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Àrea d’Economia, Innovació i Serveis CentralsEl prEssupost municipal

El pressupost municipal és el document que reflecteix la quantificació econòmica de l’activitat municipal prevista 

per a un exercici, que respon a la voluntat política i als objectius establerts pel govern de la ciutat. És una eina clau 

per a la gestió pública, ja que serveix per a la planificació, control, seguiment i avaluació de les actuacions munici-

pals i de les finances. Té caràcter anual i conté les previsions d’ingressos que s’esperen obtenir i les despeses que 

com a màxim es podran realitzar en l’exercici corresponent. El cicle pressupostari comprèn les etapes d’elaboració 

i aprovació, execució i liquidació. 

aprovació dEl prEssupost 
El pressupost l'elabora l'equip de govern (projecte de pressupost) i l'aprova inicialment el Ple, després de la seva pre-

sentació i discussió a la comissió informativa corresponent i als districtes. A continuació s’exposa durant 15 dies al 

públic, amb un anunci previ al Butlletí Oficinal de la Província, durant els quals els interessats el poden examinar i fer-hi 

al·legacions. Si no es presenten reclamacions, el pressupost es considera definitivament aprovat. Si n’hi ha, el Ple 

disposa d’un mes per resoldre-les i fer l’aprovació definitiva, amb o sense modificacions, abans del 31 de desembre.

Si en aquesta data no s’ha produït l’aprovació definitiva, es prorroga automàticament el pressupost del darrer exer-

cici aprovat (incloent-hi alguns ajustos definits per la normativa). 

ExEcució dEl prEssupost
La fase d’execució del pressupost és aquella en què al llarg de l’any (de l’1 de gener a 31 de desembre) es van 

obtenint i recaptant els ingressos i es van realitzant les despeses pressupostades. Durant aquesta fase es poden 

produir modificacions en els ingressos i les despeses respecte a les previsions inicials, dins dels supòsits que 

preveu la llei, i que s’han d’aprovar per l’òrgan corresponent. Aquestes modificacions pressupostàries donen lloc al 

pressupost definitiu.  

principals fasEs d’ExEcució dEls crèdits prEssupostaris (dEspEsEs)

 FASE A: Autorització de la despesa
És la primera fase, i consisteix en un acte intern de l’Administració, que no genera cap vincle respecte a tercers.
Inicia el procés administratiu d’execució de la despesa mitjançant l'acord per a la seva realització, amb una finalitat 
concreta i a càrrec d’un crèdit pressupostari.

 FASE D: Disposició o compromís de despesa
És un acte extern, que té efectes sobre tercers, ja que consisteix a acordar quin proveïdor executarà la despesa (la 
realització d’unes obres, la prestació d’uns serveis o el subministrament d’uns béns). Dins el procés de contractació 
administrativa coincideix amb l’adjudicació de la despesa, i s’ha de determinar l’import exacte.

 FASE O: Reconeixement de l’obligació
En aquesta fase l’Administració aprova una factura, com a expressió de la seva conformitat amb les prestacions 
rebudes per part del proveïdor, amb la qual es reconeix l’obligació de pagar.

 FASE P: Pagament / FASE R: Realització del Pagament
Amb aquesta fase s’aprova el pagament d’una factura i s’expedeix un manament de pagament (Fase P), que 
posteriorment es paga efectivament (Fase R).
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liquidació dEl prEssupost 

Un cop finalitzat l’exercici pressupostari, es formula la Liquidació del Pressupost, els comptes anuals de l’Ajuntament 

(Compte General) i es realitzen els informes financers anuals. En el moment de la liquidació és quan es veu el grau 

d’execució del pressupost, tant dels ingressos (quant s’ha liquidat i cobrat) com de les despeses (quin volum s’ha 

gastat realment i pagat).

classificacions / EstructurEs prEssupostàriEs

 Estructura econòmica: estableix el tipus d’ingrés i de despesa segons la seva naturalesa econòmica.

Indica  “Què s’ingressa” i “En què es gasta” (ex.: impostos, taxes, despeses de personal, transferències 

corrents i de capital, inversions...).

 Estructura per programes: indica la finalitat o funció a la qual es destinen els recursos i quins objectius es 

proposen aconseguir amb aquests recursos.

Indica  “En què es gasta” (ex.: escoles bressol, neteja viària, atenció a la gent gran, seguretat ciutadana...).

 Estructura orgànica:  identifica els diferents serveis en què s’organitza internament l’Ajuntament (organigrama).

Indica  “Qui ingressa” i Qui gasta” (ex.: Urbanisme, Cultura, Educació...).

classificacions/EstructurEs prEssupostàriEs
(nivells de desglossament de les principals classificacions)

capÍtol
(1r dígit)

artÍclE
(2n dígit)

concEptE
(3r dígit)

suBconcEptE
(5è dígit) àrEa

(1r dígit)

suBàrEa
(2n dígit)

sErvEi
(3r dígit)

àrEa
(1r dígit)

polÍtica
(2n dígit)

Grup dE proGramEs
(3r dígit)

proGrama
(4t dígit)

suBproGrama
(5è dígit)

Classificació econòmica Classificació per programes

Classificació orgànica
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l’aplicació prEssupostària

La conjunció de les tres classificacions, al seu nivell màxim de detall, configura l’aplicació pressupostària (també 

coneguda com partida pressupostària).

Les aplicacions pressupostàries són les unitats bàsiques de pressupostació i gestió dels ingressos i les despeses. 

Són l’expressió més detallada del pressupost i la seva quantificació constitueix el crèdit pressupostari, que en el cas 

de les despeses té caràcter limitatiu.

Per exemple:

“L’aplicació 320/3340A/22799 Treballs realitzats per altres empreses“ que es llegeix de la següent manera:

ORGÀNIC PROGRAMA    ECONÒMIC     IMPORT

320 Cultura 3340A Subprograma: Creació i difusió d’arts 22799 Treballs realitzats per altres empreses  5.895,00

  3340 Programa: Promoció cultural         2 Capítol: Compra de béns i serveis

divisió En opEracions corrEnts, dE capital, no financErEs i financErEs

inGrEssos 
(per capítols)

1. impostos directes
2. impostos indirectes

3. taxes i altres ingressos
4. transferències corrents
5. ingressos patrimonials

6. venda d'inversions reals
7. transferències de capital

8. actius financers
9. passius financers (deute 
principalment)

dEspEsEs 
(per capítols)

1. despeses de personal
2. despeses en béns i 
serveis corrents
3. despeses financeres 
4. transferències corrents
5. fons de contingència

6. inversions reals
7. transferències de capital

8. actius financers
9. passius financers (retorn 
del deute)

operacions corrents                
(ingressos i despeses 

operatives i de funcionament)                            
ingressos i despeses dels 

capítols 1 a 5

operacions de capital                                                                                               
(ingressos i despeses 

relatives a les inversions)                                                                                    
ingressos i despeses dels 

capítols 6 i 7

operacions 
no financeres                                                                                

(ingressos i despeses 
corrents i de capital)                                                                                                                              

(Representen les 
operacions "reals" 
de l'administració)                                                                                                                                 

ingressos de despeses 
de capítols 1 a 7

operacions 
financeres                                                                           
(ingressos i 

despeses financeres)                                                            
ingressos i despeses de 

capítols 8 i 9
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classificació Econòmica dE dEspEsEs

Aquesta classificació estableix el tipus de despesa segons la seva naturalesa: despesa de personal, de compra de 

béns i serveis, despesa financera, transferències corrents i de capital, despesa d’inversió...

Es defineixen diferents nivells de desagregació (fins a 7 dígits), i el primer dígit correspon al capítol. 

L’estructura del pressupost de despeses per capítols és la següent:

capÍtol i: dEspEsEs dE pErsonal    

 Sous.
 Quotes Seguretat Social.
 Acció social. 

capÍtol ii: compra dE Béns i sErvEis
 Lloguers.

 Llum, aigua, gas, telèfon.

 Manteniments (edificis, equipaments, instal·lacions...).

 Concessions (escombraries, neteja, semàfors, clavegueram).

 Materials i subministraments.

 Altres despeses corrents destinades al funcionament dels serveis.

capÍtol iii: dEspEsEs financErEs
 Interessos de préstecs.

 Altres despeses financeres.

capÍtol iv: transfErènciEs corrEnts (suBvEncions, aportacions, ajudEs, ...)
 A organismes autònoms de l’Ajuntament i empreses municipals.

 A famílies i institucions sense ànim de lucre (entitats).

 A concessionaris.

capÍtol v: fons dE continGència i altrEs imprEvistos

capÍtol vi: invErsions
 De béns patrimonials.

 D'infraestructura urbana i equipaments públics.

 Pel funcionament dels serveis.
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capÍtol vii: transfErènciEs dE capital
 A organismes autònoms de l’Ajuntament i empreses municipals.

 A famílies i institucions sense ànim de lucre.

 A concessionaris.

capÍtol viii: variació d'actius financErs
 Adquisició d'obligacions, accions, bons i deute públic.

 Bestretes a treballadors.

capÍtol ix: variació dE passius financErs
 Devolució de préstecs.

classificació pEr proGramEs dE dEspEsEs

Les àrees de despesa que l’ordre ministerial estableix són:

ServeiS públicS bàSicS (seguretat i mobilitat, habitatge i urbanisme, benestar comunitari i medi ambient)

ActuAcionS de protecció i promoció SociAl (pensions, serveis socials, foment de l’ocupació)

producció de bénS públicS de cAràcter preferent (sanitat, educació, cultura i esports)

ActuAcionS de cAràcter econòmic (agricultura, indústria, comerç, transport, innovació i altres de 

caràcter econòmic)

ActuAcionS de cAràcter generAl (òrgans de govern, serveis de caràcter general, administració 

financera i tributària)

deute públic 

1

2

3

4

9

0
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classificació Econòmica d’inGrEssos

Aquesta classificació agrupa els ingressos en funció de la seva naturalesa. Així, trobem impostos directes, indirec-

tes, taxes, preus públics, transferències d’altres administracions, etc. 

El primer dígit d’aquesta classificació ens dóna els capítols i l’estructura i composició del pressupost d’ingressos per 

capítols és la següent:

capÍtol i: impostos dirEctEs
 Impost sobre la renda de les persones físiques (part cedida als ajuntaments)(1).

 Impost sobre els béns immobles (IBI).

 Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
 Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (PLUSVÀLUA).

 Impost sobre activitats econòmiques (IAE).

(1) Als municipis capital de província o de comunitat autònoma i els que tinguin una població igual o superior als 75.000 

habitants, l’Estat els cedeix el 2,1336% de la quota líquida de l’IRPF imputable al municipi.

capÍtol ii: impostos indirEctEs
 Impost sobre el valor afegit (IVA) (part cedida als ajuntaments)(2).

 Impostos especials sobre l’alcohol i begudes derivades, la cervesa, el tabac, els hidrocarburs i 

els productes intermedis(2).

 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO).

(2) Als municipis capital de província o de comunitat autònoma i els que tinguin una població igual o superior als 75.000 

habitants, l’Estat els cedeix:

El 2,3266% de l’IVA imputable a cada municipi

El 2,9220% de la recaptació líquida imputable a cada municipi dels Impostos Especials sobre la Cervesa, el Vi, les Begudes 

fermentades, sobre Productes intermedis, sobre l’Alcohol i Begudes derivades, sobre Hidrocarburs, i sobre el Tabac.

capÍtol iii: taxEs i altrEs inGrEssos
 Taxes
 Preus públics
 Contribucions especials i quotes d'urbanització
 Vendes
 Altres ingressos (reintegraments, multes…)
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capÍtol iv: transfErènciEs corrEnts (suBvEncions, aportacions...)
 De l'Estat.
 De la Generalitat.
 De la Diputació.
 De la Unió Europea.
 D'altres organismes públics o privats.

capÍtol v: inGrEssos patrimonials
 Interessos.
 Dividends i participacions en beneficis d'empreses públiques i privades.
 Rendes de béns immobles.
 Producte de concessions i aprofitaments especials.

capÍtol vi: aliEnació d'invErsions rEals
 Venda de terrenys.
 Venda d'edificis.

capÍtol vii: transfErènciEs dE capital (suBvEncions, aportacions...)
 De l'Estat.
 De la Generalitat.
 De la Diputació.
 De la Unió Europea.
 D'altres organismes públics o privats.

capÍtol viii: actius financErs
 Reintegrament de préstecs i bestretes concedits.
 Venda d’actius financers (accions, obligacions...).

capÍtol ix: passius financErs
 Préstecs rebuts de l'interior o de l'exterior.
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