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TÍTOL  I: NORMES GENERALS 

BASE 1ª.- Definició 
El pressupost de l'Ajuntament de Parets del Vallès per al 2016 constitueix l'expressió xifrada, 
conjunta i sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, pot reconèixer, i dels drets que 
es preveuen liquidar durant aquest exercici. 
 
BASE 2ª.- Normativa. 
L’aprovació,  gestió i liquidació del pressupost haurà de subjectar-se al que disposa el Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora 
de les Hisendes Locals, pel Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, la Llei Orgànica 2/2012, de 
27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i per aquestes Bases 
d'Execució, així com a les instruccions i circulars dictades per l’Alcaldia. 
 
BASE 3ª.- Àmbit temporal. 
Aquestes Bases tindran la mateixa vigència que el Pressupost. Si aquest fos prorrogat, 
aquestes regirien, així mateix, en el període de pròrroga. 
 
Les presents Bases s'aplicaran amb caràcter general a l'execució del Pressupost de 
l'Ajuntament.  
 
BASE 4ª.- Informació als òrgans de govern. 
Trimestralment, la Intervenció, d'acord amb l'article 207 del text refós de la Llei Reguladora 
d’Hisendes Locals (RD. 2/2004), presentarà al Ple l'estat d'execució del Pressupost de 
l'Ajuntament, el resum de moviments de la Tresoreria i la seva situació, i la informació sobre 
el compliment dels terminis de pagament i tramitació de factures en els termes establerts en 
la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, que 
estableix mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 
 
TÍTOL II.- ESTRUCTURA CRÈDITS I LES SEVES MODIFICACIONS 

CAPÍTOL I.- CRÈDITS INICIALS I FINANÇAMENT. 

BASE 5ª.- Crèdits inicials. 
A l'estat de despeses del Pressupost de l'Ajuntament es concedeixen els crèdits necessaris 
per a l’acompliment de les seves obligacions per un import de 22.265.184,82 Euros, dels 
quals 19.195.822,86 Euros corresponen a despesa corrent i 3.096.361,96 Euros a despesa 
de capital. Els ingressos que hom estima que s'han de liquidar durant l'exercici importen 
22.265.184,82 Euros, dels quals 21.367.184,82 Euros corresponen a Ingressos corrents i 
898.000 Euros a Ingressos de capital. 
 
Entitat Estat de despeses Estat d’ingressos Recursos ordinaris (cap. 1 a 5) 

Ajuntament 23.250.187,29 € 23.250.187,29 € 19.808.175,11 € 

 
BASE 6ª.-  Estructura pressupostària. 
L' estructura del pressupost General es troba ajustada amb la prevista en l'Ordre 
EHA/3565/2008, de 3 de desembre, modificada per Ordre HAP/419/2014, de 14 març. 
 
Les previsions de l'estat d'ingressos s'han classificat distingint:  

a) Orgànica.- Codi de l’àrea gestora, servei gestor i programa de gestió o unitat 
administrativa (4 dígits). 



 

b) Econòmica.- Capítol, Article, Concepte i Subconcepte (5 dígits). 

 

Queden amb el següent detall: 
 
PRESSUPOST D’INGRESSOS 

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA PER CAPÍTOLS 
 

 PRESSUPOST D'INGRESSOS PREVISIÓ 2016 
CAPITOL I IMPOSTOS DIRECTES 12.961.216,00  
CAPITOL II IMPOSTOS INDIRECTES 400.000,00  
CAPITOL  
III 

TAXES, PREUS PÚBLICS i ALTRES 
INGRESSOS 3.132.375,24  

CAPITOL 
IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 5.365.866,81  
CAPITOL V INGRESSOS PATRIMONIALS 18.506,00  
  INGRESSOS CORRENTS 21.877.964,05 
CAPITOL 
VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 300,00  
CAPITOL 
IX PASSIUS FINANCERS 1.371.923,24 
 INGRESSOS DE CAPITAL 1.372.223,24 
 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 23.250.187,29 
 
Els crèdits inclosos en l'estat de despeses s'han classificat amb els següents criteris: 
 

a) Orgànica.-   Codi de l’àrea gestora, servei gestor i programa de gestió o unitat 
administrativa (4 dígits). 
b) Programa.-   Àrea de despesa, política de despesa i grup de programa (3 dígits).  
c) Econòmica.- Capítol, Article, Concepte i Subconcepte (5 dígits). 

 
Queden amb el següent detall: 
 
PRESSUPOST DE DESPESES 

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA PER CAPÍTOLS 
 

 PRESSUPOST DE DESPESES PREVISIÓ 2016 
CAPITOL I DESPESES DE PERSONAL 9.461.644,48  

CAPITOL II 
DESPESES EN BENS CORRENTS i 
SERVEIS 8.438.897,48 

CAPITOL  
III DESPESES FINANCERES 303.170,05 
CAPITOL 
IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.077.889,10  
CAPITOL V FONS DE CONTINGÈNCIES  420.000,00 
  DESPESES CORRENTS 19.701.601,11 
CAPITOL 
VI INVERSIONS  1.896.600,00  



 

CAPITOL 
VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 10.000,00 
CAPITOL 
IX PASSIUS FINANCERS 1.641.986,18 
 DESPESES DE CAPITAL 3.548.586,18 
 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 23.250.187,29 
 
CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES 
 
1 - Serveis públics bàsics 6.887.025,42 

2 - Actuacions de protecció i promoció social 1.476.385,28 

3 – Producció de béns públics de caràcter preferent 6.801.652,08 

4 - Actuacions de caràcter econòmic 1.046.441,61 

9 - Actuacions de caràcter general 5.108.526,67 

0 - Deute Públic  1.930.156,23 

 
CLASSIFICACIÓ PER ORGÀNICA 
 
ÀREA GESTORA 0 GOVERN 2.197.361,21 

ÀREA GESTORA 1 SERVEIS GENERALS 3.163.330,29 

ÀREA GESTORA 2 TERRITORI 7.042.066,19 

ÀREA GESTORA 3 SERVEIS ECONÒMICS 2.485.804,58 

ÀREA GESTORA 4 SERVEIS PERSONALS 8.361.625,02 

 
BASE 7ª.- Aplicació pressupostària. 
L’aplicació pressupostaria definitiva per la conjunció de les classificacions orgànica, per 
programes i econòmica, constitueix la unitat sobre la qual s'efectuarà el registre comptable 
dels crèdits i les seves modificacions,  així com les operacions d'execució de despesa. 
 

a) a) Orgànica.-   Codi de l’àrea gestora, servei gestor i programa de gestió o unitat 
administrativa (4 dígits). 

b) b) Programa.-   Àrea de despesa, política de despesa i grup de programa (3 
dígits).  

c) Econòmica.- Capítol, Article, Concepte i Subconcepte (5 dígits). 
 

BASE 8ª.- Vinculacions jurídiques. 
 
1.- Els nivells de vinculació jurídica són : 
 
Despeses de personal (Capítol I) 
 No s'estableixen vinculacions a nivell de codi orgànic, només àrees de despesa i 
capítol. 
Excepte 



 

a).- Plans d'Ocupació finançats per l'ajuntament (article 14 i 16). En aquestes 
despeses, la vinculació s'estableix a nivell dels 4 dígits de l'orgànica i d'un dígit del 
programa i del econòmic. 
b). Plans d'Ocupació finançats per altres administracions (article 14 i 16). En 
aquestes despeses, la vinculació s'estableix a nivell d'aplicació pressupostària. 

 
Despeses en béns corrents i serveis (Capítol II) 

a).- Respecte a la classificació orgànica, el programa de gestió o unitat administrativa 
(4 dígits). 

 b).- Respecte a la classificació per programes, l’àrea de despesa (1 dígit). 
c).- Respecte a la classificació econòmica, el capítol (1 dígit). 
Excepcions:  
c.1).-  
Vincularan a nivell d’aplicació pressupostària les següents:  
 
Programa 0000 
 Aplicació pressupostària 0000.912.23300 Assistència òrgans col·legiats 

Programa 0220 
 Aplicació pressupostària 0220.135.20203 Lloguer edificis – Protecció Civil 

Programa 1000 
 Aplicació pressupostària 1000.920.22601 Atencions protocol·làries i 

representatives 

Programa 1521 
 Aplicació pressupostària 1521.920.22621 Indemnitzacions diverses 

Programa 1881 
 Aplicació pressupostària 1881.920.22722 Contracte manteniment xarxa i 

equipament informàtic 

Programa 2011 
 Aplicació pressupostària 2011.161.22501 Cànon Agència Catalana de l’Aigua 

Programa 2161 
 Aplicació pressupostària 2161.151.22706 Estudis, assessoria i treballs tècnics 

Programa 2213 
 Aplicació pressupostària 2213.4411.22732 Contracte servei de transport 

Programa 2342 
 Aplicació pressupostària 2342.1721.22724 Contracte D.D.D 

Programa 4351 
 Aplicació pressupostària 4351.231.22739 Contracte servei de menjador social 

 Aplicació pressupostària 4351.231.22617 Programa infància i família 

 Aplicació pressupostària 4351.231.22725 Contracte SIAD (INFO I ATENCIÓ A LA 
DONA) 

 Aplicació pressupostària 4351.231.22726 Contracte assistència psicològica 

 Aplicació pressupostària 4351.231.22629 Programa gent gran 

 
c.2).-  



 

Les aplicacions pressupostàries de capítol 2 del programa 1300 Desenvolupament 
econòmic i ocupació vincularan respecte a la classificació orgànica a 4 dígits, 
respecte a la classificació per programes a 3 dígits i respecte a la classificació 
econòmica a 1 dígit. 
 
c.3).-  
Per a l’any 2016 es preveu dos partides de Fons de Contingències en el capítol 5, 
una en el programa 1000 d’Administració General i una altre en el programa 4539. La 
vinculació de cada Fons serà a nivell d’aplicació pressupostària.  
 
c.4).-  
Vincularan a nivell d’aplicació pressupostària les següents: partides 4539.320.22100 
Energia elèctrica; 4539.320.22102 Gas; 1881.926.22200 Telèfon; 1881.926.22204 
ADSL i accés a internet; 4539.320.22400 Assegurances diverses; i 4539.320.23301 
Assistència Tribunals. 

 
Transferències corrents i de Capital (Capítol IV i VII) 
 a).- Respecte a la classificació orgànica, el programa de gestió o unitat administrativa 

(4 dígits). 
 b).- Respecte a la classificació per programes, l’àrea de despesa (1 dígit). 

c).- Respecte a la classificació econòmica, el capítol (1 dígit). 
 Excepcions: Vincularan a nivell d’aplicació pressupostària les següents: 

0000.912.48600 (Transf. Partits Polítics Corporació); partides del concepte 483 i 
484 (Subvencions DIRECTES a entitats) i 490 (Subvencions DIRECTES a 
l’exterior); i partides del programa 4351 Benestar Social.  

 
Inversions reals (Capítol VI) 

a).- Respecte a la classificació orgànica, el programa de gestió o unitat administrativa 
(4 dígits). 
b).- Respecte a la classificació per programes, el grup de programes (3 dígits). 
c).- Respecte a la classificació econòmica, el subconcepte (5 dígits). 

 
Excepció: APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES econòmic 62600 que vincularan entre sí 
mateixes. 
 
1881.920.62
600 

EQUIPAMENT INFORMÀTIC  21.000,00 € 

1881.130.62
600 

EQUIPAMENT INFORMÀTIC – POLICIA LOCAL 0,00 € 

1881.150.62
600 

EQUIPAMENT INFORMÀTIC – URBANISME 0,00 € 

1881.170.62
600 

EQUIPAMENT INFORMÀTIC – ESPAIS VERDS I MEDI 
AMBIENT 

0,00 € 

1881.231.62
600 

EQUIPAMENT INFORMÀTIC – BENESTAR SOCIAL 0,00 € 

1881.241.62
600 

EQUIPAMENT INFORMÀTIC – DESENVOLUPAMENT 
ECONÒMIC I OCUPACIÓ 

0,00 € 



 

1881.320.62
600 

EQUIPAMENT INFORMÀTIC - EDUCACIÓ 0,00 € 

1881.334.62
600 

EQUIPAMENT INFORMÀTIC – CULTURA 0,00 € 

1881.340.62
600 

EQUIPAMENT INFORMÀTIC – ESPORTS 0,00 € 

1881.1531.6
2600 

EQUIPAMENT INFORMÀTIC – VIA PÚBLICA 0,00 € 

1881.491.62
600 

EQUIPAMENT INFORMÀTIC – COMUNICACIÓ 0,00 € 

 
 
Excepció: APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES econòmic 62500 i 62501 que vincularan 
entre sí mateixes. 
 
1000.920.62
500 

MOBILIARI  7.000,00 € 

2011.920.62
500 

MOBILIARI I EQUIPAMENTS SERVEIS TERRITORIALS 20.000,00 € 

4075.920.62
500 

MOBILIARI I EQUIPAMENTS SERVEIS PERSONALS 2.000,00 € 

4075.231.62
500 

MOBILIARI I EQUIPAMENTS – BENESTAR SOCIAL 0,00 € 

4075.320.62
500 

MOBILIARI I EQUIPAMENTS - EDUCACIÓ 0,00 € 

4075.334.62
500 

MOBILIARI I EQUIPAMENTS – CULTURA 0,00 € 

4075.340.62
500 

MOBILIARI I EQUIPAMENTS – ESPORTS 100,00 € 

4075.340.62
501 

BICIS ELÈCTRIQUES 2.000,00 € 

0220.132.62
501 

ADQUISICIÓ DE MATERIAL DE SEGURETAT 6.500,00 € 

0001.920.62
500 

MOBILIARI I EQUIPAMENT REGIDORS DE BARRIS 6.000,00 € 

 
 
Despeses financeres (Capítol III) i Passius financers (Capítol IX) 
 a).- Respecte a la classificació orgànica, l’àrea gestora (1 dígit). 
 b).- Respecte a la classificació per programes, l’àrea de despesa (1 dígit). 

c).- Respecte a la classificació econòmica, el capítol (1 dígit). 
 
Excepció: La vinculació de la partida 1521.920.35200 Interessos de demora serà a nivell de 
partida pressupostària. 



 

 
2.- En els crèdits declarats ampliables i en aquells procedents de la incorporació de 
romanents de crèdit, la vinculació s'estableix a nivell d’aplicació pressupostària. 
 
3.- Es podrà procedir a donar d’alta en el pressupost de despeses aplicacions 
pressupostàries sense consignació inicial, sempre que existeixi crèdit dins dels 
corresponents nivells de vinculació jurídica establerts en aquest article 9è, quedant ratificada 
la creació de la partida, sense necessitat de cap modificació de crèdit, pel simple acte 
administratiu d’autorització de la despesa. 
 
4.- El control comptable de les despeses es realitzarà sobre l’aplicació pressupostària i el 
fiscal sobre el nivell de vinculació.  
 
CAPÍTOL II - MODIFICACIONS DE CRÈDIT. 

BASE 9ª.- De les modificacions de crèdit. 
Quan s'hagi de realitzar una despesa que excedeixi el nivell de vinculació jurídica, sense 
que existeixi crèdit pressupostari suficient, es tramitarà un expedient de modificació de crèdit 
amb subjecció a les peculiaritats regulades en aquest capítol. 
 
Qualsevol modificació de crèdit que impliqui una modificació en el pla de finançament del 
programa d’inversions de l’exercici exigirà l’actualització de les inversions amb indicació del 
nou finançament previst i les variacions respecte del pla aprovat amb el pressupost. 
 
Tot expedient de modificació de crèdit serà informat per Intervenció. 
 
Les modificacions de crèdit aprovades per òrgan diferent del Ple seran executives a partir de 
l'adopció de l'acord d'aprovació. 
BASE 10ª.- Crèdits extraordinaris i suplements de crèdit 
 
1.- Si en l'exercici s'ha de realitzar una despesa que no pot demorar-se fins el proper any i 
pel qual no existeix crèdit, podrà aprovar-se la modificació pressupostària mitjançant un 
crèdit extraordinari. 
 
En cas que el crèdit previst resultés insuficient i no ampliable, s'acordarà un suplement de 
crèdit. 
 
2.- Els crèdits extraordinaris i els suplements de crèdit es finançaran amb un o diversos dels 
recursos que en aquestes bases s'enumeren: 
 - Romanent líquid de Tresoreria. 

- Nous o majors ingressos efectivament recaptats sobre els totals previstos en algun 
concepte del  pressupost. 
- Anul·lacions o baixes de crèdits d'altres partides del pressupost no compromeses, 
les dotacions de les quals s'estimin reduïbles sense pertorbació del servei. 
 

Les despeses de capital aplicables als capítols VI, VII, VIII i IX també podran finançar-se 
amb recursos procedents de noves operacions de crèdit. 
 
3.- Excepcionalment, les despeses aplicables als capítols I, II, III i IV podran finançar-se 
mitjançant operacions de crèdit, però serà necessari l'acompliment d'aquestes condicions: 
 



 

a) 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 la urgència de la despesa i reconegui la 
insuficiència d'altres mitjans de finançament de les previstes en el punt segon d'aquest 
article. 
b) Que l'import total no superi el 5% de les operacions corrents del Pressupost. 
c) Que la càrrega financera total no superi el 25% dels recursos esmentats . S'entendrà per 
càrrega financera l'existent al començament de l'exercici, incrementada en la que s'hagi 
originat per la tramitació d'operacions de crèdit de l'exercici, com també la resultant del 
préstec que es proposi concertar. 
d) Que la cancel·lació de l'operació de crèdit sigui anterior a la data de renovació de la 
Corporació. 
 
BASE 11ª.-  Tramitació dels expedients de crèdits extraordinaris i suplements de 
crèdit. 
1.- Seran incoats en les unitats administratives que tinguin al seu càrrec la gestió dels crèdits 
objecte de modificació, per ordre de l'Alcalde. 
2.- A la proposta s'acompanyarà memòria justificativa de la necessitat de realitzar la 
despesa dins de l'exercici i de la inexistència o insuficiència de crèdit pressupostari en 
l’aplicació pressupostària que es proposa habilitar o suplementar. 
3.- Els expedients, aprovats inicialment pel Ple de l'Ajuntament, s'exposaran al públic durant 
quinze dies hàbils, per tal que els interessats puguin presentat reclamacions . Si durant 
l'esmentat període no s'haguessin presentat reclamacions, la modificació de crèdit quedarà 
definitivament aprovada i, en altre cas, haurà de resoldre el Ple en el termini d'un mes, 
comptat a partir de la finalització de l'exposició pública. 
4.- Quan la causa de l'expedient fos calamitat pública o altres d'excepcional interès general 
excepcional, la modificació pressupostària serà executiva a partir de l'aprovació inicial i, en 
conseqüència, a partir d'aquest moment podrà aplicar-se la despesa. 
 
BASE 12ª.- Ampliació de crèdits. 
1.- En general es consideraran partides ampliables aquelles que corresponen a despeses 
finançades amb recursos expressament afectats. 
2.- En particular, es declaren ampliables els crèdits destinats a : 
a).- Les despeses de funcionament (capítol 2, "Despeses de béns corrents i de serveis") 
finançades amb recursos expressament afectats, serveis pels quals s'exigeixen taxes, 
exaccions parafiscals, cànons o altres ingressos. 
b).- El premi de cobrança de l’ORGT, amb recursos procedents de multes, sancions, 
recàrrecs d’apremi i interessos de demora. 
c).- El programa d’atenció directa social i suport pobresa energètica, pels reintegraments de 
les bestretes atorgades dins d’aquest programa. 
d).- La despeses d’eleccions, pels ingressos corresponents a aquestes. 
e).- Les despeses de subvencions, pels reintegraments d’aquestes. 
f).- Les despeses d’inversions (capítol 6, “Inversions reals”) finançades amb recursos 
expressament afectats.  
 

Partida despesa Concepte d’ingrés 

0220.134.20401 Lloguer grua 0220.32600 Taxa retirada de vehicles 

4277.334.22602 Informació-
publicacions i d’altres 
4277.334.22609 Activitats 

4277.31908 Taxa lloguer teatres i 
equipaments 
4277.34900 Activitats culturals 

4351.231.22726 Contracte 4351.31110 Taxa servei assistència 



 

assistència psicològica psicològica 

4351.231.22629 Programa gent 
gran 

4351.31117 Taxa servei teleassistència 
domiciliària 

4276.338.22696 Festa Major 
4276.338.22697 Promoció de les 
festes tradicionals catalanes – 
Altres Festes 
4276.334.20300 Lloguer 
maquinària, instal·lacions i utillatge 

4276.33906 Taxa espectacles i fires 
4276.39901 Altres Ingressos Festa Major 
4276.39900 Altres Ingressos Festes 

4274.332.22613 Espai de formació 
Biblioteca Can Butjosa 
 

4274.34902 Espai de formació Biblioteca 
Can Butjosa 

4274.3321.22612 Escola d’Estiu 4274.34903 Escola d’Estiu Biblioteca Can 
Butjosa 

4351.231.48000 Programa 
d’Atenció Directa Social 

4351.38900 Reintegraments – Atencions 
Directes Serveis Socials 

1521.920.22603 Publicacions en 
diaris oficials 
3180.931.22603 Publicacions en 
diaris oficials 

1521.38901 Anuncis a càrrec de 
particulars 

2266.920.21200 Manteniment i 
conservació edificis i altres 
construccions 
2262.1532.21000 Manteniment i 
conservació xarxa viària 
2266.920.63200 Condicionament 
edificis i altres construccions 

3180.39901 Indemnitzacions per danys 

3180.932.22708 Premi cobrança 0220.39120 Multes 
3180.39190 Sancions 
3180.39211 Recàrrecs apremi  
3180.39300 interessos de demora 

4352.337.22609 Activitats 4352.39900 Altres ingressos  

4353.337.22609 Activitats 4353.39900 Altres ingressos  

4354.337.22609 Activitats 4354.39900 Altres ingressos  

4445.337.22609 Activitats 4445.39900 Altres Ingressos Casal Can 
Butjosa 

4355.231.22613 Activitats Igualtat 4355.39900 Altres Ingressos Igualtat 

2342.1721.22611 Activitats 2342.34901 Preu Públic Escola Natura 

2262.161.22622 Noves 
connexions clavegueram 
2262.1532.21000 Manteniment i 
conservació xarxa viària 

2262.39908 Altres ingressos execució 
subsidiària (clavegueram) 
2262.39907 Altres ingressos execució 
subsidiària (altres obertures i remogudes 
en la via pública.) 

2213.4313.22743 Gestió mercat 2213.33908 Parades mercat  



 

municipal 

2342.1721.22710 Contracte 
recollida animals 

2213.30909 Recollida de gossos i gats  

2213.1621.22733 Contracte 
recollida escombraries 

2213.1621.22750 Contracte neteja 
viària 

2213.39902 Cànon Agència de Residus 
de Catalunya 

2161.150.22698 Contractacions 
execucions subsidiàries urbanisme 

2161.39908 Altres Ingressos -Urbanisme 

2213.171.22698 Contractacions 
execucions subsidiàries neteja 
parcel·les particulars 

2213.39908 Altres Ingressos – Serveis 
d’Espais Públics 

22100 – energia elèctrica 
22102 - gas 

3180. 33201 Aprofitaments especials 
companyies gas i electricitat 

22200 – telèfon 
22204 – ADSL i accés a internet 

3180. 33304 Aprofitaments especials 
companyies telefonia 

1521.920.22604 Defensa jurídica  1521.39903 Indemnitzacions per costes 
judicials 

2262.161.60923 Fons reposició 
CASSA 

2262.77000 Fons Reposició CASSA 

 
3.- L'ampliació de crèdits exigirà la tramitació de l'expedient, incoat per la unitat 
administrativa responsable de l'execució de la despesa, en que s’haurà d’acreditar 
l’efectivitat del reconeixement de majors drets sobre els previstos en el Pressupost 
d’Ingressos, com també l’aplicació pressupostària que ha de ser incrementada. 
 
Les partides d’inversió declarades ampliables finançades amb ingressos afectats procedents 
d’aprofitaments urbanístics, complertes per l’entitat local les condicions assumides, en el seu 
cas mitjançant conveni urbanístic, donarà lloc a un dret de cobrament exigible per l’entitat 
local i l’ampliació de crèdits en les aplicacions pressupostàries de despesa relacionades de 
forma expressa i taxativa en l’apartat anterior. 
 
4.- L' expedient d’ampliació de crèdits, conformat pel cap d’àrea i regidor coordinador de 
l'àrea gestora, serà aprovat per l'Alcalde. 
 
BASE 13ª.-  Transferències del crèdit. 
1.- Quan hagi de realitzar-se 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. 
2.- Les transferències de crèdit de qualsevol classe estaran subjectes a les següents 
limitacions: 

a) No afectaran als crèdits incrementats per ampliació de crèdits, ni als extraordinaris 
concedits durant l’exercici. 



 

b) No podran mirorar-se els crèdits que hagin estat incrementats amb suplements o 
transferències, excepte quan afectin a crèdits de personal, ni els crèdits incorporats com 
a conseqüència de romanents no compromesos procedents de pressupostos tancats. 

c) No incrementaran crèdits que, com a conseqüència d’altres transferències, hagin estat 
objecte de minoració, excepte quan afectin a crèdits de personal. 

3.- L'aprovació de les transferències de crèdit quan afectin a aplicacions pressupostàries de 
diferents àrees de despesa correspon al Ple de l'Ajuntament. 
4.- L'aprovació de les transferències de crèdit entre aplicacions pressupostàries de la 
mateixa àrea de despesa, o entre aplicacions pressupostàries del Capítol I, és competència 
de l'Alcalde.  
5.- Els expedients s’iniciaran des de les unitats administratives gestores de la despesa o, per 
ordre de l'Alcalde, des de l’àrea d’Hisenda.  
Els expedients iniciats des de les unitats administratives gestores de la despesa requeriran 
de la conformitat del cap d’àrea i del regidor de les unitats administratives implicades en la 
modificació.  
Els expedients iniciats des de l’àrea d’Hisenda es posaran en coneixement de les unitats 
administratives gestores de la despesa i requerirà de la conformitat del cap d’àrea i regidor 
coordinador de l’àrea o àrees implicades. Dita conformitat implicarà la del regidor 
responsable del programa de gestió o unitat administrativa en cas que no es faci constar de 
forma expressa. 
6.- El Regidor d'Hisenda ordenarà la retenció de crèdit corresponent en la partida que es 
preveu minorar. 
7.- Quant a l'efectivitat de les transferències de crèdits que hauran d'ésser aprovades pel 
Ple, serà d'aplicació el règim regular en la base 11, punt 3. 
8.- Les transferències de crèdits aprovades per l'Alcalde seran executives a partir de la seva 
aprovació i afectaran, si fos el cas i en la mateixa mesura, el pla de finançament inicialment 
previst.  
 
BASE 14ª.-  Generació de crèdits per ingressos. 
1.- Podran generar crèdits en l'estat de despeses els següents ingressos de naturalesa no 
tributària: 
a) Aportacions, o compromisos ferms d'aportació de persones físiques o jurídiques per 
finançar, junt amb l'Ajuntament, despeses de competència local. 
b) Alienació de béns municipals. 
c) Prestació de serveis, pels quals s’hagin liquidat preus públics o d’altres ingressos de 
naturalesa no tributària, en una quantia superior als ingressos pressupostats. 
d) Reembossament de préstecs. 
e) Reintegrament de pagaments indeguts del pressupost corrent, el cobrament dels quals 
podrà reposar crèdit en la quantia corresponent. 
2.- Per procedir a la generació de crèdits serà requisit indispensable: 
a) En els supòsits establerts en els apartats a) i b), el reconeixement del dret o l’existència 
formal del compromís ferm d’aportació. 
b) En els supòsits establerts en els apartats c) i d), el reconeixement del dret, si bé la 
disponibilitat de dits crèdits estarà condicionada a l’efectiva recaptació dels drets. 
c) En el supòsit de reintegraments del pressupost corrent, l’efectivitat del cobrament del 
reintegrament. 
3.- Quan se’n tingui coneixement d’un compromís ferm d'efectuar una aportació a favor de 
l'Ajuntament, o s'hagi recaptat algun dels ingressos descrits en el punt 1, en quantia superior 
a la prevista en el Pressupost, s'avaluarà si els crèdits disponibles en les corresponents 
partides de l'estat de despeses són suficients per finançar l'increment de despesa que es 
preveu necessitar en el desenvolupament de les activitats generadores de l'ingrés. 



 

Si aquest volum de crèdit fos suficient, no procedirà tramitar l'expedient de generació de 
crèdits. 
En el supòsit de què 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, com també l’aplicació pressupostària que ha de ser 
incrementada. 
4.- L' expedient de generació de crèdits, conformat pel cap d’àrea i regidor coordinador de 
l'àrea gestora, serà aprovat per l'Alcalde. 
5.- 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. 
 
BASE 15ª.- Incorporació de romanents de crèdit. 
1.- D’acord amb allò que disposen el TRLRHL i el RD. 500/90, podran incorporar-se al 
pressupost de despeses de l’exercici immediat següent, sempre i quan existeixin suficients 
recursos financers, els següents romanents de crèdit no utilitzats : 
a) Els crèdits extraordinaris i els suplements de crèdit, així com les transferències, que 

hagin estat concedits o autoritzats en l’últim trimestre de l’exercici, i per a les mateixes 
despeses que varen motivar la seva concessió o autorització. 

b) Els crèdits que emparin els compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis 
anteriors. 

c) Els crèdits per operacions de capital. 

d) Els crèdits autoritzats en funció de l’efectiva recaptació dels drets afectats. 

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

2.- Quan es practiquin les operacions de liquidació del Pressupost de l'exercici anterior, 
Intervenció elaborarà un estat comprensiu de: 

a) Saldos de disposicions de despesa, amb càrrec a les quals no s'ha procedit al 
reconeixement d'obligacions. 
b) Saldos d'autoritzacions 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 crèdits, aprovats en el darrer trimestre. 
c) Saldos d'autoritzacions respecte a disposicions de despesa i crèdits disponibles en les 
partides destinades a finançar compromisos de despeses degudament adquirits en 
exercicis anteriors. 
d) Saldos d'autoritzacions respecte a disposicions de despesa i crèdits disponibles en els 
capítols VI, VII, VIII, i IX. 
e) Saldos d'autoritzacions respecte a disposicions de despesa i crèdits disponibles en 
partides relacionades amb l'efectiva recaptació de drets afectats. 

3.- Caldrà constatar l'existència d'ingressos afectats,  ja que els corresponents crèdits en tot 
cas hauran de ser incorporats. Amb caràcter general s’incorporaran a la mateixa aplicació 
pressupostària d’on procedeixen, no obstant correspon a l’alcalde acordar la seva 
incorporació en d’altres aplicacions pressupostàries i el canvi de destinació dels ingressos 
afectats. 
4.- Els responsables de cada àrea gestora hauran de formular proposta raonada 
d’incorporació de romanents acompanyada de projectes o documents acreditatius de la 
certesa en l'execució de l'actuació corresponent al llarg de l'exercici.  
5.- Si existissin recursos suficients per finançar la incorporació de romanents en la seva 
totalitat, Intervenció completarà l'expedient, que serà presentat a l’Alcalde, per a la seva 
conformitat. 



 

6.- Si els recursos financers no arribessin a cobrir el volum de despesa dimanant de la 
incorporació de romanents, el Regidor d'Hisenda, previ l'informe d'Intervenció, establirà la 
prioritat d'actuacions, amb aquesta finalitat, cal tenir en compte la necessitat d'atendre en 
primer lloc al compliment de les obligacions resultants de compromisos de despesa aprovats 
l'any anterior. 
8.- La incorporació de romanents pot ésser 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'aprovació afectats al volum total 
dels quals excedeixi de les obligacions reconegudes en l'exercici anterior. 

9.- Amb caràcter general, la liquidació del Pressupost precedirà a la incorporació de 
romanents. No obstant, la modificació de crèdit d’incorporació de romanents, podrà aprovar-
se abans que la liquidació del Pressupost en els següents casos: 

a) Quan es tracti de crèdits de despeses finançades amb ingressos específics afectats. 
b) Quan corresponguin a contractes adjudicats en l'exercici anterior o a despeses 
urgents, previ informe d'Intervenció en el qual s'avaluï 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. 

 El romanent per a despeses generals liquidat de l’exercici anterior serà aplicat, de forma 
preferent, a recuperar els crèdits consumits per les despeses aprovades d’acord amb 
l’apartat anterior. 

10.- L'aprovació de la incorporació de romanents correspon a l’Alcalde. 
11.- L'aprovació de la modificació serà executiva a partir del moment en què s'hagi adoptat 
l'acord o resolució corresponent. 
12.- Particularitats a les incorporacions de romanents de crèdit al 2016: 
12.1.- Amb caràcter general, s’habilita a aquestes incorporacions en d’altres inversions quan 
el projecte amb finançament afectat estigui finalitzat i la inversió ho permeti. 
 
BASE 16ª.- Baixes per anul·lació. 
1.- Quan l’Alcalde estimi que el saldo d'un crèdit és reduïble o anul·lable sense pertorbació 
del servei, podrà ordenar la incoació de l'expedient de baixa per anul·lació, i la retenció de 
crèdit corresponent, que serà aprovat pel Ple. 
2.- En particular, es recorrerà a aquesta modificació de crèdit si de la liquidació de l'exercici 
pressupostari anterior hi hagués resultat romanent de tresoreria negatiu. 
 
TÍTOL III  DE LES DESPESES 

CAPÍTOL I.- NORMES GENERALS. 

BASE 17ª.- Anualitat pressupostària. 
1.- Amb càrrec als crèdits de l'estat de despeses sols es podran contreure's obligacions 
derivades de despeses realitzades en l'exercici. 
2.- Excepcionalment, s'aplicaran als crèdits del pressupost vigent en el moment del seu 
reconeixement, les obligacions següents: 

a) Les que resultin de la liquidació d'endarreriments a favor del personal. Corresponen el 
reconeixement d'aquestes a l'Alcalde. 
b) Les derivades de compromisos de despeses degudament adquirits en exercicis 
anteriors. En aquest cas, el reconeixement d'obligacions tindrà lloc en la forma prevista 
en la base 23è. 



 

c) Les procedents d'exercicis anteriors com a conseqüència de la realització d'una 
despesa sense que s’hagi autoritzat el compromís d’aquesta, en la forma prevista en la 
base 23è. 
 

BASE 18ª.- Fases en la gestió de la despesa. 
1.- La gestió del pressupost de despeses de l'Ajuntament es realitzarà en les següents 
fases: 

a) Autorització de la despesa. 
b) Disposició de la despesa. 
c) Reconeixement i liquidació de l'obligació. 

2.- Els processos administratius i òrgans competents per a la seva aprovació es regulen en 
el capítol següent. 
3.-  Els documents comptables A, D, AD i ADO s’iniciaran en les Àrees gestores, signats pel 
cap d’àrea, o tècnic responsable del programa, i el regidor del programa o unitat 
administrativa o, en el seu defecte, pel regidor coordinador de l’àrea gestora de la unitat 
administrativa de la despesa, si  bé no produiran efectes comptables certs mentre no hi hagi 
la conformitat de la Intervenció. 
Aquests documents comptables podran ser substituïts per una relació comptable signada a 
proposta del regidor del programa o unitat administrativa o, en el seu defecte, del regidor 
coordinador de l’àrea gestora de la unitat administrativa de la despesa, davant el Secretari i 
fiscalitzada per la Intervenció. 
 
CAPÍTOL II  GESTIÓ PRESSUPOSTARIA. 

BASE 19ª.- Crèdits no disponibles. 
1.- Quan un regidor consideri necessari retenir, total o parcialment, crèdit d'una aplicació 
pressupostària, de l'execució del qual és responsable, formularà proposta raonada que 
haurà de ser conformada per l’Alcalde. 
2.- La declaració de no disponibilitat de crèdits, com també la seva reposició a disponible, 
correspon al Ple. 
3.- Amb càrrec al saldo declarat no disponible no podran acordar-se autoritzacions de 
despeses ni transferències i el seu import no podrà ésser incorporat al pressupost de 
l'exercici següent. 
4.- Amb l’aprovació pel Ple de l’Ajuntament del pla de finançament del programa d’inversions 
de l’exercici, annex al pressupost, s’habilita a la Intervenció a la retenció com a crèdits no 
disponibles d’aquelles aplicacions pressupostàries de despeses d’inversió per l’import que 
ve finançat amb ingressos afectats com són subvencions, participacions en beneficis 
empresa municipal, aportacions d'altres Institucions, operacions de crèdit, indemnitzacions 
en metàl·lic procedents d’aprofitaments urbanístics o alienacions, entre d’altres, fins que es 
formalitzi el compromís per part de les persones o entitats que concedeixin la subvenció o el 
crèdit, la signatura del conveni urbanístic que generi el dret a rebre la indemnització 
dinerària derivada dels aprofitaments urbanístics o, en el seu cas, del compliment de les 
condicions acordades per les parts signatàries del conveni, o que s’ingressi a la tresoreria 
municipal l’import resultant d’aquestes alienacions o dels ingressos afectats.  
Un cop complerts aquests tràmits, s’habilita a la Intervenció a la reposició automàtica a 
disponible d’aquests crèdits. 
Quan s’hagin previst varies aplicacions pressupostàries de despesa que aniran finançades 
amb aquests recursos afectats, el centre gestor formularà petició concretant quina d’elles 
quedarà en situació de disponibilitat. En cas que de forma prèvia a dita petició es sotmeti a 
fiscalització de la Intervenció l’expedient de contractació, la Intervenció podrà passar 
automàticament els crèdits de l’aplicació pressupostària corresponent a la situació de 
disponible. 



 

 
BASE 20ª.- Retenció de Crèdit. 
1.- Quan la quantia de la despesa, o la complexitat en la preparació d’un expedient, ho 
aconsellin, la Intervenció podrà procedir a la reserva del crèdit corresponent. 
2.- Tanmateix, el cap d’àrea conjuntament amb el regidor del programa o unitat 
administrativa o, en el seu defecte, regidor coordinador de l’àrea gestora de la unitat 
administrativa de la despesa, podran sol·licitar a la Intervenció la reserva de crèdit d’una 
aplicació pressupostària.  
Rebuda la sol.licitud a Intervenció, es verificarà la suficiència de saldo al nivell que estigui 
establerta la vinculació jurídica del crèdit, comptabilitzant la retenció. 
3.- Les retencions de crèdits que no s’han utilitzat, podran ser anul·lades a petició del regidor 
del programa o unitat administrativa o, en el seu defecte, regidor coordinador de l’àrea 
gestora de la unitat administrativa de la despesa. 
 
BASE 21ª.- Autorització de despeses 
1.- Autorització és l'acte mitjançant el qual s'acorda la realització d'una despesa, per una 
quantia certa o aproximada, reservant a tal fi la totalitat o part d'un crèdit pressupostari. 
2.- Es competència de l'Alcaldia, o regidor/a delegat/da de l'àrea, l'autorització de despeses 
igual o inferior a 6.000,00 Euros. 
3.- Per delegació de l’Alcalde, seran autoritzades per la Junta de Govern aquelles despeses 
superiors a 6.000,00 Euros i que estiguin dintre del límit que marca la normativa com a 
competència de l’alcalde, no superiors al 10% dels recursos ordinaris del pressupost, 
determinats a l’article 5. 
4.- Correspon al Ple autoritzar aquelles despeses d'import superior al 10% dels recursos 
ordinaris del pressupost. 
5.- Pel que fa a despeses plurianuals, s'ha d'aplicar allò que preveu la base 34ª d'aquestes 
Bases. 
6.- L'autorització de despeses requerirà la formació d'un expedient, en el qual haurà 
d'incorporar-se el document comptable “A”, intervingut per la Intervenció, excepte en els 
supòsits regulats en la Base 22 apartat quart i en la Base 23 apartat cinquè. 
 
BASE 22ª.- Disposició de despeses. 
1.- Disposició és l'acte mitjançant el qual s'acorda la realització de despeses, prèviament 
autoritzades, per un import exactament determinat . 
2.- Els òrgans competents per aprovar la disposició de despeses seran els mateixos 
assenyalats en la base  anterior. 
3.- Amb caràcter previ a l'aprovació de la disposició, es tramitarà expedient, en el qual 
figurarà el document comptable “D”, intervingut per la Intervenció, excepte en els supòsits 
regulats en la Base 23 apartat cinquè. 
4.- Quan a l'inici de l'expedient de despesa es conegui la seva quantia exacta i el nom del 
perceptor, s'acumularan les fases d'autorització i disposició, i es tramitarà el document 
comptable “AD”, intervingut per la Intervenció. 
5.- Els documents AD/ de rectificació per anul·lar els saldos sobrants quan s’aprovi 
definitivament la fase següent, podran ser aprovats per l’alcaldia, o regidor d’Hisenda per 
delegació, independentment de la seva quantia.  
6.- Tanmateix, els documents AD complementaris per arrodoniments de decimals podran ser 
aprovats pel regidor/a de l’àrea, per delegació de l’alcalde, independentment qui va ser 
l’òrgan que aprovà l’AD inicial. 
7.- Cada any al començament de l’exercici, la Intervenció podrà procedir a la reserva del 
crèdit corresponent als subministraments pels conceptes 221 i 222 per l'import estimat dels 
consums i d’altres despeses domiciliades i dels documents comptables “AD” d’aquells 



 

contractes vigents de despeses corrents en què es conegui la seva quantia exacta, a fi i 
efecte de què es puguin tramitar les factures corresponents. En inici serà el cap d’àrea i el 
regidor del programa o unitat administrativa qui sol·licitarà a la Intervenció la reserva de 
crèdit o tramitarà els documents comptables “AD” de les partides corresponents. 
 
BASE 23ª.- Reconeixement de l'obligació. 
1.- Reconeixement 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. 
2.- El reconeixement d'obligacions és competència de l'Alcalde, o en qui delegui, sempre 
que siguin conseqüència de compromisos de despesa legalment adquirits.  
Per delegació podran ser aprovades pel regidor/a delegat/da de l'àrea les despeses d’import 
igual o inferior a 6.000,00 Euros, i per la Junta de Govern aquelles despeses d’import 
superior a 6.000,00 Euros, sens perjudici que el regidor/a d’Hisenda pugui aprovar el 
reconeixement d’obligacions procedents de despeses derivades de subministraments pels 
conceptes 221 i 222 dels consums i d’altres despeses domiciliades, independentment de la 
seva quantia.  
3.- Quan el reconeixement d'obligacions sigui conseqüència necessària de l'efectiva 
realització d'una despesa en exercicis anteriors, sense que s'hagi autoritzat el compromís 
d’aquesta despesa i sense que existeixi consignació pressupostària, l’aprovació del 
reconeixement extrajudicial de crèdits correspondrà a la Junta de Govern Local fins a 
l’import autoritzat per als contractes menors i correspondrà al Ple per a imports superiors. 
Quan la despesa originada en exercicis anteriors pugui ser aplicada a crèdits del Pressupost 
vigent, serà competent per a l’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits la Junta 
de Govern. 
4.- La fase de reconeixement d'obligacions exigeix la tramitació del document comptable “O” 
en relació comptable signada a proposta del regidor d’hisenda, davant el Secretari i 
intervinguda per la Intervenció. 
5.- Quan, per la naturalesa de la despesa, siguin simultànies les fases d'autorització –
disposició - reconeixement de l'obligació, podran acumular-se, i es tramitarà el document 
comptable ADO en relació comptable signada a proposta del regidor del programa o unitat 
administrativa o, en el seu defecte, del regidor coordinador de l’àrea gestora de la unitat 
administrativa de la despesa, fiscalitzada per la Intervenció. 
Aquells documents ADO que suposin la reposició de fons de bestretes de caixa fixa seran 
substituïts per una relació de justificants de la bestreta signada pel cap de l’àrea i el regidor 
del programa o unitat administrativa o, en el seu defecte, pel regidor coordinador de l’àrea 
gestora de la unitat administrativa de la despesa, davant el Secretari i fiscalitzada per la 
Intervenció. 
6.- Quan, un cop autoritzada una despesa, les fases de disposició i reconeixement de 
l'obligació siguin simultànies,  podran acumular-se, i es tramitarà el document comptable 
DO. 
7.- Les factures emeses pels contractistes es presentaran al Registre General de 
l’Ajuntament, i hauran de contenir les dades exigibles per la normativa sobre facturació. 
Amb l’entrada en vigor a partir del 15 de gener de 2015 de la factura electrònica, Llei 
25/2013, de 17 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre 
comptable de factures en el Sector Públic i Ordre HAP/1074/2014, de 24 de juny, que regula 
les condicions tècniques i funcionals que haurà de reunir el Punt General d’Entrada de 
Factures Electròniques, el codi DIR3 per a l’Ajuntament de Parets del Vallès és L01081593, 
així com els camps d'oficina comptable, òrgan gestor i unitat tramitadora. 
8.- Rebudes les factures, es relacionaran en el Registre de Factures. Tot seguit, es 
traslladaran a l'Oficina gestora a l'objecte de què puguin ésser conformades per la persona 
responsable del servei o, en el seu cas, per la persona responsable del servei i el cap 



 

d’àrea, que verificarà que s’ajustin a la comanda efectuada i que la tasca o subministrament 
s'hagi efectuat d'acord amb les condicions contractuals, tràmit que podrà fer-se per mitjans 
telemàtics i signatura electrònica. 
9.- Un cop conformades aquestes factures, es traslladaran a Intervenció a efectes de la seva 
fiscalització i comptabilització, i s'elaborarà una relació de totes aquelles factures que puguin 
ésser portades a l'aprovació de l'òrgan competent. 
10.- L'aprovació de factures es materialitzarà mitjançant diligència i signatura que constaran 
en la relació elaborada per Intervenció. 
11.- Respecte a les certificacions d'obra, signades pel contractista i pel tècnic director de 
l’obra, caldrà adjuntar les factures, on haurà de constar la conformitat per part dels Serveis 
Tècnics en ambdós documents. 
 
BASE 24ª.- Documents no subjectes a aprovació. 
No necessitaran aprovació (llevat que per Intervenció s'hagi formulat nota de reparaments o 
observacions) els següents documents de gestió pressupostària: 

a) Els documents RC. 
b) Els documents AD per les retribucions previstes a inici de l’exercici corresponent a 

llocs de treball efectivament ocupats. 
c) Els documents ADO per despeses derivades d’operacions de crèdit concertades 

anteriorment (sempre que s’ajustin al quadre financer aprovat annex al pressupost) 
d) Els documents A o AD per contractes de tracte successiu aprovats en exercicis 

anteriors que no inclourà la variació de preus derivada de l’IPC o d’altres fórmules 
matemàtiques previstes en el contracte posteriors a la tramitació del document. 

e) Els documents A o AD per variacions del tipus de l’IVA no deduïble en  contractes 
aprovats. 

f) Els documents A, D o AD amb càrrec a romanents de crèdits incorporats quan 
reprodueixin la situació comptable d’aquells crèdits en efectuar-se la liquidació de 
l’exercici anterior. 

g) Els documents de rectificació per anul·lar els saldos sobrants d’una fase quan 
s’aprovi definitivament la fase següent. 

h) Les devolucions de fiances provisionals a aquells que no hagin resultat adjudicataris 
del contracte. 

i) Els documents ADO que suposin l'aplicació pressupostària de fons de bestretes de 
caixa fixa (l'aprovació s'efectuarà posteriorment una vegada hagin estat fiscalitzats). 

j)  
BASE 25ª.- Documents suficients per al reconeixement de l'obligació. 
1. - En la despesa de capítol 1, l'aprovació de la plantilla i el nomenament o contracte de 
personal suposa l'autorització per a la tramitació des de Recursos Humans de les fase "AD" 
de l'import dels sous previstos en l'exercici. Les nòmines i les liquidacions de Seguretat 
Social, acreditatives de què el personal ha prestat efectivament serveis en el període, tenen 
la consideració de document "O" i “ADO” respectivament. 
La despesa de formació, dietes i indemnitzacions al personal requeriran, en qualsevol cas, 
aprovació de l'Alcalde o, en el seu per delegació, aprovació del Regidor d’Hisenda. Quan la 
despesa de formació estigui destinada a satisfer serveis prestats per un agent extern caldrà la 
presentació de factura. 
La concessió de préstecs al personal serà instada pel Regidor de Recursos Humans, el suport 
del qual és la sol·licitud de l'interessat. La resolució correspon a l'Alcalde. 
2.- En les despeses del Capítol 2, pel que fa a béns corrents i serveis, amb caràcter general, 
s'exigirà la presentació de factura. 
Les despeses de dietes i locomoció (article 23), que podran també ser ateses mitjançant 
bestreta de caixa fixa, una vegada justificada la despesa, originaran la tramitació de 



 

documents ADO, l'expedició de la qual s'efectuarà a Intervenció i haurà de ser autoritzada 
pel cap i/o regidor responsable de l’àrea. 
Les despeses d’assegurances (concepte 224) originaran la tramitació de documents ADO 
quan s'acordi per la unitat administrativa la seva aprovació. 
3.- En les despeses financeres ( capítols 3 i 9 ) s'observaran les següents regles: 
Les despeses per interessos i amortització que originin un càrrec directe en un compte 
bancari s'hauran de justificar amb la conformitat d'Intervenció respecte al seu ajustament al 
quadre financer. 
4.- En les transferències, corrents o de capital (capítols 4 i 7), que l'Ajuntament hagi de 
satisfer, es tramitarà un document O quan s'acordi la transferència, sempre que el pagament 
no estigui subjecte al compliment de determinades condicions. 
Si el pagament  de la transferència estigués condicionat, la tramitació de document O es 
realitzarà després d'haver-se complert les condicions fixades, llevat que tingui el caràcter de 
“a justificar”. 
Els ajuts o auxilis per atendre necessitats peremptòries que satisfacin finalitats de caràcter 
social d’import superior a 300 euros, considerada aquesta quantia de forma individualitzada, 
que s’aprovin amb càrrec a l’aplicació pressupostària 4351.231.48000 Programa d’atenció 
directa social i suport pobresa energètica, serà document suficient per al reconeixement de 
l’obligació la factura i en cas que no es disposés del document justificatiu es podrà lliurar a 
Serveis Socials un pagament a justificar mitjançant factura i, només amb caràcter 
excepcional i degudament justificat, amb informe de Serveis Socials adjuntant una 
declaració responsable signada pel beneficiari. Quan siguin d’import igual o inferior a 300 
euros, considerada aquesta quantia de forma individualitzada, es tramitaran a través de la 
Bestreta de Caixa Fixa de Serveis Socials. 
En els ajuts o transferències en espècie, la fase O es tramitarà d’acord amb el que disposa 
l’article 23 d’aquestes bases a la recepció de la factura. 
5.- En les despeses d'inversió, el contractista haurà de presentar factura, en alguns casos 
acompanyada de certificació d'obres, com s'assenyala en la base 23. 
 
BASE 26ª.- Pagament material. 
La realització material dels pagaments efectius s’efectuarà per la Tresoreria Municipal de 
conformitat amb el pla de disposició de fons i la necessària prioritat de les despeses de 
personal i obligacions contretes en exercicis anteriors, podent-se tramitar individualment o 
per relacions, i es podran tramitar pels mitjans telemàtics de que es disposi. 
En quant al pagament es diferencien quatre tipus: 

 Pagament ordinari: 30 dies des de la data d’aprovació de la factura i/o certificació 
d'obra. 

 Pagament Preferent: 15 dies des de la data d’aprovació de la factura de lloguer, 
de les de caràcter periòdic i import fix amb persones jurídiques derivades de 
contractes administratius i d’altres assimilables per ordre de l’Alcalde. 

 Pagament Urgent: 5 dies per a les despeses d’ajuts socials o d’altres per ordre de 
l’Alcalde. 

El pagament amb signatura dels tres clauers, Tresorer, Interventor i Alcalde, es farà 
normalment mitjançant transferència bancària amb una periodicitat setmanal, i, 
excepcionalment, per xec nominatiu contra els comptes corrents de l'Ajuntament. Tot això 
sens perjudici de poder-se utilitzar els mitjans telemàtics de què es disposi i d’altres 
procediments permesos per la llei. 
La Tresoreria comprovarà la identitat del perceptor, al qual, salvat les transferències, exigirà 
el corresponent rebut i justificant de recepció mitjançant firma del manament de pagament, 
efectuant les retencions de les quantitats que corresponguin, d'acord amb les disposicions 



 

fiscals vigents. 
El Tresorer farà la presa de raó dels endosos de factures i/o certificacions d’obra que es 
presentin a l’Ajuntament als efectes del que disposa la present base. 
 
BASE 27ª.- Pla Disposició de Fons. 
Una vegada aprovat el pressupost s’elaborarà des de la Tresoreria el Pla de Disposició de 
Fons que haurà de ser objecte de revisió en funció de l’evolució de les magnituds 
planificades i el seu nivell de compliment. 

El Pla de Disposició de Fons funciona com a instrument de coordinació entre el Pressupost i 
la Tresoreria. Per a l’adequada elaboració del Pla ha de diferenciar-se entre les disposicions 
ordinàries, generades per l’activitat habitual de l’Entitat Local, i les disposicions 
extraordinàries, conseqüència d’actuacions puntuals, amb finançament específic, o no 
previstes inicialment en el pressupost. 

La Tresoreria informarà trimestralment al Regidor d’Hisenda sobre l’evolució i revisió del Pla 
de Disposició de Fons que serà sotmès a l’examen de la Intervenció de Fons. 
 
CAPÍTOL III  PROCEDIMENT ADMINISTRATIU 

BASE 28ª.- Autorització - Disposició. 
1.- En aquelles despeses que han de ser objecte d'un expedient de contractació, per 
procediment negociat, obert o restringit, es tramitarà a l'inici de l'expedient el document A, 
per import igual al cost del projecte o pressupost elaborat pels Serveis Tècnics. 
2.- Conegut l'adjudicatari i l'import exacte de la despesa, es tramitarà el document D. 
3.- Successivament, i en la mesura en què efectivament tingui lloc la realització de l'obra, la 
prestació del servei, o el subministrament, es tramitaran els corresponents documents O. 
4.- Pertanyen a aquest grup les obres que es detallen. 

-  Realització d'obres d'inversió o de manteniment. 
-  Adquisició d'immobilitzat. 
- Altres, la naturalesa de les quals aconselli la separació entre els actes d'autorització i 
disposició. 
 

BASE 29ª.- Autorització i Disposició. 
1.- Les despeses que responen a compromisos legalment adquirits per la Corporació 
originen la tramitació del document AD per l'import de la despesa imputable a l'exercici. 
Pertanyen a aquest grup les depeses que es detallen: 

- Despeses plurianuals, per l'import de la anualitat compromesa. 
- Arrendaments. 
- Contractes de tracte successiu (neteja , recollida d'escombraries, manteniment 
enllumenat, etc.) 

2.- En aquelles adquisicions, serveis o obres objecte de contractació directa superiors a 
18.000 €, que no siguin objecte d’un expedient de contractació per procediment negociat, 
obert o restringit, es tramitarà el document AD, per l’import igual al cost de l’adquisició, 
servei o pressupost d’obra. 
Tanmateix, aquelles altres que la naturalesa de la despesa aconselli l’acumulació en una 
única fase dels actes d'autorització i disposició de la despesa. 
3.- Els documents "O" es tramitaran quan sigui efectiva la realització de l'obra, la prestació 
del servei, o l'adquisició del bé contractat, i serà suficient la presentació de factures o el 
càrrec efectuat en compte bancari. 
 



 

BASE 30ª.- Autorització - Disposició – Obligació. 
1.- Les despeses de petita quantia que tinguin el caràcter d’operacions corrents, així com els 
que s’efectuïn mitjançant bestreta de caixa fixa o a justificar, com també altres despeses no 
subjectes a procés de contractació en els quals la exigibilitat de l'obligació pugui ésser 
immediata, originaran la tramitació del document ADO. 
2.- Pertanyen a aquest grup aquelles despeses d’import igual o inferior a 6.000 euros de: 

- Adquisició de petit material. 
- Dietes. 
- Despeses de locomoció. 
- Interessos de demora. 
- Interessos i quotes d’amortització de préstecs concertats.  
- Altres despeses financeres. 
- Despeses diverses d'import igual o inferior a 18.000,00 Euros en les quals concorrin les 
característiques assenyalades en el punt 1 i aquelles directament carregades en compte 
bancari no subjectes a fase prèvia d’autorització i disposició. 
Correspon al regidor/a delegat/da de l'àrea, l’aprovació en la fase d’Autorització - 
Disposició – Obligació d’aquestes despeses, independentment de la seva quantia.  
S’exceptuan aquelles despeses que per exigències de l’aplicatiu informàtic (inversions i 
despeses gestionades per diferents àreas en una única factura) o bé per la pròpia 
naturalesa de la despesa sigui aconsellable la separació entre els actes d'autorització i 
disposició (AD) i reconeixement de l’obligació (O). En aquests supòsits la fase AD 
d’execució del pressupost quedarà igualment aprovada en el moment d’aprovació de la 
fase O. 
 

BASE 31ª.-  Despeses de personal   
1.- L'aprovació de la plantilla i annex de personal pel Ple suposa l'autorització de la despesa 
dimanant de les retribucions bàsiques i complementàries. Per l'import d'aquestes, 
corresponent als llocs de treball efectivament ocupats, l’àrea de RRHH a inici de l’exercici 
tramitarà els documents comptables AD. 
2.- Les nòmines mensuals compliran la funció de document O, que s'han d'elevar a  
l'Alcalde, per a la seva aprovació conjuntament amb el part de variacions respecte del mes 
anterior.  
Les possibles variacions originaran documents complementaris o inversos a aquells 
establerts en els paràgrafs anteriors. 
3.- Respecte a les quotes per Seguretat Social, es tramitarà el document ADO, per import 
igual a les cotitzacions del mes.  
4.- El nomenament de funcionaris, o la contractació de personal laboral, originarà la 
tramitació per l’àrea de RRHH de successius documents AD per import igual a les nòmines 
que es preveu satisfer en l'exercici. 
5.- Quant a la resta de despeses del Capítol I, si són obligatoris i coneguts a principi d'any es 
tramitarà des de l’àrea de RRHH el corresponent document AD. 
Si les despeses fossin variables, en funció de les activitats que dugui a terme la Corporació 
o de les circumstàncies personals dels perceptors, es gestionaran d'acord amb les normes 
generals recollides en aquestes bases. 
 
BASE 32ª.- Tramitació d'aportacions i subvencions. 
1.- En el cas d'aportacions obligatòries a altres Administracions, si l'import és conegut, a 
l'inici de l'exercici es tramitarà des de la unitat administrativa de la despesa el document 
ADO. 
Si l'import de l'aportació obligatòria no fos conegut, s'instarà la retenció de crèdit per la 
quantia estimada. 



 

2.- Les subvencions que tinguin caràcter nominatiu en el pressupost i s’atorguin directament 
originaran la tramitació separada del document comptable A i D i el reconeixement de la 
seva obligació, o en el seu cas document O amb el caràcter de “a justificar”. Els perceptors 
d’aquests fons hauran de facilitar a l’Ajuntament tot tipus d’informació relacionada amb la 
campanya o projecte en qüestió. Amb caràcter general, per a justificar l'aplicació dels fons 
rebuts, es presentaran factures i document acreditatiu del pagament, llevat de la seva 
impossibilitat justificada que s’acompanyarà memòria dels treballs realitzats i certificat emès 
pel perceptor de l’aportació on es faci constar la destinació dels fons lliurats a la finalitat per 
la qual es va concedir. 
3.- Les subvencions es regularan per el que disposi l’Ordenança general de subvencions de 
l’Ajuntament de Parets del Vallès.  
El procediment ordinari de concessió de subvencions serà el de convocatòria pública.  
Amb caràcter extraordinari el procediment serà la concessió directa: 
- per aquelles subvencions consignades nominativament al pressupost. 
- quan s’acrediti raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari o altres degudament 
justificades que dificultin la convocatòria pública. 
Els acords administratius seran l’instrument habitual per a canalitzar les subvencions 
previstes nominativament en el pressupost d’import igual o inferior a 6.000 € i aquelles 
atorgades a l’exterior i amb convenis per a la concessió directa de subvencions previstes 
nominativament en el pressupost d’import superior a 6.000 €. 
El corresponent conveni o, en el seu cas, la resolució de concessió, sigui en procediment de 
convocatòria pública o de concessió directa d’aquelles subvencions consignades 
nominativament al pressupost, haurà d’incloure els següents extrems: 
a) Possibilitat o no de compatibilitzar altres subvencions o ingressos amb la mateixa finalitat.  
b) Termini i forma de pagament de la subvenció, possibilitat d’efectuar pagaments anticipats. 
c) Termini per a justificar la subvenció i forma de justificació per part del beneficiari del 
compliment de la finalitat i de l’aplicació dels fons que es concedeixin. 
4.- El perceptor de qualsevol subvenció haurà d'acreditar que es troba al corrent de les 
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. Aquesta acreditació, en aquelles 
subvencions en les que la quantia a atorgar a cada beneficiari no superi l’import fixat en la 
convocatòria, es podrà substituir per una declaració responsable. 
Quan el beneficiari sigui deutor amb motiu d’un deute vençut, líquid i exigible amb la 
Hisenda Municipal, extrem que es justificarà mitjançant certificat expedit pel Tresorer, 
l’Ajuntament podrà acordar la compensació. 
5.- La concessió de qualsevol tipus de subvencions requerirà la formació de l'expedient en el 
qual consti el percentatge o import subvencionat, el destí dels fons i els requisits necessaris 
que s'han de complir perquè pugui procedir-se al pagament, com també les causes que 
motivarien l'obligació de reintegrar l'import percebut. 
Perquè pugui expedir-se l'ordre de pagament de la subvenció contra presentació de les 
justificacions de l’obra o activitat subvencionada és imprescindible que el responsable de la 
unitat administrativa acrediti que s'han complert les condicions exigides en l'acord de 
concessió. 
6.- En cas de pagaments anticipats o bestretes del seu pagament, en què les condicions, 
per la seva pròpia naturalesa, han de complir-se amb posterioritat a la percepció de fons, el 
servei gestor o responsable de la unitat administrativa informarà sobre la correcta justificació 
de les anteriorment atorgades. Amb caràcter general, s’entendran exonerats de l’obligació 
de presentar garanties. 
La Intervenció registrarà la situació de fons pendents de justificació dels pagaments 
anticipats de subvencions, a fi d'efectuar el seu seguiment i proposar les mesures 
procedents. 



 

Correspon al centre gestor del crèdit pressupostari les comprovacions materials i formals 
dels imports justificats i la Intervenció el control financer de les subvencions i l’informe a la 
Base Nacional de Subvencions. 
7.- La justificació de les subvencions per part del beneficiari tindrà l’estructura i abast que es 
determini en les corresponents bases reguladores, conveni o resolució de concessió i, amb 
caràcter general, per justificar l'aplicació dels fons rebuts, es presentaran factures originals i 
document acreditatiu del pagament. Aquests documents hauran de reunir tots els requisits 
legals exigibles i s’hauran de presentar els originals. Una vegada compulsats i copiats es 
retornaran al beneficiari. 
8.- Correspon al servei gestor o responsable de la unitat administrativa la instrucció del 
procediment de concessió de subvencions pel procediment ordinari de convocatòria pública. 
La proposta de concessió de subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït 
d’acord amb allò previst a l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament i l’òrgan 
responsable de la resolució del procediment serà la Junta de Govern Local, en funció de 
l’acord de delegació de l’Alcalde, quan el seu import no superi el 10 per cent dels recursos 
ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, els sis milions d’euros. En la resta de supòsits 
correspondrà al Ple de l’Ajuntament. 
Correspon al regidor/a delegat/da de l'àrea, resoldre procediments de concessió directa fins 
a 6.000 € i a la Junta de Govern les de més de 6.000 €. 
La instrucció del procediment per part del servei gestor o responsable de la unitat 
administrativa comportarà l’examen del compliment dels requisits dels beneficiaris i l’emissió 
d’un informe d’avaluació de les sol·licituds d’acord amb criteris fixats a les bases 
reguladores. L’òrgan col·legiat examinarà l’informe de l’òrgan instructor i elevarà la proposta 
de resolució a l’òrgan competent. 
9.- Per a l’efectivitat de la subvenció caldrà que aquesta i les condicions amb les quals s’ha 
concedit, siguin acceptades, sense reserves, pel beneficiari, en la forma i termini que 
assenyalin les bases reguladores o l’acord de concessió. En defecte de regulació específica, 
s’entendrà efectuada l’acceptació de forma tàcita transcorregut deu dies des de la seva 
comunicació sense que el beneficiari hagi manifestat expressament les seves objeccions, 
moment a partir del qual es podran efectuar els pagaments anticipats acordats. 
En el cas de subvencions instrumentades mitjançant conveni, l’acceptació s’entendrà 
efectuada amb la signatura del mateix per part del beneficiari. 
10.- Les subvencions el beneficiari de les quals s'assenyali expressament en el Pressupost o 
aquelles formalitzades mitjançant conveni originaran la tramitació separada del document A i 
D des de la unitat administrativa de la despesa. 
Altres subvencions originaran el document A en el moment de la convocatòria i D en el 
moment del seu atorgament. 
11.- Les bases reguladores, conveni o resolució de concessió poden preveure que, amb 
posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de l’obra o 
activitat subvencionada, es pugui modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del beneficiari, l’import, 
l’activitat, el termini d’execució, el de justificació i altres obligacions, quan no es perjudiquin 
els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits següents: 
a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la 
subvenció. 
b) Quan el beneficiari hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions, ajuts o 
aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la de l’Ajuntament superin el 
cost total del projecte o de l’activitat subvencionada. 
c) Quan el beneficiari no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import exigit. 
El crèdit sobrant mitjançant un acord de modificació podrà incrementar el crèdit de la 
convocatòria amb un import addicional. 



 

Qualsevol modificació en la resolució de concessió de subvencions correspondrà al mateix 
òrgan que les va concedir. 
 
BASE 33ª.- Contractació 
1.- Els límits màxims de la contractació menor son: 

- Per obres  50.000,00 Euros  

- Per subministraments  i serveis 18.000,00 Euros  

 
Respecte d’aquests límits serà d’aplicació el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
2.- Per raó de la quantia, la utilització del procediment negociat només podrà acordar-se en 
els contractes d’obres, de subministrament i de serveis, quan no excedeixi del 10 per 100 
dels recursos ordinaris del Pressupost.  
En cap cas podrà superar-se els límits següents: 
a) En el contracte d’obres – fins a 200.000 Euros  (negociat 3 ofertes) i 1.000.000 Euros 
(negociat publicitat internet) 
b) En el contracte de subministrament i serveis – fins a 60.000 Euros  (negociat 3 ofertes) i 
100.000 Euros (negociat publicitat internet) 
Respecte d’aquests límits serà d’aplicació el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
3.- Les quanties anteriors sols  podran superar-se casos d'emergència i reconeguda 
urgència, tot requerint-ne l'informe del Secretari i de l'Interventor. 
 
BASE 34ª. - Despeses plurianuals. 
1.- L’autorització i disposició de despeses plurianuals, quan la seva duració no sigui superior 
a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les anualitats no superi el 10 per cent 
dels recursos ordinaris del Pressupost del primer exercici, correspon a l’Alcalde, que podrà 
delegar-ho d’acord amb la normativa vigent. 
2.- Podran adquirir-se compromisos de despesa que tinguin d’estendre’s a exercicis futurs 
per a efectuar inversions i de transferències de capital, sempre que la seva execució s'iniciï 
en aquest exercici i que el volum total de les despeses compromeses pel anys successius 
no superi els límits el 70, 60, 50 i 50 per 100 de la suma dels crèdits inicials consignats en 
cada article.  
3.- Podran adquirir-se compromisos de despesa amb caràcter plurianual de contractes de 
lloguer, subministraments, assistència tècnica, prestació de serveis, execució d'obres de 
manteniment i transferències corrents que no puguin ser estipulats o que resultin 
antieconòmics per un any. El nombre d’exercicis posteriors no serà superior a quatre. 
4.- En casos excepcionals, el Ple podrà aprovar despeses plurianuals que hagin d'executar-
se en períodes superiors a quatre anys o les anualitats de les quals excedeixin de les 
quanties que resultarien per aplicació dels percentatges regulats en el punt 2.  
5.- Aquesta base queda regulada, en la resta de consideracions, per la Secció 2ª del RD 
500/1990, de 20 d’abril. 
 
CAPÍTOL IV  PAGAMENTS A JUSTIFICAR I BESTRETES DE CAIXA FIXA. 

BASE 35ª.- Pagaments a justificar. 
1.- Sols s'expediran ordres de pagament a justificar amb motiu d'adquisicions o serveis 
necessaris, el pagament dels quals no es pugui realitzar amb càrrec a les bestretes de caixa 
fixa i dels quals no sigui possible disposar de comprovants amb anterioritat a la seva 
realització. Tindran el caràcter de pagaments preferents als efectes del que disposa la base 
26. 



 

2.- La seva aprovació, així com la del seu compte justificatiu, correspondrà al Regidor 
d’Hisenda, per delegació de l’Alcalde, per a aquelles despeses igual o inferior a 6.000,00 
Euros i per delegació a la Junta de Govern quan siguin superiors a 6.000,00 Euros i que 
estiguin dintre del límits de la contractació menor. 
3.- En el termini de tres mesos i, en tot cas, abans de la finalització de l’exercici, els 
perceptors hauran d'aportar a Intervenció els documents justificatius del pagament, tot 
reintegrant les quantitats no invertides. 
4.- Respecte a la forma i al contingut de la justificació, és necessari que s'ajustin a les 
instruccions emanades d'Intervenció, tenint en compte, en tot cas, que els fons sols poden 
ésser destinats a la finalitat per la qual es varen concedir i que els comprovants han de ser 
documents originals, correctament expedits. 
5.- Quant a la comptabilització, regeix l’ordre ministerial HAP/1781/2013, de 20 de setembre, 
per la qual s’aprova la instrucció del model normal de comptabilitat local. 
6.- De la custòdia de fons es responsabilitzarà el perceptor, generalment el cap d’àrea o 
tècnic responsable del programa. En el cas de pagaments a justificar per a atencions 
protocol·làries, el perceptor serà el regidor. 
 
BASE 36.- Bestretes de caixa fixa. 
1.- Amb caràcter de bestretes de caixa fixa, podran efectuar-se provisions de fons de 
caràcter no pressupostari, a favor dels habilitats que autoritzi l’Alcalde o de la regidora 
d'Hisenda per delegació, per atendre de manera immediata les despeses de caràcter 
periòdic o repetitiu, que posteriorment s’aplicaran a la partida pressupostària corresponent, i 
que es relacionen a continuació, entre d’altres: 

-  Lloguers (Article 20). 
-  Reparacions, manteniments i conservació (Article 21). 
-  Material, subministres i altres (Article 22) . 
-  Indemnitzacions per raó del serveis (Article 23). 

    -  Atencions benèfiques i assistencials (Concepte 480). 
2.- Seran autoritzats per l'Alcalde o l’òrgan en qui delegui i el seu import podrà excedir per 
vinculació jurídica del crèdit inicialment previst a la partida pressupostària a la qual s’apliquin 
les despeses que es financin mitjançant bestretes de caixa fixa. 
Amb caràcter general, l’import de les Bestretes de Caixa Fixa no superarà els 3.000 euros, a 
excepció de la Bestreta de Caixa de Festa de Major que es fixa en 30.000 euros i la Bestreta 
de Caixa Fixa de Serveis Socials que es fixa en 10.000 euros. 
Serà document justificatiu la factura i, només amb caràcter excepcional per a la Bestreta de 
Caixa Fixa de Serveis Socials en aquelles despeses d’import igual o inferior a 50 euros, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 4351.231.48000 Programa d’atenció directa social i suport 
pobresa energètica, com a document substitutori de la factura, una declaració responsable 
signada pel beneficiari.  
3.- A mesura que les necessitats de Tresoreria aconsellin la reposició de fons, els habilitats 
retran comptes al regidor coordinador de l’àrea corresponent, que les conformarà i 
traslladarà a Intervenció per la seva fiscalització a posteriori i comptabilització. Aquests 
comptes seran aprovats pel Regidor d’Hisenda. 
4.- Sense perjudici del previst en el punt anterior, amb periodicitat mensual, dintre dels 
quinze dies següents a cada mes natural, i en tot cas, abans de la finalització de l’exercici, 
els habilitats donaran compte a Intervenció de les disposicions realitzades i de la situació 
dels fons. 
5.- Aprovats i comptabilitzats els comptes, amb aplicació als conceptes pressupostaris que 
corresponguin les quantitats justificades, s’expediran les ordres de pagament de reposició 
de fons. La reposició de fons tindrà el caràcter de pagaments preferents als efectes del que 
disposa la base 27. 



 

6.- Quant a la comptabilització, regeix l’ordre ministerial HAP/1781/2013, de 20 de setembre, 
per la qual s’aprova la instrucció del model normal de comptabilitat local. 
7.- Els fons estaran situats en un compte bancari a nom de l'Ajuntament de Parets del 
Vallès, seguit del nom de l'àrea i l'expressió "Bestretes de caixa fixa Àrea .....". 
Les sortides de fons s'efectuaran mitjançant taló, o ordre de transferència bancària i sols es 
destinaran al pagament de les despeses per les quals es va concedir la bestreta de caixa 
fixa.  
TÍTOL IV  DELS INGRESSOS. 

BASE 37ª.- Tresor Públic Municipal. 
1.- Constitueixen el Tresor Públic Municipal tots els recursos financers de l'Ajuntament, tant 
per operacions pressupostàries com per les no pressupostàries. 
2.- El Tresor Municipal es regirà pel principi de caixa única. 
 
BASE 38ª.- Pla de Tresoreria i arqueig. 
1.- El Pla diari de caixa o Pla de Tresoreria tindrà l’estructura similar al funcionament d’un 
compte corrent. Pertoca al tresorer elaborar el Pla de Tresoreria i l’arqueig que inclourà en 
tot cas el detall dels comptes d’efectiu, comptes restringits i operatius i de bestretes de caixa 
fixa.  
A aquests efectes, amb periodicitat setmanal, els responsables dels serveis o unitats 
administratives presentaran a la Tresoreria liquidació dels ingressos recaptats durant el mes. 
L’acta d’arqueig es formalitzarà amb periodicitat de trimestres naturals amb la signatura del 
Tresorer, Interventor i Alcalde. 
2.- La gestió dels recursos líquids es portarà a terme sota el criteri d'obtenció de la màxima 
rendibilitat, assegurant,  en tot cas,  la immediata liquides per al compliment de les  
obligacions en el seus venciments temporals. 
3.- Els recursos que poden obtenir-se en execució del Pressupost es destinaran a satisfer el 
conjunt d'obligacions, llevat que es tracti d'ingressos específics afectats a finalitats 
determinades; tenen aquesta condició els ingressos següents: 

- Contribucions especials. 
- Quotes d'urbanització. 
- Aprofitaments urbanístics. 
- Subvencions finalistes. 
- Operacions de crèdit. 
 

BASE 39ª.- Compromís d’ingrés. 
1.- Quan l’Ajuntament acordi l’acceptació de subvencions o transferències, condicionades al 
compliment de determinats requisits, es procedirà des d’Intervenció al reconeixement del 
corresponent compromís d’ingrés. 
2.- En els préstecs a llarg termini, quan l’Ajuntament formalitzi el contracte s’ha de 
reconèixer el corresponent compromís d’ingrés. 
 
BASE 40ª.- Comptabilització per la Intervenció del reconeixement de drets. 
1.- Hom procedirà al reconeixement de drets tan aviat com es tingui coneixement de que ha 
existit una liquidació a favor de l'Ajuntament, que pot procedir de la pròpia Corporació, d'una 
altra Administració, o dels particulars; caldrà observar-ne les regles dels punts següents: 
2.- En les liquidacions de contret previ, d'ingrés directe, es comptabilitzarà el reconeixement 
de drets quan s'aprovin les liquidacions. 
3.- En les liquidacions de contret previ, d'ingrés per rebut, la comptabilització del 
reconeixement del dret tindrà lloc després de l'aprovació del padró. 
4.- En les autoliquidacions, i ingressos sense contret previ, quan es presentin i s'hagi 
ingressat l'import d'aquestes. 



 

5.- En el cas de subvencions o transferències a rebre d'una altra Entitat, condicionades al 
compliment de determinats requisits, es recollirà el compromís d'aquella entitat a partir del 
mateix moment de l'adopció de l'acord formal d’acceptació. 
En complir-se les condicions establertes perquè la subvenció sigui exigible, es reconeixerà 
el dret. 
6.- Respecte a la participació en tributs de l'Estat, es comptabilitzarà el reconeixement de 
drets quan es conegui l’import exacte que pertoca a l’Ajuntament de Parets del Vallés 
mitjançant publicació en la web oficial del Ministeri. 
7.- Respecte al Fons de Cooperació a les Corporacions Locals procedent de la Generalitat 
de Catalunya, es comptabilitzarà el reconeixement de drets quan es conegui l’import exacte 
que pertoca a l’Ajuntament de Parets del Vallés mitjançant publicació oficial. 
8.- En els préstecs concertats, quan s'hagi formalitzat el contracte es comptabilitzarà el 
compromís. 
A mesura que tinguin lloc les successives disposicions, es comptabilitzarà el reconeixement 
de drets i el cobrament de les quantitats corresponents. 
9.- En interessos i altres rendes, el reconeixement de drets s'originarà en el moment de 
l'acreditament. 
 
BASE 41ª.- Tributs i preus públics de cobrament periòdic delegats a la Diputació de 
Barcelona. 
1.- Pel que fa a la gestió i recaptació dels ingressos de dret públic que ha estat delegada a la 
Diputació de Barcelona, serà d’aplicació el que preveuen l’Ordenança General Municipal i 
l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació de l’Organisme de Gestió Tributària 
(ORGT).  
2.- Al començament de l'exercici s'aprovarà i publicarà el calendari fiscal dels tributs de 
cobrament periòdic, fent constar que l'exposició pública dels padrons tindrà lloc durant els 
quinze dies anteriors a l'inici del seu cobrament. 
L’exposició pública dels padrons compleix la funció de notificació col·lectiva dels deutes de 
venciment periòdic. 
3.- La recaptació en període executiu dels ingressos de dret públic municipals s’iniciarà 
l’endemà de l’acabament del període de pagament voluntari. 
4.- Des d’Intervenció es comptabilitzarà la liquidació mensual dels ingressos delegats a la 
Diputació de Barcelona (ORGT) que serà aprovada pel Regidor d’Hisenda. 
5.- L’aprovació del compte de recaptació presentat per la Diputació de Barcelona 
correspondrà a la Junta de Govern. 
6.- El regidor d’Hisenda podà ajornar o fraccionar el pagament dels ingressos i dispensar 
totalment o parcialment la prestació de garanties exigibles, quan les circumstàncies 
impedeixin el pagament del deute.  
 
BASE 42ª.- Liquidacions d'ingrés directe delegats a la Diputació de Barcelona. 
Respecte a les liquidacions d'ingrés directe que l’Ajuntament traslladi a l’ORGT per a la seva 
gestió recaptatòria, es comptabilitzarà el reconeixement de drets quan la Diputació traslladi a 
l’Ajuntament la liquidació mensual dels càrrecs lliurats. Pel principi d’anualitat 
pressupostària, es podrà procedir a la comptabilització del reconeixement de drets en el 
moment d’aprovació de les liquidacions quan siguin de data posterior al 20 de desembre, 
data fixada per l’ORGT per al tancament de càrrecs de l’exercici. 
 
BASE 43ª.- Tributs i altres ingressos no delegats. 
1.- Intervenció adoptarà les mesures procedents per assegurar la puntual realització de les 
liquidacions tributàries.  



 

2.- El control de la recaptació correspon a la Tresoreria, que haurà d'establir el procediment 
per verificar l'aplicació de la normativa vigent en matèria de recaptació, amb referència 
especial a les anul·lacions, les suspensions, els ajornaments, els fraccionaments de 
pagament, així com també el recompte de valors.  
3.- Quan els serveis gestors tinguin informació sobre concessió de subvencions, hauran de 
comunicar-ho a la Tresoreria, a fi que pugui efectuar-se el puntual seguiment. 
4.- L’aprovació del compte de recaptació presentat per la Tresoreria Municipal correspondrà 
a la Junta de Govern. 
 
BASE 44ª.- Comptabilització per la Tresoreria dels cobraments. 
1.- Referent als ingressos que ha de rebre la Corporació, es formalitzaran mitjançant 
manament d'ingrés, aplicat al concepte pressupostari procedent i emès en el moment en què 
Tresoreria conegui s'han ingressat els fons. 
2.- Els ingressos, en tant que no es conegui la seva aplicació pressupostària, es 
comptabilitzaran com a ingressos pendents d'aplicació. Sens perjudici d'això, els fons 
estaran integrats en la caixa única. 
3.- Tresoreria controlarà que no existeixi cap abonament en comptes bancàries pendent de 
formalització comptable. 
Dintre dels quinze dies següents a la finalització de cada trimestre natural es procedirà al 
tancament comptable trimestral. 
 
BASE 45ª.- Operacions de crèdit 
1.- Quan resulti imprescindible per al desenvolupament normal, de les activitats d’interès 
general, l’Ajuntament i les societats mercantils de capital íntegrament municipal podran 
concertar operacions de crèdit a curt o llarg termini, segons el previst als articles 48 a 55 del 
RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 39/1988, reguladora de 
les Hisendes Locals. 
2.- Correspon a l’Alcalde la concertació de les següents operacions de crèdit: 
a) Aquelles previstes al Pressupost, quan el seu import acumulat dins l’exercici no superi el 
10 per 100 dels recursos ordinaris. 
b) Les operacions de tresoreria quan l’import acumulat de les operacions vives d’aquesta 
naturalesa no superi el 15 per cent dels ingressos corrents liquidats l’exercici anterior, sent 
d’aplicació el previst al Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova 
el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
3.- S’exclouen de la competència de l’Alcalde la concertació de les operacions de crèdit que 
excepcionalment hauran de finançar despeses per operacions corrents, en els termes 
previstos al punt 4 d’aquest article. 
4.- Correspon al Ple la concertació de les següents operacions de crèdit: 
a) Totes les que hagin de formalitzar les societats mercantils de capital íntegrament 
municipal. 
b) Les operacions a curt i llarg termini, i les de tresoreria, que superin els límits fixats al punt 
2, apartats a) i b) del present article. 
c) Les destinades a finançar noves o majors despeses per operacions corrents, 
expressament declarades necessàries i urgents, quan concorrin les condicions 
determinades a l’article 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei 39/1988, reguladora de les Hisendes Locals, recollides a les presents Bases 
d’Execució. 
 
BASE 46ª.- Fiances, dipòsits i préstecs rebuts 
1.- Les fiances i els dipòsits que a favor de l'Ajuntament hagin de constituir en la Tresoreria 
Municipal els contractistes o altres persones, tindran caràcter d'operació no pressupostària. 



 

Les funcions de la Tresoreria comprenen el maneig i custòdia de fons, valors i efectes de la 
Entitat local, de conformitat amb l’establert per les disposicions legals vigents. Els 
expedients de depuració de fiances i dipòsits s’incoarà des de la Tresoreria. 
2.- Així mateix, els préstecs que rebi o concedeixi la corporació que no estiguin previstos en 
el pressupost, tindran caràcter d'operació no pressupostària.  
 
BASE 47ª.- Altres operacions no pressupostàries 
Correspondrà a la Tresoreria el seguiment, presentació i pagament de les liquidacions d’IVA 
i IRPF, la seva comptabilització i el control en general d’aquestes obligacions tributàries, les 
derivades amb la Seguretat Social i d’altres relatives a la Hisenda estatal o autonòmica, als 
efectes de les declaracions corresponents que s’hagin d’emetre, en el seu cas, relatives a 
estar al corrent de pagament de les mateixes. 
 
TÍTOL V  LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 

BASE 48ª.- Operacions prèvies en l'estat de Despeses. 
1.- A final de l'exercici, es verificarà que tots els acords municipals que impliquin 
reconeixement de l'obligació hagin tingut el seu reflex comptable en fase "O". 
2.- Els serveis gestors reclamaran dels contractistes la presentació de factures dins de 
l'exercici.  
Les factures registrades amb posterioritat al dia 31 de desembre s’imputaran amb càrrec a 
l’exercici pressupostari de data de registre d’entrada de la factura. 
3.- Els crèdits per despeses que el darrer dia de l'exercici no estiguin afectats al compliment 
d'obligacions reconegudes quedaran anul·lats, sense més excepcions que les derivades de 
la incorporació de romanents a què es refereix la base 15. 
 
BASE 49ª.- Operacions prèvies en l'estat d'ingressos. 
1.- Tots els cobraments fins el 31 de desembre han de ser aplicats al pressupost que es 
tanca. 
2.- Es verificarà la comptabilització del reconeixement de drets en tots els conceptes 
d'ingrés, de conformitat amb el que es preveu en la base 42. 
 
BASE 50ª.- Saldos d’obligacions i drets reconeguts. 
Durant l’exercici s’han de tramitar els expedients de depuració de saldos d’obligacions 
reconegudes i de drets reconeguts que per diferents motius (prescripció, duplicitat...) han de 
ser objecte de baixa o anul.lació de la comptabilitat. L’expedient s’incoarà des de la 
Tresoreria, amb informe en què s’expliquin les raons que han motivat les baixes o 
anul·lacions, i s’aprovarà per l’alcalde. 
 
BASE 51ª. Tancament del Pressupost. 
1.- El tancament i la liquidació dels Pressupostos de l'Ajuntament s'efectuarà a 31 de 
desembre. 
2.- Els estats demostratius de la liquidació, com també la proposta d'incorporació de 
romanents, caldrà realitzar-los abans del dia primer de març de l'any següent. 
3.- La liquidació del Pressupost de l'Ajuntament serà aprovada per l'Alcalde, que podrà 
delegar-la en la Junta de Govern, i en donarà compte al Ple en la primera sessió que celebri. 
 
BASE 52ª.- Romanent de Tresoreria. 
1.- Estarà integrat per la suma de fons líquids i drets pendents de cobrament, deduint-ne les 
obligacions pendents de pagament i els drets que es considerin de difícil recaptació. 



 

2.- Els ingressos de dubtós cobrament s’obtindran, llevat que les especials característiques 
del dret o del deutor justifiquin altra consideració, d’aplicar el previst a l’article 193 bis del 
Text Refòs de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
3.- Si el romanent de Tresoreria fos negatiu, es procedirà d’acord amb el que es disposa a 
l’art. del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 39/1988, 
reguladora de les Hisendes Locals, en concordància amb l’article 105 del Reial Decret 
500/90. 
4.- Si el romanent de Tresoreria fos positiu, podrà constituir font de finançament de 
modificacions de crèdit en l'exercici següent. 
 
TÍTOL VI  CONTROL I FISCALITZACIÓ 

BASE 53ª.- Control intern Ajuntament. 
1.- A l'Ajuntament s'exercirà el control intern per l’òrgan interventor en l’exercici de la funció 
interventora. 
2.- La funció interventora comprendrà la intervenció crítica o prèvia de tot acte, document o 
expedient susceptible de produir drets o obligacions de contingut econòmic o moviment de 
fons o valors.  
 
Es sotmetrà a dictamen de la Intervenció l’avaluació de la repercussió econòmico-financera 
de les propostes sobre la procedència de nous serveis o la reforma dels existents. 
 
En matèria de comptabilitat, li correspon la coordinació de les funcions comptables de 
l’Ajuntament, la preparació del Compte General del Pressupost, la formulació de la liquidació 
del pressupost anual i l’examen dels comptes de Tresoreria. 
 
La funció de control i fiscalització interna de la gestió econòmico-financera i pressupostària 
compren: 
 
1)- La intervenció prèvia dels ingressos: de les liquidacions i, en general, de qualsevol acte 
generador de drets econòmics. 
 
2)- La intervenció prèvia de les despeses: d’autorització de despeses, de disposició de 
despeses i de reconeixement d’obligacions. 
 
3)- La intervenció de pagaments: que s’ajusten a l’acte de reconeixement de l’obligació i que 
es realitzen per l’òrgan competent.  

La funció fiscalitzadora comporta també la dels comptes rendits pels perceptors de 
pagaments a justificar i els perceptors de bestretes de caixa fixa. 

3.- L'exercici de la funció interventora fiscalitzadora serà portada a terme directament pel 
Servei de la Intervenció de Fons. 
 
BASE 54ª.- Normes particulars Ajuntament relatives a la fiscalització d’actes, 
documents o expedients susceptibles de produir drets o obligacions de contingut 
econòmic. 
0.- NO SUBJECTES A FISCALITZACIÓ  
Els actes, documents o expedients no susceptibles de produir drets o obligacions de 
contingut econòmic no estaran subjectes a fiscalització. 
 
1.1- NO SUBJECTES A FISCALITZACIÓ PRÈVIA 



 

No estaran subjectes a fiscalització prèvia les fases d'autorització i disposició de despeses 
que corresponguin a subministraments menors o despeses de caràcter periòdic i altres de 
tracte successiu, un cop intervinguda la despesa corresponent a l'acte o contracte inicial o 
les seves modificacions.  
Tampoc estaran subjectes a fiscalització prèvia aquelles altres despeses menors de 
3.000,00 € que, d’acord amb la normativa, s’hagin fet efectives amb el sistema de bestretes 
de caixa fixa. 
No es subjecten a fiscalització les multes de trànsit POLICIA, padrons mensuals i trimestrals 
de les escoles, piscina, pavelló SERVEIS PERSONALS i padró anual cementiri SERVEIS 
TERRITORIALS en què la tramesa a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona es realitza directament des del servei corresponent. 
1.2.- Els ingressos que es gestionin en règim d'autoliquidació seran objecte de fiscalització a 
posterior aplicant tècniques de mostreig. 
2.- SUBJECTES A FISCALITZACIÓ PRÈVIA  
2.1.- Sobre els ingressos. La intervenció prèvia sobre els actes de compromís d’ingrés, el 
reconeixement i liquidació de drets de liquidacions es limitarà a comprovar els següents 
extrems: 

Que la liquidació proposada s'ajusta als tipus i tarifes aprovats en Ordenances 
Fiscals i Preus Públics aprovats.  

Que es generen per òrgan competent. 

2.2.- Sobre les despeses. En aplicació de l'article 219 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei 39/1988, reguladora de les Hisendes Locals, la 
intervenció prèvia es limitarà a comprovar els següents extrems: 

L’existència de crèdit pressupostari i que el proposat s’adequa a la naturalesa de la 
despesa o obligació que es proposa contreure. 

Que les obligacions o despeses es generen per òrgan competent. 

La fiscalització prèvia limitada serà objecte d’altra plena posterior, exercida sobre una 
mostra representativa dels actes o documents objecte de fiscalització. Aquelles 
observacions complementàries informades per l’òrgan interventor sense efectes suspensius 
en la tramitació dels expedients formaran part de l’expedient de liquidació i d’aprovació del 
compte general i s’incorporaran com a control financer de l’exercici. 

 

DISPOSICIONS ADDICIONALS 

Primera: 
A efectes d’activar comptablement en balanç un bé o actuació (capítol sisè), amb caràcter 
general, es consideraran les regles següents: 
- No es consideraran inventariables aquelles despeses d’import igual o inferior a 300 € (preu 
unitari) en béns mobles i 1.500,00 € en béns immobles. 
- Es consideraran les característiques o especificats del bé que justifiquin la seva alta en 
inventari (càmeres fotogràfiques, de vídeo, etc) i la durada estimada de vida útil del bé. En 
particular, no es consideraran inventariables els llibres, CD’s o similars. 
- Inversions de reposició o manteniment. En cas de dubte o manca de justificació tècnica 
prevaldrà el criteri d’imputació de la despesa com a despesa de manteniment. 
 
DISPOSICIONS FINALS 

Primera: 



 

Pel que no estigui previst en aquestes Bases, s'estarà a allò que disposi amb caràcter 
general per la vigent legislació local, el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i el Reial Decret 
500/1990, de 20 d’abril, i per la Llei General Pressupostària, Llei General Tributària i d'altres 
normes de l'Estat que siguin aplicables, com també les instruccions i circulars dictades per 
l’Alcaldia, previ informe de l'Interventor. 
 
Segona: 
El President de la Corporació es l'òrgan competent per la interpretació de les presents 
Bases, previ informe de Secretaria o Intervenció, segons les seves respectives 
competències. 


