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BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2016 
 

TÍTOL I 
 

CAPÍTOL I  NORMES GENERALS 
 
 
Article 1 - Àmbit temporal 
 
1.-  L'aprovació, gestió i liquidació del pressupost haurà d'estar subjecta al que disposa el Reial 
Decret  500/1990,  de 20 de abril i a aquestes bases d’execució, que tindran la mateixa vigència 
que el pressupost. 
 
2.-  Si dit pressupost s'hagués de prorrogar, aquestes bases regiran, també, en el període de 
pròrroga. 
 
Article 2 - Àmbit funcional 
 
1.- Les presents bases s'aplicaran amb caràcter general a l'execució del pressupost de 
l'ajuntament i dels organismes autònoms Residència Geriàtrica Municipal “l’Hospital” i Fundació 
Pública Museu Isaac Albéniz de Camprodon, tenint en compte les particularitats que es detallaran. 
 
Article 3 - Del pressupost general 
 
El pressupost general per l'exercici està integrat pel pressupost del propi ajuntament, el de 
l’organisme autònom Hospital Geriàtric Municipal i el de la Fundació Pública Museu Isaac Albéniz 
de Camprodon. En ell s'hi conté l'expressió xifrada i sistemàtica de les obligacions que, com a 
màxim, es poden reconèixer i els drets que es preveuen liquidar durant l'exercici, essent el seu 
import el que a continuació es detalla: 
 

Estat 
Despeses  
consolidat                              

Estat 
Ingressos 
consolidat 

Recursos 
Corrents 
Ajuntament         

Recursos 
Corrents 
HOSPITAL         

Recursos 
Corrents 
FUNDACIÓ         

Despeses 
Corrents 
Ajuntament 

Despeses 
Corrents 
HOSPITAL 

Despeses 
Corrents 
FUNDACIÓ 

 
5.206.703,24 

 

 
5.206.703,24 

 
3.587.158,76    1.135.100,00 34.758,00 3.366.764,47 1.135.100,00 34.758,00 

 
Article 4 - Informació sobre execució pressupostària 
 
Sempre que ho requereixi l'Alcaldia, dins dels quinze primers dies següents al venciment de cada 
trimestre natural, la intervenció presentarà l'estat de situació del pressupost consolidat, 
acompanyat de la informació complementària que permeti valorar el nivell d'execució. De dit estat 
se'n donarà compte a la Junta de Govern. 
 
Article 5 - Estructura pressupostària 
 
L'estructura del pressupost General està ajustada a la Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda  
EHA/3565 de 3 de desembre de 2008, modificada a l’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, i a 
l’Ordre HAP/2075/2014, de 6 de novembre.  
 
Els crèdits inclosos en l'estat de despeses s'han classificat amb els següents criteris: 
 
a)  Programes de despesa - A nivell d’àrea de despesa. 



 
 

3 
 

b)  Econòmica - A nivell de concepte (tres dígits). Per a determinades partides s’ha optat per la 
seva dissecció en subconceptes (cinc dígits).  
 
L’aplicació pressupostària, està definida per la conjunció de les classificacions per programes i 
econòmica a nivell d’àrea de despesa i concepte, respectivament, i  constitueix la unitat sobre la 
que s'efectuarà el registre comptable dels crèdits i les seves modificacions, així com les operacions 
d'execució de despesa. 
 
Article 6 - Vinculacions jurídiques 
 
1.-  No podran adquirir-se compromisos de despesa en quantia superior a l'import dels crèdits 
autoritzats en l'estat de despeses, els quals tenen caràcter limitatiu dins del nivell de vinculació 
jurídica que s'estableix en el punt següent. 
 
2.-  Els nivells de vinculació jurídica són: 
 
a)   Respecte de la classificació per programes,  l’àrea de despesa. 
b)   Respecte de la classificació econòmica, el capítol. 
 
Article 7 - Efectes de la vinculació jurídica 
 
1.-  El control comptable de les despeses aplicables a partides integrades en el mateix nivell de 
vinculació s'efectuarà a nivell d’aplicació. 
 
2.-  La fiscalització de la despesa tindrà lloc respecte al límit definit pel nivell de vinculació. 
 
Quan es realitzi una despesa que excedeixi de la consignació de l’aplicació pressupostària, sense 
superar el nivell de vinculació jurídica, s'haurà de justificar la insuficiència de consignació i la 
necessitat de la despesa, obtenint informe d'intervenció. 
 
Quan la gestió de les aplicacions integrades en el mateix nivell de vinculació jurídica correspon  a 
diferents regidors, intervenció informarà a aquests  de l'aplicació d'aquelles despeses que superin 
la consignació de l’aplicació. 
 
 

CAPÍTOL II - MODIFICACIONS DE CRÈDIT 
 
Article 8 - De les modificacions de crèdits 
 
1.- Quan s'hagi de realitzar una despesa que excedeixi del nivell de vinculació jurídica, sense que 
existeixi crèdit pressupostari suficient, es tramitarà un expedient de modificació de crèdits amb 
subjecció a les particularitats regulades en aquest capítol. 
 
2.- Qualsevol modificació de crèdits exigeix proposta raonada de la variació, valorant-se la 
incidència que pugui tenir en la consecució dels objectius fixats en el moment d'aprovar el 
pressupost. 
 
3.- Tot expedient de modificació de crèdits serà informat per Intervenció. 
 
4.- Les modificacions de crèdit aprovades pel Ple no seran executives fins que no s'hagi complert 
el tràmit de publicitat posterior a l'aprovació definitiva. 
Les modificacions de crèdit aprovades per òrgan diferent del Ple seran executives des de l'adopció 
de l'acord d'aprovació. 
 
Article 9 - Crèdits extraordinaris i suplements de crèdit 
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1.- Si en l'exercici ha de realitzar-se una despesa que no pot demorar-se fins l'any següent i per la 
què no existeixi crèdit es podrà aprovar 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 varis dels recursos 
que en aquest punt s'enumeren: 
 
-  Romanent líquid de Tresoreria. 
 
- Nous o majors ingressos efectivament recaptats o fermament consolidats 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. 
 
3.- Les despeses d'inversió aplicables als capítols VI o VII també podran finançar-se amb recursos 
procedents d'operacions de crèdit. 
 
4.- Excepcionalment, les despeses aplicables als capítols I,II,III i IV podran finançar-se mitjançant 
operacions de crèdit, essent precís l'acompliment d'aquestes condicions (art 177.5 TRLHL): 
 

a) Que el Ple de l'Ajuntament - amb el vot favorable de la majoria absoluta del número legal de 
membres de la Corporació- declari la necessitat i urgència de la despesa i reconegui la 
insuficiència d'altres mitjans de finançament dels previstos en el punt 2. 

 
b) Que l'import total no superi el 5% dels recursos corrents quantificats en l'article 3. 

 
c) Que la càrrega financera total, inclosa la derivada de les operacions projectades,  no superi el 

25% dels expressats recursos. 
 

d) Que el venciment de l'operació de crèdit sigui anterior a la data de renovació de la 
Corporació. 

 
e) Si s'hagués de realitzar una despesa per a la què no hi ha crèdit i el finançament de la qual 

hagi de procedir de recursos tributaris afectats, podrà tramitar-se expedient de crèdit 
extraordinari finançat  mitjançant operació de crèdit amb la qual anticipar, si és necessari, 
l'import de la recaptació dels tributs. 

 
Article 10 - 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 

en l'exercici i de la inexistència o insuficiència de crèdit en el nivell en que estigui establerta 
la vinculació jurídica. 

 
3. Els expedients, aprovats inicialment pel Ple de l'Ajuntament, s'exposaran al públic durant 

quinze dies hàbils, podent els interessats presentar reclamacions. Si durant el dit període 
no s'haguessin presentat reclamacions, la modificació de crèdit quedarà definitivament 
aprovada i, en cas contrari, el Ple haurà de resoldre en el termini d'un mes comptat des de 
la finalització de l'exposició al públic. 
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4. Quan la causa de l'expedient fos calamitat pública o altres d'excepcional interès general, la 

modificació pressupostària serà executiva des de l'aprovació inicial i, en conseqüència, a 
partir d'aquest moment podrà aplicar-se la despesa. 

 
Article 11 - Ampliació de crèdits 
 
1.- Es consideraran aplicacions ampliables aquelles que corresponguin a despeses finançades 
amb recursos expressament afectats. En concret, es declaren ampliables les següents partides: 

 
     Aplicació de despesa                                  Concepte Ingrés 
 
3380.22615 Festes jovent 
3410.22616 Torneig futbol sala 

34400 Festes jovent  
34403 Torneig futbol sala 

 
2.- L'ampliació de crèdits exigirà la tramitació d'expedient, incoat per la unitat administrativa 
responsable de l'execució de la despesa en el que s'acrediti el reconeixement de majors drets 
sobre els previstos en el pressupost d'ingressos. 
 
3.- L'aprovació dels expedients d'ampliació de crèdit que afecten al pressupost de l'Ajuntament 
correspon a l'Alcalde, excepte quan es tracti de modificacions finançades mitjançant contribucions 
especials i/o operacions de crèdit que hauran de ser aprovades pel Ple. L'aprovació dels 
expedients d'ampliació de crèdit que afecten al pressupost dels organismes autònoms  correspon 
al seu president. 
 
Article 12 - Transferències de crèdit 
 
     1.- Quan s'hagi de realitzar una despesa aplicable a una aplicació el crèdit de la qual sigui 
insuficient i resulti possible minorar el crèdit d'altres aplicacions 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.- L'aprovació de les transferències de crèdit, quan afectin a aplicacions de diferents 
programes de despesa correspon al Ple de l'Ajuntament. 
      
 3.- L'aprovació de les transferències de crèdit entre aplicacions del mateix àrea de despesa, o 
entre partides del capítol I, es competència de l'Alcalde. 
 
     4.- Els expedients seran incoats per ordre de l'Alcalde o del Regidor  d'Hisenda en les unitats 
administratives gestores de la despesa, havent-hi de constar la conformitat dels regidors 
responsables de les àrees implicades en la modificació. 
 
     5.- L'Alcalde o el Regidor d'Hisenda (per delegació) ordenarà la retenció de crèdit corresponent 
en l’aplicació que es preveu rebaixar. 
 
     6.- En quant a l'efectivitat de les transferències de crèdit que han de ser aprovades pel Ple, serà 
d'aplicació el règim regulat en l'article 10, punts 3 i 4. 
 
   7.- Les transferències de crèdits aprovades per l'Alcalde seran executives des de la seva 
aprovació. 
 
Article 13 - Generació de crèdits per ingressos 
 
1.- Podran generar crèdit en l'estat de despeses els següents ingressos de naturalesa no tributària: 
 



 
 

6 
 

a)  Aportacions, o compromisos ferms d'aportació de persones físiques o jurídiques per finançar, 
junt amb l'Ajuntament despeses de competència local. 
 
Serà precís que s'hagi produït l'ingrés o, en el seu defecte, que existeixi en l'expedient acord formal 
de concedir l'aportació. 
 
b)   Alienació de béns municipals, essent precís que s'hagi procedit al reconeixement de dret. 
 
c)    Prestació de serveis, per la qual s'hagin liquidat preus públics, en quantia superior als 
ingressos pressupostats. 
     En aquest cas, el pagament de les obligacions reconegudes corresponents a despeses 
aplicades en les partides el crèdit del qual ha augmentat en raó de la generació de crèdits queda 
condicionat a l'efectiva recaptació dels drets. 
 
d)    Reintegrament de pagaments indeguts del pressupost corrent, el cobrament del qual podrà 
reposar crèdit en la quantia corresponent. 
 
2.- Quan es conegui el compromís ferm d'efectuar una aportació a favor de l'Ajuntament, o s'hagi 
recaptat algun dels ingressos descrits al punt 1, en quantia superior a la prevista al pressupost, 
s'avaluarà si els crèdits disponibles a 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 dit 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 que es justificarà l'efectivitat dels cobraments 
o la fermesa del compromís, així com l’aplicació  que ha d'ésser incrementada. 
 
3.- En dit expedient de generació de crèdits, conformat pel Regidor responsable de l’Àrea gestora i 
pel Regidor d'Hisenda, serà aprovat per l'Alcalde.  
 
Article 14 - Incorporació de romanents de crèdit 
 
1.- Durant la primera quinzena del mes de gener, i amb referència a l'exercici anterior, Intervenció 
elaborarà estat comprensiu de: 
 
a) Saldos de disposicions de despesa, amb càrrec als quals no s'ha procedit al reconeixement 
d'obligacions. 
 
b)  Saldos d'autoritzacions respecte a disposicions de despesa i crèdits disponibles a les 
aplicacions  afectades per expedients de concessió de crèdits extraordinaris, suplements de crèdit i 
transferències de crèdits, aprovats en l'últim trimestre. 
 
c)  Saldos d'autoritzacions respecte a disposicions de despesa i crèdits disponibles a les 
aplicacions 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 
correlacionades amb l'efectiva recaptació de drets afectats. 
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2.- Serà precís constatar l'existència d'ingressos afectats, doncs els corresponents crèdits en tot 
cas han d'ésser incorporats. 
 
3.- Dit estat es sotmetrà a informe dels responsables de cada àrea gestora a l'objecte de que 
formulin proposta raonada d'incorporació de romanents, que haurà d'acompanyar-se de projectes o 
documents acreditatius de la certesa en l'execució de l'actuació corresponent al llarg de l'exercici. 
 
4.- Si existissin recursos suficients per finançar la incorporació de romanents en la seva totalitat, la 
Intervenció completarà l'expedient, que serà elevat a l'Alcalde o al Regidor d'Hisenda per la seva 
conformitat. 
 
5.- Si els recursos financers no assolissin el volum de despesa dimanant de la incorporació de 
romanents, l'Alcalde o el Regidor d'Hisenda, previ informe de l'Interventor, establirà la prioritat 
d'actuacions, pel què es tindrà en compte la necessitat d'atendre en primer lloc el compliment 
d'obligacions resultants de compromisos de despesa aprovats en l'any anterior. 
 
6.- La incorporació de romanents pot ser finançada per: 
 

a) El romanent líquid de tresoreria. 
b) Nous o majors ingressos recaptats sobre els previstos al pressupost. 
c) Recursos financers recaptats, o compromisos ferms d'aportació afectats el volum dels 

quals excedeixi de les obligacions reconegudes en l'exercici anterior. 
 
7.- Amb caràcter general, la liquidació del pressupost precedirà a la incorporació de romanents. Tot 
i així, dita modificació podrà aprovar-se abans que la liquidació del pressupost en els següents 
casos: 
 
a)  Quan es tracti de crèdits de despeses finançats amb ingressos específics afectats. 
b)  Quan corresponguin a contractes adjudicats a l'exercici anterior o a despeses urgents, previ 
informe d'Intervenció on s’avaluï que la incorporació no produirà dèficit. 
 
8.- L'aprovació de la incorporació de romanents correspon  al President. 
 
9.- L'aprovació de la modificació serà executiva des del moment en que s'hagi adoptat l'acord 
corresponent. 
 
Article 15 - Baixes per anul·lació 
 
1.- Quan l'Alcalde estimi que el saldo d'un crèdit es reduïble o anul·lable sense pertorbació del 
servei podrà ordenar la incoació de l'expedient de baixa per anul·lació, que serà aprovat pel Ple. 
 
2.- En particular, es recorrerà a aquesta modificació de crèdit si de la liquidació de l'exercici anterior 
hagués resultat romanent de tresoreria negatiu. 
 
 
Article 16 – Fons de contingència 
 
1.- D’acord amb l’article 31 de la Llei 2/2012, de 27 d’abril, Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera, es crea un fons de contingència, a fi d’incloure al pressupost una dotació diferenciada 
de crèdits pressupostaris, que es destinarà a atendre necessitats inajornables de caràcter no 
discrecional i no previstes al pressupost inicialment aprovat, que poden presentar-se al llarg de 
l’exercici. 
 
2.- El fons de contingència de la corporació s’imputa amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i 
pels imports que tot seguit es detallen: 
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Ens Orgànica Programa Econòmica Descripció Import 

Ajuntament 1 9290 50000 

Fons de contingència 
d’execució pressupostària. 
Article 31 Llei orgànica 
2/2012, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat 
financera. 

17.738,91€ 

 
3.- Amb càrrec al fons de contingència no es podrà imputar cap despesa, tan sols s’utilitzarà per a 
finançar crèdits extraordinaris i suplements de crèdit de l’article 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les Hisendes locals, i la incorporació de 
romanents de l’article 182 del mateix precepte legal. L’òrgan competent per aprovar les 
modificacions de crèdit finançades amb el fons de contingència és el Ple de la Corporació. 
 
 
 

TÍTOL II 
              

DE LES DESPESES 
 

CAPÍTOL I - NORMES GENERALS 
 
Article 16 - Anualitat pressupostària 
 
1.- Amb càrrec als crèdits de l'estat de despeses només podran contraure's obligacions derivades 
de despeses realitzades en l'exercici. 
 
2.- Excepcionalment, s'aplicaran als crèdits del pressupost vigent, al moment del seu 
reconeixement, les obligacions següents: 
 
a)  Les que resultin de la liquidació d'endarreriments a favor del personal, corresponent 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 a l'article 22. 
 
c)  Les procedents d'exercicis anteriors com a conseqüència de la realització d'una despesa no 
aprovada amb anterioritat, en aquest cas el reconeixement és competència del Ple. 
 
Article 17 - Fases en la gestió de la despesa 
 
1.- Les fases d'execució del pressupost de despeses són: 
 

• reconeixement de l'obligació 
• realització del pagament 
• reintegraments de pressupost corrent 

 
Cadascuna d'elles es comptabilitzarà en la forma prevista en la normativa vigent. 
 
2.- Sense perjudici d’això, a través del diari d'operacions del pressupost de despeses s'efectuarà el 
control i seguiment de les autoritzacions i disposicions de despesa. 
 
3.- Els processos administratius i òrgans competents per la seva aprovació es regulen en el capítol 
següent. 
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CAPÍTOL II - GESTIÓ PRESSUPOSTARIA 
 
Article 18 - Crèdits no disponibles 
 
1.- Quan un regidor consideri necessari retenir, total o parcialment, crèdit d'una aplicació 
pressupostària, l'execució de la qual és responsable, formularà proposta raonada que haurà de ser 
conformada pel Regidor d'Hisenda. 
 
2.- La declaració de no disponibilitat de crèdits, així com la seva reposició a disponible, correspon a 
la Junta de Govern. 
 
3.- Amb càrrec al saldo declarat no disponible no podran acordar-se autoritzacions de despeses ni 
transferències i el seu import no podrà ser incorporat al pressupost de l'exercici següent. 
 
4.- Les despeses que hagin de finançar-se (total o parcialment) mitjançant subvencions o 
aportacions d'altres institucions quedaran en situació de crèdits no disponibles fins que es formalitzi 
el compromís per part de les entitats subvencionadores. 
 
Article 19 - Retenció de crèdit 
 
1.- Quan la quantia de la despesa, o la complexitat en la preparació de l'expedient, ho aconsellin, el 
regidor responsable de l’àrea gestora podrà sol·licitar la retenció de crèdit en una aplicació 
pressupostària. 
 
2.- Rebuda la sol·licitud a Intervenció, es verificarà la suficiència de saldo al nivell on estigui 
establerta la vinculació jurídica del crèdit. 
 
3.- Una vegada lliurada la certificació d'existència de crèdit per Intervenció, el Regidor d'Hisenda 
autoritzarà la reserva corresponent. 
 
Article 20 - 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 dit fi la totalitat o part d'un crèdit pressupostari. 
 
2.- Es competència de l'Alcalde l'autorització de despeses quan el seu import no excedeixi del 10% 
dels recursos corrents quantificats en l'article 3.  
 
Es comprèn, dins de les atribucions de l’Alcalde, l’autorització de despeses de caràcter plurianual 
quan la seva duració no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les 
anualitats no superi el 10% del recursos ordinaris del pressupost del primer exercici.    
 
3.- L’autorització de les restants despeses és competència del Ple i, per delegació d’aquest, la 
Junta de Govern. 
 
4.- En quant a les despeses plurianuals, és d'aplicació el previst a l'article 32 i l’apartat 2 anterior.  
 
5.- L'autorització de despeses requerirà la formació d'un expedient, al que s'haurà d'incorporar un 
document comptable A.       
 
 
Article 21 - Disposició de despeses 
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1.- Disposició es 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  assenyalats en l'article 
anterior. 
 
3.- Amb caràcter previ a l'aprovació de la disposició, es tramitarà expedient, on hi figurarà un 
document comptable D. 
 
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, tramitant-se el document comptable 
AD. 
 
Article 22 - Reconeixement de l'obligació 
 
1.- Reconeixement de l'obligació es 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 conseqüència de despeses autoritzades pel Regidor d'Hisenda 
correspon a aquest. 
 
3.- El reconeixement d'obligacions diferents de les dites al punt anterior és competència de 
l'Alcalde, sempre que siguin conseqüència de compromisos de despeses legalment adquirits. 
 
4.- Quan el reconeixement d'obligacions sigui conseqüència necessària de l'efectiva realització 
d'una despesa en exercicis anteriors, sense que s'hagués autoritzat el seu compromís, la seva 
aprovació correspondrà al Ple. 
 
5.- La fase de reconeixement d'obligacions exigeix la tramitació d'un document comptable "O", si 
bé en el cas de presentació de factures per l'adquisició de subministraments, o prestació de 
serveis, dites factures seran comptabilitzades com a documents O. 
 
6.- Quan, per la naturalesa de la despesa, siguin simultànies les fases d'autorització-disposició-
reconeixement de l'obligació, podran acumular-se, tramitant-se el document comptable ADO. 
 
7.- Les factures expedides pels contractistes i proveïdors es presentaran al Registre General de 
l'Ajuntament, o en el punt general d’entrada de factures electròniques, previst a la Llei 25/2013, de 
27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures del 
sector públic i normativa complementària d’aplicació, havent de contenir, com a mínim, les 
següents dades: 
 
• Identificació clara de l'Ajuntament (nom, NIF). 
• Identificació del contractista o proveïdor. 
• Número de la factura. 
• Descripció suficient del subministrament o servei. 
• Centre gestor que va efectuar l'encàrrec. 
• Número de l'expedient de la despesa, que va ésser comunicat al moment de l'adjudicació. 
• Import facturat amb anterioritat en relació a dita despesa. 

 
8.- D’acord amb allò que preveu l’article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la 
factura electrònica i creació del registre comptable de factures del sector públic, aquest ajuntament 
exclou de l’obligació de facturació electrònica als proveïdors les factures dels quals no superin 
l’import de 5.000 euros. 
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9.- Rebudes les factures, es traslladaran a l'oficina gestora, a l'objecte que puguin ser conformades 
pel Cap del Servei o Regidor responsable, implicant dit acte que el servei o subministrament s'ha 
efectuat d'acord amb les condicions contractuals. 
 
10.- Una vegada conformades dites factures, es traslladaran a la Intervenció de Fons a efectes de 
la seva fiscalització i comptabilització, elaborant-se relació de totes aquelles factures que poden ser 
elevades a l'aprovació de l'òrgan competent. 
 
11.- L'aprovació de factures es materialitzarà mitjançant diligència i firma que constaran en la 
relació elaborada per Intervenció. 
 
12.- Respecte a les certificacions d'obra, serà precís adjuntar la factura corresponent, havent de 
constar la conformitat per part dels Serveis Tècnics en ambdós documents. 
 
Aquest acte acreditarà la realització total o parcial del contracte, en els termes establerts a l’article 
222 del  Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
13.- El reconeixement de l’obligació es produirà en el termini d’un mes des de la data de registre de 
les factures.   
 
 
Article 23 - Documents suficients pel reconeixement de l'obligació 
 
1.- En les despeses del Capítol I, s'observaran aquestes regles: 
 
a)  Les retribucions bàsiques i complementàries del personal eventual, funcionari i laboral (articles 
10, 11, 12 i 13) es justificaran mitjançant les nòmines mensuals, on hi constarà la signatura de 
l'Alcalde com a Cap de personal, o regidor qui ostenti la delegació,  acreditativa de que el personal 
relacionat ha prestat efectivament serveis al període anterior. 
 
Les nòmines tenen la consideració de document O. 
 
b)  Les quotes de Seguretat Social queden justificades mitjançant les liquidacions corresponents, 
que tindran la consideració de document O. 
 
c)  En altres conceptes, la despesa dels quals està destinada a satisfer serveis prestats per un 
agent extern serà precís la presentació de factura, segons el previst a l'article anterior. 
 
2.- En les despeses del Capítol II, en béns corrents i serveis, amb caràcter general s'exigirà la 
presentació de factura. 
 
Les despeses de dietes i locomoció (article 23), que podran ser ateses mitjançant bestreta de caixa 
fixa, una vegada justificada la despesa, originaran la tramitació de documents ADO, la expedició de 
la qual s'efectuarà a Intervenció i que haurà d'autoritzar l’Alcalde. 
 
3.- En  les despeses financeres (Capítols III i IX) s'observaran aquestes regles: 
 
a)  Les despeses per interessos i amortització que originin un càrrec directe a compte bancari 
s'haurà de justificar amb la conformitat d'Intervenció respecte al seu ajust al quadre financer. Es 
tramitarà document O per Intervenció. 
        
b)  De la mateixa manera es procedirà respecte a altres despeses financeres, si bé la justificació 
serà més completa i el document O s'haurà de suportar amb la còpia dels documents formalitzats, 
o la liquidació d'interessos de demora. 



 
 

12 
 

 
4.- En les transferències, corrents o de capital, que l'Ajuntament hagi de satisfer, es tramitarà 
document O - que iniciarà el servei gestor- quan s'acordi la transferència, sempre que el pagament 
no estigués subjecte a l'acompliment de determinades condicions. 
 
Si el pagament de la transferència està condicionat, la tramitació de document O tindrà lloc per 
haver-se acomplert les condicions fixades. 
 
5.- En les despeses d'inversió, el contractista haurà de presentar factura, en alguns casos 
acompanyada de certificació d'obres, com assenyala l'article anterior. 
 
6.- L'adquisició d'accions exigirà per al seu pagament que els títols, o el resguard vàlid, estiguin en 
poder de la Corporació. 
 
7.- La concessió de préstecs al personal generarà la tramitació de document ADO, instat pel Servei 
de Personal, el suport del qual serà la sol·licitud de l'interessat i la diligència de Personal acreditant 
que la seva concessió s'ajusta a la normativa. 
 
8.- Per excepció  amb els apartats anteriors, els ingressos i despeses corresponents a programes 
a executar per tercers, amb la participació de l'Ajuntament que hagin estat adjudicats a efectes de 
procediment a aquest Ajuntament, rebran tractament extrapressupostari, no aplicant-se a la 
comptabilitat pressupostaria, originant els ingressos càrrec al compte 519 amb abonament al 
compte 571, de bancs; i els pagaments, 519. 
 
Article 24 – Ordenació del pagament 
 
1.- Ordenació de pagament és l'acte mitjançant el qual l'ordenador de pagaments, en base a una 
obligació reconeguda i liquidada, expedeix la corresponent ordre de pagament. 
 
2.- L'ordenació de pagament no originarà assentament comptable específic si bé la Intervenció 
establirà el procediment per conèixer i controlar aquelles obligacions reconegudes el pagament de 
les quals ha estat ordenat. 
 
3.- L'ordenació de pagaments de l'Ajuntament és competència de l'Alcalde, si bé podrà delegar 
d'acord amb l'establert en la normativa vigent. 
 
 

CAPÍTOL III - PROCEDIMENT ADMINISTRATIU 
 
Article 25 - Autorització- Disposició 
 
1.- En aquelles despeses que han de ser objecte d'un expedient de contractació, mitjançant 
procediment obert, es tramitarà a l'inici de l'expedient 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 document D. 
 
3.- Successivament, i en la mesura en que efectivament tingui lloc la realització de l'obra, prestació 
del servei, o subministrament, es tramitaran els corresponents documents O. 
 
4.- Pertanyen a aquest grup els que es detallen: 
 
• Realització d'obres d'inversió o de manteniment. 
• Adquisició d’immobilitzat. 
• Altres, la  naturalesa dels quals aconsella la separació entre els actes d'autorització i 

disposició. 
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Article 26 - Autorització i disposició 
 
1.- Aquelles despeses que responen a compromisos legalment adquirits per la Corporació 
originaran la tramitació de document AD per l'import de la despesa imputable a l'exercici. 
 
2.- Pertanyen a aquest grup els que es detallen: 
 
- Despeses plurianuals, per l'import de l'anualitat compromesa. 
- Arrendaments 
- Contractes de tracte successiu (assegurances, recollida  d'escombraries, manteniment, etc.) 
- Interessos de préstecs concertats. 
- Quotes d'amortització de préstecs concertats. 
 
Els documents "O" es tramitaran quan sigui efectiva la realització de l'obra, la prestació del servei, 
o l'adquisició dels béns contractats, essent suficient la presentació de factures, o el càrrec efectuat 
a compte bancari.      
 
Article 27 - Autorització- Disposició- Obligació 
 
1.- Les adquisicions de béns concrets, així com altres despeses no subjectes a procés de 
contractació en els que l'exigibilitat de l'obligació pugui ser immediata, originaran la tramitació del 
document ADO. 
 
2.- Pertanyen a aquest grup: 

 
• Adquisició de petit material. 
• Dietes. 
• Despeses de locomoció. 
• Interessos de demora. 
• Altres despeses financeres. 
• Bestretes reintegrables a funcionaris. 
• Despeses diverses, d'import inferior a 3.000,- €, en les que  concorrin les característiques 

assenyalades al punt 1. 
 
3.- Els subministraments dels conceptes 221 i 222 originaran la retenció de crèdit a l'inici de 
l'exercici, per l'import estimat dels consums, a fi d'assegurar la reserva corresponent. A la 
presentació dels rebuts per consums efectius, es tramitarà document ADO. 
         
 
Article 28 - Despeses de personal 
 
1.- En quant a les despeses del Capítol I, s'observaran les següents regles: 
 
a)  L'aprovació de la plantilla i relació de llocs de treball pel Ple suposa l'autorització de la despesa 
dimanant de les retribucions bàsiques i complementàries. Pel seu import, corresponent als llocs de 
treball efectivament ocupats, es tramitarà al principi de l'exercici document AD. 
 
b)  Les nòmines mensuals compliran la funció de document O, que s'elevarà a l'Alcalde a efectes 
de l'ordenació del pagament. 
 
c)  El nomenament de funcionaris, o la contractació de personal laboral, originarà la tramitació de 
successius documents AD per import igual a les nòmines que es preveu satisfer en l'exercici. 
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d)  Respecte a les quotes per Seguretat Social, a l'inici de l'exercici es tramitarà document AD per 
import igual a les cotitzacions previstes. Les possibles variacions originaran documents 
complementaris o inversos d'aquell. 
 
e)  En quant a la resta de despeses del Capítol I, si són obligatoris i coneguts a principi d'any, es 
tramitarà el corresponent document AD. 
 
Si les despeses fossin variables, en funció de les activitats que porti a terme la Corporació o de les 
circumstàncies personals dels perceptors, es gestionaran d'acord amb les normes generals 
recollides als articles següents. 
 
Article 29 - Regulació d'algunes despeses específiques. Indemnitzacions per raó del servei 
 
a) Dietes i despeses de locomoció: 
 
Per a viatges i estances fora del territori es pagarà l’import dels justificants relacionats prèviament 
conformats per l’Alcaldia, i per excepció, s'aplicaran les següents quantitats pels conceptes que es 
detallen: 
 

• Preu del quilòmetre (amb vehicle propi) 0,25 € 
• Estança sense justificació de despesa amb pernocta 78,13 € diaris. 
• Estança sense justificació de despesa sense pernocta 21,64 € diaris.    
• Estança amb justificació de despesa, fins a  216,36 €  diaris.       
• Les dietes i despeses de protocol dins del municipi s'abonaran d'acord amb l'import dels 

justificants aportats. 
• L'assistència a tribunals es retribuirà amb les quanties fixades per l'Estat per a cada 

categoria.  
 
b) Les indemnitzacions a favor dels membres electes de la Corporació, per raó d’assistència 
efectiva a les reunions dels òrgans municipals, aprovades en sessió de Ple de data 29 de setembre 
de 2015, seran les següents :  
 
 
 
 
 
 
 

• Les assistències regulades anteriorment són incompatibles amb la compensació 
per qualsevulla altra despesa originada pel mateix concepte i amb la retribució per 
dedicació exclusiva o parcial.  

 
c) Els grups polítics, d’acord amb el que estableix l’article 73.3 de la Llei reguladora de les Bases 
de règim locals, tenen les següents assignacions:  
 
  a) Component fix per a cada grup..........................................   20,00 € 
   b) Component variable, per cada membre del grup...............      20,00 €  
 
 
Article 30 - 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 document AD. 
 

Càrrec   Import brut mensual  
b.1. Alcaldia, al mes 2.000,00 € 
b.2. Junta de govern local  175,00 € 
b.3. Ple  125,00 € 
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2.- Si l'import de l'aportació obligatòria no fos conegut, s'instarà la retenció de crèdit per la quantia 
estimada. 
 
3.- Concessió i la justificació de les subvencions. La regulació de la concessió de subvencions de 
l’Ajuntament de Camprodon es regirà per les bases específiques desenvolupades al Títol V. 
 

•  La competència per a la concessió de subvenció correspondrà a la Junta de Govern, en 
general,  i al Ple quan ho determinin normes específiques per a la concessió de 
determinades subvencions, que resultin aprovades pel Ple. 

 
•  Les subvencions de caràcter finalista es justificaran de la mateixa forma que la regulada 

per les restants despeses a justificar. 
  

•  Les subvencions de caràcter no finalista es motivaran en la pròpia resolució. 
 

•  L'efectiu pagament de les subvencions restarà condicionat a la justificació prèvia de les 
despeses i l'acompliment dels requisits establerts en l'acord de concessió. Sense perjudici 
de que en determinades ocasions, quan així es determini en l'acord de concessió, hom 
pugui avançar una part de les quantitats atorgades, que tindran sempre la consideració de 
bestretes, condicionada la seva devolució a l'efectiva justificació de la despesa 
subvencionada. 

 
•  En tot cas, serà requisit imprescindible per a l'efectiu pagament de qualsevol subvenció 

la justificació d'haver fet constar la col·laboració econòmica de l'Ajuntament en tots els 
cartells i/o fulletons anunciadors de l'actuació subvencionada, amb reproducció, en lloc 
preferent de l'escut municipal.   

 
• Les subvencions, el beneficiari de les quals s'assenyali expressament al pressupost, 

originaran la tramitació de document AD, a l'inici de l'exercici. 
 
4.- Altres subvencions originaran document AD al moment del seu atorgament. 
 
5.- Perquè es pugui lliurar l'ordre de pagament de la subvenció és imprescindible que el Servei 
gestor acrediti que s'han acomplert les condicions exigides. 
 
Si dites condicions, per la seva pròpia naturalesa, han de complir-se amb posterioritat a la 
percepció de fons, el servei gestor detallarà quin és el període de temps en que, en tot cas, 
aquelles s'hauran de complir.     
 
6.- En l'últim supòsit, la Intervenció registrarà aquesta situació de fons pendents de justificació, a fi 
d'efectuar el seu seguiment i proposar les mesures procedents. 
 
No serà possible efectuar cap pagament per concessió de subvencions quan hagués transcorregut 
el període referit al punt 5, sense que s'hagi justificat l'aplicació de fons. 
 
7.- Amb caràcter general, per justificar l'aplicació dels fons rebuts, es tindrà en compte: 
 
a)  Quan el destí de la subvenció és la realització d'obra o instal·lació, serà precís que un tècnic 
dels Serveis Municipals es personi al lloc i estengui acta de l'estat en que es trobi l'obra executada. 
 
b)   Quan el destí és l'adquisició de material fungible, la prestació de serveis o un altre de 
naturalesa similar, es requerirà l'aportació de documents originals acreditatius del pagament 
realitzat. 
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8.- El perceptor de qualsevol subvenció haurà d'acreditar que no és deutor de l'Hisenda Municipal, 
extrem que es justificarà mitjançant certificat expedit pel Tresorer. 
 
9.- Quan el beneficiari sigui deutor amb motiu d'un deute vençut, líquid i exigible, l’Ajuntament 
podrà acordar la compensació. 
 
Article 31 - Despeses d'inversió 
 
1.- L'autorització de despeses de primer establiment, i els d'ampliació i millora, es condicionen al 
resultat previ dels corresponents estudis d'adequació a la legalitat. 
 
2.- A l'expedient haurà d'incorporar-se, en tot cas, la següent documentació: 
 
a)  Projecte, plànols i memòria (quan s’escaigui). 
b)  pressupost, que contindrà la totalitat del cost. 
Si es precisés de l'execució d'obres d'urbanització, s'avaluarà el cost  d’aquestes. 
c)  Plec de condicions. 
d) Constància de que s'ha incoat l'expedient d'imposició de contribucions especials  o quotes 
urbanístiques o informe de la seva improcedència. 
e)  Amortització, raonant la vida útil estimada. 
f) Estimació de les despeses de funcionament i conservació en exercicis futurs, quanties que seran 
informades per Intervenció en quant a la possibilitat de cobertura als anys successius. 
g)  Proposta d'aplicació pressupostària. 
h)  En cas de que l'actuació comporti compromisos d'inversió per exercicis futurs, haurà de constar 
informe favorable d'Intervenció relatiu al compliment del que estableix l'article 33. 
i) En cas de que les obres afectin a elements d’estabilitat, seguretat o estanquitat, s’incorporarà a 
l’expedient informe de supervisió.   
 
Article 32 -  Contractes menors.  
 
1.- El límit legal d’adjudicació directa de contractació, és el que estableix l’article 138.3 del Reial 
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes 
del sector públic.  
  
2.-  En cap cas podran superar-se els límits següents (IVA exclòs):  
 

Per obres          50.000 € 
Altres contractes      18.000 € 

 
Aquests límits quedaran modificats automàticament quan entri en vigor la norma que els modifiqui. 
 
2.- Les quanties anteriors només es podran superar en casos d'emergència o reconeguda 
urgència, requerint-se informe del Secretari Interventor. 
 
3.- Excepte en els casos singulars legalment previstos, o en aquells en que la quantia no excedeixi 
de 3.000 €, als expedients de contractació directa haurà de quedar constància de que, abans de 
l'adjudicació, s'ha consultat al menys a tres empreses. 
 
Article 33 - Despeses plurianuals 
 
1.- Podran adquirir-se compromisos de despesa que hagin d’estendre’s  a exercicis futurs per 
finançar inversions i transferències de capital, sempre que la seva execució s’iniciï en el present 
exercici, i que el volum total de les despeses compromès pels quatre anys successius  no superi 
els límits del 70, 60, 50 i 50 per 100 de la suma de crèdits inicials consignats a cada article. 
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2.- En el cas de contractes d'arrendaments, subministraments, assistència tècnica, prestació de 
serveis i execució d'obres de manteniment, els límits de despesa aplicable als quatre anys 
següents són el 70, 60, 50 i 50 per cent, computats sobre els crèdits inicials dels respectius articles 
a l'exercici corrent,   de conformitat a la vinculació establerta en aquestes Bases. 
 
3.- En el cas d’arrendament de bens immobles o equips, serà precís informe d'intervenció sobre 
estimació de cobertura en exercicis futurs. 
 
4.- Respecte a les càrregues financeres, haurà de complir-se el que estableix la normativa vigent 
respecte a endeutament. 
 

CAPÍTOL IV - PAGAMENTS A JUSTIFICAR I BESTRETES DE CAIXA FIXA 
 
Article 34 - Pagaments a justificar 
 
1.- Només s'expediran ordres de pagament a justificar amb motiu d'adquisicions o serveis 
necessaris, el pagament del qual no pugui realitzar-se amb càrrec a les bestretes  de caixa fixa i en 
els que no sigui possible disposar de comprovants amb anterioritat a la seva realització. 
 
2.- L'autorització correspon a l'Alcalde. 
 
3.- En el termini de tres mesos, els perceptors hauran d'aportar a Intervenció els documents 
justificatius del pagament, reintegrant les quantitats no invertides. 
 
4.- Els fons només poden ser destinats a la finalitat per la qual es van concedir i els comprovants 
han de ser documents originals. 
5.- De la custòdia de fons se'n responsabilitzarà el perceptor. 
 
Article 35 – Bestretes de  caixa fixa 
 
1.- Amb caràcter de bestretes de caixa fixa, es podran efectuar provisions de fons, a favor dels 
habilitats que proposi el Tresorer, per atendre les despeses que es relacionen a continuació: 
 
• Reparació i conservació (material i petites reparacions). 
• Actuacions artístiques i similars. 
• Material ordinari no inventariable (d'oficina i altre). 
• Atencions protocol·làries i representatives. 
• Dietes. Despeses de locomoció. Altres indemnitzacions. 
• Atencions benèfiques i assistencials. 
• Subministraments. 

 
2.- Seran autoritzats per l'Alcalde i el seu import no podrà excedir de la quantia estimada de la 
despesa anual pel respectiu concepte. 
 
3.- A mesura que les necessitats de tresoreria aconsellin la reposició de fons, els habilitats rendiran 
comptes davant el Tresorer, que les conformarà i traslladarà a Intervenció per la seva censura. 
Dites comptes seran aprovades per l’Alcalde. 
 
4.- Quan a la comptabilització, s'observaran aquestes regles: 
a)  La provisió de fons no s'aplicarà a la comptabilitat pressupostària i originarà un càrrec al compte 
562 amb abonament al compte 571, de Bancs. 
 
Simultàniament, a les partides pressupostàries on hauran de ser aplicades les despeses, es 
procedirà a efectuar una retenció de crèdit per l'import de la provisió que correspongui. 
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b)   Al moment de la cancel·lació parcial, prèvia a les successives reposicions de fons, s'abona el 
compte 562, amb càrrec a comptes del subgrup 57. 
 
c)   Aprovats els comptes a què es refereix el punt 3, s'expediran les ordres de pagament de 
reposició de fons amb aplicació als conceptes pressupostaris que corresponguin les quantitats 
justificades. 
 
En l'expedició d'aquestes ordres de pagament no s'utilitzaran les retencions  de crèdit efectuades, 
llevat que s'hagués esgotat el crèdit disponible, o quan, per l'avançat de l'exercici o altres raons, no 
procedeixi la reposició de fons, en tal cas els pagaments justificats s'aplicaran a les respectives 
partides amb càrrec a les retencions de crèdit. 
 
6.- Els fons estaran situats en un compte bancari a nom de l'habilitat, en la que no es podrà 
efectuar altres ingressos que els procedents de l’Ajuntament (per les provisions i reposicions de 
fons). 
 
Les sortides de fons s'efectuaran mitjançant taló, o ordre de transferència bancària i només es 
destinaran al pagament de les despeses per l'atenció de la qual es va concedir la bestreta de caixa 
fixa. 

 
 
 

TÍTOL III 
 

DELS INGRESSOS 
 
Article 36 - Tresor Públic Municipal 
 
1.- Constitueixen el Tresor Públic Municipal tots els recursos financers de l'Ajuntament i dels seus 
Òrgans de Gestió directa, tant per operacions pressupostàries com no pressupostàries. 
 
2.- El Tresor municipal es regirà pel principi de caixa única. 
 
Article 37 - Pla de Tresoreria 
 
1.- Correspondrà al tresorer o tresorera elaborar el pla trimestral de tresoreria, que serà aprovat pel 
Regidor d'Hisenda i/o l'Alcalde. 
 
2.- La gestió dels recursos líquids es portarà a terme amb el criteri d'obtenció de la màxima 
rendibilitat, assegurant en tot cas la immediata liquides pel compliment de les obligacions en els 
seus venciments temporals. 
 
3.- Els recursos que puguin obtenir-se en execució del pressupost es destinaran a satisfer el 
conjunt d'obligacions, llevat que es tracti d’ingressos específics afectats a fins determinats; tenen 
aquesta condició els següents: 

• Contribucions especials i quotes urbanístiques. 
• Subvencions finalistes. 
• Producte d'alienació de patrimoni. 
• Préstecs per inversions    

 
Article 38 - Reconeixement de drets 
 
1.- Procedirà el reconeixement de drets de seguit que es conegui que ha existit una liquidació a 
favor de l'Ajuntament, que pot procedir de la pròpia Corporació, d'una altra Administració, o dels 
particulars. En particular, s'observaran les regles dels punts següents. 
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2.- En les liquidacions de contret previ, d'ingrés directe,  es comptabilitzarà el reconeixement de 
drets -compte 430- quan s'aprovin les liquidacions. 
  
3.- En les liquidacions de contret previ, 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 presenten i s'ha ingressat el 
seu import.  
 
5.- En el cas de subvencions o transferències a rebre d'una altra Entitat al moment en que es 
disposi de l'acord formal de concessió. 
 
6.- Respecte a la participació en Tributs de l'Estat, mensualment quan tingui lloc la recepció de 
fons. 
 
7.- Als préstecs concertats, quan es produeixin les disposicions de fons. 
 
8.- En interessos i altres rendes quan tingui lloc la meritació.  
 
 
Article 39 - Tributs i preus públics de cobrament periòdic 
 
1.- El negociat de rendes i exaccions elaborarà els padrons de tributs de cobrament periòdic, a la fi 
dels quals els serveis gestors comunicaran les incidències conegudes que poguessin afectar a 
aquells. 
 
2.- A principis d'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 cobrament. 
 
3.- Així mateix, es publicarà el període per pagar en voluntària els preus públics de caràcter 
periòdic. 
 
4.- La via de constrenyiment dels ingressos a què es refereixen els punts 2 i 3, s'iniciarà al dia 
següent de la conclusió del període de cobrament voluntari. 
 
5.- En quant als cobraments de tributs i preus públics la gestió dels quals hagi estat delegada al 
Consorci de Recaptació  Ripollès Cerdanya, s'observaran aquestes regles: 

 
a) Les incidències conegudes per l'Ajuntament es comunicaran a l'Oficina de recaptació, a 

l'objecte de que pugui procedir-se a l'actualització de padrons. 
b) L'aprovació i exposició pública de padrons s'efectuarà per l'Ajuntament. 
c) La comptabilització del reconeixement de drets tindrà lloc quan finalitzi el període 

d'exposició al públic dels padrons aprovats.  
 
Article 40 - Liquidacions d'ingrés directe 
 
1.- La Intervenció adoptarà les mesures procedents per a assegurar la puntual realització de les 
liquidacions tributàries i procurar el millor resultat de la funció recaptatòria. 
 
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 recaptatòria, així com el recompte de valors. 
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3.- Pel que fa a anul·lacions, suspensions, aplaçaments i fraccionament del pagament, serà 
d'aplicació l'Ordenança General de Recaptació. 
 
4.- Respecte a les liquidacions d'ingrés directe, l'elaboració de les quals hagi estat delegada al 
Consorci de Recaptació Ripollès Cerdanya, es comptabilitzarà el reconeixement de drets quan el 
Servei de Recaptació  traslladi a l'Ajuntament relació de les liquidacions aprovades. 
 
Article 41 - Comptabilització de cobraments 
 
1.- Els ingressos procedents de recaptació, en tant que no es conegui la seva aplicació 
pressupostària, es comptabilitzaran com a ingressos pendents d'aplicació. Sense perjudici del qual, 
els fons estaran integrats a la caixa única. 
 
2.- En quant a la resta d'ingressos que ha de percebre la Corporació, es formalitzaran mitjançant 
manament d'ingrés, aplicat al concepte pressupostari procedent i expedit al moment en que 
Intervenció conegui que s'han ingressat els fons. 
 
3.- Quan els Serveis gestors tinguin informació sobre concessió de subvencions, hauran de 
comunicar-ho a Tresoreria, a fi de que pugui efectuar-se el seguiment puntual. 
 
4.- Tresoreria controlarà que no existeixi cap abonament en comptes bancaris pendent de 
formalització comptable. 
 
Article 42 - Contractació de préstecs i operacions de tresoreria 
 
1.- Préstecs: durant el present exercici no es preveu la contractació d’operacions de crèdit ni a llarg 
ni a curt termini.  
 
2.- Operacions de tresoreria: S'autoritza la concertació d'operacions de tresoreria per atendre 
necessitats transitòries, per un període màxim d'un any i el límit del 30% dels recursos ordinaris 
liquidats, i resta de condicions, sempre que les normes legals d’aplicació ho permetin.  
 
Per la formalització de préstecs, avals i pòlisses s'estarà al que disposa la legislació vigent al 
respecte, i serà preceptiu informe jurídic del Secretari, a més de l'informe de l'Interventor.   
 

 
TÍTOL IV 

 
LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST 

 
Article 43 - Operacions prèvies  en l'estat de despeses 
 
1.- A la fi de l'exercici, es verificarà que tots els acords municipals que impliquen reconeixement 
d'obligació han tingut el seu reflex comptable en fase "O". 
 
En particular, les subvencions concedides el pagament de les quals no hagi estat ordenat a la fi de 
l'exercici, es comptabilitzaran en fase "O", encara que l'efectiva percepció de fons resti 
condicionada al compliment d'alguns requisits. 
 
2.- Els serveis gestors recaptaran dels contractistes la presentació de factures dins de l'exercici. 
Sense perjudici del qual, es verificarà l'estat de determinades despeses per consums o serveis 
imputables a l'exercici de les quals, el reconeixement d'obligacions no ha arribat a formalitzar-se 
per no disposar a 31 de desembre de les factures. 
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Quan siguin despeses corrents i obri informe del Servei gestor justificant que ha tingut lloc 
l'adquisició o servei, les factures a rebre tindran la consideració de document "O". 
 
3.- Els crèdits per despeses que l'últim dia de l’exercici no estiguin afectats al compliment 
d'obligacions reconegudes quedaran anul·lats, sense més excepcions que les derivades dels punts 
anteriors i de la incorporació de romanent, al que es refereix l'article 14. 
 
Article 44 - Operacions prèvies en l'estat d'ingressos 
 
1.- Tots els cobraments haguts fins el 31 de desembre han de ser aplicats al pressupost que es 
tanca, i a aquest fi es donaran les instruccions pertinents al Recaptador. 
 
2.- Es verificarà la comptabilització del reconeixement de drets en tots els conceptes d'ingrés, de 
conformitat amb el previst a l'article 38. 
 
Article 45  - Tancament del pressupost 
 
1.- El tancament i liquidació dels pressupostos de l'Ajuntament i els seus organismes autònoms 
s'efectuarà el 31 de desembre. 
 
2.- Els estats demostratius de la liquidació així com la proposta d'incorporació de romanent, hauran 
de realitzar-se abans del dia primer de març de l'any següent. 
 
3.- La liquidació del pressupost serà aprovada per l’Alcalde o, per delegació d’aquest, per la Junta 
de Govern,  donant compte al Ple en la primera sessió que celebri. 
 
4.- Si de la liquidació aprovada es desprengués que no compleix els objectius d’equilibri 
pressupostari en els termes definits pel sistema europeu de comptes nacionals i regionals (SEC 
95), en la mateixa sessió del Ple en la que es doni compte, s’aprovarà l’escenari  pressupostari 
plurianual a què es refereix l’art. 21 del RD 1463/2007, de 2 de novembre, que aprova el reglament 
aplicable als ens locals en matèria d’estabilitat pressupostària.  
 
Article 46 - Romanent de Tresoreria 

1.- Estarà integrat per la suma de fons líquids i drets pendents de cobrament, deduint les 
obligacions pendents de pagament i els drets que es considerin de difícil recaptació. 

2.- Es consideraran ingressos de difícil recaptació els d'antiguitat superior a 2 anys, llevat que les 
especials característiques del dret, o del deutor, justifiquin una altra consideració. 

El capital pendent de cobrament es  minorarà, en concepte de dubtós cobrament,  en funció de 
l’antiguitat i l’import dels deutes, la naturalesa dels recursos i els percentatges de recaptació tant en 
executiva com en voluntària. En qualsevol cas, això no implicarà l’anul·lació del dret reconegut ni 
en produirà la baixa. 

S’aplicaran els percentatges següents, segons el criteri mínim suggerit per la Sindicatura de 
Comptes: 

 

Pendents de cobrament (cap. 1 i part 
capitol  3) Pressupost d’ingressos 

(%) estimacions de dubtosa cobrabilitat 

Exercici actual     0% 
1r. any immediatament anterior  25% 
2n. any     25% 
3r. any  50% 
4t. any  75% 
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5è.any 75% 
6è. i anteriors 100% 

 
3.- Si el romanent de tresoreria fos positiu, podrà constituir font de finançament de modificacions 
de crèdit a l’exercici següent, amb les limitacions que contempla la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.  
 
4.- Si el romanent de tresoreria fos negatiu, el Ple haurà d'aprovar, a la primera sessió que celebri 
des de la liquidació del pressupost, la reducció de despeses per quantia igual al dèficit, d'acord 
amb el previst a l'article 15. En el seu defecte, s’haurà de procedir a l’aprovació del pressupost del 
següent exercici amb un superàvit inicial equivalent.  
 

 
 

TÍTOL V 
 

BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS MUNICIPALS 
 
 

1.- Aquest apartat té per objecte establir les normes generals per a la sol·licitud, la concessió, la 
justificació i el pagament de les subvencions que atorgui l’Ajuntament de Camprodon a l’empara 
del que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), i el seu 
reglament de desenvolupament, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (RLGS). 
 
2.- Les subvencions atorgades per l’Ajuntament de Camprodon tenen caràcter anual, voluntari i 
eventual. Podran ser revocades o reduïdes, no generaran cap dret i no es podran al·legar com a 
precedent. 
 
3.- Es considera subvenció qualsevol lliurament de fons realitzat per l’Ajuntament a favor de 
persones públiques o privades, sempre que el lliurament es realitzi sense contraprestació directa 
dels beneficiaris i que estigui subjecte al compliment d’una determinada finalitat d’utilitat pública o 
interès social. 
 
4.- A l’empara de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), i el seu 
reglament de desenvolupament, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (RLGS), 
s’assenyala que el Pla Estratègic de subvencions de l’Ajuntament de Camprodon per l’any 2016 
contempla les subvencions que s’han vingut desenvolupant en els darrers anys i que s’agrupen en 
els següents objectius: 
 

a) Dinamitzar l’activitat econòmica i turística del municipi fomentant les activitats de 
l’associació de comerç i turisme. 
b) Fomentar les activitats festives i de lleure realitzades pel teixit associatiu del municipi. 
c) Fomentar les activitats culturals, educatives i esportives. 
d) Solidaritat, cooperació i prestacions socials. 

 
Aquest pla es desenvoluparà al llarg de l’exercici 2016, sense perjudici de que pugui tenir 
continuïtat en exercicis futurs i presenta un cost que es finançarà íntegrament amb fons propis de 
l’Ajuntament de Camprodon, d’acord amb les aplicacions pressupostàries que s’indiquen a 
continuació: 
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Dinamització econòmica i turística 

Subvenció Import Aplicació 
pressupostària 

Procediment 
concessió 

Subvenció Associació de Comerç i 
Turisme de Camprodon 4.000,00€ 1.4320.48901 Directe 

Total 4.000,00€   
 

Foment activitats festives i de lleure de les associacions del municipi 

Subvenció Import Aplicació 
pressupostària 

Procediment 
concessió 

Subvencions festes populars nuclis 7.500,00€ 1.9420.46800 Directe 
Col·laboració local cinema 5.100,00€ 1.1623.20000 Directe 
Total 12.600,00€   

 
Foment activitats culturals, educatives i esportives 

Subvenció Import Aplicació 
pressupostària 

Procediment 
concessió 

Subvencions activitats esportives 10.938,00€ 1.3410.46800 Directe 
Subvencions altres iniciatives culturals i 
educatives  8.400,00€ 1.9420.48900 Directe 

Conveni UE Camprodon finançament 
Camp de Gespa 16.900,00€ 1.9430.76801 Directe 

Total 36.238,00€   
 

Solidaritat, cooperació i prestacions socials 

Subvenció Import Aplicació 
pressupostària 

Procediment 
concessió 

Fons Català de Cooperació  150,00€ 1.9420.46900 Directe 
Altres actuacions de cooperació i 
solidaritat 850,00€ 1.9420.46900 Directe 

Prestacions socials  1.000,00€ 1.9420.48900 Directe 
Total 2.000,00€   

 
5.- Les sol·licituds es presentaran, mitjançant el model normalitzat disponible a la web de 
l’Ajuntament, en el registre d’entrada de l’Ajuntament o per qualsevol dels mitjans assenyalats en 
l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú. 
 
6.- Correspondrà a la Junta de Govern, per delegació de l’alcaldia, la resolució de l’atorgament de 
subvencions. 
 
DILIGÈNCIA D’APROVACIÓ: Les presents bases d’execució del pressupost han estat aprovades pel Ple de 
la Corporació en sessió celebrada el dia 29 de desembre  de 2015. 
     EL SECRETARI,                                                                                      VIST I  PLAU  
                L'ALCALDE       
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PRESSUPOST MUNICIPAL PER A L'EXERCICI DE 2016 
 
    

"MEMÒRIA EXPLICATIVA DEL SEU CONTINGUT I DE LES PRINCIPALS  
MODIFICACIONS QUE PRESENTA EN RELACIÓ AMB EL DE L'ANY 2015  

 
 
F. Xavier Sala Pujol, Alcalde President de l’Ajuntament de Camprodon, en compliment 
d'allò que disposa l'apartat 1, a). de l'Art. 168 de del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals aprovat per RD 2/2004, de 5 de març, dicta la present memòria explicativa 
del Pressupost municipal per a l'exercici de 2014 el contingut del qual és, en síntesi, el 
següent: 
 
A) PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT: 
 
DESPESES : 

 
Despeses corrents: 
 
Capítol I (Despeses de personal): S’han pressupostats crèdits suficients  per tal de fer front 
a les retribucions i quotes socials del personal,  funcionari i laboral, d'acord amb les places 
contemplades en la plantilla i relació de llocs de treball proposats. Contempla, com a 
principal novetats, crèdit per a cobrir la nova plaça d’intervenció i una nova plaça de vigilant 
municipal a més de la restitució de la part pendent de la paga extra de desembre del 2012  
suprimida pel RD-L 20/2012, així com les previsions d’increment salarial de la LPGE pel 
2016. El crèdit total del Capítol suposa un augment del 5,67 % en relació amb el pressupost 
inicial per 2015. 
 
Capítol II (Despeses en bens corrents i serveis) la suma dels crèdits pressupostats suposa 
un augment del 13,75% sobre la previsió de l'any 2015. Les principals variacions provenen 
de l’augment de la partida pel manteniment de jardineria degut a la previsió d’externalització 
del servei, la creació d’una nova partida per a la organització i promoció de fires i mercats i 
una nova partida també per a uns treballs de millora a les instal·lacions de la piscina i 
pavelló Llandrius necessaris per als controls de legionel·la que s’hi porten a terme. 
 
Els capítols III i IX recullen els crèdits necessaris per efectuar el pagament d'interessos i 
amortitzacions de capital, corresponents a l'exercici, de les operacions de crèdit vigents i les 
contractacions previstes, a més d'altres despeses financeres de caràcter ordinari. En relació 
a l’any 2015 hi ha una disminució del 32% degut a la finalització de l’amortització el juliol de 
2015 del préstec de sanejament del Reial Decret 5/2009. 
 
El capítol IV  presenta un increment del 82,65% en relació a la previsió de l’any 2015 
motivat per l’aportació compromesa a favor de la Residència Geriàtrica Municipal en 
compensació dels beneficis fiscals que s’apliquen als usuaris del municipi. 
 
El capítol V contempla, d’acord amb les prescripcions legals a l’efecte, un fons de 
contingència dotat amb 17.738,91 euros equivalents al 0,5% de la suma de les despeses no 
financeres.   
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Despeses de capital: 
 
En el capítol VI (Inversions Reals) hi figura la previsió de les diferents obres i inversions a 
executar durant l'exercici, per import total de 653.180,77 €; suma inferior a la que figurava 
en aquest mateix capítol en el pressupost de l’exercici anterior, en funció dels projectes 
programats per l’exercici i la incorporació de noves actuacions,  el detall i finançament dels 
quals es contempla en l’annex d’inversions. 
 
El capítol VII  (Transferències de Capital) preveu crèdit per import de 16.900,00 € pel 
finançament de les millores del camp de futbol que va efectuar l’UE Camprodon. 
 
El capítol VIII (Actius financers) contempla crèdit pressupostari per import de 9.000 € amb 
destí a bestretes de sou a favor de treballadors, d’acord amb el Conveni col·lectiu en vigor. 
 
INGRESSOS : 
 
Recursos ordinaris:  
 
El capítol 1,  experimenta un increment del 9,36% en relació amb l’exercici 2015 degut 
fonamentalment a la regularització cadastral.  
 
El capítol 2,  experimenta una disminució de l’11’77%, d’acord amb l’evolució de l’activitat 
immobiliària. 
 
En el capítol 3 (Taxes i Altres Ingressos), els rendiments s'han calculat en funció del 
contingut de les respectives Ordenances fiscals aprovades, els padrons vigents en l'exercici 
anterior i la recaptació efectiva durant 2014 i 2015.  En conjunt el capítol disminueix un 
37,36% bàsicament degut a l’eliminació de les quotes urbanístiques previstes al 2015, no 
havent experimentat variacions significatives els ajustos de les previsions a la realitat 
econòmica. 
 
Les previsions en el Capítol 4 (Transferències corrents) disminueix un 2,53% d’acord amb 
els ajuts rebuts i programats durant l’últim any procedents de la Diputació i la Generalitat.  
 
En el Capítol 5 (Ingressos patrimonials), es preveu una dotació de 498,49 € respecte els 
610,00  euros pressupostats l’any anterior.  
 
Recursos de capital :  
 
Pel finançament de les inversions detallades en el capítol 6 de l'estat de despeses, s'han 
previst ingressos de les subvencions detallades en el capítol VII per import de 384.686,48€ 
del programa INTERREG/POCTEFA europeu per a la “Rehabilitació de cal Marquès i 
convent del Carme” i 65.000,00 euros de la Diputació de Girona. 
 
Les transferències de capital del capítol 7 de despeses, per import de 16.900€ es financen 
amb recursos propis (capítols I a V) procedents de l’estalvi per diferència entre ingressos i 
despeses ordinàries.  
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El capítol VIII (Actius financers)   preveu consignació pel mateix import de les despeses 
consignades per bestretes al personal.  
 
El capítol IX  (Passius financers)  no contempla la contractació de cap operació 
d’endeutament. 
 
 
B) PRESSUPOST DE L’ORGANISME AUTÒNOM RESIDÈNCIA GERIÀTRICA 

MUNICIPAL L’HOSPITAL: 
 
 
DESPESES : 
 
Despeses corrents: 
 
Capítol I (Despeses de personal): S’han pressupostats crèdits suficients  per tal de fer front 
a les retribucions i quotes socials del personal d'acord amb les places contemplades en la 
plantilla i relació de llocs de treball proposats. El crèdit total del capítol suposa una 
disminució de 4.019,59 euros en relació amb el pressupost inicial per 2015. 
 
Capítol II (Despeses en bens corrents i serveis) la suma dels crèdits pressupostats suposa 
un disminució de 19.287,09 euros sobre la previsió de l'any 2015. Les variacions puntuals 
consisteixen en ajustos de determinades partides en funció de la seva evolució durant 
l’exercici anterior i la necessitat de contenció que imposa la situació econòmica actual.  
  
Els capítols III recull únicament  el crèdit necessari per efectuar el pagament de despeses 
financeres de caràcter ordinari (comissions) pel mateix import de l’any 2015 (700 euros).  
 
 
Despeses de capital: 
 
En el capítol VI (Inversions Reals) no hi figura cap inversió.  
 
 
INGRESSOS : 
 
Recursos ordinaris:  
 
En el capítol 3 (Taxes i Altres Ingressos), els rendiments s'han calculat en funció del 
contingut de les respectives Ordenances fiscals aprovades, els padrons vigents en l'exercici 
anterior i la recaptació efectiva durant 2014 i 2015.  En conjunt el capítol disminueix en 
9.279,87 euros. 
 
Les previsions en el Capítol 4 (Transferències corrents) es preveu una disminució 
d’ingressos  procedents de la Generalitat  de 36.000,00 euros i un augment de les 
transferències procedents de l’Ajuntament de 21.413,19 euros.  
 
En el Capítol 5 (Ingressos patrimonials), es preveu una dotació de 11.200,00 €, similar a la 
del 2015 (10.640,00 euros).  
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Recursos de capital :  
 
No s'han previst ingressos per transferències de capital ja que no es preveuen inversions. 
 
En conjunt, el pressupost de la Residència es redueix en 23.306,68 euros en relació amb el 
pressupost inicial de l’exercici anterior.  

 
 

C) PRESSUPOST DE L’ORGANISME AUTÒNOM FUNDACIÓ PÚBLICA MUNICIPAL 
MUSEU ISAAC ALBÉNIZ: 

 
DESPESES : 
 
Despeses corrents: 
 
Capítol II (Despeses en bens corrents i serveis) la suma dels crèdits pressupostats suposa 
un augment de 6.958,00 euros respecte la previsió inicial de l'any 2015.  
 
Els capítols III recull únicament  el crèdit necessari per efectuar el pagament de despeses 
financeres de caràcter ordinari (comissions) per import de 500 euros.  
 
 
INGRESSOS : 
 
Recursos ordinaris:  
 
En el capítol 3 (Taxes i Altres Ingressos), els rendiments s'han calculat en funció de la 
recaptació efectiva durant 2014 i 2015.  En conjunt el capítol s’incrementa  en 5.958,00 
euros. 
 
Les previsions en el Capítol 4 (Transferències corrents) experimenten un augment de 
1.000,00 euros.  
 
En conjunt, el pressupost de la Fundació augmenta en 6.958,00 euros en relació amb el 
pressupost inicial de l’exercici anterior.  
 
El pressupost apareix anivellat i d’acord amb el següent resum per capítols:  
 

INGRESSOS:  
     

      CAPÍTOL Ajuntament Hospital G. F.P. 
MUSEU ajusts CONSOLIDAT 

Capítol  I   Impostos Directes 1.731.627,28 €    1.731.627,28 € 
Capítol  II  Impostos Indirectes 44.118,34 €    44.118,34 € 

Capítol III  Taxes i altres ingres. 1.074.185,88 € 771.900,00 € 21.158,00 €  1.867.243,88 € 

Capítol IV  Transfer. Corrents 727.728,77 € 352.000,00 € 13.600,00 € 48.800,00 € 1.093.328,77 € 
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Capítol V   Ingressos de patrimoni 498,49 € 11.200,00 €   11.698,49 € 

Capítol VI   Aliació inv. Reals - -      - 
Capítol VII  Transfer. Capital 449.686,48 € -  - 449.686,48 € 
Capítol VIII Actius financers 9.000,00 € -      9.000,00 € 
Capítol IX  Passius  Financers -    -      -    

Totals INGRESSOS 4.036.845,24 € 1.135.100,00 € 34.758,00 € 48.800,00 € 5.206.703,24 € 

          
 

      DESPESES:  
                 

CAPÍTOL Ajuntament Hospital G. F.P. 
MUSEU ajusts CONSOLIDAT 

Capítol I  Desp. Personal 1.003.554,20 € 924.075,24 € -   - 1.927.629,44 € 

Capítol II Béns corrents/serveis  1.684.238,84 € 210.324,76 € 34.258,00 € - 1.928.821,60 € 

Capítol III Desp. Financeres 41.834,89 € 700,00 € 500,00 € -- 43.034,89 € 
Capítol IV Tranfer. Corrents 148.073,99 € - - 48.800,00 €  148.073,99 € 
Capítol V Fons de contingència 17.738,91 €  - - 17.738,91 € 
Capítol VI Inversions Reals 653.180,77 € - - - 653.180,77 € 
Capítol VII Tranfer. Capital 16.900,00 € -    - - 16.900,00 € 
Capítol VIII Actius financers 9.000,00 € -    - - 9.000,00 € 
Capítol IX Passius Financers 462.323,64 € -    - - 462.323,64 € 

Totals DESPESES 4.036.845,24 € 1.135.100,00 € 34.758,00 € 26.386,81 € 5.206.703,24 € 
 
 
L’ALCALDE PRESIDENT 
 
F. Xavier Sala Pujol 
 
 
 
 
 
 
 
Camprodon, 22 de desembre de 2015 
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PRESSUPOST MUNICIPAL PER A L’EXERCICI DE 2016 
 

 I N F O R M E    E C O N O M I C   F I N A N C E R 
 
En LUIS LÓPEZ i GARCIA, Secretari de l'Ajuntament de Camprodon, en compliment del que 
disposa l'Art. 168, 1, e) del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat per 
RD 2/2004, de 5 de març, en relació amb el pressupost d'aquesta Corporació per a l'exercici 
de 2016  tinc a be emetre el següent  
 
INFORME: 
 
PRIMER.- ADAPTACIÓ A LA NORMATIVA LEGAL. 
 
El present pressupost s'ha adaptat a les disposicions del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, a l'Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda EHA/3565, de 3 de desembre de 
2008, i a la modificació HAP/419, de 14 de març de 2014, sobre estructura dels pressupostos. 
 
El pressupost s’ajusta al Pla d’Ajust aprovat pel Ple de l’Ajuntament el dia 30 de març de 2012 
en el marc del Reial Decret 4/2012, de 24 de febrer i al marc pressupostari aprovat pel Ple de 
l’Ajuntament en sessió del dia 27 de setembre de 2013.  

 
SEGON.- BASES UTILITZADES PER A L’AVALUACIÓ DELS INGRESSOS  
CONSIGNATS EN EL PRESSUPOST. 
 
Capítol 1 (Impostos directes), l'import del rendiment de l'Impost sobre béns immobles  es 
manté respecte al pressupost l’any anterior en preveure la neutralització de l’increment per 
actualització  de valors cadastrals amb la reducció del tipus de gravamen d’urbana.  
 
L’impost sobre vehicles  es pressuposta amb una reducció del 4,20% respecte a 2015, que és 
el resultat d’haver aplicat la disminució de les baixes produïdes durant l’exercici i la recaptació 
efectiva. 
 
L’impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana augmenta un 28,35% a 
la vista de l’evolució positiva de la recaptació efectiva dels darrers mesos i d’acord amb les 
previsions del mercat immobiliari  per l’exercici.  
 
L’impost sobre activitats econòmiques es pressuposta amb una disminució del 7,86% respecte 
a 2015 d’acord  amb el resultat de la recaptació efectiva del darrer any. 
 
Tot plegat conforma el primer capítol del pressupost amb un increment del 9,36% 
 
Capítol 2 (Impostos indirectes), el rendiment de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres es pressuposta en 44.180,34 tenint en compte la recaptació efectiva de l’últim any, un 
11,76 % menys.  
 
Capítol 3 (Taxes i Altres Ingressos), els rendiments s'han calculat en funció del contingut de 
les respectives Ordenances fiscals aprovades, els padrons vigents en l'exercici anterior i la 
recaptació efectiva durant  2015.  
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• Els ingressos per  taxes per serveis bàsics (aigua, escombraries i  cementiri), s’ajusta a 
l’evolució de la recaptació de l’exercici anterior cosa que significa una disminució del 
8,94%.  

• Els ingressos derivats de la taxa per serveis socials i preferents s’incrementa un 5,75% 
atenent a la Ordenança Fiscal vigent i al nombre d’usuaris dels serveis de la llar d’infants. 

• Les taxes sobre activitats de competència local incrementen el seu rendiment en un 
67,99% d’acord amb la recaptació de l’any anterior pels mateixos conceptes.  

• Disminueix un 50,38%  la previsió d’ingrés per les taxes per ocupació de sòl, subsòl i vol, 
d’acord amb la recaptació neta de l’exercici anterior.  

• La previsió de reintegrament de pressupostos tancats disminueix un 20,26% en funció de 
la situació de les obligacions reconegudes a favor de la Corporació.  

• Disminueix un 5% la previsió d’ingressos per multes a la vista dels expedients 
sancionadors en tràmit i l’evolució del 2015.   

• L’article 39 (altres ingressos) contempla, a més a més,  ingressos compromesos d’acord 
amb la necessitat d’ajustar els crèdits a la previsió real d’ingressos en la matèria.   

 
En conjunt el capítol 3 disminueix en un 37,35% degut a que, a diferència de l’exercici 
anterior, no es preveuen ingressos finalistes pel finançament d’actuacions de 
desenvolupament urbanístic (quotes i contribucions especials).  
 
Capítol 4 (Transferències corrents), disminueix un 2,52% tenint en compte les 
transferències rebudes al 2015.  
 
Capítol 5 (Ingressos patrimonials), es preveu una disminució del 18,28% per raó de  l’ajust 
ingressos procedents de l’aprofitament de pastures. 
 
Capítol 6 (Alienació d’inversions reals) no es  preveu ingressos en aquest capítol. 
 
Capítol 7 (Transferències de capital), es consigna una subvenció de 50.000,00 euros 
procedent de la Diputació  de Girona amb destí al finançament de diverses inversions,   una 
altra de 384.686,48 euros procedent del programa europeu INTERREG/POCTEFA per la 
inversió de “Rehabilitació dels edificis de Cal Marquès i convent del Carme” i 15.000,00 euros 
procedents del Pla Especial d’Inversions Sostenibles de la Diputació de Girona.  
 
TERCER.- BASES UTILITZADES PER AL CÀLCUL DE LES OPERACIONS DE CRÈDIT 
PREVISTES EN EL PRESSUPOST. 
 
El Capítol 9 (Passius financers) no preveu la concertació de cap  préstec durant el present 
exercici.  
 
QUART.- SUFICIÈNCIA DELS CRÈDITS PRESSUPOSTATS DE DESPESES PER 
ATENDRE LES OBLIGACIONS DE LA CORPORACIÓ. 
 
El Capítol 1 de l'estat de despeses recull els crèdits necessaris per atendre les despeses 
derivades de les retribucions, del personal funcionari  i laboral, així com les quotes socials a 
càrrec de l'Ajuntament. S'ha tingut en compte l’augment previst de l’1%, la dotació necessària 
per a retornar la part pendent de paga extra corresponent a desembre de 2012 i dues noves 
places, una d’interventor i una de vigilant. La previsió suposa un augment del 5,67 % en 
relació amb el pressupost inicial de l’exercici anterior. 
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El Capítol 2 recull les despeses dels serveis, havent-se calculat en funció de la despesa 
efectivament realitzada l'any anterior, i en funció de les necessitats previstes per 2016. En 
concret s'ha consignat un augment del 13,75% en relació al pressupost inicial de l’anterior 
exercici. 
 
Els Capítols 3 i 9  recullen els crèdits necessaris per efectuar el pagament d'interessos i 
amortitzacions de capital, corresponents a l'exercici de les operacions de crèdit vigents i les 
contractacions previstes, a més d'altres despeses financeres de caràcter ordinari. Es produeix 
una disminució del 61,33%  en relació amb les previsions inicials del 2015 en el Capítol 3 i una 
disminució del 26,99% en el Capítol 9.  
 
El Capítol 4 contempla un increment del 82,65%.  Les transferències directes a efectuar es 
troben regulades i relacionades nominalment al Títol IV de les Bases d’execució del 
pressupost.  
 
El Capítol 5 contempla, d’acord amb les prescripcions legals a l’efecte, un fons de 
contingència dotat amb 17.738,91 euros, equivalents al 0,5% de despeses no financeres. 
 
El Capítol 6  recull les inversions a efectuar durant l'exercici, per import total  de 653.180,77 €  
les quals queden especificades en l'annex d'inversions adjunt.  
 
El Capítol 7  preveu crèdit per import 16.900 pel finançament de les millores del camp de 
futbol que va efectuar l’UE Camprodon, d’acord amb el conveni subscrit en vigor. 
 
CINQUÈ.- MESURES ADOPTADES PER A L'ANIVELLAMENT DEL PRESSUPOST. 
 
El pressupost apareix anivellat i, en conseqüència no es preveu cap mesura al respecte.  
 
SISÈ.- PRESSUPOST CONSOLIDAT  

 
El pressupost general per l'exercici està integrat pel pressupost del propi ajuntament i el dels 
organismes autònoms Hospital Geriàtric Municipal i Fundació Pública Municipal Museu Isaac 
Albéniz. En ell  s'hi conté l'expressió xifrada i sistemàtica de les obligacions que, com a 
màxim, es poden reconèixer i els drets que es preveuen liquidar durant l'exercici.  

 
SETÈ.- ENDEUTAMENT: DEUTE VIU I ESTALVI NET: 
 
1.- Deute viu : 
 
D’acord amb el contingut de l’article 53 del text refós  de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat per RD 2/2004, de 5 de març, el càlcul del deute viu,  
 

A) Sobre els recursos ordinaris liquidats del pressupost consolidat de 2014 
(4.500.231,19€) dóna el següent resultat: 
 

 Deute total viu LIQUIDAT a 31/12/2014: 3.654.353,01€ /4.500.231,19€ = 81,20% 
 

 Deute viu  a 31/12/2015:  3.262.326,21€ / 4.500.231,19€  = 72,49% 
 
B) Sobre els recursos ordinaris del pressupost CONSOLIDAT 2016  (5.197.703,24€ ): 
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 Deute viu a 31/12/15: 3.262.326,21€ /  5.197.703,24€   =  62,76%.* 
 Deute viu previst a 31.12.16:  (3.262.326,21-462.323,64)/ 5.197.703,24= 53,87% 
 
 
 
2.- Estalvi net: 
 
L’estalvi net, calculat d’acord amb el contingut de l’article 53 del text refós de la Llei d’hisendes 
locals, és el següent: 
 

• Drets ordinaris liquidats a 31-12-14 (Cap.1 a 5) 4.500.231,19 
• Obligacions reconegudes (Cap. 1, 2 i 4) -3.870.628,61 
• Import finançament amb RLT 0,00 
• Diferència (Estalvi brut)        629.602,58 
• Anualitat de préstecs pendents (Cap.3+9)  -498.498,53 
• Anualitat teòrica préstecs  a contractar  -0,00 

 
ESTALVI NET .........................................................                131.104,05€ (2,91%)* 
  
*LÍMITS LEGALS PER REQUERIMENT D’AUTORITZACIÓ (art. 53 TRLHL):  

• Deute viu màxim: 110 %  
• Estalvi net mínim:    0 € 

 
És tot el que s’informa segons el lleial saber i entendre del sotasignant, que sotmeto gustós a 
opinions millor fonamentades. 
 
Camprodon, 23 de desembre de 2015. 
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PRESSUPOST MUNICIPAL PER 2016 
 
Na E. Glòria Escolà Satostegui,  Interventora accidental de l’Ajuntament de 
Camprodon, a la vista de la proposta de pressupost general únic per a l’exercici 2016, 
d’aquest Ajuntament, format pel Sr. President, tinc l’honor d’emetre el següent  
 
INFORME  D’INTERVENCIÓ   
 
De conformitat amb el que disposa l’apartat 4 de l’article 165 del text refós  de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat per RD 2/2004, de 5 de març,  els 
pressupostos de l’Ajuntament, de la Fundació Pública Municipal Museu Isaac Albéniz i 
el de l’Hospital Geriàtric Municipal es presenten sense dèficit inicial. Conté els requisits 
que estableix l’article 164, i va acompanyat de la documentació preceptuada per 
l’article 166.1 del mateix text legal, de la qual cosa es dedueix la seva correcta 
formació legal.  
 
Al projecte hi consta una proposta de bases d’execució del pressupost, que conté, a 
judici del sotasignant, les disposicions necessàries per a una correcta gestió 
pressupostària. 
 

INGRESSOS  DESPESES 
CAP DENOMINACIÓ IMPORT CAP DENOMINACIÓ IMPORT 
1 Impostos directes   1.731.627,28  1 Despeses personal 1.927.629,44  
2 Impostos indirectes 44.118,34   2 Despeses cor. béns i serveis 1.928.821,60   
3 Taxes i altres ingressos 1.867.243,88   3 Despeses financeres    43.034,89  
4 Transf. corrents 1.093.328,77   4 Transf. corrents 148.073,99   
5 Ingressos patrimonials 11.698,49   5 Fons de contingència 17.738,91 
6 Alienació d’inv. reals -   6 Inversions reals 653.180,77   
7 Transf. de capital 449.686,48   7 Transf. de capital 16.900,00   
TOTAL 5.197.703,24  4.735.379,60 

 
Tal com s’observa el pressupost municipal consolidat es troba en una posició 
d’EQUILIBRI inicial +462.323,64 €), computada en termes de capacitat de finançament 
d’acord amb la definició continguda  en el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i 
Regionals, amb la qual cosa, l’Ajuntament es troba en situació d’estabilitat 
pressupostària. 
 
En conclusió, s’INFORMA FAVORABLEMENT la proposta de pressupost per l’exercici 
2016, en el sentit de que ha estat formulat amb estricta observació de les prescripcions 
legals d’aplicació en la legislació sobre hisendes locals, i conté les previsions racionals 
per a atendre les obligacions a les que la Corporació haurà de fer front i els drets que 
hom calcula liquidar durant l’exercici, pels conceptes que l’integren.   
 
En document apart, que consta en l’expedient, es lliura informe econòmic i financer 
sobre el mateix pressupost, a càrrec d’aquest mateix sotasignat; així com informe 
concret sobre estabilitat pressupostària i límit de despesa.  
 



És tot el que s’informa segons el lleial saber i entendre del titular de la Secretaria 
intervenció d’aquest Ajuntament, que gustós sotmeto al superior  criteri de la 
Corporació Municipal. 
 
Camprodon a 22 de desembre de 2015 
 



 
 

Pressupost municipal 
Exercici 2016  

 
AJUNTAMENT DE CAMPRODON 

 
 
 

 
Estat:  AJUNTAMENT  HOSPITAL G. F.P.M.I.ALBENIZ CONSOLIDAT 

Ingressos  4.036.845,24 € 1.135.100,00 €    34.758,00 € 5.206.703,24 € 
Despeses 4.036.845,24 €    1.135.100,00 €   34.758,00 € 5.206.703,24 € 

 



INGRESSOS AJUNTAMENT DE CAMPRODON
Org Econòmica Descripció  PRESSUPOST 2016 

1 11200 IBI RUSTEGA 4.888,36                   
1 11300 IBI URBANA 1.265.454,00           
1 11301 IBI ACTUALITZACIÓ DADES 150.000,00               
1 11500 IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIO MECANICA 172.445,63               
1 11600 IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALOR TERRENYS 57.759,03                 
1 13000 IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES 81.080,26                 

TOTAL CAPÍTOL I 1.731.627,28           
1 29000 IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS 44.118,34                 

TOTAL CAPÍTOL II 44.118,34                 
1 30001 AIGUA SOREA 58.464,00                 
1 31200 LLAR D'INFANTS 68.740,48                 
1 33902 UTILITZACIO INSTAL.LACIONS ESPORTIVES  ENS PRIVATS 3.000,00                   
1 33903 PUBLICITAT PAVELLO MUNICIPAL 3.000,00                   
1 34200 SERVEI CASALET D'ESTIU DE 0 A 3 ANYS 4.800,00                   
1 34402 FESTES JOVENT 300,00                      
1 34403 TORNEIG FUTBOL SALA PAVELLO 6.580,00                   
1 39611 QUOTES URBANISTIQUES C/ GUASCH -                              
1 39612 QUOTES URBANISTIQUES CAMÍ DEL NOC -                              
1 30000 AIGUA GIACSA 184.384,00               
1 30200 RECOLLIDA I TRACTAMENT DE RESIDUS 430.140,00               
1 30900 CONTROL DE TINENÇA DE GOSSOS -                              
1 30901 SERVEI DE CEMENTIRI 7.764,20                   
1 30902 NINXOLS 1.515,00                   
1 30903 SERVEIS FUNERARIS 9.565,16                   
1 32100 LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 10.764,77                 
1 32500 EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS 7.000,00                   
1 32600 RETIRADA DE VEHICLES 1.500,00                   
1 32900 OBERTURA D'ESTABLIMENTS 9.059,90                   
1 32901 TV CABLE TAXA MANTENIMENT 35.935,00                 
1 32902 TV CABLE CONNEXIONS -                              
1 33100 ENTRADA VEHICLES 15.691,00                 
1 33200 O.V.P. PER EMPRESES DE SUBMINISTRAMENTS 47.460,00                 
1 33201 MERCAT 10.069,62                 
1 33500 TAULES I CADIRES 4.539,64                   
1 33900 OCUPACIÓ PRIVATIVA MATERIAL CONSTRUCCIÓ, ETC. 4.178,99                   
1 33901 UTILITZACIO INSTAL.LACIONS ESPORTIVES  ENTITATS 14.598,22                 
1 34400 ACTIVITATS CULTURALS I FESTIVES 6.470,50                   
1 34401 PISCINA 27.397,00                 
1 34900 ANUNCIS I PUBLICITAT -                              
1 36000 VENDES -                              
1 38000 REINTEGRAMENTS DE PRESSUPOSTOS TANCATS 1.000,00                   
1 39100 MULTES 38.000,00                 
1 39200 RECÀRREC D'APRESSAMENT 25.577,98                 
1 39900 ALTRES INGRESSOS DIVERSOS 1.000,00                   
1 39904 MENJADOR LLAR D'INFANTS 35.690,42                 



TOTAL CAPÍTOL III 1.074.185,88           
1 46101 DIPUTACIÓ PLA DE L'ACCIÓ 7.059,26                   
1 46103 DIPUTACIO FONS COOPERACIO EC. I CULT. 34.176,00                 
1 46104 PUOSC MANTENIMENT GENERALITAT 34.795,72                 
1 42000 DE L'ADM. GRAL. DE L'ESTAT P.I.E. 477.386,66               
1 45000 TRANSF.DE L'ADMINISTRACIÓ GRAL.COMUNITAT 19.597,00                 
1 45001 FONS DE COOPERACIO LOCAL 79.504,00                 
1 45002 TRANSF.DE LA DIPUTACIÓ (LLAR D'INFANTS) 37.625,00                 
1 45003 TRANSF. I.E.S. 10.485,13                 
1 45004 FONS DE COOPERACIO LOCAL SUPRAMUNICIPAL -                              
1 45100 TRANSF.D'ORG. AUT. Gene. Plans d'Ocupació -                              
1 46100 ALTRES TRANSFERÈNCIES DIPUTACIÓ 26.900,00                 
1 46500 TRANSFERENCIES CONSELL COMARCAL -                              
1 47000 APORTACIONS ACTIVITATS CULTURALS 200,00                      

TOTAL CAPÍTOL IV 727.728,77              
1 52000 INTERESSOS DE DIPÒSITS 100,00                      
1 54100 LLOGUER GARATGE COLONIA -                              
1 54200 APROFITAMENTS PASTURES 398,49                      

TOTAL CAPÍTOL V 498,49                      
1 60000 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS -                              
1 60001 ALIENACIÓ 2 GARATGES COLONIA ESTABANELL -                              

TOTAL CAPÍTOL VI -                              
1 75002 TR. INVERSIONS LOCALS DIPUTACIÓ 50.000,00                 
1 76101 PLA ESPECIAL INVERSIONS SOSTENIBLES 15.000,00                 
1 76102 DIPUTACIO FONS ACTUACIÓ 
1 79100 INTERREG/POCTEFA REH. CAL MARQUES 384.686,48               

TOTAL CAPÍTOL VII 449.686,48              
1 83000 REINTEGRAMENTS DE BESTRETES DE PERSONAL 9.000,00                   
1 87000 PER A DESPESES GENERALS.
1 87010 PER A DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT.

TOTAL CAPÍTOL VIII 9.000,00                   
1 91100 PRESTECS REBUTS A/L D'ENS LOCALS
1 91702 PRESTEC (ART.193.2 TRLRHL)
1 91701 PRESTECS INVERSIONS -                              

TOTAL CAPÍTOL IX -                              
TOTAL INGRESSOS 4.036.845,24           
INGRESSOS ORDINARIS 3.587.158,76           



DESPESES AJUNTAMENT DE CAMPRODON

Org. Pro. Eco. Descripció
 PRESSUPOST 

2016 

1 1300 12000 RETRIBUCIONS BASIQUES VIGILANCIA 30.449,80           

1 9200 12000 RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS OFICINA 82.346,73           

1 3321 12002 RETRIBUCIONS BASIQUES BIBLIOTECA 10.090,73           

1 9200 12100 RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS OFICINES 82.169,62           
1 1300 12101 RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES VIGILANCIA 41.277,36           

1 3321 12102 RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES BIBLIOTECA 6.125,57             

1 9200 13000 RETRIBUCIONS LABORAL OFICINES 56.495,04           

1 9200 13001 RETRIBUCIONS LABORAL FIX BRIGADA 238.402,97        

1 9200 13002 RETRIBUCIONS LABORAL FIX NETEJA 36.815,13           

1 9290 13002 PAGA EXTRA DESEMBRE 2012 20.157,40           

1 3231 13004 LABORAL FIX LLAR D'INFANTS 117.959,69        

1 4320 13007 LABORAL FIX TURISME 22.144,09           

1 4500 13100 RETRIBUCIONES TEMPORAL S.GRALS. -                        

1 4500 13101 RETRIBUCIONES TEMPORAL PLANS D'OCUPACIÓ -                        

1 3400 13103 LABORAL TEMPORAL PISCINA 8.659,05             

1 3231 13104 LABORAL TEMPORAL CASAL D'ESTIU I NADAL 1.635,00             

1 9200 15101 GRATIFICACIÓ SUBSTITUCIONS 1.911,91             

1 9200 15102 GRATIFICACIONS ENTERRAMENTS 2.872,93             

1 9200 15103 GRATIFICACIÓ PERSONAL DE SERVEIS 2.122,76             

1 2210 16000 SEGURETAT SOCIAL. 241.818,42        

1 9200 16200 FORMACIÓ 100,00                

TOTAL CAPÍTOL I 1.003.554,20     

1 3330 20000 ARRENDAMENTS INSTAL.LACIONS  CINEMA 5.100,00             

1 1623 20000 ARRENDAMENTS INSTAL·LACIONS DEIXALLERIA 1.500,00             

1 1650 20000 PLA D'ELECTRIFICACIO RURAL DE CATALUNYA

1 1720 21000 TREBALLS SILVICOLES  18.300,00           

1 1532 21001 EN PAVIMENT DE VIALS 35.000,00           

1 1531 21001 ACCESSOS NUCLIS 15.000,00           

1 1650 21002 MANTENIMENT ENLLUMENAT 24.221,16           

1 1600 21003 CLAVEGUERAM 1.500,00             

1 1710 21004 MANTENIMENT JARDINS 95.000,00           

1 1650 21005 TREBALLS INSPECCIONS INST. EL. BAIXA TENSIÓ 3.000,00             

1 9330 21200 REPARACIONS I MANTENIMENT D'EDIFICIS GRAL. 10.000,00           

1 1640 21200 MANTENIMENT CEMENTIRI 200,00                

1 3330 21200 MANTENIMENT OFICINA DE TURISME 2.300,00             



1 3420 21201 MANTENIMENT I REPARACIÓ PISCINA 3.500,00             

1 3230 21202 REPARACIONS I MANT. ESCOLA 6.000,00             

1 3420 21202 TREBALLS MILLORA CONTROL LEGIONEL.LA PISCINA 12.000,00           

1 3231 21203 REPARACIONS I MANT. LLAR INFANTS 1.500,00             

1 3321 21204 REPARACIONS I MANT.  BIBLIOTECA 4.560,00             

1 3420 21205 REPARACIONS I MANT.  PAVELLO VELL I NOU 3.000,00             

1 3420 21206 TREBALLS MILLORA CONTROL LEGIONEL.LA PAVELLÓ 5.000,00             

1 9200 21300 REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA I UTILLA. 9.400,00             

1 9200 21400 MANTENIMENT VEHICLES BRIGADA 10.500,00           

1 1320 21400 MANTENIMENT VEHICLE VIGILANT 2.500,00             

1 9330 21501 MANTENIMENT EN EQUIPAMENT MOBILIARI 10.000,00           

1 9200 21601 MANT.EQUIPAMENT NOVES TECNOLOGIES 24.400,00           

1 9200 22000 MATERIAL OFICINA 19.500,00           

1 3330 22000 MATERIAL OFICINA TURISME 500,00                

1 3200 22000 CASAL D'ESTIU -                        

1 3321 22001 BIBLIOTECA 2.000,00             

1 9200 22003 SUBSCRIPCIONS 2.800,00             

1 3231 22004 ACTIVITATS I MAT. NO INVENT.LLAR D'INFANTS 5.600,00             

1 3231 22005 CASALET D'ESTIU DE 0 A 3 ANYS 1.658,15             

1 3321 22100 SUBMINISTRAMENTS ELECTRIC BIBLIOTECA 800,00                

1 9330 22100 SUBMINISTRAMENTS E. ELECTRICA OFICINES 15.500,00           

1 1650 22100 E. ELEC.SERV.GRALS.ENLLUMENAT PUBLIC 86.000,00           

1 3420 22100 ENERGIA ELECTRICA ESPORTS 22.000,00           

1 3230 22100 ENERGIA ELECTRICA ESCOLA 7.938,42             

1 3231 22100 ENERGIA ELECTRICA LLAR 2.400,00             

1 3330 22100 ENERGIA ELECTRICA OFICINA DE TURISME 2.500,00             

1 9330 22103 COMBUSTIBLE SERV.GENERALS 5.900,00             

1 3420 22103 COMBUSTIBLES EQUIPAMENTS  ESPORTIUS 21.000,00           

1 3230 22103 COMBUSTIBLES ESCOLA 12.941,61           

1 9200 22103 COMBUSTIBLE VEHICLES I MAQUINARIA BRIGADA 7.400,00             

1 1320 22103 COMBUSTIBLE VEHICLE VIGILANTS 2.200,00             

1 3231 22103 COMBUSTIBLE LLAR INFANTS 6.000,00             

1 3321 22103 COMBUSTIBLE BIBLIOTECA 1.100,00             

1 3330 22103 COMBUSTIBLE OFICINA DE TURISME 2.900,00             

1 9200 22104 VESTUARI BRIGADA 4.859,61             

1 1320 22104 VESTUARI VIGILANTS 500,00                

1 3231 22105 ALIMENTACIO LLAR D'INFANTS I CASAL 12.800,00           



1 3230 22110 PRODUCTES NETEJA ESCOLA 3.163,61             

1 3231 22110 PRODUCTES NETEJA LLAR D'INFANTS 1.900,00             

1 9200 22110 PRODUCTES NETEJA SERV.GENERALS 2.500,00             

1 3420 22110 PRODUCTES NETEJA ESPORTS 1.500,00             

1 9200 22200 COMUNICACIONS TELEFONIQUES 17.800,00           

1 9200 22201 CORREOS I NOTIFICACIONS 4.200,00             

1 1330 22300 DESPESES DE TRANSPORT (GRUA) 1.200,00             

1 9200 22400 PRIMES D'ASSEGURANÇA 17.300,00           

1 9200 22500 TRIBUTS 100,00                

1 9200 22601 AT. PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES 3.100,00             

1 9200 22602 ESTRATEGIA I COMUNICACIÓ 19.567,90           

1 3340 22603 HONORS I DISTINCIONS 2.000,00             

1 9200 22603 ANUNCIS OFICIALS BOP DOGC PREMSA 2.000,00             

1 9200 22604 JURIDICS 10.000,00           

1 3340 22609 ACTIVITATS CULTURALS 12.700,00           

1 3410 22609 ACTIVITATS ESPORTIVES 6.500,00             

1 4311 22609 FIRES I MERCATS 25.000,00           

1 3381 22610 ACTIVITATS PROMOCIO AJUNTAMENT JOVE 3.000,00             

1 9200 22610 DEVOLUCIONS -                        

1 3380 22615 FESTES JOVENT 1.500,00             

1 3410 22616 TORNEIG FUTBOL SALA PAVELLO 6.580,00             

1 3380 22690 FESTA MAJOR 50.000,00           

1 3380 22699 FESTES POPULARS 36.000,00           

1 3381 22699 CAVALCADA DE REIS 7.000,00             

1 3380 22700 SGAE 4.000,00             

1 9200 22702 VALORACIONS I PERITATGES 510,00                

1 9200 22706 TREBALLS  ARQUITECTE I ENGINYER MUNICIPALS 22.567,00           

1 3230 22706 CONSELL COM.ESCOLA DE MUSICA -                        

1 9200 22707 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS 28.450,00           

1 9200 22708 SERVEI DE RECAPTACIÓ 125.000,00        

1 9200 22709 TV CABLE 34.677,27           

1 1621 22709 CONSELL COM. REC. I TRACTAMENT RESIDUS 279.116,74        

1 2310 22710 CONSORCI DE SERVEIS SOCIALS 43.434,64           

1 2310 22711 CONSELL COMARCAL JOVENTUT 300,00                

1 9200 22711 CONSELL COMARCAL RECOLLIDA D'ANIMALS 1.769,25             

1 2310 22712 ACTIVITATS PROJECTE VOLUNTARIAT 2.000,00             

1 1610 22712 Servei d'aigua GIACSA 184.384,00        



1 1610 22713 Servei d'aigua SOREA 58.464,00           

1 9200 22799 TREBALLS ALTRES EMPRESES.GEST.ETC. 46.815,48           

1 9200 23020 DIETES, DESPLAÇAMENTS I TRIBUNALS 5.000,00             

1 9120 23100 LOCOMOCIÓ -                        

1 9120 23300 Indemnitzacions membres corporació 60.860,00           

1 9290 23301 INDEMNITZACIONS SINISTRES 2.000,00             
TOTAL CAPÍTOL II 1.684.238,84     

1 0110 31000 INTERESSOS BANCARIS I PRÉSTECS 36.174,89           

1 0110 31001 INTERESSOS PÒLISSES 4.660,00             

1 0100 31100 FORMALITZACIÓ, MODIFICACIÓ I CANCEL.LACIÓ -                        

1 9200 31101 Comissions bancàries 1.000,00             

TOTAL CAPÍTOL III 41.834,89           

1 3340 43400 PAIS D'ART I HISTÒRIA TRANSFRONTERER 12.861,50           

1 9420 46000 Fundació P. Museu I.Albéniz 8.800,00             

1 3120 46000 Residència Geriàtrica 40.000,00           

1 9420 46300 MANCOMUNITAT VALL DE CAMPRODON 32.026,69           

1 9220 46600 QUOTES FMC    ACM     AMI 1.300,00             

1 9420 46701 CONSORCI ALTA GARROTXA 2.500,00             

1 9420 46702 CONSORCI ALBA TER 1.050,00             

1 4910 46703 CONSORCI LOCALRET 298,00                

1 9420 46704 CONGIAC 3.103,00             

1 1720 46704 CEIN RIPOLLES 232,80                

1 1720 46705 CILMA 264,00                

1 9420 46706 RIPOLLES DESENVOLUPAMENT 5.000,00             

1 3410 46707 CONSORCI VIES VERDES PIRINEXUS 950,00                

1 3410 46708 BTT RIPOLLES DESENVOLUPAMENT 350,00                

1 9420 46800 SUBVENCIONS FESTES NUCLIS 7.500,00             

1 3410 46800 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 10.938,00           

1 9420 46900 COOPERACIÓ I SOLIDARITAT-ONGS 1.000,00             

1 2310 48000 ATENCIONS BENEFIQUES I ASSISTENCIALS 6.500,00             

1 9420 48900 TRANSF.A ENTITATS SENSE FINALITAT DE LUCRE 9.400,00             

1 4320 48901 SUBV. ASSOCIACIÓ DE COMERÇ I TURISME 4.000,00             
TOTAL CAPÍTOL IV 148.073,99        

1 9290 50000 FONS DE CONTINGÈNCIA 17.738,91           

TOTAL CAPÍTOL V 17.738,91           

1 3230 62100 CESSIÓ TERRENY PATI LLAR INFANTS 9.108,73             

1 4500 62200 MILLORES NUCLIS 60.000,00           



1 3330 62201 REHAB. CAL MARQUES. FINALITZACIÓ 4F 384.686,48        

1 3420 62203 MILLORA PISCINA 9.100,00             

1 4320 62500 SENYALITZACIO TURÍSTICA 30.913,02           

1 4590 62600 MILLORA TELECOMUNICACIONS NUCLIS 100.000,00        

1 1510 62900 SUPRESSIO BARRERES ARQUITECTONIQUES 50.000,00           
1 3380 63300 ADQUISICIO EQUIPS DE SO MOBILS 600,00                

1 4320 63301 PANTALLES INFORMATIVES 5.300,00             

1 4910 63600 MILLORA WIFI EQUIPAMENTS MUNICIPALS 3.472,54             
TOTAL CAPÍTOL VI 653.180,77        

1 9430 76801 TRANSF. UE CAMPRODON FINANÇAMENT CAMP DE GESPA 16.900,00           

TOTAL CAPÍTOL VII 16.900,00           

1 9200 83000 Bestretes de personal 9.000,00             

TOTAL CAPÍTOL VIII 9.000,00             

1 0110 91300 AMORTITZACIÓ PRÉSTECS A LLARG TERMINI 462.323,64        

1 0110 91301 AMORTITZACIÓ anticipada -                        

TOTAL CAPÍTOL IX 462.323,64        

TOTAL DESPESES 4.036.845,24     

DESPESES CORRENTS 3.366.746,47     



PRESSUPOST MUNICIPAL AJUNTAMENT DE CAMPRODON 2016   INVERSIONS 

NÚM. Partida TÍTOL:            PRESSUP FONS PROPIS Préstecs Fons Europeu Altres DIPUTACIÓ TOTAL FIN
CAP VI               INVERSIONS 

1 62201
REHAB. CAL MARQUES 
FINALITZACIO 4F

384.686,48       -                      384.686,48     384.686,48     

2 62203 MILLORA PISCINA 9.100,00           9.100,00            -                   9.100,00         

3 62500 SENYALITZACIO TURISTICA 30.913,02         15.913,02          15.000,00     30.913,02       

4 62600
MILLORA 
TELECOMUNICACIONS NUCLIS

100.000,00       50.000,00          50.000,00     100.000,00     

5 62900
SUPRESSIÓ BARRERES 
ARQUITECTONIQUES

50.000,00         50.000,00          50.000,00       

6 62200 MILLORES NUCLIS 60.000,00         60.000,00          60.000,00       

7 62100
CESSIO TERRENY PATI LLAR 
INFANTS

9.108,73           9.108,73            9.108,73         

8 63300
ADQUISICIO EQUIPS DE SO 
MÒBILS

600,00              600,00               600,00            

9 63600
MILLORA WIFI EQUIPAMENTS 
MUNICIPALS

3.472,54           3.472,54            3.472,54         

10 63301 PANTALLES INFORMATIVES 5.300,00           5.300,00            5.300,00         

TOTAL CAPÍTOL VI 653.180,77       203.494,29        0 384.686,48     0 65.000,00     653.180,77     

CAP VII     TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

1 76801
TRANSFERENCIES UE 
CAMPRODON FINANÇAMENT 
CAMP DE GESPA

               16.900,00   16.900,00          0 16.900,00       



RESIDÈNCIA GERIÀTRICA MUNICIPAL L'HOSPITAL 
PRESSUPOST 2016

DESPESES
Org Pr. Eco Descripció Crèdit inicial 2016
1 312 13000 PERSONAL LABORAL FIX 691.630,00                

312 13002 PAGA EXTRA DESEMBRE 2012 18.025,93                  
1 312 16000 SEGURETAT SOCIAL 210.919,31                
1 312 16200 FORMACIO DEL PERSONAL LABORAL 3.500,00                    

TOTAL CAPÍTOL 1 924.075,24                
1 312 21200 REPARACIONS I MANTENIMENTS 26.301,06                  
1 312 22000 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI, MATERIAL CUINA 2.000,00                    
1 312 22002 VARIS RESIDENCIA 3.500,00                    
1 312 22106 MATERIAL INF., FISIO I FARMACIA 3.200,00                    
1 312 22100 ENERGIA ELECTRICA 18.000,00                  
1 312 22102 COMBUSTIBLES. GAS I GAS OIL 29.000,00                  
1 312 22104 VESTUARI 3.060,00                    
1 312 22110 PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT 12.000,00                  
1 312 22200 COMUNICACIONS TELEFONIQUES 3.200,00                    
1 312 22105 MENJARS I PROD.ALIMENCICIS 78.063,70                  
1 312 22699 PODOLOGIA I VARIS RESIDENTS 22.000,00                  
1 312 22799 ASSESSORIA 10.000,00                  

TOTAL CAPÍTOL 2 210.324,76                
1 011 30000 INTERESSOS I FORMALITZACIO 700,00                        

TOTAL CAPÍTOL 3 700,00                        
1 312 62500 MOBILIARI ASSOCIAT FUNC. DELS SERVEIS -                               
1 312 62501 INVERSIÓ EN MAQUINARIA, INSTAL. I UTILLATGE -                               

TOTAL CAPÍTOL 6 -                               
TOTAL DESPESES 1.135.100,00            

INGRESSOS 
Or. Eco Descripció Crèdit inicial 2016
1 34000 PENSIONS DE RESIDENCIA 708.000,00                
1 34001 SERVEI CENTRE DE DIA 38.400,00                  
1 34002 SERVEIS ESTADES TEMPORALS -                               
1 38000 REINTEGRAMENTS D-EXERCICIS TANCATS 200,00                        
1 39900 ALTRES INGRESSOS I APORTACIONS PARTICULARS 500,00                        
1 39901 PODOLOGIA I VARIS RESIDENTS 22.000,00                  

39902 SERVEI DE TANATORI 2.800,00                    
TOTAL CAPÍTOL 3 771.900,00                

1 45000 T.CORRENTS DE COMUNITATS AUTONOMES 312.000,00                
1 45001 T. CORRENTS DE L'AJUNTAMENT 40.000,00                  

TOTAL CAPÍTOL 4 352.000,00                
1 52000 INTERESSOS 200,00                        
1 54100 ARRENDAMENT DE FINQUES 11.000,00                  

TOTAL CAPÍTOL 5 11.200,00                  
1 71000 TRANSFERENCIES CORRENT DE L'AJUNTAMENT

TOTAL CAPÍTOL 7 -                               
TOTAL INGRESSOS 1.135.100,00            



FUNDACIÓ PÚBLICA MUNICIPAL MUSEU ISAAC ALBÉNIZ 
PRESSUPOST 2016

INGRESSOS FUNDACIO

Org Pr Econòmica Descripció
CREDITS INICIALS 

2016
1 31200 CURS INTERNACIONAL DE MÚSICA (MATRÍCULES) 14.958,00          
1 32901 FESTIVAL  (ENTRADES) 6.000,00            
1 38000 REINTEGRAMENTS PRESSPOSTOS TANCATS 100,00               
1 39901 INGRESSOS DIVERSOS 100,00               
1 45500 COMUNITAT AUTÒNOMA. 2.000,00            
1 46200 APORTACIONS AJUNTAMENT 8.800,00            
1 47001 APORTACIONS FESTIVAL DE MUSICA PARTICULARS 300,00               

47002 APORTACIONS CURS INTERNACIONAL DE MÚSICA 2.500,00            
1 46100 DIPUTACIÓ -                       

TOTAL 34.758,00         

DESPESES FUNDACIÓ

Org Pr Econòmica Descripció
CREDITS INICIALS 

2016
1 432 22609 FESTIVAL 16.000,00          
1 432 22610 CURS INTERNACIONAL DE MÍSUCA 17.958,00          
1 432 31100 DESPESES BANCÀRIES - COMISSIONS 500,00               
1 432 22799 TREBALLS ALTRES EMPRESES (GESTORIA) 300,00               

TOTAL 34.758,00         



Pressupost general 
Exercici 2016

RESUM PER CAPÍTOLS:

INGRESSOS: 

CAPÍTOL Ajuntament Hospital G. F.P. MUSEU ajusts CONSOLIDAT
Capítol  I   Impostos Directes        1.731.627,28 €                       -   €                 -   €                 -   €   1.731.627,28 € 
Capítol  II  Impostos Indirectes             44.118,34 €                       -   €                 -   €                 -   €        44.118,34 € 
Capítol III  Taxes i altres ingres.        1.074.185,88 €      771.900,00 €   21.158,00 €                 -   €   1.867.243,88 € 
Capítol IV  Transfer. Corrents           727.728,77 €      352.000,00 €   13.600,00 €   48.800,00 €   1.093.328,77 € 
Capítol V   Ingressos de patrimoni

                  498,49 € 
       11.200,00 €                 -   €                 -   €        11.698,49 € 

Capítol VI   Aliació inv. Reals                            -   €                       -   €                 -   €                 -   €                       -   € 
Capítol VII  Transfer. Capital           449.686,48 €                       -   €                 -   €                 -   €      449.686,48 € 
Capítol VIII Actius financers                9.000,00 €                       -   €                 -   €                 -   €           9.000,00 € 
Capítol IX  Passius  Financers                            -   €                       -   €                 -   €                 -   €                       -   € 
Totals INGRESSOS        4.036.845,24 €   1.135.100,00 €  34.758,00 €  48.800,00 €   5.206.703,24 € 

DESPESES: 

CAPÍTOL Ajuntament Hospital G. F.P. MUSEU ajusts CONSOLIDAT
Capítol I  Desp. Personal        1.003.554,20 €      924.075,24 €                 -   €                 -   €   1.927.629,44 € 
Capítol II Béns corrents/serveis        1.684.238,84 €      210.324,76 €   34.258,00 €                 -   €   1.928.821,60 € 
Capítol III Desp. Financeres             41.834,89 €              700,00 €        500,00 €                 -   €        43.034,89 € 
Capítol IV Tranfer. Corrents           148.073,99 €                       -   €                 -   €   48.800,00 €      148.073,99 € 
Capítol V Fons contingència             17.738,91 €                       -   €                 -   €                 -   €        17.738,91 € 
Capítol VI Inversions Reals           653.180,77 €                       -   €                 -   €                 -   €      653.180,77 € 
Capítol VII Tranfer. Capital             16.900,00 €                       -   €                 -   €                 -   €        16.900,00 € 
Capítol VIII Actius financers                9.000,00 €                       -   €                 -   €                 -   €           9.000,00 € 
Capítol IX Passius Financers           462.323,64 €                       -   €                 -   €                 -   €      462.323,64 € 
Totals DESPESES        4.036.845,24 €   1.135.100,00 €  34.758,00 €  48.800,00 €   5.206.703,24 € 



 
 
 

PLANTILLA ORGÀNICA DE L’AJUNTAMENT DE CAMPRODON EXERCICI 2016 
 
1) Ajuntament:   
  Places     Grup/assim.       Vacants 
A. FUNCIONARIS    
A.1 Escala d’habilitació nacional  
 Subescala secretaria entrada 
 Secretari 1 A1   -  
 Subescala intervenció tresoreria entrada  
 Interventor 1 A1    1     
A.2 Escala d’administració General    
 Subescala Administrativa 2 C1   1 
          Subescala Auxiliar 1 C2   - 
A.3 Escala d’Administració Especial  
 Administrativa  de Biblioteca 1 C1   - 
 Vigilant 3 AP(E)   2 
  
B. PERSONAL LABORAL  
B.1 Personal laboral jornada complerta    
B.1 a. Serveis Generals 
          Cap de compres i manteniment    1    C1    1 
         Administratiu        2    C1   1 
 Auxiliar Administratiu 1 C2             - 
 Agent turístic 1 C2   1 
B.1 b. Brigada Municipal  
 Encarregats 2 C1   - 
 Oficial 1a. 3 AP(E)   3 
 Oficial 2a. 2 AP(E)   1 
 Peó especialista 3 AP(E)   2 
B. 1 c. Personal Llar d’Infants   
 Directora 1 B   - 
 Responsables d’aula  4 C1   - 
 Suport Llar d’Infants 1 AP(E)   1 
B.1 f. Personal Ensenyament escola 
 Peó de neteja  1 AP(E)   1 
B.2 Personal Laboral: indefinit  a  temps parcial  
B. 2 a. Personal Llar d’Infants    
 Responsables d’aula  2 C1   1 
B.2 b Personal neteja ensenyament 
 Peó 2        AP (E)                         1 
B.2 c Serveis Generals 
          Auxiliar turístic 1 C2   1  
 Peó 1 AP (E)   - 
    



     PLANTILLA PERSONAL DE LA RESIDÈNCIA GERIÀTRICA 2016

Places Vacants Sense cobrir
a) Personal laboral fix

Personal auxiliar geriatria 17 10
Personal auxiliar geriatria/animació sociocultural 1
Personal auxiliar geriatria/coordinadora 2
Personal cuina 3 2
Personal neteja 4 2
Directora tècnica 1 1 1
Personal aux. Administratiu /recepcionista 1
Personal tècnic d'infermeria 2 1
Personal tècnic treball social 1
b) Personal laboral fix/temps parcial

Personal tècnic en farmàcia 1 1
Personal tècnic fisioterapeuta 1
Personal tècnic teràpia ocupacional 1 1
Personal tècnic psicologia 1
Personal neteja 1 1
Personal auxiliar geriatria 1
Personal auxiliar geriatria 1 1

39 19 1
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