdits extraordinaris o suplements de crèdit. 

 

 

Article 16. Expedients de modificació aprovats pel Ple 
 
1. Els centres gestors que vulguin promoure una modificació pressupostària a ser aprovada 
pel Ple hauran d’elaborar una proposta signada per la corresponent regidoria.  La proposta  
farà constar la necessitat de la mesura i haurà de precisar el tipus de modificació a realitzar, 
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les aplicacions pressupostàries de despesa afectades i el mitjà o recurs que ha de finançar 
l’augment que es proposa, acreditant-se: 
 

 El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de demorar-
la a exercicis posteriors. 

 La insuficiència de crèdit no compromès a l’aplicació corresponent. Aquesta 
insuficiència haurà de verificar-se en el nivell en que estigui establerta la vinculació 
jurídica. 

 
La proposta anterior, es traslladarà a la Regidoria d’Hisenda per a que, en el seu cas, ordeni 
la incoació del preceptiu expedient.  
 
2. Ordenada la incoació de l’expedient, la Intervenció tramitarà les operacions pressupostaries 
provisionals. A l’expedient s’hi inclourà una memòria justificativa, juntament amb l'informe de 
l'Interventor, que conclourà amb la proposta de resolució que s’eleva al Ple, en la qual s’haurà  
de manifestar: 
 

 La classe de modificació que es tramita i la seva justificació. 

 Les aplicacions pressupostàries de despesa que es veuen afectades. 

 L’existència de recursos suficients i adequats. 

 El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de demorar-
la a exercicis posteriors. 

 La inexistència a l’estat de despeses del pressupost de crèdit destinat a la finalitat 
específica, en el cas del crèdit extraordinari, o la insuficiència del saldo de crèdit no 
compromès a la vinculació jurídica corresponent, en el cas de suplement de crèdit. 

 Si la modificació es finança amb nous o majors ingressos sobre els previstos, que la 
resta dels ingressos es venen efectuant amb normalitat, llevat dels de caire finalista. 

 
3. La proposta informada s' elevarà al Ple per, en el seu cas, adoptar l’acord inicial d’aprovació. 
 
4. Després de la resolució adoptada pel Ple, es publicarà l’anunci i l’edicte de les modificacions 
acordades al BOP de Barcelona, durant un període de 15 dies per tal que qualsevol de les 
persones interessades puguin fer les reclamacions que creguin oportunes.  
 
La modificació es considerarà definitivament aprovada si durant el termini mencionat no es 
presenten reclamacions. En cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per resoldre 
les reclamacions que s’hagin pogut presentar durant aquest període de publicitat.  
 
5. Les modificacions definitivament aprovades, seran publicades al BOP. 
 
6. Completats els tràmits anteriorment, la modificació esdevindrà executiva i es procedirà a la 
comptabilització definitiva de la mateixa. 
 
 
Article 17. Expedients de modificació aprovats per decret 
 
1. Els centres gestors que vulguin promoure una modificació pressupostària a ser aprovada 
per resolució o decret hauran d’elaborar un informe justificatiu signat pel seu responsable, 
amb la conformitat de la corresponent regidoria.  
Quan l’increment de despesa d’un centre gestor comporti la reducció de consignació 
pressupostària d’una altra, la proposta haurà d’anar subscrita pels  responsables d’ambdues.   
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L’informe farà constar la necessitat de la mesura i haurà de precisar el tipus de modificació a 
realitzar, les aplicacions pressupostàries de despesa afectades i el mitjà o recurs que ha de 
finançar l’augment que es proposa, acreditant-se: 
 

 El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de demorar-
la a exercicis posteriors. 

 La insuficiència de crèdit no compromès a l’aplicació pressupostària de despesa 
corresponent. Aquesta insuficiència haurà de verificar-se en el nivell en que estigui 
establerta la vinculació jurídica. 

 
La proposta anterior, es traslladarà a la Regidoria d’Hisenda per a que, en el seu cas, ordeni 
la incoació del preceptiu expedient.  
 
2. Ordenada la incoació de l’expedient, la Intervenció tramitarà les operacions pressupostàries 
provisionals. A l’expedient s’hi inclourà una memòria justificativa, juntament amb l'informe de 
la Intervenció. 
 
3. La proposta informada s'elevarà a l'òrgan competent per, en el seu cas, adoptar l’acord 
inicial d’aprovació.  
 
La modificació pressupostària serà efectiva des del moment de la resolució. 
 
Completats els tràmits, es procedirà a la comptabilització definitiva de la modificació. 
 
 
Article 18. Expedients d’incorporació de romanents de crèdit 
 
1. Liquidat el pressupost, s'elaborarà un estat comprensiu dels romanents de crèdit, definits 
en l’article 47 del R.D. 500/1990, no utilitzats del pressupost de l’exercici liquidat, que siguin 
susceptibles d’incorporació potestativa, per a la seva incorporació, si s'escau, a l’estat de 
despeses del pressupost de l’exercici següent. 
 
2. La Intervenció rebrà les propostes d’incorporació emeses pels diferents centres gestors i, 
un cop validades o rectificades, elaborarà una proposta raonada d’incorporació de romanents 
que comprengui: 
 

 Els saldos de disposicions de despesa, a càrrec dels quals no s’ha procedit al 
reconeixement d’obligacions. 

 Els saldos autoritzats respecte a disposicions de despesa i crèdits disponibles en les 
partides afectades per expedients de concessió de crèdits extraordinaris, suplements 
de crèdit i transferències de crèdit, aprovats durant el darrer trimestre de l’exercici 
immediat anterior. 

 Els saldos autoritzats respecte a disposicions de despesa i crèdits disponibles en les 
aplicacions destinades a finançar compromisos de despesa degudament adquirits en 
exercicis anteriors. 

 Els saldos d’autoritzacions respecte a disposicions de despesa i crèdits disponibles en 
els capítols d’operacions de capital. 

 Els saldos d’autoritzacions respecte a disposicions de despesa i crèdits disponibles en 
partides correlacionades amb la recaptació efectiva de drets afectats. 

 
 
3. La incorporació al pressupost dels romanents quedarà subordinada a l’existència de 
recursos financers d’acord amb l’establert en l’article 48 del R.D. 500/1990. 
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L’aprovació de la modificació és executiva des del moment en què s’hagi adoptat l’acord 
corresponent. 
 
Un cop aprovada la proposta d'incorporació de romanents, es procedirà a la seva 
comptabilització. 
 
4. La Intervenció incorporarà d’ofici els romanents de crèdit corresponents a aquelles 
despeses no executades i que disposin de finançament afectat per ser aquests últims 
d’incorporació obligatòria, llevat que es desisteixi totalment o parcialment d’iniciar o de 
continuar amb l’execució de la despesa, o que esdevingui impossible la seva realització. 
 
5. La incorporació de romanents es podrà aprovar abans que la liquidació del Pressupost quan 
es tracti de romanents de crèdit de despeses finançades amb ingressos afectats. 
 
 

 
TITOL II 

GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA I COMPTABLE 
CAPÍTOL I 

EL SISTEMA DE GESTIÓ PRESSUPOSTARI I COMPTABLE 
 
 
Article 19.   Configuració del sistema de gestió pressupostària i comptable 
 
El sistema de gestió pressupostària i comptable de l'Ajuntament es configura com un sistema 
de registre, elaboració i comunicació d'informació sobre l'activitat econòmic financera i 
pressupostària desenvolupada durant l'exercici comptable, d'acord amb el que s’estableix en 
el TRLRHL i en la ICAL 2013. 
 
L'objecte del sistema pressupostari i comptable és el de registrar totes les operacions de 
naturalesa pressupostària, econòmica, financera i patrimonial que es produeixin, a través 
d'estats i informes i reflectir  la imatge fidel del seu patrimoni, de la seva situació financera, 
dels seus resultats i de l'execució del seu pressupost.    
 
Article 20.   Fins del sistema de gestió pressupostària i comptable  
 
Els fins del sistema comptable municipal són  els especificats  en l'article 205 del TRLRHL i 
en la Regla 13 de la ICAL 2013, i es poden desglossar de la manera següent:  
 

a) Subministrar la informació econòmica i financera que sigui necessària per a la presa 
de decisions, tant en l'ordre polític com en el de gestió. 

 
b) Facilitar informació per a la determinació del cost i rendiment dels serveis públics. 

 
c) Proporcionar les dades necessàries per a la formació i rendició del Compte General 

de l'entitat local, així com dels comptes, estats i documents que hagin d'elaborar-se o 
remetre's als òrgans de control extern. 

 
d) Possibilitar l'exercici dels controls de legalitat, financer i d'eficàcia. 

 
e) Facilitar les dades i altres antecedents que siguin precisos per a la confecció dels 

comptes nacionals de les unitats que componen el sector de les Administracions 
Públiques. 
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f) Facilitar la informació necessària per a la confecció d'estadístiques 
economicofinanceres per part del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. 

 
g) Subministrar informació d'utilitat per a altres destinataris, com a associacions i 

institucions, empreses i ciutadans en general. 
 
 
Article 21.   Funcions i competències en matèria comptable  
 
De conformitat amb les Regles 8 i 9 de la ICAL 2013: 
 
Correspon al Ple de la Corporació: 
 

a) Aprovar el Compte General de l'entitat local. 
 

b) Aprovar, previ informe de la Intervenció, les normes que regulin els procediments 
administratius a seguir en la gestió comptable de l'entitat local, a fi de garantir l'adequat 
registre en el sistema d'informació comptable de totes les operacions, en l'oportú ordre 
cronològic i amb la menor demora possible. 

 
c) Determinar, a proposta de la Intervenció, els criteris a seguir per l'entitat en l'aplicació 

del marc conceptual de la comptabilitat pública i de les normes de reconeixement i 
valoració recollits en el Pla General de Comptabilitat Pública adaptat a l'Administració 
local. 

 
S'hauran de determinar, entre uns altres, els criteris per calcular l'import dels drets de 
cobrament de dubtosa o impossible recaptació, així com els criteris per a l'amortització 
dels elements de l'immobilitzat i s'haurà d'optar, si escau, pel model de la revaloració 
per a la valoració posterior de l'immobilitzat. 

 
d) Dictar, a proposta de la Intervenció, qualssevol altres normes relatives a l'organització 

de la comptabilitat de l'entitat, a l'empara de l'establert en l'article 204.1 del Text refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

 
e) Establir, a proposta de la Intervenció, els procediments a seguir per a la inspecció de 

la comptabilitat dels organismes autònoms, de les societats mercantils dependents de 
l'entitat local, així com de les seves entitats públiques empresarials. 

 
f) Establir els terminis i la periodicitat per a la remissió, per la Intervenció, de la informació 

al fet que es refereix l'article 207 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, que es detalla en el Capítol III del Títol IV d'aquesta Instrucció. 
 

Correspon a la Intervenció: 
 

a) Portar i desenvolupar la comptabilitat financera i la d'execució del pressupost de 
l'entitat local d'acord amb la ICAL 2013, i les altres normes de caràcter general que 
dicti el Ministre d'Hisenda i Administracions Públiques i les dictades pel Ple de la 
Corporació. 

 
b) Formar el Compte General de l'entitat local. 

 
c) Formar, conformement a criteris usualment acceptats, els estats integrats i consolidats 

dels comptes que determini el Ple de la Corporació. 
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d) Recaptar dels organismes autònoms, de les societats mercantils dependents de 
l'entitat local, així com de les seves entitats públiques empresarials, la presentació dels 
comptes i altres documents que hagin d'acompanyar-se al Compte General, així com 
la informació necessària per efectuar, si escau, els processos d'agregació o 
consolidació comptable. 

 
h) Coordinar les funcions o activitats comptables de l'entitat local, emetent les 

instruccions tècniques oportunes i inspeccionant la seva aplicació. 
 

e) Organitzar un adequat sistema d'arxiu i conservació de tota la documentació i 
informació comptable que permeti posar a la disposició dels òrgans de control els 
justificants, documents, comptes o registres del sistema d'informació comptable per 
ells sol·licitats en els terminis requerits. 

 
f) Inspeccionar la comptabilitat dels organismes autònoms, de les societats mercantils 

dependents de l'entitat local, així com de les seves entitats públiques empresarials, 
d'acord amb els procediments que estableixi el Ple. 

 
g) Elaborar la informació al fet que es refereix l'article 207 del Text refós de la Llei 

Reguladora de les Hisendes Locals, desenvolupada en el Capítol III del Títol IV 
d'aquesta Instrucció i remetre-la al Ple de la Corporació, per conducte de la 
Presidència, en els terminis i amb la periodicitat establerta. 

 
h) Elaborar l'Avanç de la Liquidació del pressupost corrent que ha d'unir-se al Pressupost 

de l'entitat local, al fet que es refereix l'article 18.b) del Reial decret 500/1990, de 20 
d'abril, que desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, reguladora de les 
Hisendes Locals. 

 
i) Determinar l'estructura de l'Avanç de la Liquidació del pressupost corrent al fet que es 

refereix l'article 168 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, de 
conformitat amb el que s'estableixi pel Ple de l'entitat. 

 
Article 22.   Informació al Ple sobre l'execució pressupostària 
 
En compliment de l'article 207 del TRLRHL i les Regles 52 i 53 de la ICAL 2013 , la Intervenció 
remetrà al Ple de l'entitat per conducte de la Presidència, per trimestres vençuts, informació 
sobre l'execució dels pressupostos, del moviment de la Tresoreria i de les operacions 
extrapressupostàries. 
 
La informació a què es refereix l'apartat anterior serà elaborada per la Intervenció, i tindrà 
l'estructura següent: 
 

1. Informació sobre l'execució del pressupost d'ingressos. Es presentarà  separada per 
exercicis, conceptes  i capítols pressupostaris. Comprendrà: 

a. Previsions inicials, modificacions i previsions definitives 
b. Drets reconeguts nets 
c. Baixes netes  
d. Recaptació bruta, devolucions d'ingressos i recaptació neta 
e. Pendent de cobrament 
f. Percentatge que representen els drets reconeguts nets respecte a les 

previsions definitives i la recaptació neta respecte als drets reconeguts nets. 
 

2. Informació sobre l'execució del pressupost de despeses. Es presentarà per exercicis, 
orgànics, funcionals i concepte econòmic. Comprendrà: 

a. Crèdits inicials, modificacions i crèdits definitius 
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b. Retencions de crèdit, despeses autoritzades, despeses compromeses i 
obligacions netes 

c. Pagaments ordenats i pagaments efectius. 
d. Percentatge que representen les despeses compromeses respecte als crèdits 

definitius, les obligacions reconegudes netes respecte als crèdits definitius  i 
els pagaments realitzats respecte a les obligacions reconegudes netes. 

 
3. Informació sobre els moviments i la situació de Tresoreria. Es presentarà separada per 

exercici corrent, exercicis tancats, operacions no pressupostàries i operacions no 
pressupostàries per càrrec d'altres ens públics. Posant de manifest: 

a. Existències inicials a 1 de gener. 
b. Cobraments i pagaments del període 
c. Cobraments i pagaments acumulats 
d. Existència neta de Tresoreria 
e. Pendent de cobrament i pendent de pagament. 
f. Superàvit o dèficit de Tresoreria 
g. Disposició de les operacions de Tresoreria respecte del volum concertat. 
h. Període mitjà de pagament i informes de morositat 

 
 

CAPÍTOL II 
NORMES GENERALS PER A L'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 

 
 
Article 23.   Fases d'execució del Pressupost de Despeses 
 
1. La gestió del pressupost s'executarà d'acord amb les fases d'execució del pressupost de 
despeses establertes en els articles 52 a 68 del  RD 500/90. 
 

A Autorització de la despesa 

D Disposició de la despesa 

O Reconeixement de l'obligació 

P Ordenació del pagament 

 
Fase A: l’autorització es l’acte mitjançant el qual s’acorda la realització d’una despesa 
determinada per quantia certa o aproximada, reservant a tal fi la totalitat o part d’un crèdit 
pressupostari.  
 
L’autorització constitueix l’inici del procediment d’execució de la despesa, i no implica 
relacions amb tercers externs a la entitat local. 
 
Fase D: la disposició o compromís és l'acte mitjançant el qual s'acorda, després del 
compliment dels tràmits legalment establerts, la realització de despeses, prèviament 
autoritzades, per un import exactament determinat. 
 
La disposició o compromís és un acte amb rellevància jurídica envers tercers, vinculant a 
l'Entitat local a la realització d'una despesa concreta i determinat tant en la seva quantia com 
en les condicions d'execució. 
 
Fase O: el reconeixement i liquidació de l'obligació és l'acte mitjançant el qual es declara 
l'existència d'un crèdit exigible contra l'Entitat derivat d'una despesa autoritzada i 
compromesa. 
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Fase P: l’ordenació del pagament es l’acte mitjançant el qual l’ordenador de pagaments, en 
base a una obligació reconeguda i liquidada, expedeix la corresponent ordre de pagament 
contra la Tresoreria municipal. 
 
2. En determinades situacions en què així s’estableixi expressament en aquests bases i com 
a conseqüència dels actes administratius de gestió del Pressupost de despeses regulats en 
el capítol següent es podran agrupar més d'una fase de les enumerades en l'apartat anterior, 
podent-se  donar els següents supòsits:   

a) Autorització-disposició (AD) 
b) Autorització-disposició-reconeixement de l’obligació (ADO) 

 
3. La confecció dels documents comptables recaurà en la Intervenció municipal.  
 
4. Els documents comptables adquiriran validesa una vegada registrats en el sistema 
d'informació comptable i validats per la intervenció municipal. 
 
 
Article 24.   Òrgans competents per a l'aprovació de les fases d'execució del Pressupost 
de Despeses 
 

1. Autoritzacions i disposicions o compromisos de despesa 
 
La competència per a l'aprovació de les autoritzacions i disposicions o compromisos de 
despeses corresponen al Ple o a l'Alcaldia d’acord amb l’atribució de competències que 
estableix la normativa vigent, i sense perjuí de les delegacions o desconcentracions que 
puguin establir-se d'acord amb el que estableix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 
bases del règim local  
 

2. Reconeixement de l'obligació 
 
El reconeixement i liquidació d'obligacions, legalment adquirides, és competència de 
l'alcaldessa d'acord amb el que preveu  la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases 
del règim local, i en l'article 185 del TRLRHL, tot això sense perjudici del règim de delegació 
de competències a la Junta de Govern. 
 
L'aprovació de les diferents fases simultànies d'execució del Pressupost autorització 
disposició, o autorització, disposició i reconeixement de l'obligació, correspondran als òrgans 
municipals, dins de les  competències atribuïdes per la legislació local, per aquests bases 
d'execució, i els acords de delegació. 
 

3. L'ordenació de pagaments  
 
D'acord amb el que estableix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local i en l'article 186 del TRLRHL,  l'ordenació de pagaments és competència de l'Alcaldia a 
proposta de la Regidoria d’Hisenda. 
 
Les ordres de pagament, haurà d’incloure menció expressa de la Tresoreria on s’acrediti que 
la mateixa s’acomoda al Pla de Disposició de fons, i en el seu cas a la resta d’instruments de 
planificació.  
 
 
Article 25.   Documents de gestió comptable suport d'entrada de dades al sistema 
d'informació comptable. 
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Els documents de gestió comptable de  suport a les operacions de despeses d'entrada en el 
sistema recolliran fets econòmics-comptables derivats de les seves operacions d'execució i 
modificació. Tindran reflex en la comptabilitat financera i en la pressupostària. 
 
Els documents de  gestió s'agruparan en: de pressupostos corrents, de pressupostos tancats 
i de pressupostos futurs.  
 
Es detallaran les distintes situacions dels crèdits sobre els quals s'hauran de realitzar cada 
tipus de document, els moments i normes que emparen la seva expedició, els casos en què 
procedeix la seva  expedició  per procediments informàtics o manuals i de forma externa al 
sistema. Es determinarà també l'existència de relacions numerades substitutives dels 
documents individuals. 
 
 
Article 26.   Procediments de gestió dels documents comptables 
 
En aquest apartat s'establiran els procediments de tramitació i gestió dels documents 
comptables que donen lloc als actes d'autorització, compromís de la despesa, liquidació del 
compromís de despesa i ordenació del pagament, així com dels seus documents inversos, 
d'acord amb les peculiaritats organitzatives i les facultats de gestió atorgades als centres 
gestors de la despesa. 
 
S'hauran de determinar:  

 Àrees gestores de la despesa (hauran d'emanar de l'organització del  cartipàs 
municipal). 

 Procediments de gestió i de desconcentració de la despesa. 

 Facultats de les àrees gestores de la despesa d'accés al sistema de gestió de la 
despesa: nivells d'accés al sistema, regles d'entrada dels documents comptables. 

 Definició dels circuits a seguir en les distintes fases d'execució de les despeses en 
relació al procediment administratiu. 

 Relacions de les àrees gestores i de la tresoreria municipal amb la intervenció com a 
unitat central comptable. 

 Tots aquells aspectes que l'entitat consideri convenient d'acord amb les peculiaritats 
pròpies de la seva gestió.  

 
 
Article 27. Àrees gestores 
 
De conformitat amb l’organització municipal, es creen les següents àrees gestores de la 
despesa, a les quals correspon la gestió de les vinculacions assignades segons les seccions 
del pressupost municipal: 
 

Àrea 1 alcaldia 

Alcaldia  100 9120 2 
   4 

  9430 4 

TIC’s 120 9200 2 
   4 
   6 

Secretaria i Serveis Generals 130 3322 2 

  9200 2 
   6 

  9240 2 

Seguretat Ciutadana 140 1300 2 
   4 
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Àrea 2 Economia i Serveis Generals 

Recursos Humans - - 1 

 200 9200 2 

Intervenció – Tresoreria 210 0110 3 
   9 

  9340 2 
   3 

Promoció Econòmica 220 2410 2 
   4 

  4310 2 
   4 

  4320 2 
   4 

 
 

Àrea 3 Polítiques Socials 

Ensenyament i Joventut 300 3230 2 
   4 
   6 

  3260 2 

  3370 2 
   4 
   6 

Cultura i Festes 310 3321 2 
   6 

  3340 2 
   4 
   6 

  3380 2 
   6 

Esports 320 3400 2 

  3410 2 
   4 

  3420 2 
   4 
   62300 

Benestar Social i Gent Gran 330 2310 2 
   4 

  2311 2 
   4 

Sanitat i Serveis de Salut 340 3110 2 

3130 2 

 

Àrea 4 Polítiques Territorials i Sostenibilitat 

Territori 400 9200 2 

   6 

 410 1500 2 
   6 

  1530 2 
   6 

 420 1710 2 
   6 

  1720 2 
   4 

 430 1621 2 

  1623 2 

  1630 2 

  1640 2 

  1650 2 
   6 
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 440 4410 2 
   4 

  4420 6 

 - - 6 

 
 
Les àrees gestores estaran integrades per empleats públics del servei corresponent. Els 
responsables de cada àrea comunicaran a la Intervenció municipal les dades del personal a 
assignar. 
 
Correspondrà a la Intervenció municipal autoritzar l’alta del personal assignat a cada centre 
gestor. 
 
Els centres gestors únicament podran tenir accés a la consulta de les partides de despesa 
que tinguin assignades i comptabilitzar operacions prèvies de retenció de crèdit, que 
adquiriran validesa una vegada conformades per la Intervenció municipal. 
 
 
 

CAPÍTOL III 
PROCEDIMENTS DE GESTIÓ DE LA DESPESA CONTRACTUALS 

SECCIÓ I: CONTRACTES EN GENERAL 
 
 
Article 28.  Autorització i disposició de despeses contractuals 
 
1. Per a les despeses que són objecte d'un expedient de contractació, s'ha de tramitar a l'inici 
de l'expedient el document “A” per l'import del tipus de licitació que figura en l'expedient de 
contractació. Sense prejudici de que amb anterioritat s’hagi sol·licitat una retenció de crèdit. 
 
La fiscalització d’aquesta fase, es realitzarà en el moment anterior a l’acte administratiu de 
l’òrgan de contractació competent, que aprovi els plecs i inicií el procediment de contractació. 
 
2. Un vegada conegut l'adjudicatari i l'import exacte de les despeses es tramitarà el document 
“D”. Si s’escau, per la diferència existent entre el document “A” i el “ D”, es tramitarà i 
s'aprovarà al mateix temps la baixa d'adjudicació, que es reflectirà amb el  document “A/”,  que 
s'incorporarà a l'expedient de contractació. 
 
La fiscalització d’aquesta fase, es realitzarà en el moment anterior a l’acte administratiu de 
l’òrgan de contractació competent, que adjudiqui definitivament el contracte, d’acord amb la 
proposta de la mesa de contractació. 
 
3. En cas de contractes menors, el procediment a seguir serà l’establert a la secció segona 
del present capítol. 
 
Article 29.  Acumulació de fases d'execució del Pressupost:   “AD” i “ADO” 
 

a. Autorització/disposició.- 
 
Les despeses que responen a compromisos legalment adquirits per la corporació originaran 
la tramitació del document “AD" per l'import de la despesa imputable a l'exercici. Pertanyen a 
aquest grup els següents: 
 

a)   Despeses plurianuals, per l'import de l'anualitat compromesa 

b) Lloguers 
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c) Contractes menors 

d) Interessos i quotes d'amortització de préstecs concertats  

e) Subvencions nominatives 

f) Les dietes, despeses de locomoció indemnitzacions, assistències i retribucions dels 
membres de la Corporació i del personal 

 
Els documents “O” s'han de tramitar quan sigui efectiva la realització de l'obra, la prestació del 
serveis, o adquisició del bé contractat, essent suficient la presentació de factures o el càrrec 
efectuat en compte bancari, prèvia conformitat del responsable del control dels serveis. 
 

b. Autorització/Disposició/Obligació 
 
 
Es podran acumular en un sol acte les despeses que a continuació es detallen: 
 

a) Els interessos de demora i altres despeses financeres. 
b) Els subministraments dels conceptes 221 (Subministres d'aigua, gas, electricitat...) i 

222 Comunicacions, ( Telèfon, correu i Fax...) i els anuncis i les transferències 
corrents que no requereixin procediment obert, derivats de la legislació estatal o 
autonòmica. 

c) Les subvencions que figurin nominativament concedides al Pressupost. 
d) Lloguers i primes d’assegurances, quan el pagament sigui conseqüència d'un 

contracte degudament aprovat. 
e) Quotes a la Seguretat Social. 
f) Quotes de soci en organitzacions supramunicipals.  

 
 
Article 30. Reconeixement i liquidació d'obligacions 
 
La factura serà, amb caràcter general, el document necessari per al reconeixement de 
l'obligació,   la fase “O” de despeses, havent-se  d'observar els preceptes següents. 
 
La fiscalització d’aquesta fase, es realitzarà en el moment posterior a la conformitat de la 
factura pel servei, i prèviament a que l’òrgan competent procedeixi a dictar acte administratiu 
de reconeixement de l’obligació. 
 
Article 31. Tramitació de factures 
 
1. Les factures expedides pels proveïdors o contractistes es lliuraran al registre general de la 
Corporació en els 30 dies naturals següents a l’entrega efectiva dels béns o a la finalització 
de la prestació del servei, essent trameses, un cop registrades, a la Intervenció Municipal  
perquè es procedeixi al seu registre comptable al Registre de factures. 
 
2. Una vegada introduïdes en el registre de factures, la Intervenció comprovarà que les 
mateixes s’adeqüen a la normativa vigent en matèria de registre electrònic de factures (Llei 
25/2013) i al reglament de factures (Reial Decret 1619/2012). En cas de no complir aquests 
requisits es requerirà al proveïdor per a que subsani els defectes observats. 
 
2. Una vegada comprovades i registrades les factures per part de la Intervenció Municipal en 
el subsistema comptable corresponent, es faran arribar al centre gestor corresponent per a 
ser conformades. Aquest acte implica que el servei o subministrament s'ha executat d'acord 
amb les condicions contractuals. L’àrea gestora disposarà de 3 dies hàbils per conformar o 
rebutjar la factura motivadament des de la recepció de la mateixa. 
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3. Les factures, una vegada conformades, es tornaran a intervenció per a la seva fiscalització, 
comptabilització i aprovació per l'òrgan competent. La Intervenció disposarà d’un termini 
màxim de 15 dies hàbils per fiscalitzar i comptabilitzar les factures. 
 
A efectes del càlcul del període mig de pagament, per les certificacions d’obres es tindrà en 
compte l’inici del còmput en el moment de la seva aprovació; pel que fa a les factures l’inic del 
còmput serà la data de l’acord d’aprovació de les obligacions que inclourà també l’aprovació 
del document que manifesta la conformitat amb els béns entregats o serveis prestats. 

 
4. Si alguna factura té problemes per a ser conformada, el responsable del departament gestor 
trametrà un escrit a la Intervenció Municipal on exposi les causes de la disconformitat, i 
tramitarà paral·lelament amb el proveïdor la seva anul·lació o rectificació. 
 
5. Els certificats d'obra hauran de presentar-se conjuntament amb la factura corresponent.  
 
6. Les factures aprovades es remetran a la Tresoreria municipal, perquè d'acord amb el Pla 
de disposició de fons aprovat, procedeixi al seu pagament. 
 
7. El Ple aprovarà, a proposta de l’Alcaldia i la regidoria d’Hisenda, i previ informe de l’àrea 
econòmica, un reglament municipal de factures, on es reguli el procediment de gestió de la 
factura, així com el control financer a realitzar sobre el mateix. 
 
Article 32.   Requisits de les factures 
 
1. Totes les factures hauran de contenir les dades següents, d’acord amb el Reial Decret 
1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament pel qual es regulen les 
obligacions de facturació: 
 

- Número i, si escau, sèrie 
- Data d’expedició  
- Nom i cognoms, raó o denominació social del destinatari 
- Nom i cognoms, raó o denominació social de l’obligat a expedir factura 
- Número d’Identificació Fiscal del destinatari 
- Número d’Identificació Fiscal de l’obligat a expedir factura 
- Domicili del destinatari 
- Domicili de l’obligat a expedir factura 
- Descripció de les operacions, consignant-se la totalitat de les dades 

necessàries per a la determinació de la base imposable de l’impost. 
- Tipus impositiu o tipus impositius aplicats a l’operació 
- Quota tributària que, si escau, es repercuteixi, que haurà de consignar-se per 

separat. 
- Data en què s'hagin efectuat les operacions que es documenten o en la qual, 

si escau, s'hagi rebut el pagament anticipat, sempre que es tracti d'una data 
diferent a la d'expedició de la factura. 

- En el cas que l'operació que es documenta en una factura estigui exempta de 
l'Impost, una referència a les disposicions corresponents de la Directiva 
2006/112/CE, de 28 de novembre, relativa al sistema comú de l'Impost sobre 
el Valor Afegit, o als preceptes corresponents de la Llei de l'Impost o indicació 
que l'operació està exempta. 

 
 
Haurà d'especificar-se per separat la part de base imposable corresponent a cadascuna de 
les operacions que es documentin en una mateixa factura en els següents casos: 
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a) Quan es documentin operacions que estiguin exemptes de l'Impost sobre el Valor 
Afegit i unes altres en les quals no es donin aquestes circumstàncies. 

 
b) Quan es comprenguin operacions subjectes a diferents tipus de l'Impost sobre el 

Valor Afegit. 
 
2. Tots els proveïdors que hagin lliurat béns o prestat serveis a l’Administració Pública hauran 
expedir i remetre factura electrònica. No obstant, s’admetran factures en format paper 
únicament quan es tracte de persones físiques, que presten serveis esporàdics i per import 
inferior a 500,00 euros. 
 
 
Article 33.   Termini per l’ordenació del pagament. 
 
De conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
l'Administració tindrà l'obligació d'abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data 
d'aprovació de les certificacions d'obra o dels documents que acreditin la conformitat amb el 
que es disposa en el contracte dels béns lliurats o serveis prestats. 
 
Així mateix, l’Administració haurà d'aprovar les certificacions d'obra o els documents que 
acreditin la conformitat amb el que es disposa en el contracte dels béns lliurats o serveis 
prestats dins dels trenta dies següents al lliurament efectiu dels béns o prestació del servei. 
 
Per raons d’eficiència, els pagaments s’agruparan amb una freqüència quinzenal, en la 
mesura que la gestió financera i els recursos de les unitats de Comptabilitat i Tresoreria ho 
permetin.  
 
 

SECCIÓ II: CONTRACTES MENORS  
NORMES I PROCEDIMENTS DE CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA 

 
 

Article 34.   Procediments de contractació dels contractes menors  
 
Son contractes menors, els contractes d’un valor estimat inferior a 40.000,00 euros, quan es 
tracti de contractes d’obra, i de 15.000,00 euros, quan es tracte de contractes de 
subministrament o de serveis. 
 
A les propostes de despesa entre 1.000,00 i 3.000,00 euros, s’acompanyarà pressupost o 
oferta que la suporti, tret que el servei justifiqui la impossibilitat o dificultat d’aquesta tramitació. 
 
A les propostes de despesa entre 3.001,00 i 15.000 euros, s’acompanyarà la proposta de tres 
pressupostos u ofertes de diferents licitadors que la suportin, tret que el servei justifiqui la 
impossibilitat o dificultat d’aquesta tramitació. 
 
Als contractes menors d’obra, s’incorporarà a més del pressupost de les obres, el projecte 
corresponent quan així ho requereixin les normes específiques i l’informe de l’oficina de 
supervisió quan el treball afecte a l’estabilitat, seguretat o estanquitat de l’obra. 
 
 
Article 35.   Expedient del contracte menor 
 
En l’expedient de contractació, s’iniciarà mitjançant sol·licitud de retenció de crèdit, que 
s’acompanyarà a l’expedient, i haurà d’incorporar: 
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- Informe on es motivi la necessitat del contracte, justificant que no s’està alterant 
l’objecte del contracte menor per a evitar les regles generals de contractació; que  es 
compleixen les limitacions de l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic; i que el contracte te una duració inferior a un any.  

- Decret o resolució d’adjudicació del contracte: l’òrgan competent per a l’adjudicació 
d’aquest tipus de contracte, es l’alcaldia, u òrgan en que es desconcentri o delegui 
aquesta competència. Tots els expedientes de contractes menors deuran estar 
acompanyats d’una resolució de l’òrgan competent, amb el contingut mínim següent: 

a) La identificació de les parts 
b) Definició de l’objecte  
c) Tipus del contracte  
d) Preu 
e) Durada del contracte que no podrà ser superior a un any, ni afectar a més d’un 

exercici pressupostari 
f) Crèdit pressupostari amb càrrec al qual s’abonarà el preu 

- L’expedient de contractació, deurà incorporar l’autorització i disposició de la despesa 
(document comptable AD) expedida per la Intervenció amb caràcter previ a 
l’adjudicació del contracte. 

 
Una vegada s’hagi realitzat la prestació a satisfacció de l’administració, es procedirà a la 
conformació de la factura, d’acord amb les presents Bases i la normativa reguladora 
corresponent. 
 
Els contractes menors estan exemptes de fiscalització prèvia (fase AD). La fiscalització, es 
limitarà a la intervenció prèvia al reconeixement de l’obligació i, si escau, al control financer 
posterior. 
 
 

CAPÍTOL IV 
PROCEDIMENTS DE GESTIÓ DE DESPESES DE PERSONAL 

 
Article 36.   Despeses de personal corresponents a l'exercici   
 
1. Durant el mes de gener següent a l'inici de l'exercici i abans de fer efectiva la primera nòmina 
d'any, el Serveis de Recursos Humans remetrà a la Intervenció municipal el document 
comptable "AD", elaborat i quantificat segons la Classificació de l'Annex de personal aprovat 
amb el Pressupost, d'acord amb la plantilla i la relació valorada  de llocs de treball, per l'import 
corresponent als llocs de treball efectivament ocupats. Aquest document s'inclourà en una 
relació comptable i serà aprovat per l'òrgan competent. 
 
2. Les quotes de la Seguretat Social originaran, a l'inici de l'exercici la tramitació del document 
"RC" per l'import de les cotitzacions previstes. Les possibles variacions originaran documents 
complementaris o inversos a l'inicial.  
 
3. Per la resta de despeses del Capítol I del Pressupost, si són conegudes, es tramitarà el 
document "AD" corresponent, també durant el mes de gener. Per a les despeses variables, 
els documents comptables que les emparen es gestionaran d'acord amb les normes generals. 
 
4. La justificació de les retribucions del personal es realitzarà per mitjà de la nòmina mensual, 
on constarà la diligència del responsable del Serveis de Personal acreditativa que el personal 
relacionat ha prestat els serveis durant el període corresponent com un document addicional 
a la nòmina s'ha de fer constar la relació de les incidències existents respecte de la nòmina 
anterior.  
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5. La relació informàtica d'obligacions obtinguda a partir de la nòmina, amb les firmes 
corresponents servirà de document “O”. 
 
 
Article 37.  Indemnitzacions per raó del serveis 
 
1. Per a l'abonament de les indemnitzacions per raó dels serveis s'aplicarà el que disposa el 
Reial Decret 462/2002, de 24 de març, sobre indemnitzacions per raó dels serveis. 
 
2. Les indemnitzacions per raó de serveis de l'Alcaldia-presidència i la resta de càrrecs 
electes, comportaran el reembossament de les despeses efectuades amb justificació prèvia 
o, alternativament es podran acollir al sistema d'indemnitzacions que per a Grup I preveu el 
Reial Decret 462/2002, de 24 març, sobre indemnitzacions per raó dels serveis. El personal 
eventual  meritarà les seves dietes en el grup primer de la normativa mencionada. 
 
3. Les indemnitzacions per raó dels serveis només es faran efectives quan hi hagi la 
corresponent resolució de l'òrgan competent autoritzant la sortida, la destinació i la durada de 
la mateixa. 
 
4. Les dietes, despeses de locomoció indemnitzacions, assistències i retribucions dels membres 
de la Corporació i del personal de tota classe, es tramitaran mitjançant document comptable ADO 
 
 

CAPÍTOL V 
PROCEDIMENTS DE GESTIÓ DE LA DESPESA DE SUBVENCIONS 

 
Article 38.  Subvencions atorgades 
 
1. La concessió de subvencions queda sotmesa a la incoació del corresponent expedient que 
es tramitarà d'acord amb la normativa general de subvencions aprovada per l'Ajuntament, així 
com per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
2. Els òrgans municipals competents per a  l'aprovació de les bases particulars de la concessió 
de les subvencions i del seu atorgament seran els establerts d'acord amb l'organització 
municipal. 
 
3. L'expedient d'incoació de concessió de subvencions incorporarà el document comptable A 
per l'import de la convocatòria. La fiscalització d’aquesta fase es farà en el moment 
immediatament anterior a l’acte administratiu de convocatòria de subvencions.  
 
Resolta la convocatòria i amb caràcter previ a l’atorgament de la subvenció, es procedirà a 
fiscalitzar l’atorgament i s’incorporarà a l’expedient el document comptable D.  
 
Presentada la justificació corresponent, i amb caràcter previ a l’acte de reconeixement de 
l’obligació, es procedirà a fiscalitzar la fase O. El document O es tramitarà en aprovar-se l’acte 
administratiu que reconegui la despesa. 
 
4. Les subvencions nominatives dotades pressupostàriament no seran objecte d'expedient 
d'incoació de la concessió encara que els procediments de comprovació material i de 
justificació se sotmetran als mateixos requisits que les subvencions no nominatives.  
 
Comptablement es requeriran les fases d'autorització, compromís i liquidació de la despesa 
(document comptable ADO) i es requerirà certificat de la intervenció acreditatiu que està dotat 
pressupostàriament. 
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5. No obstant el procediment anterior, quan les bases o la normativa reguladora de les 
subvencions permeti realitzar bestretes, es realitzarà el document comptable O corresponent, 
que en tot cas quedarà subjecte a la justificació per part del beneficiari. 
 
6. Els expedients de reintegrament de subvencions es regiran pel procediment establert en la 
Llei general de subvencions. Les quantitats a reintegrar tindran la consideració d'ingressos de 
dret públic resultant per a la seva aplicació el que estableix la Llei General Tributària. 
 
 

CAPÍTOL VI 

NORMES REGULADORES DEL FUNCIONAMENT DE LES DOTACIONS  
ECONÒMIQUES DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS 

 
Article 39. Requisits formals per a la percepció de la dotació 
 
1. Els grups municipals per percebre les dotacions econòmiques previstes a l’article 73.3 de 
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, han de complir els 
següents requisits: 
 

1. Acreditar que el Ple municipal ha pres coneixement de la seua constitució i la seva 
composició 

2. Disposar d’un número d’identificació fiscal propi del grup municipal diferenciat del partit 
polític al que estigui vinculat  

3. Disposar d’un compte corrent obert a una entitat bancària de la seua titularitat  

4. Portar una comptabilitat específica de la dotació anual assignada pel Ple que ha de 
reunir els requisits següents: 

a) Possibilitar l’obtenció com a mínim de la informació següent: 

 Diari de les operacions comptabilitzades  

 Estat de situació dels ingressos  

 Estat de situació de les despeses  

 Estat de la tresoreria 

 Compte de resultats 

 Major de comptes  

b) Reflectir el registre, degudament numerat, de totes les operacions d'ingressos 
rebuts, despeses satisfetes i moviments de la tresoreria.  

c) Emparar les operacions registrades amb les corresponents justificants d’ingrés 
i de les factures i/o documents equivalents justificatius de les despeses 
realitzades els quals compliran amb els requisits exigits per la legislació vigent 
i estaran emesos amb el NIF i a nom del grup municipal.  

5. Declaració que el grup polític municipal disposa dels mecanismes de control intern de la 
seva comptabilitat que el permet complir amb les condicions i requisits regulats en els 
articles següents. 

6. Estar al corrent de les obligacions fiscals i de qualsevol altre mena a les que estiguin 
obligats com a perceptors de fons públics.  
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7. Per fer efectiva l’aportació inicial el grup municipal haurà de presentar a la tresoreria 
municipal la corresponent fitxa de creditors. 

2. Comprovats els extrems anteriors i a proposta de la Regidoria d’Hisenda, es procedirà a 
tramitar el procediment de despesa (ADO) per fer efectiu el pagament de les dotacions.  
 

Article 40. Despeses elegibles 

1. Seran despeses elegibles les despeses pròpies dels grups municipals destinades a proveir 
els mitjans materials necessaris per al compliment adequat de les funcions i activitats pròpies 
dels grups polítics municipals, d’acord amb el que preveu l’art. 73.3. de la LRBRL.  

2. Es consideraran despeses pròpies de les activitats i funcionament dels grups polítics 
municipals als efectes de la correcta justificació del destí dels fons públics rebuts, les 
següents, les quals s'imputaran als comptes del Pla general de comptabilitat que s'indiquen: 

 
- (6210) Arrendaments: despeses derivades del lloguer o arrendament operatiu de béns 

mobles i immobles. 
 

- (6230) Serveis de professionals independents: despeses pels serveis prestats per 
professionals independents com podrien ser les despeses d’economistes, advocats, 
auditors, notaris etc. 

 
- (6240) Transports: despeses derivades de desplaçaments realitzats per tercers. 

 
- (6250) Primes de segurs: excepte les referides al personal i les de naturalesa 

financera. 
 

- (6260) Serveis bancaris i assimilats: despeses bancàries i assimilades, que no tinguin 
la consideració de despeses financeres (interessos, costos derivats d’avals, etc.).  

 
- (6270) Publicitat, propaganda i relacions públiques: despeses satisfetes per conceptes 

que indica la denominació del compte. 
 

- (6280) Subministraments: despeses d’electricitat i qualsevol altre subministrament que 
no tingui la qualitat de emmagatzemable. 

 
- (6290) Altres serveis: inclou despeses no compreses en els conceptes anteriors, entre 

d’altres i a mode indicatiu: material d’oficina no inventariable; premsa, revistes, llibres 
i altres publicacions no inventariables; material informàtic fungible; serveis de 
missatgeria o postals; etc. 
 

- (6400) Sous i salaris: remuneracions fixes i eventuals del personal al servei del grup 
municipal. 
 

- (6410) Indemnitzacions: despeses entregades al personal amb la funció de rescabar-
los un dany o perjudici. Inclou les indemnitzacions per acomiadament i jubilacions 
anticipades. 
 

- (6420) Seguretat Social a càrrec de l’entitat: despeses a favor dels organismes de la 
Seguretat Social per les diferents prestacions que es realitzen. 
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- (6490) Altres despeses socials: despeses de naturalesa social realitzats en 
compliment d’una disposició legal o voluntària per la formació.  

 
3. En cap cas les despeses de les activitats corporatives dels grups municipals es podran 
destinar a:  
 

a) El pagament de remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de la 
corporació (inclosos càrrecs electes i empleats públics) 

b) Indemnitzacions per raó del servei i per assistència a sessions, que, d'acord amb la 
legislació vigent, s'hagin de satisfer directament a cada regidor.  

c) Subvencions, aportacions o transferències destinades a entitats privades.  

d) Aportacions als partits polítics, coalicions electorals o federacions, que no tinguin per 
finalitat i compleixin els requisits previstos a l’article 41 d’aquestes bases. 
 

Article 41. Procediment de presentació de la documentació justificativa de la dotació 
dels grups municipals 

1. El/La regidor/a, portaveu del grup polític municipal, serà el/la responsable d'autoritzar i 
conformar les despeses i de signar la documentació de la justificació anual de les despeses 
del grup municipal.  

2. El/La regidor/a, portaveu del grup polític municipal presentarà, abans de finalitzar el mes de 
febrer de cada any, un escrit dirigit a la Regidoria d’Hisenda al qual s'adjuntarà el compte 
justificatiu de les despeses efectuades relatives a l’actuació del grup polític municipal de l’any 
anterior acompanyat de la documentació detallada a l’article 43.  

3. La manca o el retard en la presentació del compte justificatiu dins del termini assenyalat en 
el punt anterior suposarà la paralització de les aportacions al grup municipal incomplidor fins 
a la seva presentació.  

4. En cas de convocatòria de eleccions municipals, el termini de presentació previst a l’apartat 
2 anterior finalitzarà pel transcurs de tres mesos des de la data de publicació del decret de 
convocatòria, i el/la regidor/a portaveu de cada grup polític municipal presentarà a la Regidoria 
d’Hisenda el compte justificatiu de les despeses pendents de justificar a la finalització del 
mandat.  

5. En el supòsit de dissolució d'un grup polític per qualsevol causa, el termini per a la 
presentació del compte justificatiu de l’aportació es presentarà a la Regidoria d’Hisenda en el 
termini màxim d'un mes a comptar de la data de la sessió del ple municipal en la qual s’hagi 
pres coneixement d’aquesta dissolució. 
 

Article 42. Requisits de la documentació del compte justificatiu 

1. El compte justificatiu, estarà conformat per la següent documentació, i s’ajustarà al model 
que faciliti la intervenció municipal de les presents Bases: 

a) Memòria de les actuacions. 
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b) Relació detallada de les despeses efectuades en el període, amb càrrec a la dotació 
econòmica establerta per la Corporació, signades pel portaveu o el membre 
responsable designat pel grup. 

c) Documents justificatius acreditatius de les despeses realitzades, ordenades d’acord 
amb la relació justificativa esmentada. 

Les factures i documents acreditatius hauran d'estar emeses a nom i amb el NIF del 
grup municipal. Així mateix ha de tenir correctament identificat el concepte i el destí 
final de la despesa, l'import i el proveïdor i han de complir amb els requeriments del 
Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que es regulen les obligacions de 
facturació.  

d) Documents acreditatius del pagament de les despeses del punt anterior. 

Per cada despesa s’especificarà la forma de pagament i s’ajuntarà el justificant 
d’aquest. Tractant-se de despeses pagades mitjançant transferència i/o domiciliació 
s’adjuntarà el corresponent justificant.  

En el cas de pagaments en efectiu s'haurà d'acreditar a la factura o document 
justificatiu: la data de pagament, amb la diligència de "pagat en efectiu", el segell de 
l'empresa i la signatura del seu representant. 

e) Justificants dels ingressos rebuts. 

f) En cas d’aportacions no justificades, s’hauria d’aportar el justificant de reintegrament. 

2. Requisits que ha de complir la documentació justificativa presentada amb la documentació 
específica: 

a) La justificació de les despeses de desplaçament, s'efectuarà mitjançant informe 
justificatiu que acrediti la celebració de l'acte o que motivi la necessitat del 
desplaçament i de la seva vinculació a actuacions d’interès públic derivades de 
l’actuació corporativa, acompanyat de:  

1. El bitllet corresponent, en el cas d'utilització de transport públic.  
2. Document acreditatiu del quilometratge efectuat si s'ha fet servir transport 

propi. La indemnització es retribuirà d'acord amb el preu per quilòmetre 
establert per la legislació vigent. S’accepten com a justificants el tiquets 
justificatius de les despeses de pàrquings i peatges.  

b) En el cas de que les depeses derivin de prestació de serveis del partit polític al grup 
polític municipal per les finalitat previstes a l’art. 73.3. de la LBRL. Aquestes 
s’acreditaran mitjançant l'aportació dels corresponents documents, convenis, 
contractes o la presentació de la factura justificativa dels serveis prestats quan 
procedeixi legalment.  

c) Les despeses de personal contractat pel grup municipal, per dur a terme les finalitats 
previstes a l’art. 73.3 de la LBRL, es justificaran amb l’aportació del full de nòmina, els 
TC de la Seguretat Social i els pagaments dels conceptes anteriors i de l’IRPF 
corresponent. 

 
 
Article 43. Control de les dotacions econòmiques i transparència 
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1. L’aprovació del compte justificatiu presentat pels grups polítics municipals de l’Ajuntament 
serà aprovat per l’Alcaldia a proposta de la Regidoria d’Hisenda, donant compte al Ple en la 
següent sessió que celebri. 

2. La Intervenció Municipal podrà demanar, si s’escau, la documentació complementària 
directament als grups polítics municipals als efectes de realitzar l’informe de control financer 
que procedeixi. 
 
3.  Una vegada aprovats els comptes justificatius, es realitzarà la publicació dels mateixos 
d’acord amb el Criteri 1/2018 sobre l’obligatorietat de la publicitat activa de les subvencions 
als grups polítics de les Corporacions Locals, aprovat al Ple de la Comissió de Garantia del 
Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP) del dia 23 de febrer de 2018. 
 
 
 

CAPÍTOL VII 
PAGAMENTS A JUSTIFICAR I BESTRETES DE CAIXA FIXA 

 
Article 44.   Pagaments a justificar 
 
1. Tindran el caràcter de “a justificar”, les ordres de pagament a les quals no sigui possible 
acompanyar  els documents justificatius en el moment de la seva  expedició. 
 
Només podran expedir-se ordres de pagament a justificar a càrrec dels corresponents crèdits 
pressupostaris, i s'acomodaran al   Pla de disposició de fons de la Tresoreria. El límit 
quantitatiu de les ordres de pagament a justificar serà 6.000,00 €, fora dels casos excepcionals 
en que es justifiqui mitjançant el corresponent informe. 
 
Els conceptes pressupostaris als quals seran aplicables són els dels capítols 2 i 4 de la 
classificació econòmica de les despeses del pressupost de l’Ajuntament, i només 
excepcionalment del 6 quan es tracti de subministraments.  
 
Seran aprovats per resolució de l'òrgan competent per autoritzar la despesa a què es refereixi.  
 
Qualsevol petició de manament de pagament a justificar ha de venir acompanyada d'un 
informe justificatiu del responsable del servei gestor de la despesa, on es justifiqui la 
impossibilitat d’atendre les despeses per mitjà del procediment ordinari establert a través de 
les Bases d’Execució. 
 
La justificació es realitzarà inexcusablement en els tres mesos següents al dia d’expedició del 
manament. El justificant de qualsevol pagament fet efectiu per mitjà de fons procedents de 
manaments a justificar ha de ser la factura del proveïdor. No s'admeten com a justificants de 
manaments a justificar els albarans, per a evitar que es produeixi una duplicitat de pagaments 
quan el proveïdor presenta la factura definitiva a l'Ajuntament.    
 
El lliurament d'ordres de pagament a justificar estarà sotmès a la regulació següent: 
 
1.1. Ordres de pagament a justificar perceptors amb caràcter esporàdic.  Podran expedir-
se manaments a justificar amb caràcter esporàdic als càrrecs electes, al personal eventual,  
al  personal funcionari i al laboral, amb l'acord previ exprés de l'òrgan competent on figuri: 

 Nom del perceptor. 

 Concepte pel qual s'expedeixi el manament a justificar. 

 Partida pressupostària d'imputació. 

 Quantia. 
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1.2. Ordres de pagament a justificar els perceptors  amb caràcter reiteratiu. S'expediran 
a aquells perceptors que expressament s'acordi mitjançant una resolució de l'òrgan 
competent. 
 
Les ordes de pagament a justificar de caràcter reiteratiu tindran els mateixos requisits 
especificats en els apartats anteriors, i a més,  per als perceptors d'ordes de pagament de 
caràcter reiteratiu, es  podrà també, amb l'acord previ de l'òrgan competent: 
 

 Obrir un compte corrent per a cada un d'ells amb la denominació: “Ajuntament de 
Sentmenat, C/C corrent a justificar per a despeses de.........”on s'ingressaran els 
fons alliberats a justificar. Aquests comptes figuraran en l'estat de Tresoreria de 
l'Ajuntament, i seran objecte d'un control especial.  

 Formalitzar una pòlissa de crèdit i caució per a cobrir els riscos derivats de la 
custòdia dels fons a justificar.   

 
1.3. Registre dels pagaments als creditors finals  
 
El registre comptable dels pagaments als creditors finals s'efectuarà amb ocasió de la 
presentació dels justificants dels pagaments en l'oficina comptable.  
 
1.4. Registre dels pagaments pendents de justificar a 31 de desembre 
 
Quan a 31 de desembre hi hagi pagaments realitzats pel perceptor de fons a justificar 
pendents de justificació es procedirà a efectuar la seva imputació pressupostària amb 
abonament al compte 558.6 “Despeses realitzades amb provisions de fons per a pagaments 
a justificar pendents de justificació” quan l'import d’ aquests pagaments pendents de justificar 
sigui igual o superior a l'1 per 100 de la consignació pressupostària de la partida contra la qual 
s'han d'imputar. 
 
Una vegada aprovat el compte justificatiu produirà les anotacions comptables previstes per a 
les justificacions ordinàries amb l'excepció  que la imputació econòmica de les despeses se 
substituirà per un càrrec al compte 558.6 “ Despeses realitzades amb provisions de fons per 
a pagaments a justificar pendents de justificació” amb abonament al compte 558.0 “Provisions 
de fons per a pagaments a justificar pendents de justificació”. 
 
1.5. Justificació dels fons alliberats a justificar 
 
Es realitzarà directament a la intervenció municipal. 
 
Per les ordres de pagament expedides a càrrec de perceptors reiteratius amb compte corrent, 
a més dels justificants de les despeses realitzades, serà necessari adjuntar un informe de la 
tresoreria on es  posi de manifest la situació del compte corrent i la liquidació dels interessos, 
si  s’escau. 
 
Les factures i comprovants que serviran com a justificants de les ordes de pagament a 
justificar seran originals, tindran els mateixos requisits que la resta de factures de l'Ajuntament, 
i hauran de concordar amb la finalitat per a la qual es van expedir. 
 
No podran alliberar-se noves ordes de pagament a justificar, pels mateixos conceptes 
pressupostaris, a perceptors que tinguin en el seu poder fons pendents de justificació per als 
quals s'hagi sobrepassat el termini concedit per a justificació. 
 
La custòdia dels fons serà responsabilitat dels perceptors. 
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2. La coordinació i el control dels comptes corrents dels perceptors d'ordres de pagament a 
justificar de caràcter reiteratiu  correspon a la Tresoreria Municipal sense perjudici del control 
de la Intervenció Municipal, i se seguiran les normes següents: 
 
Amb la periodicitat que determini la Tresoreria i com a  mínim en les primeres quinzenes dels 
mesos de gener, abril, juliol i octubre i referits a l'últim dia del trimestre immediatament anterior, 
els perceptors d'ordres de pagament a justificar que tinguin compte corrent retran comptes a 
la Tresoreria. 
 
A l’efecte de la rendició de comptes, els perceptors d'ordres de pagament a justificar  
presentaran a la Tresorera extractes bancaris dels comptes corrents obertes referides al 
període a justificar, i un  estat de situació del compte corrent, on figuri el ròssec inicial del 
compte del període anterior, els ingressos i els pagaments del trimestre, havent de realitzar 
les oportunes conciliacions si existiren discrepàncies entre el ròssec bancari i el ròssec del 
compte corrent. 
 
Una vegada rebuts els estats de bancaris amb tota la documentació, la Tresoreria  municipal 
farà un informe ja sigui favorable o bé amb objeccions i el remetrà a la Intervenció Municipal 
per al  seu control. 
 
 
Article 45.  Bestretes de Caixa Fixa 
 
1. Per a les atencions corrents de caràcter periòdic o reiteratiu, com ara dietes, despeses de 
viatge, material d'oficina no inventariable, conservació i altres de naturalesa semblant, els fons 
alliberats a justificar tindran el caràcter de bestretes de caixa fixa. 
 
Com a norma general, es podrà constituir una bestreta de caixa fixa per cada àrea de gestió 
orgànica. Excepcionalment, quan la dimensió i complexitat organitzativa d’un àrea ho 
requereixi, es podrà ampliar el nombre de bestretes a nivell de seccions pressupostàries per 
àrea. A tal efecte, es requerirà un informe del coordinador d’àrea. 
 
Cada àrea de gestió orgànica tindrà el seu habilitat. L’habilitat es designarà per resolució 
d’alcaldia. En dita resolució administrativa es farà constar la relació funcionarial/laboral amb 
l’Administració, el seu número d’identificació personal (DNI). També es podrà designar un 
suplent del que hauran de constar les mateixes dades que el titular. L’habilitat serà el 
responsable dels fons alliberats a justificar.  
 
Per la dotació inicial s’utilitzarà un compte corrent a nom de l’Ajuntament de Sentmenat amb 
el literal de l’àrea, “Ajuntament de Sentmenat, Compte Corrent restringit de caixa fixa 
XXXXXX”. El compte serà gestionat per la pròpia Àrea. Aquest compte  figurarà en l'Estat de 
Tresoreria de l'Ajuntament. Aquests comptes corrents tindran signatura conjunta de dues 
persones de l’àrea responsable de l’administració de la provisió de fons. En cas d’absència es 
podran reconèixer signatures addicionals, que actuaran com a suplents de qualsevol dels 
titulars i  el seu control s'efectuarà de la forma següent: 
 
Trimestralment, i com a mínim abans del 31 de desembre, la Tresoreria  presentarà a la 
Intervenció un estat de situació del compte corrent  de bestreta de caixa fixa, on figurin el 
ròssec inicial del compte del període anterior, els ingressos i els pagaments realitzats. 
S'adjuntaran també els extractes bancaris, i un estat de conciliació si existissin discrepàncies 
entre el ròssec bancari i el ròssec del compte de bestretes de caixa fixa.   
 
Per part de la Intervenció, es procedirà a formalitzar comptablement, si s’escau, els interessos 
que hagin meritat.   
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L’import de les dotacions inicials es recollirà mitjançant resolució de l’òrgan competent que 
contemplarà l’import de les dotacions per les diferents àrees, signatures autoritzades i 
signatures suplents, amb expressió dels càrrecs que ostentaran les esmentades signatures. 
 
2. La rendició de comptes per part del responsable/habilitat de la bestreta de caixa fixa: es  
procedirà  a la reposició dels fons amb aplicació als conceptes pressupostaris a què 
corresponguin les quantitats justificades i per l'import d'aquests, prèvia presentació dels 
justificants i la seva aprovació per part de l'òrgan competent.   
 
Per tal de procedir a la reposició de fons s’haurà d’emplenar document on consti com a mínim 
la següent informació: 

 Àrea 

 Data de rendició de comptes,  

 Import justificat,  

 Relació de pagaments, que inclourà: data de pagament, import, aplicació 
pressupostària i breu descripció de la despesa.  

 Al document resum de rendició de comptes s’adjuntaran els fulls de sol·licitud amb la 
factura i el comprovant de pagament original  

 
El justificant de qualsevol pagament fet efectiu per mitjà de fons procedents de  bestretes de 
caixa fixa ha de ser la factura del proveïdor. 
 
No s'admetran com a justificants de bestretes de caixa fixa els albarans, perquè  no es 
produeixin  duplicitats de pagament quan el proveïdor presenti la factura definitiva a 
l'Ajuntament.    
 
En tot cas, serà necessària la rendició de comptes abans del 31 de desembre de l’exercici 
corrent. 
 
3. La fiscalització  de les bestretes de caixa fixa la realitzarà la Intervenció prèviament a la 
reposició dels fons; a aquest efecte, les factures i comprovants que serviran com a  justificants 
seran originals. 
 
4. Per a la comptabilització se seguiran les normes següents: 
 

a) S'efectuaran retencions de crèdit per un import de la provisió corresponent en aquelles 
partides pressupostàries en les quals s’han d'aplicar les despeses, a petició de la 
Tresoreria municipal.  

b) En l'expedició de les ordres de pagament no s'utilitzaren les retencions de crèdit 
efectuades, excepte si el crèdit disponible fora insuficient, o quan, per estar l'exercici 
molt  avançat o per altres raons, no procedirà la reposició de fons, en aquest cas les 
ordres de pagament s'aplicaran a les respectives partides a càrrec de les retencions 
de crèdit. 

 
Les partides de les quals es pot procedir al  lliurament de bestretes de caixa fixa són: 
 

a)   Formació i Perfeccionament  del Personal. 

 Concepte  16200. 
b)  Reparacions i conservació (materials i petites reparacions). 

 Concepte  212.00  Edificis i altres construccions. 

 Concepte  213.00 i 213.01  Maquinària, instal·lacions i utillatge. 

 Concepte  214.00  Material de transport. 

 Concepte  216.00 Equips per al procés d'informació. 
c) Material ordinari no inventariable, subministraments i altres.  



37 
 

 Concepte  220.00  Material d'oficina. 

 Concepte  220.01  Premsa i altres publicacions. 

 Concepte  220.02  Material Informàtic. 

 Concepte  221.00 a 221.09 Subministraments. 

 Concepte  222.00 Comunicacions telefòniques. 

 Concepte  222.01 Comunicacions postals. 

 Concepte  225.00 Tributs. 

 Concepte  226.00 Cànons. 

 Concepte  226.01 Atencions protocol·làries i representatives. 

 Concepte  226.02 Publicitat i propaganda. 

 Concepte  226.03 Despeses jurídics.  

 Concepte  226.06 Reunions i conferències. 

 Concepte  226.09 Despeses especials de funcionament. 
d) Dietes, despeses de locomoció i altres indemnitzacions. 

 Concepte  230.00 i 230.03 Dietes. 

 Concepte  231.00 i 231.20 Locomoció. 
 
 

CAPITOL VIII 
PROCEDIMENTS DE DESPESA ESPECIALS 

 
Article 46.  Reconeixements extrajudicials de crèdits i convalidacions per omissió de la 
funció interventora 
En els supòsits en els quals la funció interventora fos preceptiva i es hagués omès, no es 
podrà reconèixer l'obligació, ni tramitar cap pagament, ni intervenir favorablement aquestes 
actuacions fins que es conegui i resolgui aquesta omissió 
 
En aquest supòsit l'òrgan interventor emetrà un informe, que no tendra naturalesa de 
fiscalització, en el qual, por una part, farà constar la citada omissió i, per una altra, formularà 
la seva opinió respecto de la proposta posant de manifest, com a mínim, els extrems establerts 
en l'article 28.2 del Real Decreto424/2017, de 28 d'abril, por el que es regula el règim jurídic 
del control interno en les entitats del Sector Públic Local. 
 
L’expedient en el que es posi de manifest l'omissió de la funció interventora es tramitarà com: 
 

1. Reconeixement extrajudicial de crèdit, per a imputar a l'exercici corrent les obligacions 
derivades de despeses efectuades en exercicis anteriors. 
 
No tindran la consideració de reconeixement extrajudicial de crèdit les despeses 
efectuades en exercicis anteriors que s'imputen a l'exercici corrent i que 
corresponguin a: 

a) Endarreriments a favor del personal de l'Entitat. 
b) Compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors. 
c) Despeses derivades de contractes vàlidament celebrats, de tracte successiu i 

periòdics. 
d) Despeses derivades de resolucions del Jurat Territorial d'Expropiació, de òrgans 

judicials, sanciones o tributs. 
 

2. Convalidació d'actes administratius de contingut econòmic: 
 

a) En els quals s'hagin produït incompliments normatius, quan els mateixos no 
lleven aparellats actuacions d'execució pressupostària. 

b) Per a imputar a exercici corrent les despeses realitzades en aquest exercici 
prescindint del procediment establert, tant en relació con la seva tramitació 
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administrativa com con els aspectes pressupostaris de la execució de la 
despesa. 

c) Per a imputar a exercici corrent despeses realitzades en l'últim mes de l'exercici 
anterior, fora de l'àmbit de vigència d’un contracte vàlidament celebrat, quan 
els mateixos s'hagin produït prescindint del procediment establert, sempre que 
concorrin les següents circumstàncies: 

i.  La seva exigibilitat, en funció de la finalització del període de prestació, 
no pugui produir-se abans del 1 de gener de l'exercici corrent. 

ii. Es tracti de serveis la prestació dels quals sigui continuada en el temps 
i imprescindibles por raons de interès públic. 

d) Per a imputar a exercici corrent despeses d'exercicis anteriors amb aplicació 
als crèdits habilitats pel Ple mitjançant aplicacions pressupostàries 
específiques per a imputar al pressupost corrent “obligacions d'exercicis 
anteriors”, bé a través dels crèdits inicials del Pressupost o bé mitjançant la 
tramitació de les oportunes modificacions pressupostàries aprovades por el 
Ple. 

 
No obstant l'anterior, es procedirà a la revisió dels actes dictats amb infracció de l'ordenament 
jurídic quan el valor de la indemnització de danys i perjudicis derivada de la responsabilitat 
patrimonial de l'Administració com a conseqüència d’haver-se produït un enriquiment injust a 
favor seu o d'incomplir la obligació al seu càrrec, sigui presumiblement inferior a la que es 
proposa l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit o convalidació. 
 
Article 47.  Despeses plurianuals 
 
En aplicació del que disposa l'article 174 del TRLRHL, l'adquisició de compromisos per a 
despeses que comprenguin exercicis posteriors als del pressupost 2019 i sempre que la seva 
execució comenci l'any 2019, es regiran per la normativa general. 
 
En el cas que es variïn els percentatges establerts per a cada exercici  en l’esmentat article  
174, el Ple de l’Ajuntament haurà d'aprovar la plurianualitat, per a la qual cosa serà necessari 
l’informe del Servei gestor justificant les causes i l’informe de la intervenció.  
 
 

TITOL  III 
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS 

 
CAPÍTOL I 

NORMES GENERALS DE GESTIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS 
 
Article 48.   Normes generals d'organització de la gestió del Pressupost d'Ingressos  
 
Tot fet susceptible de produir el naixement, modificació o cancel·lació de drets, compliment 
d'obligacions  i, en general tot aquell que hagi de donar lloc a anotacions o informacions 
complementàries estarà fonamentat en un document justificatiu. 
 
Les normes generals de gestió dels ingressos tributaris i dels preus públics es regulen en 
l'Ordenança fiscal General.  
 
La gestió del subsistema de gestió d'ingressos Pressupostaris obeirà al mateix esquema  
organitzatiu establert en l'article 15 d'aquests bases.  
 
L'organització de gestió dels ingressos tributaris és centralitzada, però es gestionarà 
descentralitzadament.  
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Article 49.   Documents comptables del Pressupost d'Ingressos 
 
Són documents de comptabilitat del Pressupost d'Ingressos aquells que serveixen de suport 
de les anotacions comptables com a conseqüència de fets econòmics comptables motivats 
per les operacions d'execució del Pressupost d'Ingressos. Aquests documents, a part de 
l'assentament corresponent en la Comptabilitat Financera, afectaran el sistema de gestió 
pressupostari.  
 
Els documents comptables del Pressupost d'ingressos són: 
 

1. Documents de comptabilitat de modificació de les previsions pressupostàries. 
- De modificació de les previsions inicials, en augment i disminució, i els 

corresponents inversos. 
2. Documents de comptabilitat  de gestió comptable, que s'agruparan en: de 

pressupost corrent i de pressupostos tancats. 
- D'Instruments de cobrament. 
- De liquidacions de contret previ en període voluntari. 
- De liquidacions de contret previ en període ingrés directe. 
- D’autoliquidacions.  
- D'altres liquidacions sense contret previ. 
- De liquidacions de contret previ i de contret previ ingrés directe en període 

executiu. 
- Annexos multiaplicació. 
- Resums comptables. 

3. Documents específics d'operacions no pressupostàries. 
- Arqueig comptable d'ingressos. De caixa. 
- Arqueig comptable d'ingressos d'altres canals. 
- Annex recursos d'altres ens. 
- Moviments interns de Tresoreria. 

4. Documents específics de valors en dipòsit. 
- Manament de constitució de dipòsits 
- Manament de cancel·lació de dipòsits. 

5. Documents de comptabilitat de control dels agents recaptadors. 
- Plecs de càrrec a les oficines recaptadores.    

 
 

CAPÍTOL II 
NORMES DE GESTIÓ D'INGRESSOS TRIBUTARIS 

 
 
Article 50. Normes generals de gestió i recaptació 
 
La gestió dels ingressos tributaris es regularà per allò que s'ha establert en cada una de les 
ordenances fiscals corresponents i per l'Ordenança Fiscal General, així com pel que estableix 
la Llei General Tributària, i normativa de recaptació.    
 
La formalització dels assentaments derivats de la gestió d'ingressos i de recaptació se 
sustentarà en els documents comptables definits d'aquestes Bases. 
 
Article 51.   Reconeixement de drets 
 
1. Procedirà el reconeixement de drets en el moment que es conegui l'existència d'una 
liquidació a favor de l'Ajuntament o dels organismes autònoms. D'acord amb les instruccions 
següents: 
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a) Liquidacions de contret previ i ingrés directe, el dret es comptabilitzarà en el moment 
d'aprovar-se la liquidació. 

b) Liquidacions de contret previ i ingrés per rebut, es comptabilitzarà el dret reconegut en 
el moment d'aprovar-se el padró. 

c) En les autoliquidacions i ingressos sense contret previ quan es presentin i s'hagi 
ingressat el seu import. 

d) En el supòsit de subvencions o transferències a percebre d'altres administracions, 
entitats o particulars es comptabilitzarà el  dret reconegut  en el moment del cobrament 
o que existeixi la confirmació de deutes efectius a favor d'Ajuntament derivats de la 
justificació efectiva de les despeses o per l'existència d'un acord concret de l’ens que 
va atorgar la subvenció. 

e) Participació en Tributs de  l'Estat, es comptabilitzarà en el moment de la recepció de 
l'ingrés. 

f) En els préstecs concertats, quan tinguin lloc les disposicions successives, es 
comptabilitzarà el reconeixement de drets i el cobrament de les quantitats 
corresponents. 

g) En els interessos i altres rendes, el reconeixement de drets es realitzarà en el moment 
del meritament. 

 
2. Amb caràcter general, qualsevol expedient de què es deriven drets a favor de l’Ajuntament,  
tinguin o no naturalesa tributària, haurà de contenir la presa de raó de la Intervenció Municipal 
on  constarà el número d'assentament comptable que correspon al dret reconegut com a tràmit 
previ a la seva aprovació per l'òrgan competent ja sigui Decret de l'Alcaldia, Junta de Govern  
o Ple. 
 
Article 52.   Comptabilització dels cobraments 
 
1. Tots els ingressos, si  no es coneix la seva aplicació pressupostària, els comptabilitzarà  la 
Tresoreria Municipal com a ingressos pendents d'aplicació integrant-se des del moment que 
es produeixin en la Caixa única. Una vegada es conegui la seva aplicació pressupostària es 
procedirà a la seva formalització, per part de la Intervenció municipal,  cancel·lant l'ingrés 
pendent d'aplicació. 
2. Quan els centres gestors tinguin coneixement de la concessió de subvencions hauran de 
comunicar-ho la Intervenció i a la Tresoreria Municipal  immediatament perquè es pugui fer el 
seguiment. 
 
3. Setmanalment la Tresoreria Municipal informarà a la Intervenció, per mitjà de la 
corresponent relació, els ingressos realitzats  per a la seva formalització comptable.  
 
4. Els manaments d'ingrés els expedirà  la  Intervenció Municipal per mitjà de la relació que 
s'extraurà del sistema d'informació comptable i que substituirà els manaments. La relació 
numerada i amb tots els elements identificatius dels manaments d'ingrés individuals estarà 
firmada per l'interventor i el tresorer.  
 
5. Per a la tramitació de qualsevol ingrés o devolució, ja sigui tributari o no tributari procedents 
de: 

 Indemnització de danys a la via pública. 

 Convenis amb particulars o administracions. 

 Anuncis a càrrec de particulars. 

 Avals 

 Fiances en metàl·lic. 

 Adjudicacions subhasta de vehicles. 

 Etc. 
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És necessari que figurin les dades següents: 

 Nom. 

 Adreça. 

 NIF. 

 Compte bancari on realitzar el pagament per devolució d'ingressos. 
 
 
 

TITOL IV 
TRESORERIA 

 
Article 53.   Definició 
 
1. Constitueixen la Tresoreria de l'entitat local  tots els recursos financers, siguin diners, valors 
o crèdits, de l'entitat local, tant per operacions pressupostàries com extrapressupostàries, 
regint-se pel principi d'unitat de caixa. 
 
2. Correspondrà a la Tresoreria el compliment de l'obligació legal de la prestació de 
determinades declaracions tributàries per via telemàtica fent ús del certificat d'usuari expedit 
a favor de l'Ajuntament. 
 
3. Es prohibeix taxativament qualsevol cobrament o pagament en metàl·lic, tret que s’autoritzi 
expressament mitjançant acord de l’òrgan competent. 
 
Article 54.   Planificació de la Tresoreria 
 
1. Correspon a la Tresoreria la formació dels plans, calendaris i pressupostos que 
correspongui, distribuint en el temps les disponibilitats dineràries de la entitat per a la puntual 
satisfacció de les seues obligacions, atenent a les prioritats legalment establertes. 
 
2. A proposta de la Tresoreria, l’Alcaldia aprovarà un Pla de Disposició de fons, al qual 
s’acomodarà l’expedició d’ordres de pagament. 
 
3. Correspon a la Tresoreria l’aprovació d’un Pla anual de tresoreria, així com un pressupost 
de tresoreria que estableixi les disponibilitats dineràries i els pagaments a realitzar durant la 
vigència del mateix. 
 
Article 55.   Endeutament 
 
Correspon a la Tresoreria la direcció dels serveis de gestió financera de l’ajuntament i la 
proposta de concertació o modificació d’operacions d’endeutament i la seua gestió d’acord 
amb les directrius del òrgans competents de la Corporació. 
 
Article 56.   Manteniment de tercers 
 
Correspon al departament de Tresoreria la gestió del registre de tercers, d’acord amb els 
models normalitzats que en el seu cas s’aprovin.  
 
 
 
 

TÍTOL V 
COMPTABILITAT I TANCAMENT PRESSUPOSTARI 

 
Article 57.   Sistema comptable 
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El sistema comptable d’aquesta administració es regirà per allò que  disposa l’Ordre 
HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la Instrucció del model normal de 
comptabilitat local. La normativa comptable que regeix per a l’Administració  General de l’Estat 
tindrà caràcter de supletòria, d’acord amb allò que estableix l’article 4.1 a) de la Llei de bases 
de règim local. 
 
El sistema comptable serà homogeni per a tot l’àmbit municipal i els seus organismes 
autònoms, excepte les societats privades municipals que es regiran pel Pla de comptabilitat 
de l’empresa privada. 
 
Article 58.   Instruccions de tancament de l’exercici.  
 
La intervenció municipal elaborarà, d’acord amb les atribucions que li atorga la Regla 9 e) de 
la ICAL, abans del 31 d’octubre, les instruccions tècniques reguladores del tancament de 
l’exercici, que seran aprovades per l’Alcaldia, o òrgan en què delegui. 
 
Les Instruccions reguladores del tancament de l’exercici contindran com a mínim les 
determinacions següents: 

a. Dates límit per a l’aprovació de les modificacions de pressupost pels diferents 
òrgans competents. 

b. Dates límit per a omplir els comunicats de variacions de les nòmines a l’efecte 
de fixar l’ l’últim dia per lliurar la nòmina del mes de desembre a la Intervenció 
General Municipal.  

c. Data de pagament per part de la Tresoreria General Municipal dels havers i les 
pagues extraordinàries del mes de desembre. 

d. Data límit per a l’entrada en la Intervenció General municipal dels documents 
de pagament de la Seguretat Social del mes de novembre. 

e. Data límit i formes de tramitació de les comandes a la central de compres i dels 
documents comptables durant el mes de desembre 

f. Dates límit perquè  la Tresoreria General  Municipal realitzi pagaments durant 
el mes de desembre. 

g. Requisits de tancament dels manaments alliberats a Justificar i de les bestretes 
de caixa fixa. 

h. Procediment per a l’anul·lació dels saldos pressupostaris d’autoritzacions i 
disposicions pressupostàries a l’efecte de determinar els romanents de crèdit. 

i. Dates límit perquè els serveis gestors informin del destí dels romanents de 
crèdit amb finançament afectat disponibles, a l’efecte de la confecció de 
l’expedient d’incorporació d’aquests romanents.    

j. Normes en relació al calendari d’execució dels expedients de contractació 
administrativa  que s’aprovin l’últim trimestre de l’exercici i l’execució dels quals 
ultrapassi el 31 de desembre i no tinguin la consideració de despesa 
plurianual.. 

k. Normes relatives a la gestió i recaptació dels ingressos tributaris, devolucions 
d’ingressos, tramitacions de baixes, etc.  

l. Facultats de la Intervenció General Municipal en el cas de pròrroga del 
pressupost respecte a la determinació dels crèdits que integraren el pressupost 
prorrogat. 

 
Els estats demostratius de la liquidació, així com la proposta d’incorporació de romanents, 
hauran d’elaborar-se abans de l’1 de març de l’any següent. La liquidació del pressupost, serà 
aprovada per l’Alcaldia, donant comptes al Ple en la primera sessió que celebri. 
 
 

TITOL  VI 
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CONTROL I FISCALITZACIÓ 
 
Article 59.   Modalitats de control intern 
 
1. El control intern de la gestió econòmica de la corporació, dels  seus organismes autònoms 
i de les societats mercantils dependents, s'efectuarà per la Intervenció General en la triple 
accepció de: funció interventora, de control financer i control d'eficàcia, de conformitat amb el 
que disposa l'article 213 del RDL 2/2004 TRLRHL, el Reial Decret 424/2017 i aquestes  Bases. 
 
2. La funció interventora o acte fiscalitzador tindrà com a objecte fiscalitzar tots els actes 
d'Ajuntament i dels seus organismes autònoms que comporten el reconeixement i la liquidació 
de drets i obligacions o despeses de contingut econòmic, els ingressos i pagaments que es 
deriven i la recaptació, inversió i aplicació en general, dels cabals Públics administrats, amb 
la finalitat que la gestió s'ajusti a les disposicions aplicables a cada cas. 
 
3. El control financer té com a objecte comprovar el funcionament en l'aspecte econòmic 
financer dels serveis de la corporació, dels seus organismes autònoms, i de les societats 
mercantils dependents. Aquest control tindrà com a objecte: comprovar el funcionament i 
l'adequada presentació de la informació financera; comprovar el compliment de les normes i 
directrius que s'apliquen i el grau d'eficàcia i eficiència en la consecució dels objectius 
previstos. El control financer es farà per procediments d'auditoria d'acord amb les Normes 
d'Auditoria del Sector Públic, i amb l'aprovació prèvia del Pla Anual de Control Financer i 
d'Auditories. 
 
Article 60.   Formes d'exercir el control 
 
1. La Intervenció general efectuarà el control intern amb plena independència i autonomia 
respecte de les autoritats i entitats la gestió dels quals sigui objecte de control, i podrà sol·licitar 
tots els antecedents i documents precisos per a l'acte de control. Així mateix, podrà sol·licitar 
directament als diferents serveis de la corporació l'assessorament jurídic i informes  tècnics 
que consideri necessaris. 
 
2. Els funcionaris que exerceixin la funció interventora o el control financer hauran de guardar 
sigil en relació als assumptes que coneguin en el desenvolupament de les seves  funcions. 
 
 
Article 61.  Procediment per a l'exercici de la funció interventora sobre despeses i 
pagaments 
 
No estaran subjectes a fiscalització prèvia les fases d'autorització i disposició de despeses 
que corresponguin a contractes menors, despeses de material no inventariable i les despeses 
de caràcter periòdic i de tracte successiu, una vegada intervinguda la despesa corresponent 
a l'acte o contracte inicial. No obstant això, la fase de reconeixement de l'obligació haurà de 
ser objecte de l'oportuna fiscalització. 
 
La funció interventora s’exercirà en els termes del Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel 
qual es regula el règim jurídic de control intern en les entitats del Sector Públic Local, per les 
presents Bases, i per la resta de normativa vigent. 
 
A proposta de la Presidència, i previ informe d’Intervenció, podrà elaborar-se un Reglament 
de Control Intern municipal, que desenvolupi el règim de fiscalització de l’Ajuntament.  
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Disposició Final  
 
Es faculta a l'Alcaldia o a l'òrgan en el qual delegui, a proposta de la intervenció municipal, per 
a dictar totes les disposicions que consideri necessàries per a  desenvolupar i aclarir l'aplicació 
d'aquestes  bases d'execució. 
 
 
 


