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Presentació 

Amb la publicació de Comptes de les administracions públiques de Catalunya s'omple de manera 
significativa un buit existent fins ara en l'àmbit de l'estadística econòmica catalana. Aquesta estadística 
permet assolir un objectiu important, definit a la Llei del pla estadístic de Catalunya: la disponibilitat 
d'informació útil per al coneixement i l'anàlisi de l'activitat econòmica que generen les administracions 
públiques de Catalunya, des d'una òptica macroeconòmica. 

Amb aquesta publicació a més es compleix amb l'obligació que estableix l'article 76 e) de la Llei de 
finances públiques de Catalunya, que encomana a la Intervenció General de la Generalitat elaborar els 
comptes econòmics del sector públic de Catalunya, d'acord amb el sistema de comptes nacionals 
seguit per l'Estat amb distinció dels mateixos subsectors que aquest. Idèntic precepte conté la Llei 
general pressupostària, en el seu article 126 e), respecte al sector públic estatal i fins ara únicament 
s'havien publicat aquests comptes a nivell estatal, iniciant-se ara la publicació dels comptes del sector 
públic català. 

Aquesta operació estadística utilitza la metodologia del Sistema europeu de comptes (SEC) i permet 
per tant integrar els seus resultats amb la resta de variables de l'economia catalana i europea. Així 
mateix, s'assegura l'homogeneïtat dels resultats amb independència de les variacions que puguin 
existir en les classificacions pressupostàries al llarg del temps o entre les de diferents tipus 
d'administracions. Gràcies a aquesta publicació és possible conèixer el valor afegit brut, el consum 
públic, la formació bruta de capital fix, la necessitat de finançament i altres variables d'interès relatives 
a l'activitat de cada una de les administracions públiques catalanes. S'ha de remarcar que l'àmbit 
d'aquesta estadística és el sector que el SEC considera com a Administració territorial, és a dir, les 
administracions autonòmica i local. No s'hi considera, per tant, l'activitat corresponent a l'Administració 
central ni a la Seguretat Social. 

La dimensió de l'Administració pública és un tema controvertit. En aquesta estadística es proporciona 
informació que permet mesurar l'activitat de l'Administració pública catalana, autonòmica i local, a 
través de les dues variables més utilitzades: el volum de despesa no financera i el consum públic. La 
primera recull el conjunt de despeses de les administracions públiques catalanes, sense considerar 
les operacions financeres -actius i passius financers- i es pot considerar una dada representativa del 
volum consolidat (sense Seguretat Social) de recursos gestionats. El seu creixement ha estat continu 
des de 1986 fins el 1991. Així, d'una quantitat situada a l'entorn dels 620.000 milions de pessetes s'ha 
arribat a més de 1,2 bilions de pessetes, dada que representa el 12% del PIB del principat. El consum 
públic reflecteix el cost de la prestació dels serveis públics i es calcula com a suma de la remuneració 
d'assalariats i les compres de béns i serveis. També aquesta variable ha crescut de manera 
significativa en els darrers anys, des de 265 el 1986 a 570.000 milions de pessetes el 1991, és a dir, 
del 4,5 al 5,5% del PIB català. Aquest increment s'ha produït coincidint amb una etapa de creixement 
econòmic molt intens que ha permès finançar aquest servei públic augmentant moderadament el seu 
pes global a l'economia. 

La importància del sector de les administracions públiques es reflecteix amb algunes de les seves 
macromagnituds: l'any 1991 generà un valor afegit brut de 426.000 milions de pessetes, que 
representa el 4,4% del total d'aquesta variable per a Catalunya i correspon en un 60% a l'activitat de 
la Generalitat, els seus organismes autònoms i les universitats. La inversió ha estat avaluada entorn 
als 240.000 milions. S'ha de destacar l'esforç inversor dels consells comarcals i dels ajuntaments amb 
menys de 5.000 habitants, que representa quasi el 14% de total, mentre que els seus pressupostos 
no superen el 4% del conjunt de les administracions públiques. 

Finalment, ens hem de felicitar de la col·laboració entre la Intervenció de la Generalitat, la Intervenció 
General de l'Administració de l'Estat i l'Institut d'Estadística de Catalunya que s'ha materialitzat en 
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aquesta estadística. La informació que es requereix per tal d'elaborar els comptes estatals i els del 
sector públic català, és sol·licitada a les entitats locals de forma conjunta, de manera que s'evitin 
duplicitats de peticions i, així mateix, el primer tractament de les dades es fa conjuntament a utilitat 
de les dues administracions, estatal i autonòmica. El conveni signat per aquestes institucions és una 
mostra de com la coordinació entre diferents administracions permet l'elaboració d'estadístiques, 
minimitza els recursos públics destinats i garanteix la coherència dels mètodes i la comparabilitat dels 
resultats. 
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Josep Ma. Portabella i d'Alós 
Interventor General de la Generalitat 
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1. Metodologia 





1.1 Marc metodològic de l'estadística 

L'objectiu d'aquesta publicació és presentar els comptes de les administracions públiques catalanes1 

per tal de conèixer les macromagnituds derivades de la seva activitat econòmica, que queda integrada 
en un conjunt congruent d'operacions, cosa que permet la seva comparació amb altres sectors 
institucionals i l'anàlisi de caràcter temporal i territorial. S'inclouen els comptes consolidats de les 
administracions públiques, l'Administració local i l'autonòmica, i, també, la corresponent desagregació 
de cada una de les administracions. 

L'elaboració dels comptes de l'Administració local ha estat una operació fruit de la col·laboració entre 
la Intervenció General de la Generalitat, la Intervenció General de l'Estat i l'Institut d'Estadística de 
Catalunya. La recollida d'informació es basa en uns qüestionaris adreçats a les corporacions locals de 
Catalunya on se sol·licita la informació pressupostària adaptada per a l'explotació ulterior. Des d'una 
perspectiva estadística cal destacar el caràcter mitx de l'operació: d'una banda és censal per a tots 
els ajuntaments amb població superior a 5.000 habitants i les entitats supramunicipals (diputacions, 
consells comarcals); d'altra, la recollida d'informació corresponent a municipis amb població inferior 
a 5.000 habitants s'ha efectuat a través d'una mostra representativa per províncies. Aquesta 
informació queda finalment integrada amb les corresponents liquidacions dels pressupostos de la 
Generalitat, els seus organismes autònoms administratius i les universitats de Catalunya. 

La metodologia de l'operació es basa en el sistema europeu de comptes (SEC). Aquest sistema de 
comptes, en la mesura que estandarditza uns conceptes homogenis, permet asolir un conjunt 
d'objectius prou rellevants: 

1) Obtenir les principals macromagnituds de les administracions públiques catalanes (producció de 
béns i serveis, valor afegit brut, consum intermedi, renda bruta disponible, formació bruta de capital 
i necessitat l capacitat de finançament). 

2) Efectuar comparacions sectorials en inserir les macromagnituds del sector públic amb la resta de 
sectors institucionals de l'economia (empreses, famílies, etc). 

3) Fer comparacions espacials entre comunitats autònomes, regions i estats europeus, atès que les 
dades són calculades amb una metodologia comuna independentment de les diferències 
pressupostàries que puguin existir. 

4) Establir comparacions temporals homogènies, obviant els canvis de normativa reguladora de les 
classificacions pressupostàries. 

A més de la presentació del comptes, s'han incorporat a la publicació les liquidacions pressupostàries 
dels subsectors més importants (Generalitat, els seus organismes autònoms administratius, les 
universitats, les diputacions, els consells comarcals i els ajuntaments). 

1.2 Comptes i definició de conceptes del SEC 

1.2.1 Comptes econòmics 

El SEC, sistema europeu de comptes econòmics integrats, constitueix un conjunt coherent i detallat 
de comptes pertal d'obtenir una visió completa i el més àmplia possible de l'activitat econòmica d'un 
territori. Per aconseguir aquest propòsit es defineixen una sèrie de fluxos i magnituds econòmics 
rellevants (valor afegit, producció, renda disponible, impostos, transferències, etc.) agrupats en 
comptes, i, també, els sectors sobre els quals es mesuren aquestes variables. Tot això permet la seva 
sistematització i comparabilitat. 

L'economia d'un territori queda delimitada per les unitats que hi actuen i pels fluxos que tenen lloc 

1 El sector de les administracions públiques considerat en aquesta publicació correspon al sector 62 del sistema europeu de 
comptes (Administració territorial). Inclou l'activitat de l'Administació autonòmica i local però exclou la generada per l'Administració 
central i la Seguretat Social. L'apartat 1.3 detalla aquesta delimitació sectorial. 
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entre elles. Es defineixen, així, les unitats residents com aquelles que, tenint personalitat jurídica o no, 
compten en un centre d'interès en el territori de referència. 

El SEC diferencia entre branques i sectors institucionals. Les branques es defineixen com el conjunt 
d'activitats que configuren una agrupació d'activitats homogènies. Aquest criteri permet representar 
els processos de producció i l'equilibri entre recursos i usos de béns i serveis. Segons aquest 
enfocament i a un primer nivell trobem les branques d'agricultura, indústria, construcció i serveis. Els 
sectors institucionals són les reagrupacions d'unitats institucionals que tenen un comportament 
econòmic anàleg. La sectorització permet l'anàlisi dels fluxos de rendes i despeses i els fluxos 
financers, en desglossar l'economia en un nombre limitat de sectors institucionals. Els considerats pel 
SEC són, les societats i quasi-societats no financeres (S10), les institucions de crèdit (S40), les 
empreses d'assegurances (S50), les administracions públiques (S60), les institucions privades sense 
finalitats lucratives (S70), les llars (SSO) i la resta del món (S90). 

El sector de les administracions públiques (S60) comprèn les unitats institucionals que, a títol 
d'activitat principal, produeixen serveis no destinats a la venda per a la col·lectivitat i/o efectuen 
operacions de redistribució de la renda i de la riquesa nacional. Els recursos principals d'aquestes 
unitats procedeixen de pagaments obligatoris efectuats per unitats pertanyents a d'altres sectors i 
rebuts directament o indirectament. Per determinar si els productes són destinats a la venda o no, 
s'adopten els criteris següents2 : 

- La producció de béns es considerarà sempre com a producció destinada a la venda. 
- La producció de certs serveis es considera sempre com a producció destinada a la venda. Entre 

aquests destaquen comerç a l'engròs (NACE 61 O), intermediaris de comerç (630), comerç al detall 
(640), restaurants, hotels i cafès (660), etc. 

- La producció de certs serveis es considera sempre com a producció no destinada a la venda. Entre 
aquests destaquen l'Administració general de les administracions públiques, la defensa nacional, la 
Seguretat Social obligatòria, les obres socials, etc. 

- La producció d'altres serveis es considera destinada a la venda si els recursos de la unitat productora 
provenen, en la seva major part, de la venda de la seva producció. En cas contrari es consideren no 
destinades a la venda. 

Els fluxos considerats són magnituds de síntesi que mesuren els resultat de l'activitat del conjunt de 
l'economia i es classifiquen en funció de la naturalesa de les operacions. Així trobem, en primer lloc, 
les operacions de béns i serveis, referides a la producció, l'intercanvi i la utilització de béns i serveis 
per branques i sectors. D'aquestes operacions destaquen les següents: producció de béns i serveis, 
consum intermedi, consum final, formació bruta de capital, exportacions, importacions, etc. En segon 
lloc hi ha les operacions de distribució, mitjançant les quals s'efectua la distribució del valor afegit pels 
productors residents o no residents i la redistribució de la renda i del patrimoni. Les principals 
operacions de distribució són la remuneració d'assalariats, els impostos lligats a la producció i la 
importació, les subvencions, les transferències corrents i de capital, etc. El tercer tipus d'operacions 
són les financeres, les quals afecten2 les variacions d'actius i passius financers dels diferents sectors. 
Es tracta de títols i dipòsits que poden comptabilitzar-se tant com a actius o com a passius. 

Les operacions s'agrupen en comptes, de manera que reflecteixin les diferents relacions que exis
teixen entre elles. Els principals comptes que considera el SEC i que s'estableixen per sectors són3

: 

- Compte de producció (C1), on s'insereixen les operacions que constitueixen el procés de producció. 
Presenta com a recurs la producció i com a ús el consum intermedi. El saldo d'aquest compte és el 
valor afegit brut a preus de mercat (VAB pm). 

- El compte d'explotació (C2) mostra les operacions de distribució directament lligades al procés de 
producció. Els seus recursos són el VAB pm i les subvencions d'explotació, mentre que en els usos 
apareixen els impostos lligats a la producció llevat de l'IVA i la remuneració d'assalariats. Ofereix 
com a saldo l'excedent brut d'explotació (EBE). 

- El compte de renda (C3) registra les diverses operacions de distribució i redistribució de rendes que 

2 Per a una enumeració més exhaustiva vegeu el paràgrafs 312 a 314 del sistema europeu de comptes. 
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s'efectuen entre els diferents sectors de l'economia. El seu saldo és la renda bruta disponible (RBD) 
i els usos i recursos a partir dels quals s'obté són els diferents fluxos de transferències, interessos 
i beneficis distribuïts. 

- El compte d'utilització de la renda (C4) permet copsar com es reparteix la renda bruta disponible entre 
consum final i estalvi. Precisament aquesta magnitud és el saldo del compte d'utilització de la renda. 

- El compte de capital (C5) mostra les operacions lligades a inversions en actius no financers i les 
transferències de capital, considerades com a operacions de distribució del patrimoni. El seu saldo és 
la capacitat o necessitat de finançament. 

L'esquema de comptes i operacions considerat es presenta en les pàgines següents3 : 

3 No es consideren aquí el compte de béns i serveis (CO) i el compte d'operacions corrents amb la resta del món (C7), ja que 
es defineixen per al conjunt de l'economia i per branques però no per sectors. Tampoc no es considera el compte financer 
(C6). 
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Compte de producció (C1) 

Usos 

P20. Consum intermedi 
N1. Valor afegit brut pm 

Compte d'explotació (C2) 

Usos 

R 101. Sous i salaris bruts 
R102. Cotitzacions socials a càrrec d'ocupadors 
R103. Cotitzacions socials fictrcies 
N2. Excedent brut d'explotació 

Compte de renda (C3) 

Usos 

R30. Subvencions d'explotació 
R41. Interessos efectius 
R642. Prestacions soc. lligades a coti!. fictícies 
R643. Prestacions soc,.noJligades.a.cotit. .fic!. 
R65. Transferències corrents entre AP 
R67. Cooperació internacional corrent 
R69. Transferències corrents diverses 
N3. Renda bruta disponible 

12 

Recursos 

P 11 /12. Vendes residuals 
P14. Producció de serveis no venda 

Recursos 

N 1. Valor afegit brut pm 

Recursos 

N2. Excedent brut d'explotació 
R22. Impostos lligats a producció 
R41. Interessos efectius 
R44. Dividends i altres rendes 
R61. Impostos corrents sobre renda i patrimoni 
R63. Cotitzacions socials fictícies 
R65. Transferències corrents entre AP 
R67. Cooperació internacional corrent 
R69. Transferències corrents diverses 
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Compte d'utilització de la renda (C4) 

Usos 

P3A. Consum públic 
N4. Estalvi brut 

Compte de capital (C5) 

Usos 

P41. Formació bruta de capital fix 
P70. Adquisició neta de terrenys i actius immat. 
R71. Transferències de capital entre AP 
R71/79. Ajuts a inversió i alt. transf. de capital 
NS. Capacitat/necessitat de finançament 

Intervenció de la Generalitat - lnsrnut d"Estadlstica de Catalunya - CAP/91 

Recursos 

N3. Renda bruta disponible 

Recursos 

N4. Estalvi brut 
R71. Transferències de capital entre AP 
R71/79. Ajuts a inversió i alt. transf. de capital 
R72. Impostos sobre el capital 
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1.2.2 Definició de conceptes 

- P 14 Producció de serveis no destinats a la venda 

És el resultat de l'activitat econòmica característica de les administracions públiques. Es tracta dels 
serveis col·lectius, és a dir, aquells que les administracions presten a la col·lectivitat o a grups 
particulars de llars a títol gratuït o quasi gratuït. Inclou serveis com ara sanitat, educació, serveis 
socials, etc. Apareix com a principal recurs del compte de producció evidenciant, així, una de les 
principals activitats de les administracions públiques. 

La valoració es fa, per conveni, segons els costos en què s'incorre en la prestació del servei, és a dir, 
per la suma del consum intermedi, la remuneració d'assalariats, el consum de capital fix i els impostos 
lligats a la producció pagats per les branques que no produeixen per a la venda de les administracions 
públiques. 

- P 11 /12 Vendes residuals 

La producció que les administracions públiques destinen a la venda, tant béns com serveis, està 
integrada per un seguit de conceptes, com ara ingressos patrimonials, proveïment d'aigua, recollida 
d'escombraries, clavegueram, rendes de béns immobles, etc. 

Es computen pel valor rebut per les administracions públiques com a contrapartida per la venda del 
bé o servei. 

- P 20 Consum intermedi 

Recull el valor de tots els béns i serveis destinats a la venda consumits en el període considerat per 
tal de produir altres béns i serveis. Inclou, doncs, els pagaments efectuats per subministraments de 
material, manteniment, conservació, etc. Per conveni es consideren consumits els béns i serveis en 
el moment de la seva adquisició. Queden excloses, explícitament, la formació de capital fix, les 
compres de béns d'equipament on el període d'utilització supera l'any, despeses de grans reparacions 
de béns immobles, reparacions de béns mobles de capital fix, etc. 

- N 1 Valor afegit brut a preus de mercat 

És el saldo del compte de producció. Representa la riquesa generada durant el període considerat, és 
a dir, l'oferta final de béns i serveis per part de les administracions públiques. 

Es calcula a preus de mercat perquè el valor de la producció recull la incidència dels impostos lligats 
a la producció i de les subvencions d'explotació (si no es consideren aquests dos conceptes la 
valoració és a cost de factors). 

- R 10 Remuneració d'assalariats 

Compren tots els pagaments en diners i en espècie efectuats per les administracions públiques als 
seus ocupats en concepte de contraprestació pel treball que duen a terme en el període considerat. 
La remuneració d'assalariats inclou sous i salaris bruts (R 101 ), cotitzacions socials a càrrec dels 
ocupadors (R 102) i cotitzacions socials fictícies (R 103). 

- R 101 Sous i salaris bruts 

Es consideren sous i salaris bruts, a part de les retribucions base, tot tipus de complements, primes, 
comissions, remuneracions en espècie, etc. i s'exclouen les despeses que beneficien tant els 
ocupadors com els assalariats com ara reemborsaments per qüestions de viatge, distància, representació 
en l'exercici del les seves funcions, compensacions per la compra d'estris i material necessaris per a 
l'activitat professional, etc. que es consideren consum intermedi. També en queden exclosos els sous 
i salaris que les administracions paguen temporalment en cas de malaltia, maternitat, etc. de 
l'assalariat considerades com a prestacions socials fictícies (i es computen pel seu valor com a 
cotitzacions socials fictícies). 
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- R 102 Cotitzacions socials reals a càrrec d'ocupadors 

Comprenen tots els pagaments que les administracions públiques fan als règims de seguretat social 
i de previsió pel personal al seu servei. Aquests pagaments cobreixen les contribucions legals, 
convencionals, contractuals i voluntàries en concepte d'assegurança contra risc de mal atia, maternitat, 
invalidesa, vellesa, desocupació, etc. Malgrat que pagades directament per les administracions 
públiques a les entitats recaptadores de la Seguretat Social, es consideren com un element més de 
la remuneració d'assalariats. 

- R 103 Cotitzacions socials fictícies 

Representen la contrapartida de les prestacions socials prestades directament, és a dir, fora de tot 
circuit de cotitzacions, pels ocupadors als seus assalariats o antics assalariats. Es valoren com els 
sous i salaris que les administracions públiques continuen pagant temporalment en casos de malaltia, 
maternitat, accidents de treball, invalidesa, etc. 

- N 2 Excedent brut d'explotació 

Aquest concepte recull les rendes generades durant el procés de producció destinades a remunerar 
la propietat dels mitjans de producció i el consum de capital fix. Donat que les administracions 
públiques no persegueixen cap finalitat lucrativa i tenint en compte els criteris de valoració de l'activitat 
del sector públic el seu excedent brut d'explotació és, per conveni, zero. 

- R 22 Impostos lligats a la producció 

Inclou tots els impostos i taxes que graven l'activitat productiva a excepció de l'IVA. Mentre que, per 
a la resta de sectors institucionals, apareixen com un ús del compte de renda, en el cas de les 
administracions públiques són, òbviament, un recurs. Entre els tributs que recapten les administracions 
públiques i que s'inclouen sota aquest epígraf hi ha les llicències fiscals, llicències urbanístiques, 
impost sobre vehicles de tracció mecànica, radicació, transmissions patrimonials, etc. Malgrat que la 
major part d'aquests impostos es consideren indirectes, cal tenir en compte que no tots ho són, com 
és el cas de la llicència fiscal, que en gravar l'exercici de l'activitat productiva es considerada per la 
legislació fiscal com a impost directe. 

- R 41 Interessos efectius 

Són la forma de remuneració de certs actius i passius financers (dipòsits i títols a curt termini, 
obligacions i crèdits) caracteritzada pel pagament a terminis previstos d'antuvi en un percentatge 
determinat de l'actiu financer. 

- R 44 Dividends i altres rendes 

Recullen totes les rendes que les societats, tenint en compte els resultats de la seva activitat, 
distribueixen com a dividends, participació en beneficis, etc. als propietaris del seu capital. 

- R 61 Impostos corrents sobre la renda i el patrimoni 

Es tracta de tots els pagaments obligatoris recq.ptats per les administracions públiques. S'inclouen 
també, dins aquest concepte, els interessos per mora i les multes fiscals. Es tracta d'impostos que 
graven les rendes de societats i altres entitats amb personalitat jurídica, els guanys de capital, el 
patrimoni de les llars i institucions sense finalitat de lucre i altres conceptes. Destaquen entre aquests 
les contribucions territorials, l'impost sobre béns immobles, impost sobre increment del valor dels 
terrenys i d'altres. No es comptabilitzen, explícitament com a impostos sobre la renda i el patrimoni, 
els drets de successió i donacions que es consideren recaptats sobre el capital del beneficiari i 
s'inclouen en la rúbrica R 72 impostos sobre el capital. 

- R 63 Cotitzacions socials fictícies 

Representen la contrapartida de les prestacions socials proporcionades directament pels ocupadors, 
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les administracions públiques, als seus assalariats de forma aliena a qualsevol circuit de cotitzacions. 
Cal comptabilitzar-les, no tan sols com a prestacions socials sinó, tot recollint el cost que suposen per 
a l'Administració pública, com a remuneració d'assalariats. Per tal d'evitar una doble comptabilització 
s'ha de crear, a més, la partida de cotitzacions socials fictícies. Es valoren com els sous i salaris que 
les administracions públiques continuen pagant temporalment en casos de malaltia, maternitat, 
accidents de treball, invalidesa, etc. 

- R 65 Transferències corrents entre administracions públiques 

Comprèn totes les operacions de transferència entre els diferents subsectors de les administracions 
públiques (administracions de l'Estat, administracions de la Generalitat, corporacions locals, 
administracions de la Seguretat Social, etc.). No es comptabilitzen les subvencions d'explotació, ajuts 
a la inversió i altres transferències de capital. 

- R 69 Transferències corrents diverses 

Aquest concepte recull un determinat nombre d'operacions de distribució que, per la seva naturalesa, 
no poden ser considerades sota altres rúbriques. Les principals es donen entre les administracions 
públiques i les famílies o les institucions privades sense afany de lucre. 

- R 30 Subvencions d'explotació 

Es tracta de transferències corrents que les administracions públiques fan a les unitats residents que 
produeixen o importen béns i serveis destinats a la venda amb la finalitat d'influir sobre els preus i/o 
remunerar de forma adequada els factors de producció. 

- R 64 Prestacions socials 

Aquest concepte recull totes les transferències corrents, en diners o espècie, proporcionades a les 
llars, que són d'assignació personal i que tenen per objecte cobrir les càrregues que per a les llars es 
deriven de l'aparició o existència de certs riscs o necessitats sense que es produeixi una contrapartida 
equivalent i simultània del beneficiari. 

-N 3 Renda bruta disponible 

Aquest agregat, saldo del compte de renda, mesura la renda de què disposen les administracions 
públiques per tal d'efectuar les seves operacions de consum final i d'estalvi. 

- P 3A Consum públic 

En el cas de les administracions públiques, el consum final nacional es coneix com a consum públic. 
Recull el valor dels serveis utilitzats per a la satisfacció directa de les necessitats col·lectives. Es 
considera com a consum públic, donada la impossibilitat d'assignar, de forma fiable, els serveis no 
destinats a la venda generats per les administracions entre les diferents unitats, renunciant a repartir
ies entre el consum intermedi i el consum final de les llars i comptabilitzant-lo com a consum final de 
les administracions públiques. 

El consum públic es valora, convencionalment, comptabilitzant la producció de serveis no destinats 
a la venda de les administracions públiques i minorant la part corresponent als pagaments parcials que 
s'imputa al consum final de les llars. Aquests pagaments parcials són la contrapartida de certs serveis 
no destinats a la venda que les administracions públiques presten i les famílies paguen parcialment 
(com, per exemple, les matrícules universitàries). 

- N 4 Estalvi brut 

Mesura la part de la renda bruta disponible que no ha estat utilitzada com a consum final. S'obté com 
a saldo del compte d'utilització de la renda. 
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-R 71 Transferències de capital entre administracions públiques 

Comprenen les ajudes a la inversió que, a fons perdut, fan les administracions públiques o la resta del 
món per tal de finançar, en la seva totalitat o en part, les operacions expressament dessignades de 
formació bruta de capital fix d'altres unitats del propi sector. 

- R 71/79 Ajuts a la inversió i altres transferències de capital 

Comprenen les ajudes a la inversió que, a fons perdut, efectuen les administracions públiques per tal 
de finançar, en la seva totalitat o en part, les operacions expressament dessignades de formació bruta 
de capital fix d'altres unitats no pertanyents al propi sector, especialment organismes autònoms 
comercials, empreses públiques i famílies. 

- R 72 Impostos sobre el capital 

Es tracta de detraccions obligatòries sobre el capital i el patrimoni de les unitats institucionals 
percebudes per les administracions públiques. Inclou els impostos sobre successions i donacions, ja 
que es considera que graven el capital del beneficiari. 

- P 41 Formació bruta de capital fix 

Representa el valor dels béns duradors de valor no inferior a una determinada quantitat4
, destinats a 

finalitats no militars i adquirits per les administracions públiques per tal d'utilitzar-los durant més d'un 
any, en el procés de producció, incloent-hi el valor dels serveis incorporats als béns de capital fix. No 
es consideren com a formació bruta de capital fix els terrenys i els actius immaterials. 

- P 70 Adquisició neta de terrenys i actius immaterials 

L'adquisició neta de terrenys representa el saldo (compres menys vendes) de les operacions sobre 
terrenys, incloent-hi jaciments del subsòl, boscos i aigües interiors, però excloent els immobles i les 
construccions edificades sobre ells. L'adquisició neta d'actius immaterials representa el saldo 
(adquisicions menys cessions) de les operacions amb actius immaterials com ara patents, dissenys, 
drets d'autor, etc. 

- N 5 Capacitat o necessitat de finançament 

Apareix com a saldo del compte de capital i mostra el total dels recursos que les administracions 
públiques posen a disposició de la resta de sectors o que la resta de sectors proporcionen a les 
administracions. 

1.3 Delimitació del sector de les administracions públiques 

Un element fonamenal de tota operació estadística és la delimitació del seu àmbit. En el cas d'aquesta 
publicació és obligat fer referència explícita, perquè malgrat la generalització del concepte 
d'administracions públiques, la seva concreció operativa no està exempta de dificultats. 

El capítol anterior detalla la definició teòrica d'Administració pública. El SEC considera dos criteris per 
delimitar aquest sector: la funció desenvolupada (producció de serveis no destinats a la venda i/o 
redistribució de renda i riquesa) i l'origen dels recursos (pagaments obligatoris efectuats per famílies 
o empreses). La majoria d'institucions públiques no presenten cap dificultat per identificar-se com a 
Administració pública perquè compleixen ambdues condicions: produir serveis no destinats a la venda 
i disposar d'ingressos provinents d'impostos. Hi ha, però, alguns organismes on es poden plantejar 
problemes respecte a la seva consideració com Administració pública o no, si se segueix una 
interpretació estricta del SEC. Així, es poden alternar períodes on la majoria dels seus recursos 
provinguin de la venda de serveis (taxes) amb períodes en què provinguin de subvencions públiques, 

4 Segons el SEC el valor de referència és de 100 ECU a preus de 1970. En el cas dels béns duradors necessaris per a una 
primera instal.lació no s'aplica aquesta restricció quantitativa. 
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la qual cosa dificulta la seva adscripció i la significació d'una sèrie històrica obtinguda amb aquest 
criteri. Les universitats són un bon exemple, en la mesura que obtenen ingressos del mercat que són 
significatius per a la seva activitat (cobrament de matrícules). També poden tenir una problemàtica 
similar algunes empreses públiques i organismes autònoms comercials, atès que poden prestar 
simultàniament serveis destinats a la venda i serveis no destinats a la venda. 

El criteri d'aquesta publicació, en coherència amb la Intervenció General de l'Estat, és el de considerar 
inclosos dins el sector d'administracions públiques els organismes autònoms administratius i les 
universitats, però no els organismes autònoms comercials ni les empreses públiques, els quals 
integren la seva activitat al sector de societats no financeres de la comptabilitat nacional. S'ha d'afegir 
també que no es considera, als efectes d'aquesta publicació, la part de l'Administració central que 
desenvolupa la seva activitat a Catalunya, incloent la Seguretat Social atès que corresponen a sectors 
institucionals diferenciats dins el SEC (Administració central, S61, i Seguretat Social, S63). 

Les administracions públiques de Catalunya, tal com es consideren en aquest treball, comprenen les 
següents institucions: 

1. Administració local: 

Ajuntaments 
Diputacions 
Consells comarcals 
Mancomunitats 

2. Administració autonòmica: 
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Administració general de la Generalitat 

Parlament de Catalunya 
Sindicatura de Comptes 
Consell Consultiu 

Conselleria de Presidència 
Conselleria de Governació 
Conselleria d'Economia i Finances 
Conselleria d'Ensenyament 
Conselleria de Cultura 
Conselleria de Sanitat i Seguretat Social 
Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques 
Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca 
Conselleria de Treball 
Conselleria de Justícia 
Conselleria d'Indústria i Turisme 
Conselleria de Benestar Social 
Conselleria de Medi Ambient 

Organismes autònoms administratius (17): 

Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 
Institut d'Estadística de Catalunya 
Institut Català d'Estudis Mediterranis 
Institut Català de la Dona 
Escola de Policia de Catalunya 
Institució de les Lletres Catalanes 
Institut Català de Noves Professions 
Institut Català del Consum 
Institut per a la Promoció i la Formació Cooperativa 
Institut Català de la Vinya i el Vi 
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Junta d'Aigües 
Junta de Residus 
Junta de Sanejament 
Institut d'Estudis de la Salut 
Escola d'Administració Pública de Catalunya 
Patronat de la Muntanya de Montserrat 
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya 

Universitats (4): 

Universitat Central de Barcelona 
Universitat Politècnica de Catalunya 
Universitat Autònoma de Barcelona 
Universitat Pompeu Fabra 

Entitats excloses del sector institucional en estudi: 

1. Organismes autònoms comercials (Institut Català de Finances, E.A. del Diari Oficial i de 
Publicacions, Institut Català del Sol, etc.). 

2. Servei Català de la Salut i Entitats gestores de la Seguretat Social (Institut Català de la Salut 
i Institut Català d'Assistència i Serveis Socials). 

3. Empreses públiques (Centre Informàtic de la Generalitat, Ferrocarrils de la Generalitat, Gestió 
d'infrastructures S.A., Centre d'Informació i Desenvolupament Empresarial, etc.). 
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Quadre 1. Delimitació del sector de les administracions públiques 
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Administracions 
públiques 

Entitats excloses 

Administració 
autonòmica 

Administració local 

Organismes autònoms comercials 

Empreses públiques 

Generalitat 
(i org. autònoms administratius) 

Universitats 

Diputacions 

Mancomunitats 

Consells comarcals 

Ajuntaments 

Entitats gestores de la Seguretat Social 
i Servei Català de la Salut 
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1.4 Procés d'elaboració dels comptes i comparabilitat de resultats 

1.4.1 Procés d'elaboració dels comptes 

Els comptes de l'Administració pública són el resultat d'un procés d'elaboració que segueix diverses 
fases: 

Obtenció de la informació . 
Elevació de les dades. 
Depuració, homogenització i consolidació de la informació. 
Reclassificació dels codis pressupostaris a operacions SEC. 
Obtenció de la informació 

L'obtenció de la informació per a l'elaboració dels comptes prové de dues vies, en funció de la seva 
naturalesa. Les dades de l'Administració local tenen el seu origen en una operació de camp dissenyada 
per les intervencions de l'Estat i de la Generalitat. Es tracta de qüestionaris específics per a aquesta 
estadística (vegeu annex 1 ), que recullen les liquidacions pressupostàries de les corporacions locals 
i adapten el detall de la desagregació en funció de les necessitats informatives requerides per a 
l'elaboració dels comptes. Així, per exemple, es demana una exhaustivitat en els capítols de 
transferències corrents i de capital, amb la finalitat de facilitar el procés de consolidació dels comptes. 
Concretament són tres qüestionaris tipus: un primer dirigit a tots els municipis, diputacions i resta 
d'entitats supramunicipals, un altre simplificat per ajuntaments amb població inferior a 5.000 habitants 
i un tercer, equivalent en contingut al primer, dirigit específicament als consells comarcals. S'ha de 
remarcar que la informació que es proporciona en els qüestionaris és consolidada de les pròpies 
entitats locals. És a dir, els pressupostos incorporen l'activitat generada per diverses institucions que 
sota diferents formes jurídiques (organismes autònoms, patronats, etc), desenvolupen activitats 
directament vinculades amb l'exercici de competències municipals (cultura, esports, etc.). 

La recepció de qüestionaris ha estat la següent, per tipus d'entitats: 

Ajuntaments < 5.000 hab. 
Ajuntaments > 5.000 hab. 
Diputacions: 
Mancomunitats: 
Consells comarcals: 

Total: 

211 
140 

4 
18 
41 

414 

La informació referent a les liquidacions dels pressupostos de la Generalitat, els seus organismes 
autònoms i les universitats ha estat facilitada per la Intervenció General de Generalitat i pels mateixos 
organismes en alguns casos. 

Tant les dades de corporacions locals a través del qüestionari, com les corresponents a l'Administració 
autonòmica a partir de les liquidacions pressupostàries, proporcionen diferent informació en funció de 
la corresponent fase pressupostària de l'exercici (pressupost inicial, pressupost definitiu, obligacions 
i drets generats, ingressos i pagaments efectuats). El SEC exigeix el criteri de meritació, és a dir, el 
registre de les operacions en el moment d'exigibilitat dels pagaments i/o cobraments, i no en el 
moment de cobrament i/o pagament. Això obliga a considerar, per a l'elaboració dels comptes, les 
obligacions i drets generats en equivalència amb els principis comptables establerts pel pla de 
comptabilitat del sector privat. 

Elevació de les dades 

Malgrat que la majoria de la informació disponible prové d'informació censal i per tant les dades 
pressupostàries no requereixen cap tipus de tractament estadístic, el conjunt dels qüestionaris 
provinents de municipis més petits de 5.000 habitants han estat seleccionats a partir d'un procediment 
de disseny de mostres. En funció dels diferents estrats de població i la província s'han escollit 
aleatòriament un conjunt de municipis que formen una mostra representativa per províncies d'aquestes 
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corporacions. Aquest procediment estadístic permet simplificar la recollida d'informació sense reduir 
la qualitat de la informació. 

El procés d'elevació de les dades pressupostàries dels municipis d'aquests estrats s'ha elaborat tenint 
present la següent taula de factors d'elevació: 

Estrat 2.000-5.000 hab. 500-2.000 hab. > 500 hab. 

Barcelona 56/22 77/26 84/19 
Girona 31/8 59/15 11.2/13 
Lleida 21/7 89/25 109/16 
Tarragona 21/13 67/26 75/21 

Depuració, homogeneïtzació i consolidació de la informació 

La informació que proporcionen els pressupostos requereix un conjunt d'ajustos, previs a la recodificació 
en termes d'operacions SEC, amb la finalitat d'evitar incongruències, dobles comptabilitzacions o 
incorporació d'informació rellevant que distorsionarien, en cas de no fer-se, la significació dels 
comptes. 

Del conjunt d'ajustos que s'han efectuat es poden destacar cinc tipus: 

l) Depuració de la informació pressupostària. 
11) Imputacions per efecte del qüestionari . 
Ill) Inclusió d'informació addicional. 
IV Despeses i ingressos no integrats. 
V) Ajustos de consolidació. 
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l) L'anàlisi del contingut de les dades consignades als pressupostos permet, en ocasions, 
determinar errades d'assignació que cal corregir, introduint les reclassificacions necessàries. 
11) L'existència d'un qüestionari diferenciat per ajuntaments més petits de 5.000 habitants obliga a 
realitzar imputacions d'alguns conceptes pressupostaris no suficientment desagregats. El criteri 
establert per a les imputacions ha estat considerar la informació resultant de la mateixa província 
i l'estrat de població immediatament superior (5.000-10.000 habitants). 

Ill) S'ha de tenir en compte la informació addicional per a la determinació dels comptes de 
l'Administració local que no prové directament de la informació pressupostària de les entitats. 
L'exemple més important és la càrrega financera de les corporacions locals assumida per l'Estat. 
Aquests pagaments d'interessos i l'amortització de préstecs, es reflecteixen en els Pressupostos 
Generals de l'Estat, però en un sentit estricte no s'han d'imputar com a despesa de l'Estat, sinó de 
l'Administració local, que és qui ha generat aquesta despesa. L'origen d'aquestes operacions es 
remunten a les lleis de sanejament de les hisendes locals, i les lleis de pressupostos de l'Estat on 
s'autoritzava l'endeutament per tal de finançar els dèficits reals generats fins aquell moment, 
assumint l'Estat les càrregues financeres derivades d'aquestes operacions. 

IV) La delimitació del sector considerada exclou l'activitat de la Seguretat Social i, per tant, no 
s'incorpora als comptes. Aquest fet implica que, tant les transferències de la Generalitat cap a les 
entitats gestores de la seguretat social, com les transferències de l'Estat per finançar la Seguretat 
Social no s'integren en els comptes i, per tant, no són recollides en les corresponents operacions 
de transferències entre administracions públiques. 

V) Els ajustos de consolidació, tal com els defineix el SEC, són les eliminacions simultànies de les 
operacions d'usos i recursos entre les operacions d'unitats que pertanyen al mateix sector o 
subsector. Per tant són fonamentals per evitar una doble comptabilització de les transferències 
entre administracions públiques. Les divergències existents entre les transferències rebudes i 
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atorgades per les administracions públiques s'expliquen, bàsicament, per desajustos temporals de 
comptabilització. L'anàlisi de l'origen d'aquestes discrepàncies en permet resoldre algunes. Per a 
la resta és obligat adoptar algunes convencions metodològiques com ara consolidar per la menor 
de les quantitats, aplicar el principi de jerarquia entre les fonts, etc. Aquest últim ha estat el criteri 
general adoptat per resoldre aquesta problemàtica entre fonts en conflicte. 

Reclassificacions dels codis pressupostaris a operacions SEC 

L'última fase per tal d'obtenir els comptes a partir de la informació pressupostària, adequadament 
ajustada, consisteix a reclassificar els codis pressupostaris per obtenir les equivalències en termes 
d'operacions i comptes SEC. La relació establerta entre els codis dels qüestionaris de corporacions 
locals i les operacions SEC es pot trobar a l'annex 2 d'aquesta publicació. La corresponent codificació 
dels pressupostos de l'Administració autonòmica es troba a l'annex 3. 

S'ha de tenir present que aquesta reassignació de codis pressupostaris ha implicat la consideració 
individualitzada de cada concepte pressupostari. La codificació definitiva utilitzada és congruent amb 
l'establerta per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat per a l'elaboració dels seus 
comptes. 

La majoria de conceptes pressupostaris no presenten problemes de correspondència amb les 
operacions SEC. Per exemple, la remuneració d'assalariats coincideix amb les obligacions reconegudes 
del capítol 1 del pressupost de despeses. Ara bé, hi ha altres conceptes pressupostaris més 
problemàtics, l'assignació dels quals requereix explicitar els criteris que han fonamentat la seva 
reclassificació. 

Les despeses d'emissió, modificació i cancel·lació de préstecs són pressupostades en el capítol 
tercer, on es recullen les despeses financeres. En principi, es podrien associar amb el compte del SEC 
'interessos efectius', però per la seva naturalesa, nítidament diferenciada dels interessos, s'imputa 
com a consum intermedi. 

La classificació pressupostària establerta a l'Ordre ministerial de 20 de setembre de 1989 no detalla 
les taxes i preus públics per prestacions de serveis de les corporacions locals. Per aquest motiu el 
qüestionari especifica els principals conceptes, i facilita així la seva reassignació en termes d'operacions 
SEC. Concretament, les llicències urbanístiques malgrat tenir la naturalesa pressupostària de taxes, 
s'han integrat com a impostos lligats a la producció. En canvi, els ingressos per clavegueram, 
proveïment d'aigües i recollida d'escombraries es consideren producció de serveis destinats a la 
venda. El codi 311 del qüestionari, on es recullen la resta de taxes, planteja problemes de classificació 
per la seva heterogeneïtat i ha obligat a fer una imputació per tal d'estimar la part d'aquestes taxes que 
es consideren impostos lligats a la producció. 

1.4.2 Comparabilitat de resultats 

Aquesta publicació ofereix una ampliació significativa dels resultats que la Intervenció General de 
l'Estat publica per a Catalunya. La Intervenció a través de Cuentas regionales presenta els comptes 
de l'Administració pública territorial i desagrega entre l'autonòmica i local per a cada una de les 
comunitats autònomes. En canvi, la present publicació desagrega entre un conjunt ampli de subsectors: 
Generalitat i els seus organismes autònoms, universitats, ajuntaments i diferencia entre els que tenen 
una població superior i inferior a 5.000 habitants, consells comarcals i diputacions. 

Aquest increment dels comptes dels subsector de l'Administració pública s'ha fet sense minorar la 
comparabilitat dels resultats amb els derivats de la publicació de la Intervenció. Els resultats que es 
presenten en aquesta publicació són plenament congruents atès que assumeixen una delimitació del 
sector idèntica, es basen en dades que provenen de la mateixa operació estadística i han estat 
elaborats amb una metodologia homogènia. 

Malgrat això, els resultats presenten algunes diferències en els valors d'algunes operacions SEC i, per 
tant, en els seus saldos corresponents. L'ampliació de la informació que es presenta ha requerit, en 
alguns casos, aplicar un tractament diferenciat per als consells comarcals o bé, afegir informació no 
incorporada per la Intervenció de l'Estat com per exemple, la del pressupost del Consell Comarcal de 
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la Val d'Aran. Malgrat que no es disposa de la corresponent liquidació, s'ha considerat que la seva 
absència distorsionaria les dades globals d'aquest subsector. Igualment s'ha demanat l'ampliació 
d'informació en relació amb les cotitzacions fictícies relatives a les universitats. També s'han introduït 
algunes reclassificacions referides als pressupostos autonòmics. L'efecte global d'aquests canvis és, 
però, molt poc rellevant i tal com es mostra en la taula annexa, no altera la significació dels resultats 
globals. 

Saldos comptables Resultats IGAE Resultats IEC Diferència (%) 

VAB 426.014 426.072 0,01 % 
Renda bruta disponible 598.505 602.443 0,65 % 
Estalvi brut 29.430 29.405 -0,08 % 
Necessitat de finançament -156.104 -156.310 0,13 % 

1.5 L'estadística de liquidacions pressupostàries 

Aquesta publicació presenta, amb caràcter addicional als comptes de l'Administració pública, els 
pressupostos liquidats dels principals subsectors de l'Administració pública catalana: Generalitat, els 
seus organismes autònoms, les universitats, les diputacions, els consells comarcals i els ajuntaments. 

Aquesta informació, a més d'ésser l'estadística bàsica per a l'elaboració dels comptes, ofereix un 
interès intrínsec que justifica la seva inclusió diferenciada a la publicació. L'objectiu és mostrar els 
pressupostos liquidats d'ingressos i despeses d'aquests subsectors amb un important grau de detall, 
proporcionant informació per article del pressupost. 

S'han d'introduir dues consideracions. D'una banda, s'han de diferenciar nítidament els pressupostos 
liquidats dels pressupostos aprovats per les entitats. Els pressupostos inicials reflecteixen les 
previsions d'ingressos i les limitacions de despeses i han d'ésser equilibrats, és a dir, s'han d'aprovar 
sense dèficit inicial. Al llarg de l'exercici pressupostari, però, són freqüents les modificacions 
pressupostàries i sobretot, les desviacions dels ingressos i despeses fets respecte als pressupostats. 
Per tant, són els pressupostos liquidats els que mesuren l'activitat econòmica generada per les 
administracions públiques. D'altra banda, s'ha de recordar que la liquidació pressupostària, als 
efectes d'aquesta publicació, no reflecteix els cobraments i pagaments efectuats per les administracions 
(criteri de caixa) sinó la comptabilització de les obligacions de cobraments i pagaments amb 
independència del moment en què aquestes es facin efectives (criteri de meritació). 

L'estructura pressupostària de les corporacions locals es deriva directament del qüestionari dirigit a 
aquestes entitats, el qual s'ajusta alhora a la corresponent normativa legal vigent. L'estructura 
pressupostària de l'Administració autonòmica prové directament de la informació proporcionada per 
la Intervenció General de la Generalitat i presenta algunes limitades diferències amb els pressupostos 
de l'Administració local, les quals poden provocar que conceptes pressupostaris equivalents no 
tinguin una codificació pressupostària idèntica. 
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2.1 Comptes consolidats. Administracions públiques. 1991. 

Compte d'utilització de la renda (C4) 

Usos 

P3A. Consum públic 
N4. Estalvi brut 

Compte de capital (C5) 

Usos 

P41. Formació bruta de capital fix 
P70. Adquisició neta de terrenys i actius immat. 
R71. Transferències de capital entre AP 
R71/79. Ajuts a inversió i alt. transf. de capital 
N5. Capacitat/necessitat de finançament 

573039 
29406 

240 061 
3 590 
1 385 

56 595 
-156 310 
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Milions de pessetes 

Recursos 

N3. Renda bruta disponible 602 445 

Milions de pessetes 

Recursos 

N4. Estalvi brut 
R71. Transferències de capital entre AP 
R71/79. Ajuts a inversió i alt. transf. de capital 
R72. Impostos sobre el capital 

29 406 
60 612 
19 728 
35 575 

27 



2.2 Comptes consolidats. Administració autonòmica. 1991. 

Compte de producció (C1) 

Usos 

P20. Consum intermedi 
N1. Valor afegit brut pm 

Compte d'explotació (C2) 

Usos 

R101. Sous i salaris bruts 
R102. Cotitzacions socials a càrrec d'ocupadors 
R103. Cotitzacions socials fictícies 
N2. Excedent brut d'explotació 

Compte de renda (C3) 

Usos 

R30. Subvencions d'explotació 
R41. Interessos efectius 
R642. Prestacions soc. lligades a cotit. fictícies 
R643. Prestacions.~no.Wgades a..cotit. fict. 
R65. Transferències corrents entre AP 
R67. Cooperació internacional corrent 
R69. Transferències corrents diverses 
N3. Renda bruta disponible 

28 

54 701 
249648 

223 846 
25074 

728 
o 

89 208 
37146 

728 
10 235 
22 711 

o 
18 409 

280 334 

Recursos 

P11/12. Vendes residuals 
P14. Producció de serveis no venda 

Recursos 

N 1. Valor afegit brut pm 

Recursos 

N2. Excedent brut d'explotació 
R22. Impostos lligats a producció 
R41. l nteressos efectius 

.R44. Dividends i altres rendes 

Milions de pessetes 

4 153 
300 196 

Milions de pessetes 

249 648 

Milions de pessetes 

R61. Impostos corrents sobre renda i patrimoni 
R63. Cotitzacions socials fictícies 

o 
165 730 

2050 
155 

23077 
728 

256 900 
4040 
6091 

R65. Transferències corrents entre AP 
R67. Cooperació internacional corrent 
R69. Transferències corrents diverses 
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2.2 Comptes consolidats. Administració autonòmica. 1991. 

Compte d'utilització de la renda (C4) 

Usos 

P3A. Consum públic 
N4. Estalvi brut 

Compte de capital (C5) 

Usos 

P41. Formació bruta de capital fix 
P70. Adquisició neta de terrenys i actius immat. 
R71. Transferències de capital entre AP 
R71/79. Ajuts a inversió i alt. transf. de capital 
NS. Capacitat/necessitat de finançament 

289 717 
-9383 

112319 
2 424 

32 375 
40 916 

-130 124 
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Milions de pessetes 

Recursos 

N3. Renda bruta disponible 280 334 

Milions de pessetes 

Recursos 

N4. Estalvi brut 
R71. Transferències de capital entre AP 
R71/79. Ajuts a inversió i alt. transf. de capital 
R72. Impostos sobre el capital 

-9 383 
38 041 
9 887 

19 365 

29 



2.3 Comptes consolidats. Generalitat. 1991. 
Inclou organismes autònoms administratius. 

Compte de producció (C1) 

Usos 

P20. Consum intermedi 
N1. Valor afegit brut pm 

Compte d'explotació (C2) 

Usos 

R101. Sous i salaris bruts 
R102. Cotitzacions socials a càrrec d'ocupadors 
R103. Cotitzacions socials fictícies 
N2. Excedent brut d'explotació 

Compte de renda (C3) 

Usos 

R30. Subvencions d'explotació 
R41. Interessos efectius 
R642. Prestacions soc. lligades a cotit. fictícies 
R643. Prestacions.soc~.no.Jligades. acotit. fict. 
R65. Transferències corrents entre AP 
R67. Cooperació internacional corrent 
R69. Transferències corrents diverses 
N3. Renda bruta disponible 

30 

44 722 
211 371 

189 968 
20 701 

702 
o 

128 479 
35633 

702 
10 235 
22 711 

o 
17 901 

241 760 

Recursos 

P11/12. Vendes residuals 
P14. Producció de serveis no venda 

Recursos 

N 1. Valor afegit brut pm 

Recursos 

N2. Excedent brut d'explotació 
R22. Impostos lligats a producció 
R41. Interessos efectius 
R44. Dividends i altres rendes 

Milions de pessetes 

1 659 
254 434 

Milions de pessetes 

211 371 

Milions de pessetes 

R61. Impostos corrents sobre renda i patrimoni 
R63. Cotitzacions socials fictícies 

o 
165 730 

1 531 
134 

23077 
702 

256 795 
3897 
5 555 

R65. Transferències corrents entre AP 
R67. Cooperació internacional corrent 
R69. Transferències corrents diverses 
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2.3 Comptes consolidats. Generalitat. 1991. 
Inclou organismes autònoms administratius. 

Compte d'utilització de la renda (C4) 

Usos 

P3A. Consum públic 
N4. Estalvi brut 

Compte de capital (C5) 

Usos 

P41. Formació bruta de capital fix 
P70. Adquisició neta de terrenys i actius immat. 
R71. Transferències de capital entre AP 
R71/79. Ajuts a inversió i alt. transf. de capital 
NS. Capacitat/necessitat de finançament 

254 424 
-12 664 

94 227 
2 424 

32 375 
44 872 

-124 176 
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Milions de pessetes 

Recursos 

N3. Renda bruta disponible 241 760 

Milions de pessetes 

Recursos 

N4. Estalvi brut 
R71. Transferències de capital entre AP 
R71/79. Ajuts a inversió i alt. transf. de capital 
R72. Impostos sobre el capital 

-12 664 
35 391 
7630 

19 365 

31 



2.4 Comptes. Universitats. 1991. 

Compte de producció (C1) 

Usos 

P20. Consum intermedi 
N1. Valor afegit brut pm 

Compte d'explotació (C2) 

Usos 

R101. Sous i salaris bruts 
R102. Cotitzacions socials a càrrec d'ocupadors 
R103. Cotitzacions socials fictícies 
N2. Excedent brut d'explotació 

Compte de renda (C3) 

Usos 

R30. Subvencions d'explotació 
R41. Interessos efectius 
R642. Prestacions soc. lligades a cotit. fictícies 
R643. Prestacions soc . .naJligades.acotit. fict. 
R65. Transferències corrents entre AP 
R67. Cooperació internacional corrent 
R69. Transferències corrents diverses 
N3. Renda bruta disponible 

32 

9 979 
38 277 

33878 
4373 

26 
o 

o 
1 513 

26 
o 
o 
o 

508 
38 574 

Recursos 

P 11 /12. Vendes residuals 
P14. Producció de serveis no venda 

Recursos 

N 1. Valor afegit brut pm 

Recursos 

N2. Excedent brut d'explotació 
R22. Impostos lligats a producció 
R41. l nteressos efectius 
R44. Dividends i altres rendes 

Milions de pessetes 

2 494 
45 762 

Milions de pessetes 

38 277 

Milions de pessetes 

o 
o 

R61. Impostos corrents sobre renda i patrimoni 
R63. Cotitzacions socials fictícies 

519 
21 
o 
26 

R65. Transferències corrents entre AP 
R67. Cooperació internacional corrent 
R69. Transferències corrents diverses 

39376 
143 
536 
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2. Comptes de les administracions públiques de Catalunya 



2.1 Comptes consolidats. Administracions públiques. 1991. 

Compte de producció (C1) 

Usos 

P20. Consum intermedi 
N1. Valor afegit brut pm 

Compte d'explotació (C2) 

Usos 

R101. Sous i salaris bruts 
R102. Cotitzacions socials a càrrec d'ocupadors 
R 103. Cotitzacions socials fictlcies 
N2. Excedent brut d'explotació 

Compte de renda (C3) 

--~-·------· 

Usos 

R30. Subvencions d'explotació 
R41. Interessos efectius 
R642. Prestacions soc. lligades a coti!. fictlcies 
R643. Prestacions soc .. no...lligades.a.cotit. fict. 
R65. Transferències corrents entre AP 
R67. Cooperació internacional corrent 
R69. Transferències corrents diverses 
N3. Renda bruta disponible 

26 

210 142 
426073 

363403 
59078 
3592 

o 

105 232 
97 284 
3 592 

10235 
13 218 

o 
35844 

602445 

Recursos 

P 11 /12. Vendes residuals 
P14. Producció de serveis no venda 

Recursos 

N1. Valor afegit brut pm 

Recursos 

N2. Excedent brut d'explotació 
R22. Impostos lligats a producció 
R41. Interessos efectius 
R44. Dividends i altres rendes 

Milions de pessetes 

52 697 
583 518 

Milions de pessetes 

426 073 

Milions de pessetes 

R61. Impostos corrents sobre renda i patrimoni 
R63. Cotitzacions socials fictícies 

o 
264 004 

7 718 
2 456 

119 849 
3 592 

430 957 
4 040 

35 234 

R65. Transferències corrents entre AP 
R67. Cooperació internacional corrent 
R69. Transferències corrents diverses 
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2.4 Comptes. Universitats. 1991. 

Compte d'utilització de la renda (C4) 

Usos 

P3A. Consum públic 
N4. Estalvi brut 

Compte de capital (C5) 

Usos 

P41. Formació bruta de capital fix 
P70. Adquisició neta de terrenys i actius immat. 
R71. Transferències de capital entre AP 
R71/79. Ajuts a inversió i alt. transf. de capital 
N5. Capacitat/necessitat de finançament 

35 293 
3 281 

18.092 
o 
o 
o 

-5 948 
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Milions de pessetes 

Recursos 

N3. Renda bruta disponible 38 574 

Milions de pessetes 

Recursos 

N4. Estalvi brut 
R71. Transferències de capital entre AP 
R71/79. Ajuts a inversió i alt. transf. de capital 
R72. Impostos sobre el capital 

3 281 
6 606 
2 257 

o 

33 



2.5 Comptes consolidats. Administració local. 1991. 

Compte de producció (C1) 

Usos 

P20. Consum intermedi 
N1. Valor afegit brut pm 

Compte d'explotació (C2) 

Usos 

R101. Sous i salaris bruts 
R102. Cotitzacions socials a càrrec d'ocupadors 
R103. Cotitzacions socials fictícies 
N2. Excedent brut d'explotació 

Compte de renda (C3) 

Usos 

R30. Subvencions d'explotació 
R41. Interessos efectius 
R642. Prestacions soc. lligades a coti!. fictícies 
R643. Prestacionssoc. naJligades . .a coti!. fict. 
R65. Transferències corrents entre AP 
R67. Cooperació internacional corrent 
R69. Transferències corrents diverses 
N3. Renda bruta disponible 

34 

155 441 
176 425 

139 557 
34004 
2864 

o 

16 024 
60 138 

2 864 
o 

4 775 
o 

17 435 
322 111 

Recursos 

P 11 /12. Vendes residuals 
P14. Producció de serveis no venda 

Recursos 

N 1. Valor afegit brut pm 

Recursos 

N2. Excedent brut d'explotació 
R22. Impostos lligats a producció 
R41. Interessos efectius 
R44. Dividends i altres rendes 

Milions de pessetes 

48 544 
283 322 

Milions de pessetes 

176 425 

Milions de pessetes 

R61. Impostos corrents sobre renda i patrimoni 
R63. Cotitzacions socials fictícies 

o 
98 274 
5668 
2301 

96 772 
2864 

188 325 
o 

29 143 

R65. Transferències corrents entre AP 
R67. Cooperació internacional corrent 
R69. Transferències corrents diverses 
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2.5 Comptes consolidats. Administració local. 1991. 

Compte d'utilització de la renda (C4) 

Usos 

P3A. Consui)'l públic 
N4. Estalvi brut 

Compte de capital (C5) 

Usos 

P41. Formació bruta de capital fix 
P70. Adquisició neta de terrenys i actius immat. 
R71. Transferències de capital entre AP 
R71/79. Ajuts a inversió i alt. transf. de capital 
N5. Capacilal/necessllal de finançament 

283 322 
38 789 

127 742 
1 166 

398 
15679 

-26185 
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Milions de pessetes 

Recursos 

N3. Renda bruta disponible 322 111 

Milions de pessetes 

Recursos 

N4. Estalvi brut 
R71. Transferències de capital entre AP 
R71/79. Ajuts a inversió i alt. transf. de capital 
R72. Impostos sobre el capital 

38 789 
53 960 

9841 
16 210 

35 



2.6 Comptes. Diputacions. 1991. 

Compte de producció (C1) 

Usos 

P20. Consum intermedi 
N1. Valor afegit brut pm 

Compte d'explotació (C2) 

Usos 

R101. Sous i salaris bruts 
R102. Cotitzacions socials a càrrec d'ocupadors 
R 103. Cotitzacions socials fictfcies 
N2. Excedent brut d'explotació 

Compte de renda (C3) 

Usos 

R30. Subvencions d'explotació 
R41. Interessos efectius 
R642. Prestacions soc. lligades a cotit. fictícies 
R643. Prestacions soc.-00Jl~es.a.cotit. .fict. 
R65. Transferències corrents entre AP 
R67. Cooperació internacional corrent 
R69. Transferències corrents diverses 
N3. Renda bruta disponible 

36 

13 502 
24924 

19 469 
4 941 

514 
o 

617 
5293 

514 
o 

6 691 
o 

3 601 
41 906 

Recursos 

P11/12. Vendes residuals 
P14. Producció de serveis no venda 

Recursos 

N 1. Valor afegit brut pm 

Recursos 

N2. Excedent brut d'explotació 
R22. Impostos lligats a producció 
R41. Interessos efectius 
R44. Dividends i altres rendes 

Milions de pessetes 

3 527 
34899 

Milions de pessetes 

24 924 

Milions de pessetes 

R61. Impostos corrents sobre renda i patrimoni 
R63. Cotitzacions socials fictfcies 

o 
5 252 
1 105 

2 
o 

514 
R65. Transferències corrents entre AP 
R67. Cooperació internacional corrent 
R69. Transferències corrents diverses 

50032 
o 

1 717 
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2.6 Comptes. Diputacions. 1991. 

Compte d'utilització de la renda (C4) 

Usos 

P3A. Consum públic 
N4. Estalvi brut 

Compte de capital (CS) 

Usos 

P41. Formació bruta de capital fix 
P70. Adquisició neta de terrenys i actius immat. 
R71. Transferències de capital entre AP 
R71/79. Ajuts a inversió i alt. transf. de capital 
NS. Capacitat/necessitat de finançament 

34899 
7007 

11 815 
84 

4 778 
1 172 

-9042 
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Milions de pessetes 

Recursos 

N3. Renda bruta disponible 41 906 

Milions de pessetes 

Recursos 

N4. Estalvi brut 
R71. Transf«Vències de capital entre AP 
R71/79. Ajuts a inversió i alt. transf. de capital 
R72. Impostos sobre el capital 

7007 
1 750 

50 
o 

37 



2. 7 Comptes. Consells comarcals. 1991. 

Compte de producció (C1) 

Usos 

P20. Consum intermedi 
N1. Valor afegit brut pm 

Compte d'explotació (C2) 

Usos 

R101. Sous i salaris bruts 
R102. Cotitzacions socials a càrrec d'ocupadors 
R103. Cotitzacions socials fictfcies 
N2. Excedent brut d'explotació 

Compte de renda (C3) 

Usos 

R30. Subvencions d'explotació 
R41. Interessos efectius 
R642. Prestacions soc. lligades a cotit. fictícies 
R643. Prestacions soc • ..na.Jligades a.cotit. .fict 
R65. Transferències corrents entre AP 
R67. Cooperació internacional corrent 
R69. Transferències corrents diverses 
N3. Renda bruta disponible 

38 

3 528 
2 033 

1 705 
328 

o 
o 

242 
224 

o 
o 

101 
o 

1 117 
6 641 

Recursos 

P11/12. Vendes residuals 
P14. Producció de serveis no venda 

Recursos 

N 1. Valor afegit brut pm 

Recursos 

N2. Excedent brut d'explotació 
R22. Impostos lligats a producció 
R41. Interessos efectius 
R44. Dividends i altres rendes 

Milions de pessetes 

253 
5 308 

Milions de pessetes 

2 033 

Milions de pessetes 

o 
3 

R61. Impostos corrents sobre renda i patrimoni 
R63. Cotitzacions socials fictícies 

388 
66 
o 
o 

R65. Transferències corrents entre AP 
R67. Cooperació internacional corrent 
R69. Transferències corrents diverses 

7 323 
o 

545 
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2. 7 Comptes. Consells comarcals. 1991. 

Compte d'utilització de la renda (C4) 

Usos 

P3A. Consum públic 
N4. Estalvi brut 

Compte de capital (C5) 

Usos 

P41. Formació bruta de capital fix 
P70. Adquisició neta de terrenys i actius immat. 
R71. Transferències de capital entre AP 
R71/79. Ajuts a inversió i alt. transf. de capital 
NS. Capacitat/necessitat de finançament 

5308 
1 333 

8848 
337 
207 
145 

1 106 
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Milions de pessetes 

Recursos 

N3. Renda bruta disponible 6 641 

Milions de pessetes 

Recursos 

N4. Estalvi brut 
R71. Transferències de capital entre AP 
R71/79. Ajuts a inversió i alt. transf. de capital 
R72. Impostos sobre el capital 

1 333 
8 851 

442 
17 

39 



2.8 Comptes. Ajuntaments. 1991. 

Compte de producció (C1) 

Usos 

P20. Consum intermedi 
N1. Valor afegit brut pm 

Compte d'explotació (C2) 

Usos 

R101. Sous i salaris bruts 
R102. Cotitzacions socials a càrrec d'ocupadors 
R103. Cotitzacions socials fictícies 
N2. Excedent brut d'explotació 

Compte de renda (C3) 

Usos 

R30. Subvencions d'explotació 
R41. Interessos efectius 
R642. Prestacions soc. lligades a cotit. fictícies 
R643. Prestacions-soc.~ades-a-00tit. fict. 
R65. Transferències corrents entre AP 
R67. Cooperació internacional corrent 
R69. Transferències corrents diverses 
N3. Renda bruta disponible 

40 

135 936 
146 690 

116 086 
28 263 

2 341 
o 

14492 
50926 

2 341 
o 

6 196 
o 

12 371 
264 988 

Recursos 

P 11 /12. Vendes residuals 
P14. Producció de serveis no venda 

Recursos 

N 1. Valor afegit brut pm 

Recursos 

N2. Excedent brut d'explotació 
R22. Impostos lligats a producció 
R41 . l nteressos efectius 
R44. Dividends i altres rendes 

Milions de pessetes 

43 988 
238 638 

Milions de pessetes 

146 690 

Milions de pessetes 

R61. Impostos corrents sobre renda i patrimoni 
R63. Cotitzacions socials fictícies 

o 
92 983 

3951 
1 880 

96 772 
2341 

129 574 
o 

23813 

R65. Transferències corrents entre AP 
R67. Cooperació internacional corrent 
R69. Transferències corrents diverses 
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2.8 Comptes. Ajuntaments. 1991. 

Compte d'utilització de la renda (C4) 

Usos 

P3A. Consum públic 
N4. Estalvi brut 

Compte de capital (C5) 

Usos 

P41. Formació bruta de capital fix 
P70. Adquisició neta de terrenys i actius immat. 
R71. Transferències de capital entre AP 
R71/79. Ajuts a inversió i alt. transf. de capital 
N5. Capacitat/necessitat de finançament 

238 638 
26 350 

89 491 
-1 381 

2 769 
14 362 

-11539 
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Milions de pessetes 

Recursos 

N3. Renda bruta disponible 264 988 

Milions de pessetes 

Recursos 

N4. Estalvi brut 
R71. Transferències de capital entre AP 
R71/79. Ajuts a inversió i alt. transf. de capital 
R72. Impostos sobre el capital 

26 350 
41 845 
9 323 

16 184 

41 



2.9 Comptes. Ajuntaments de més de 5 000 habitants. 1991. 

Compte de producció (C1) 

Usos 

P20. Consum intermedi 
N1. Valor afegit brut pm 

Compte d'explotació (C2) 

Usos 

R101. Sous i salaris bruts 
R102. Cotitzacions socials a càrrec d'ocupadors 
R103. Cotitzacions socials fict!cies 
N2. Excedent brut d'explotació 

Compte de renda (C3) 

Usos 

R30. Subvencions d'explotació 
R41. Interessos efectius 
R642. Prestacions soc. lligades a cotit. fictícies 
R643. Prestacions .soc. naJligades.a .catit. fict. 
R65. Transferències corrents entre AP 
R67. Cooperació internacional corrent 
R69. Transferències corrents diverses 
N3. Renda bruta disponible 

42 

116 126 
133943 

105 884 
25 882 
2177 

o 

14 167 
49 462 
2177 

o 
5679 

o 
11 060 

232 885 

Recursos 

P 11 /12. Vendes residuals 
P14. Producció de serveis no venda 

Recursos 

N 1. Valor afegit brut pm 

Recursos 

N2. Excedent brut d'explotació 
R22. Impostos lligats a producció 
R41. Interessos efectius 
R44. Dividends i altres rendes 

Milions de pessetes 

37 835 
212 234 

Milions de pessetes 

133 943 

Milions de pessetes 

R61. Impostos corrents sobre renda i patrimoni 
R63. Cotitzacions socials fictícies 

o 
82 107 
3178 
1 390 

86 034 
2177 

119 041 
o 

21 503 

R65. Transferències corrents entre AP 
R67. Cooperació internacional corrent 
R69. Transferències corrents diverses 
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2.9 Comptes. Ajuntaments de més de 5 000 habitants. 1991. 

Compte d'utilització de la renda (C4) 

Usos 

P3A. Consum públic 
N4. Estalvi brut 

Compte de capital (C5) 

Usos 

P41. Formació bruta de capital fix 
P70. Adquisició neta de terrenys i actius immat. 
R71. Transferències de capital entre AP 
R71/79. Ajuts a inversió i alt. transf. de capital 
NS. Capacitat/necessitat de finançament 

212 234 
20 651 

68 482 
-3 141 

2 125 
14 331 
-6 701 
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Milions de pessetes 

Recursos 

N3. Renda bruta disponible 232 885 

Milions de pessetes 

Recursos 

N4. Estalvi brut 
R71. Transferències de capital entre AP 
R71/79. Ajuts a inversió i alt. transf. de capital 
R72. Impostos sobre el capital 

20 651 
32 519 

8 592 
13 334 

43 



2.1 O Comptes. Ajuntaments de menys de 5 000 habitants. 1991. 

Compte de producció (C1) 

Usos 

P20. Consum intermedi 
N1. Valor afegit brut pm 

Compte d'explotació (C2) 

Usos 

R101. Sous i salaris bruts 
R102. Cotitzacions socials a càrrec d'ocupadors 
R 103. Cotitzacions socials fictícies 
N2. Excedent brut d'explotació 

Compte de renda (C3) 

Usos 

R30. Subvencions d'explotació 
R41. Interessos efectius 
R642. Prestacions soc. lligades a cotit. fictícies 
R643. Prestacions soc...no.lligades a cotit. fict. 
R65. Transferències corrents entre AP 
R67. Cooperació internacional corrent 
R69. Transferències corrents diverses 
N3. Renda bruta disponible 

44 

19 810 
12 747 

10 202 
2 381 

164 
o 

325 
1 464 

164 
o 

517 
o 

1 311 
32103 

Recursos 

P 11 /12. Vendes residuals 
P14. Producció de serveis no venda 

Recursos 

N 1. Valor afegit brut pm 

Recursos 

N2. Excedent brut d'explotació 
R22. Impostos lligats a producció 
R41. Interessos efectius 
R44. Dividends i altres rendes 

Milions de pessetes 

6153 
26404 

Milions de pessetes 

12 747 

Milions de pessetes 

R61. Impostos corrents sobre renda i patrimoni 
R63. Cotitzacions socials fictícies 

o 
10 876 

773 
490 

10 738 
164 

10 533 
o 

2310 

R65. Transferències corrents entre AP 
R67. Cooperació internacional corrent 
R69. Transferències corrents diverses 

Intervenció de la Generalitat - Institut d'Estadística de Catalunya - CAP/91 



2.10 Comptes. Ajuntaments de menys de 5 000 habitants. 1991. 

Compte d'utilització de la renda (C4) 

Usos 

P3A. Consum públic 
N4. Estalvi brut 

Compte de capital (CS) 

Usos 

P41. Formació bruta de capital fix 
P70. Adquisició neta de terrenys i actius immat. 
R71. Transferències de capital entre AP 
R71/79. Ajuts inversió i alt. transf. de capital 
N5. Capacitat/necessitat de finançament 

26 404 
5699 

21 009 
1 760 

644 
31 

-4838 
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Milions de pessetes 

Recursos 

N3. Renda bruta disponible 32103 

Milions de pessetes 

Recursos 

N4. Estalvi brut 
R71. Transferències de capital entre AP 
R71/79. Ajuts a inversió i alt. transf. de capital 
R72. Impostos sobre el capital 

5 699 
9 326 

731 
2 850 

45 





3. Pressupostos liquidats de les administracions 
_______________ d_e~p.úbliq~_~s Cª!alunya 



3.1 Pressupostos liquidats. Generalitat. 1991. 
No inclou organismes autònoms administratius. 

Pressupost d'ingressos 

Milers de pessetes % sobre capítol % sobre total 

1. Impostos directes 42407 100 3,4 
11. Sobre el capital 42407 100 3,4 

2. Impostos indirectes 106 021 100 8,4 
20. Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats 95 248 89,8 7,5 
28. Altres impostos indirectes 10 704 10, 1 0,8 
29. Impostos indirectes extingits 69 0,1 o 

3. Taxes i altres Ingressos 47 503 100 3,8 
30. Venda de béns 126 0,3 o 
31. Prestació de serveis 610 1,3 o 
32. Taxes fiscals 38 628 81,3 3,1 
34. Tributs parafiscals 4 076 8,6 0,3 
36. Contribucions especials 515 1, 1 o 
38. Reintegraments 430 0,9 o 
39. Altres ingressos 3 118 6,6 0,2 

4. Transferències corrents 799 350 100 63,2 
40. De l'Estat 425 680 53,3 33,7 
41. D'organismes autònoms administratius o o o 
42. De la Seguretat Social 367169 45,9 29 
43. D'organismes autònoms comercials 1 242 0,2 0,1 
44. D'empreses públiques 110 o o 
46. D'ens territorials 1 202 0,2 0,1 
47. D'empreses privades 106 o o 
48. De famílies i institucions sense afany de lucre 36 o o 
49. De l'exterior 3805 0,5 0,3 

5. Ingressos patrimonials 1 450 100 0,1 
51-52. Interessos 1 105 76,2 0,1 
54. Lloguer de béns immobles 26 1,8 o 
55. Productes de concessions i aprofitaments especials 60 4,1 o 
59. Altres ingressos patrimonials 259 17,9 o 

Total Ingressos corrents 996 731 78,9 

48 Intervenció de la Generalitat - Institut d'Estadística de Catalunya - CAP/91 



3.1 Pressupostos liquidats. Generalitat. 1991. 
No inclou organismes autònoms administratius. 

Pressupost d'ingressos 

Milers de pessetes % sobre capítol % sobre total 

6. Alienació d'inversions reals 3 100 o 
60. De terrenys 3 100 o 
61. Altres inversions reals o o o 

7. Transferències de capital 51 500 100 4,1 
70. De l'Estat 44 898 87,2 3,6 
71. D'organismes autònoms administratius o o o 
72. De la Seguretat Social o o o 
73. D'organismes autònoms comercials o o o 
74. D'empreses públiques i altres ens o o o 
76. D'ens territorials 248 0,5 o 
77. D'empreses privades 200 0,4 o 
78. De famílies i institucions sense afany de lucre o o o 
79. De l'exterior 6154 11,9 0,5 

Total Ingressos de capital 51 503 4,1 

8. Actius financers 89 100 o 

9. Passius financers 215 719 100 17,1 

Total operacions financeres 215 808 17,1 

Total ingressos 1264042 100 
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3.1 Pressupostos liquidats. Generalitat. 1991. 
No inclou organismes autònoms administratius. 

Pressupost de despeses 

Milers de pessetes % sobre capítol % sobre total 

1. Despeses de personal 207286 100 16 
10-11 . Alts càrrecs i personal eventual de gabinets 3 190 1,5 0,2 
12-13. Personal funcionari i laboral 180 101 86,9 13,9 
14. Resta de personal 956 0,5 0,1 
15. Incentius al rendiment 1 738 0,8 0,1 
16. Quotes, prestacions i desp. soc. a càrrec d'ocupadors 21 301 10,3 1,6 

2. Despeses en béns l serveis 40 678 100 3,1 
20. Lloguers 2 518 6,2 0,2 
21. Conservació i reparació 2 108 5,2 0,2 
22. Material, subministraments i altres 33 323 81,9 2,6 
23. Indemnitzacions per raó del servei 1 775 4,4 0,1 
24. Dotacions per a nous serveis 817 2 0,1 
26. Serveis socials amb mitjans aliens 137 0,3 o 
29. Reconeixement crèdit o o o 

3. Despeses financeres 34 948 100 2,7 
30. De deute interior 4535 13 0,3 
31. De préstecs i bestretes 30 413 87 2,3 

4. Transferències corrents 683 739 100 52,7 
41. A organismes autònoms administratius 5491 0,8 0,4 
42. A la Seguretat Social 363 454 53,2 28 
43. A organismes autònoms comercials 4 484 0,7 0,3 
44. A empreses públiques i altres ens públics 64 611 9,4 5 
46. A corporacions locals 168 819 24,7 13 
47. A empreses privades 11 423 1,7 0,9 
48. A famílies i institucions sense afany de lucre 65 457 9,6 5 
49. A l'exterior o o o 

Total despeses corrents 966 651 74,6 
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3.1 Pressupostos liquidats. Generalitat. 1991. 
No inclou organismes autònoms administratius. 

Pressupost de despeses 

Milers de pessetes % sobre capítol % sobre total 

6. Inversions reals 82658 100 6,4 
60. Inversions en terrenys i béns naturals 2 323 2,8 0,2 
61. Inversions en edificis i altres construccions 25 823 31,2 2 
62. Inversions en maquinària, instal·lacions i utillatge 1 556 1,9 0,1 
63. Inversions en material de transport 540 0,7 o 
64. Inversions en mobiliari i estris 3 180 3,8 0,2 
65. Inversions en equips de procés de dades 2 486 3 0,2 
66. Inversions en béns destinats a l'ús general 37144 44,9 2,9 
67. Inversions en altre immobilitzat material 7060 8,5 0,5 
68. Inversions en immobilitzat immaterial 2 546 3,1 0,2 

7. Transferències de capital 91418 100 7,1 
71. A organismes autònoms administratius 5 010 5,5 0,4 
72. A la Seguretat Social 23 583 25,8 1,8 
73. A organismes autònoms comercials 10 195 11,2 0,8 
74. A empreses públiques i altres ens públics 15 287 16,7 1,2 
76. A corporacions locals 19 108 20,9 1,5 
77. A empreses privades 10 286 11,3 0,8 
78. A famílies i institucions sense afany de lucre 7949 8,7 0,6 

Total despeses de capital 174 076 13,4 

8. Actius financers 8 784 100 0,7 

9. Passius financers 146 816 100 11,3 

Total operacions financeres 155 600 12 

Total despeses 1296327 100 
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3.2 Pressupostos liquidats. Organismes autònoms 
administratius de la Generalitat. 1991. 

Pressupost d'ingressos 

Milers de pessetes % sobre capítol 

1. Impostos directes o 

2. Impostos indirectes o 

3. Taxes i altres ingressos 17705 100 
30. Venda de béns 16 0,1 
31. Prestació de serveis 315 1,8 
32. Taxes fiscals 22 0,1 
34. Tributs parafiscals 15 562 87,9 
36. Contribucions especials o o 
38. Reintegraments 333 1,9 
39. Altres ingressos 1 457 8,2 

4. Transferències corrents 5896 100 
40. De l'Estat o o 
41. D'organismes autònoms administratius o o 
42. De la Seguretat Social o o 
43. D'organismes autònoms comercials o o 
44. D'empreses públiques 4 0,1 
45. De la Generalitat 5 816 98,6 
46. D'ens territorials 41 0,7 
4 7. D'empreses privades o o 
48. De famílies i institucions sense afany de lucre o o 
49. De l'exterior 35 0,6 

5. Ingressos patrimonials 426 100 
51-52. Interessos 425 99,8 
54. Lloguer de béns immobles 1 0,2 
55. Productes de concessions i aprofitaments especials o o 
59. Altres ingressos patrimonials o o 

Total ingressos corrents 24 027 

% sobre total 

48,7 
o 

0,9 
0,1 

42,8 
o 

0,9 
4 

16,2 
o 
o 
o 
o 
o 

16 
0,1 

o 
o 

0,1 

1,2 
1,2 

o 
o 
o 

65,1 
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3.2 Pressupostos liquidats. Organismes autònoms 
administratius de la Generalitat. 1991. 

Pressupost d'ingressos 

Milers de pessetes % sobre capítol 

6. Alienació d'inversions reals o 

7. Transferències de capital 9 826 100 
70. De l'Estat 293 3 
71. D'organismes autònoms administratius 4 o 
72. De la Seguretat Social o o 
73. D'organismes autònoms comercials o o 
74. D'empreses públiques i a~es ens o o 
75. De la Generalitat 9 527 97 
76. D'ens territorials o o 
77. D'empreses privades 2 o 
78. De famílies i institucions sense afany de lucre o o 
79. De l'exterior o o 

Total Ingressos de capital 9826 

8. Actius financers 235 100 

9. Passius financers 2 250 100 

Total operacions financeres 2 485 

Total ingressos 36 338 
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% sobre total 

27 
0,8 

o 
o 
o 
o 

26,2 
o 
o 
o 
o 

27 

0,6 

6,2 

6,8 

100 
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3.2 Pressupostos liquidats. Organismes autònoms 
administratius de la Generalitat. 1991. 

Pressupost de despeses 

Milers de pessetes % sobre capítol 

1. Despeses de personal 4 086 100 
10-11. Alts càrrecs i personal eventual de gabinets 143 3,5 
12-13. Personal funcionari i laboral 2 998 73,4 
14. Resta de personal 6 0,1 
15. Incentius al rendiment 132 3,2 
16. Quotes, prestacions i desp. soc. a càrrec d'ocupadors 807 19,8 

2. Despeses en béns i serveis 3 448 100 
20. Lloguers 301 8,7 
21. Conservació i reparació 220 0,5 
22. Material, subministraments i altres 2 658 6,5 
23. Indemnitzacions per raó del servei 172 0,4 
24. Dotacions per a nous serveis 97 0,2 

3. Despeses financeres 1 281 100 
30. De deute interior o o 
31. De préstecs i bestretes 1 281 100 

4. Transferències corrents 3 797 100 
41. A organismes autònoms administratius 322 8,5 
42. A la Seguretat Social o o 
43. A organismes autònoms comercials o o 
44. A empreses públiques i altres ens públics 41 1, 1 
46. A corporacions locals 3 192 84,1 
47. A empreses privades 24 0,6 
48. A famílies i institucions sense afany de lucre 218 5,7 
49. A l'exterior o o 

Total despeses corrents 12 612 

% sobre total 

9,1 
0,3 
6,7 

o 
0,3 
1,8 

7,7 
0,7 

o 
0,2 

o 
o 

2,9 
o 

2,9 

8,5 
0,7 

o 
o 

0,1 
7,1 
0,1 
0,5 

o 

28,1 
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3.2 Pressupostos liquidats. Organismes autònoms 
administratius de la Generalitat. 1991. 

Pressupost de despeses 

Milers de pessetes % sobre capítol 

6. Inversions reals 13 995 100 
60. Inversions en terrenys i béns naturals 104 0,7 
61. Inversions en edificis i altres construccions 1 795 12,8 
62. Inversions en maquinària, instal·l~cions i utillatge 160 1, 1 
63. Inversions en material de transport 19 0,1 
64. Inversions en mobiliari i estris 162 1,2 
65. Inversions en equips de procés de dades 141 1 
66. Inversions en béns destinats a l'ús general 10833 77,4 
67. Inversions en altre immobilitzat material 426 3 
68. Inversions en immobilitzat immaterial 355 2,5 

7. Transferències de capital 16 892 100 
70. A la Generalitat 45 0,3 
71. A organismes autònoms administratius 3 781 22,4 
72. A la Seguretat Social o o 
73. A organismes autònoms comercials o o 
74. A empreses públiques i altres ens públics 540 3,2 
76. A corporacions locals 11 911 70,5 
77. A empreses privades 615 3,6 
78. A famílies i institucions sense afany de lucre o o 

Total despeses de capital 30887 

8. Actius financers 345 100 

9. Passius financers 1 088 100 

Total operacions financeres 1 433 

Total despeses 44 932 
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% sobre total 

31,1 
0,2 

4 
0,4 

o 
0,4 
0,3 

24,1 
0,9 
0,8 

37,6 
0,1 
8,4 

o 
o 

1,2 
26,5 

1,4 
o 

68,7 

0,8 

2,4 

3,2 

100 
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3.3 Pressupostos liquidats. Universitats. 1991. 

Pressupost d'ingressos 

Milers de pessetes % sobre capítol % sobre total 

1. Impostos directes o 

2. Impostos indirectes o 

3. Taxes i altres ingressos 13176 100 14,1 
30. Venda de béns 107 0,8 0,1 
31. Prestació de serveis 12 741 96,7 13,7 
32. Taxes fiscals o o o 
34. Tributs parafiscals o o o 
36. Contribucions especials o o o 
38. Reintegraments 75 0,6 0,1 
39. Altres ingressos 253 1,9 0,3 

4. Transferències corrents 41766 100 44,8 
40. De l'Estat 195 0,5 0,2 
41. D'organismes autònoms administratius 19 o o 
42. De la Seguretat Social o o o 
43. D'organismes autònoms comercials 122 0,3 0,1 
44. D'empreses públiques 15 o o 
45. De la Generalitat 41 202 98,6 44,2 
46. D'ens territorials o o o 
47. D'empreses privades 55 0,1 0,1 
48. De famílies i institucions sense afany de lucre 15 o o 
49. De l'exterior 143 0,3 0,2 

5. Ingressos patrimonials 655 100 0,7 
51-52. Interessos 519 79,2 0,6 
54. Lloguer de béns immobles 56 8,5 0,1 
55. Productes de concessions i aprofitaments especials 59 4,1 o 
59. Altres ingressos patrimonials 21 1,4 o 

Total Ingressos corrents 55597 59,6 
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3.3 Pressupostos liquidats. Universitats. 1991. 

Pressupost d'ingressos 

Milers de pessetes % sobre capítol % sobre total 

6. Alienació d'Inversions reals o 

7. Transferències de capital 10485 100 11,2 
70. De l'Estat 2816 26,9 3 
71. D'organismes autònoms administratius 415 4 0,4 
72. De la Seguretat Social o o o 
73. D'organismes autònoms comercials 8 0,1 o 
74. D'empreses públiques i altres ens o o o 
75. De la Generalitat 4876 46,5 5,2 
76. D'ens territorials 122 1,2 0,1 
77. D'empreses privades 321 3,1 0,3 
78. De famílies i institucions sense afany de lucre 1 203 11,5 1,3 
79. De l'exterior 724 6,9 0,8 

Total Ingressos de capital 10 485 11,2 

8. Actius financers 10 578 100 11,3 

9. Passius financers 6119 100 6,6 

Total operacions financeres 27182 29,1 

Total ingressos 93 264 100 
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3.3 Pressupostos liquidats. Universitats. 1991. 

Pressupost de despeses 

Milers de pessetes % sobre capítol % sobre total 

1. Despeses de personal 38 275 100 55,4 
10-11. Alts càrrecs i personal eventual de gabinets 429 1, 1 0,6 
12-13. Personal funcionari i laboral 28533 74,5 41,3 
14. Resta de personal 4 700 12,3 6,8 
15. Incentius al rendiment 214 0,6 0,3 
16. Quotes, prestacions i desp. soc. a càrrec d'ocupadors 4399 11,5 6,4 

2. Despeses en béns i serveis 9 981 100 14,4 
20. Lloguers 858 8,6 1,2 
21. Conservació i reparació 1 293 3,2 O, 1 
22. Material, subministraments i altres 6 240 15,3 0,5 
23. Indemnitzacions per raó del servei 372 0,9 o 
24. Dotacions per a nous serveis 1 156 2,8 O, 1 
29. Reconeixement crèdit 62 0,2 o 

3. Despeses financeres 1 513 100 2,2 

4. Transferències corrents 508 100 0,7 
41. A organismes autònoms administratius o o o 
42. A la Seguretat Social o o o 
43. A organismes autònoms comercials o o o 
44. A empreses públiques i altres ens públics o o o 
46. A corporacions locals o o o 
47. A empreses privades o o o 
48. A famílies i institucions sense afany de lucre 508 100 0,7 
49. A l'exterior o o o 

Total despeses corrents 502n 72,7 
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3.3 Pressupostos liquidats. Universitats. 1991. 

Pressupost de despeses 

Milers de pessetes % sobre capítol % sobre total 

6. Inversions reals 18 092 100 26,2 

7. Transferències de capital o 

Total despeses de capital 18 092 26,2 

8. Actius financers 100 o 

9. Passius financers 770 100 1,1 

Total operacions financeres 771 1,1 

Total despeses 69140 100 
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3.4 Pressupostos liquidats. Diputacions. 1991. 

Pressupost d'ingressos 

Milers de pessetes % sobre capítol % sobre total 

1. Impostos directes 4 803 100 5,2 
11. Sobre el capital o o o 
13. Llicència fiscal 402 8,4 0,4 
14. Impost sobre radicació o o o 
17. Recàrrecs sobre impostos directes 4 401 91,6 4,7 
19. Impostos directes extingits o o o 

2. Impostos indirectes o o 

3. Taxes l altres ingressos 5140 100 5,5 
30. Vendes 6 0,1 o 
31. Taxes 541 10,5 0,6 
34-35. Preus públics 3353 65,2 3,6 
36. Contribucions especials o o o 
38-39. Reintegraments i altres ingressos 1 240 24,1 1,3 

4. Transferències corrents 50 597 100 54,4 
42. De l'Estat 48 174 95,2 51,8 
43. D'organismes autònoms comercials de l'entitat local o o o 
44. D'empreses de l'entitat local 24 o o 
45-46. De comunitats autònomes i entitats locals 2 308 4,6 2,5 
47. D'empreses privades o o o 
48. De famílies i institucions sense afany de lucre 3 o o 
49. De l'exterior 88 0,2 0,1 

5. Ingressos patrimonials 1183 100 1,3 
50-52. Interessos 1 105 93,4 1,2 
53. Dividends i participacions en beneficis 2 0,2 o 
54. Rendes de béns immobles 47 4 0,1 
55. Prowctes de concessions i aprofitaments especials 29 2,5 o 
59. Altres ingressos patrimonials o o 

Total Ingressos corrents 61 723 66,4 
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3.4 Pressupostos liquidats. Diputacions. 1991. 

Pressupost d'ingressos 

Milers de pessetes % sobre capítol % sobre total 

6. Inversions reals 463 100 0,5 
60. De terrenys 34 7,3 o 
61. Altres inversions reals 429 92,7 0,5 
64. Inversions de caràcter immaterial o o o 

7. Transferències de capital 1 800 100 1,9 
72. De l'Estat 1 116 62 1,2 
73. D'organismes autònoms comercials de l'entitat local o o o 
74. D'empreses de l'entitat local o o o 
75-76. De comunitats autònomes i entitats locals 634 35,2 0,7 
77. D'empreses privades 44 2,4 o 
78. De famílies i institucions sense afany de lucre 6 0,3 o 
79. De l'exterior o o o 

Total ingressos de capital 2 263 2,4 

8. Actius financers 15 270 100 16,4 

9. Passius financers 13 697 100 14,7 

Total operacions financeres 28967 31,2 

Total ingressos 92 953 100 
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3.4 Pressupostos liquidats. Diputacions. 1991. 

Pressupost de despeses 

Milers de pessetes % sobre capítol % sobre total 

1. Despeses de personal 24924 100 25,5 
10-11. Alts càrrecs i personal eventual de gabinets 435 1,7 0,4 
12-13. Personal funcionari i laboral 18 123 72,7 18,6 
14. Resta de personal 216 0,9 0,2 
15. Incentius al rendiment 573 2,3 0,6 
16. Quotes, prestacions i desp. soc. a càrrec d'ocupadors 5577 22,4 5,7 

2. Despeses en béns i serveis 11938 100 12,2 
20-22. Arrendaments, manteniment, material i altres 11 591 97,1 11,9 
23. Indemnitzacions per raó de serveis 347 2,9 0,4 

3. Despeses financeres 5 381 100 5,5 
30. De deute interior 119 2,2 0,1 
31. De préstecs de l'interior 5 262 97,8 5,4 
32. De deute exterior o o o 
33. De préstecs de l'exterior o o o 
34. De dipòsits, fiances i altres o o o 

4. Transferències corrents 12 385 100 12,7 
42. A l'Estat 3 664 29,6 3,8 
43. A organismes autònoms comercials de l'entitat local 272 2,2 0,3 
44. A empreses de l'entitat local o o o 
45-46. A comunitats autònomes i entitats locals 4 810 38,8 4,9 
47. A empreses privades 38 0,3 o 
48. A familias i institucions sense afany de lucre 3588 29 3,7 
49. A l'exterior 13 0,1 o 

Total despeses corrents 54628 56 
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3.4 Pressupostos liquidats. Diputacions. 1991. 

Pressupost de despeses 

Milers de pessetes % sobre capítol % sobre total 

6. Inversions reals 6836 100 7 
600-690. Inversions en terrenys i béns naturals 118 1,7 0,1 
601-692. Altres inversions reals 6 718 98,3 6,9 
64. Despeses i inversions de caràcter immaterial o o o 

7. Transferències de capital 11 476 100 11,8 
72. A l'Estat o o o 
73. A organismes autònoms comercials de l'entitat local o o o 
74. A empreses de l'entitat local 809 7 0,8 
75-76. A comunitats autònomes i entitats locals 10 304 89,8 10,6 
77. A empreses privades 20 0,2 o 
78. A famílies i institucions sense afany de lucre 296 2,6 0,3 
79. A l'exterior 47 0,4 o 

Total despeses de capital 18 312 18,8 

8. Actius financers 15 018 100 15,4 

9. Passius financers 9607 100 9,8 

Total operacions financeres 24 625 25,2 

Total despeses 97565 100 
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3.5 Pressupostos liquidats. Consells comarcals. 1991. 

Pressupost d'ingressos 

Milers de pessetes % sobre capítol % sobre total 

1. Impostos directes o o 

2. Impostos indirectes o o 

3. Taxes i altres ingressos 317 100 1,7 
30. Vendes 3 0,9 o 
31. Taxes 6 1,9 o 
34-35. Preus públics 225 71 1,2 
36. Contribucions especials 17 5,4 0,1 
38-39. Reintegraments i altres ingressos 66 20,8 0,4 

4. Transferències corrents 7855 100 42,9 
42. De l'Estat 312 4 1,7 
43. D'organismes autònoms comercials de l'entitat local 201 2,6 1, 1 
44. D'empreses de l'entitat local o o o 
45-46. De comunitats autònomes i entitats locals 7183 91,4 39,2 
47. D'empreses privades 36 0,5 0,2 
48. De famílies i institucions sense afany de lucre 33 0,4 0,2 
49. De l'exterior 90 1, 1 0,5 

5. Ingressos patrimonials 476 100 2,6 
50-52. Interessos 388 81,5 2,1 
53. Dividends i participacions en beneficis 66 13,9 0,4 
54. Rendes de béns immobles o o o 
55. Productes de concessions i aprofitaments especials 22 4,6 0,1 
59. Altres ingressos patrimonials o o 

Total ingressos corrents 8 648 47,2 
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3.5 Pressupostos liquidats. Consells comarcals. 1991. 

Pressupost d'ingressos 

Milers de pessetes % sobre capítol % sobre total 

6. Inversions reals 21 100 0,1 
60. De terrenys 12 57,1 0,1 
61. Altres inversions reals 9 42,9 o 
64. Inversions de caràcter immaterial o o o 

7. Transferències de capital 9 293 100 50,7 
72. De l'Estat 788 8,5 4,3 
73. D'organismes autònoms comercials de l'entitat local 251 2,7 1,4 
74. D'empreses de l'entitat local o o o 
75-76. De comunitats autònomes i entitats locals 8134 87,5 44,4 
77. D'empreses privades 3 o o 
78. De famílies i institucions sense afany de lucre 10 0,1 0,1 
79. De l'exterior 107 1,2 0,6 

Total ingressos de capital 9314 50,9 

8. Actius financers 26 100 0,1 

9. Passius financers 328 100 1,8 

Total operacions financeres 354 1,9 

Total ingressos 18 316 100 
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3.5 Pressupostos liquidats. Consells comarcals. 1991. 

Pressupost de despeses 

Milers de pessetes % sobre capítol % sobre total 

1. Despeses de personal 2033 100 12 
10-11. Alts càrrecs i personal eventual de gabinets 186 9,1 1, 1 
12-13. Personal funcionari i laboral 1 408 69,3 8,3 
14. Resta de personal 81 4 0,5 
15. Incentius al rendiment 13 0,6 0,1 
16. Quotes, prestacions i desp. soc. a càrrec d'ocupadors 345 17 2 

2. Despeses en béns i serveis 3 060 100 18 
20-22. Arrendaments, manteniment, material i altres 2 897 94,7 17, 1 
23. Indemnitzacions per raó de serveis 163 5,3 1 

3. Despeses financeres 224 100 1,3 
30. De deute interior 7 3,1 o 
31. De préstecs de l'interior 212 94,6 1,2 
32. De deute exterior 3 1,3 o 
33. De préstecs de l'exterior 2 0,9 o 
34. De dipòsits, fiances i altres o o o 

4. Transferències corrents 1 928 100 11,4 
42. A l'Estat 63 3,3 0,4 
43. A organismes autònoms comercials de l'entitat local 7 0,4 o 
44. A empreses de l'entitat local 29 1,5 0,2 
45-46. A comunitats autònomes i entitats locals 561 29,1 3,3 
47. A empreses privades 151 7,8 0,9 
48. A famílies i institucions sense afany de lucre 1 117 57,9 6,6 
49. A l'exterior o o o 

Total despeses corrents 7245 42,7 
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3.5 Pressupostos liquidats. Consells comarcals. 1991. 

Pressupost de despeses 

Milers de pessetes % sobre capítol % sobre total 

6. Inversions reals 3408 100 20,1 
600-690. Inversions en terrenys i béns naturals 325 9,5 1,9 
601-692. Altres inversions reals 3059 89,8 18 
64. Despeses i inversions de caràcter immaterial 24 0,7 0,1 

7. Transferències de capital 6150 100 36,2 
72. A l'Estat 1 o o 
73. A organismes autònoms comercials de l'entitat local o o o 
74. A empreses de l'entitat local 117 1,9 0,7 
75-76. A comunitats autònomes i entitats locals 6004 97,6 35,4 
77. A empreses privades 28 0,5 0,2 
78. A famílies i institucions sense afany de lucre o o o 
79. A l'exterior o o o 

Total despeses de capital 9558 56,3 

8. Actius financers 29 100 0,2 

9. Passius financers 136 100 0,8 

Total operacions financeres 165 

Total despeses 16 968 100 
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3.6 Pressupostos liquidats. Ajuntaments. 1991. 

Pressupost d'ingressos 

Milers de pessetes % sobre capítol % sobre total 

1. Impostos directes 152165 100 24,8 
11. Sobre el capital 113 450 74,6 18,5 
13. Llicència fiscal 21 805 14,3 3,6 
14. Impost sobre radicació 10 467 6,9 1,7 
17. Recàrrecs sobre impostos directes 2 019 1,3 0,3 
19. Impostos directes extingits 4 424 2,9 0,7 

2. Impostos indirectes 13198 100 2,2 
23. Impost sobre despeses sumptuàries 55 0,4 o 
24. Impost sobre publicitat 712 5,4 0,1 
27. Recàrrecs sobre impostos indirectes o o o 
28. Impostos sobre construccions, instal.lacions i obres 11 822 89,6 1,9 
29. Impostos indirectes extingits 609 4,6 0,1 

3. Taxes i altres Ingressos 100 310 100 15,2 
30. Vendes 522 0,5 0,1 
31. Taxes 15 402 15,9 2,5 
34-35. Preus públics 45 907 47,4 7,5 
36. Contribucions especials 16 184 16, 1 2,5 
38-39. Reintegraments i altres ingressos 22 295 23 3,6 

4. Transferències corrents 135 080 100 22 
42. De l'Estat 117 784 87,2 19,2 
43. D'organismes autònoms comercials de l'entitat local 131 0,1 o 
44. D'empreses de l'entitat local 188 0,1 o 
45-46. De comunitats autònomes i entitats locals 12 966 9,6 2,1 
47. D'empreses privades 2 353 1,7 0,4 
48. De famílies i institucions sense afany de lucre 1 115 0,8 0,2 
49. De l'exterior 543 0,4 0,1 

5. Ingressos patrimonials 9 752 100 1,6 
50-52. Interessos 3 950 40,5 0,6 
53. Dividends i participacions en beneficis 458 4,7 0,1 
54. Rendes de béns immobles 732 7,5 0,1 
55. Productes de concessions i aprofitaments especials 3190 32,7 0,5 
59. Altres ingressos patrimonials 1 422 14,6 0,2 

Total ingressos corrents 410 505 62,3 
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3.6 Pressupostos liquidats. Ajuntaments. 1991. 

Pressupost d'ingressos 

Milers de pessetes % sobre capítol % sobre total 

6. Inversions reals 8 733 100 1,4 
60. De terrenys 6687 76,6 1, 1 
61. Altres inversions reals 2 042 23,4 0,3 
64. Inversions de caràcter immaterial 4 o o 

7. Transferències de capital 32 855 100 5,0 
72. De l'Estat 8344 23 1,4 
73. D'organismes autònoms comercials de l'entitat local 579 1,6 O, 1 
74. D'empreses de l'entitat local 205 0,6 o 
75-76. De comunitats autònomes i entitats locals 18 742 51,7 3,1 
77. D'empreses privades 2 891 8 0,5 
78. De famílies i institucions sense afany de lucre 1 858 5,7 0,3 
79. De l'exterior 236 0,7 o 

Total Ingressos de capital 41 588 6,3 

8. Actius financers 3393 100 0,6 

9. Passius financers 202 908 100 33,1 

Total operacions financeres 206 301 33,6 

Total Ingressos 658 394 100 
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3.6 Pressupostos liquidats. Ajuntaments. 1991. 

Pressupost de despeses 

Milers de pessetes % sobre capítol % sobre total 

1. Despeses de personal 146 690 100 19,3 
10-11. Alts càrrecs i personal eventual de gabinets 3 254 2,2 0,4 
12-13. Personal funcionari i laboral 107 815 73,5 14,2 
14. Resta de personal 3 113 2,1 0,4 
15. Incentius al rendiment 1 571 1, 1 0,2 
16. Quotes, prestacions i desp. soc. a càrrec d'ocupadors 30 937 21, 1 4,1 

2. Despeses en béns i serveis 130 452 100 17,1 
20-22. Arrendaments, manteniment, material i altres 129 292 99,1 17 
23. Indemnitzacions per raó de serveis 1 160 0,9 0,2 

3. Despeses financeres 48 428 100 6,4 
30. De deute interior 4603 9,5 0,6 
31. De préstecs de l'interior 41 827 86,4 5,5 
32. De deute exterior 763 1,6 0,1 
33. De préstecs de l'exterior 1 062 2,2 0,1 
34. De dipòsits, fiances i altres 173 0,4 o 

4. Transferències corrents 38 621 100 5,1 
42. A l'Estat 371 1 o 
43. A organismes autònoms comercials de l'entitat local 3 081 8 0,4 
44. A empreses de l'entitat local 10 249 26,5 1,3 
45-46. A comunitats autònomes i entitats locals 11 600 30 1,5 
47. A empreses privades 949 2,5 0,1 
48. A famflies i institucions sense afany de lucre 12 319 31,9 1,6 
49. A l'exterior 52 0,1 o 

Total despeses corrents 364191 47,8 
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3.6 Pressupostos liquidats. Ajuntaments. 1991. 

Pressupost de despeses 

Milers de pessetes % sobre capítol % sobre total 

6. Inversions reals 98 679 100 13 
600-690. Inversions en terrenys i béns naturals 5 032 5,1 0,7 
601-692. Altres inversions reals 93 370 94,6 12,3 
64. Despeses i inversions de caràcter immaterial 277 0,3 o 

7. Transferències de capital 15179 100 2 
72. A l'Estat 45 0,3 o 
73. A organismes autònoms comercials de l'entitat local 969 6,4 0,1 
74. A empreses de l'entitat local 6 599 43,5 0,9 
75-76. A comunitats autònomes i entitats locals 846 5,6 0,1 
77. A empreses privades 6 203 40,9 0,8 
78. A famílies i institucions sense afany de lucre 515 3,4 0,1 
79. A l'exterior 2 o o 

Total despeses de capital 113 858 15 

8. Actius financers 3 491 100 0,5 

9. Passius financers 165 831 100 21,8 

Total operacions financeres 169 322 37,2 

Total despeses 647 371 100 
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3.7 Pressupostos liquidats. Ajuntaments de més 
de 5 000 habitants. 1991. 

Pressupost d'ingressos 

Milers de pessetes % sobre capítol 

1. Impostos directes 135 861 100 
11. Sobre el capital 100 224 73,8 
13. Llicència fiscal 18 932 13,9 
14. Impost sobre radicació 10 459 7,7 
17. Recàrrecs sobre impostos directes 2 019 1,5 
19. Impostos directes extingits 4 227 3,1 

2. Impostos indirectes 11 294 100 
23. Impost sobre despeses sumptuàries 41 0,4 
24. Impost sobre publicitat 708 6,3 
27. Recàrrecs sobre impostos indirectes o o 
28. Impostos sobre construccions, instal.lacions i obres 10 009 88,6 
29. Impostos indirectes extingits 536 4,7 

3. Taxes l altres ingressos 86 356 100 
30. Vendes 419 0,5 
31. Taxes 11 822 14,3 
34-35. Preus públics 40 590 48,9 
36. Contribucions especials 13 334 15,4 
38-39. Reintegraments i altres ingressos 20 191 24,3 

4. Transferències corrents 124 215 100 
42. De l'Estat 108 345 87,2 
43. D'organismes autònoms comercials de l'entitat local 130 0,1 
44. D'empreses de l'entitat local 188 0,2 
45-46. De comunitats autònomes i entitats locals 11 863 9,6 
47. D'empreses privades 2 269 1,8 
48. De famílies i institucions sense afany de lucre 877 0,7 
49. De l'exterior 543 0,4 

5. Ingressos patrimonials 8 093 100 
50-52. Interessos 3 178 39,3 
53. Dividends i participacions en beneficis 439 5,4 
54. Rendes de béns immobles 646 8 
55. Productes de concessions i aprofitaments especials 2 879 35,6 
59. Altres ingressos patrimonials 951 11,8 

Total ingressos corrents 365 819 
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3.7 Pressupostos liquidats. Ajuntaments de més 
de 5 000 habitants. 1991. 

Pressupost d'ingressos 

Milers de pessetes % sobre capítol 

6. Inversions reals 7833 100 
60. De terrenys 6047 77,2 
61. Altres inversions reals 1 782 22,7 
64. Inversions de caràcter immaterial 4 0,1 

7. Transferències de capital 22913 100 
72. De l'Estat 7 588 28,8 
73. D'organismes autònoms comercials de l'entitat local 504 1,9 
74. D'empreses de l'entitat local 205 0,8 
75-76. De comunitats autònomes i entitats locals 10 157 38,6 
77. D'empreses privades 2 769 10,5 
78. De famílies i institucions sense afany de lucre 1 454 6,3 
79. De l'exterior 236 0,9 

Total ingressos de capital 30746 

8. Actius financers 3135 100 

9. Passius financers 194 244 100 

Total operacions financeres 197 379 

Total ingressos 593944 
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% sobre total 
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3. 7 Pressupostos liquidats. Ajuntaments de més 
de 5 000 habitants. 1991. 

Pressupost de despeses 

Milers de pessetes % sobre capítol 

1. Despeses de personal 133 943 100 
10-11. Alts càrrecs i personal eventual de gabinets 2 639 2 
12-13. Personal funcionari i laboral 99 055 74 
14. Resta de personal 2 518 1,9 
15. Incentius al rendiment 1 346 1 
16. Quotes, prestacions i desp. soc. a càrrec d'ocupadors 28 385 21,2 

2. Despeses en béns i serveis 110 913 100 
20-22. Arrendaments, mante,.Yment, material i altres 110 178 99,3 
23. Indemnitzacions per ra~ de serveis 735 0,7 

3. Despeses financeres 46 985 100 
30. De deute interior 4 592 9,8 
31. De préstecs de l'interior 40549 86,3 
32. De deute exterior 763 1,6 
33. De préstecs de l'exterior 1 062 2,3 
34. De dipòsits, fiances i altres 19 o 

4. Transferències corrents 36209 100 
42. A l'Estat 281 0,8 
43. A organismes autònoms comercials de l'entitat local 2 996 8,3 
44. A empreses de l'entitat local 10 249 28,3 
45-46. A comunitats autònomes i entitats locals 10 858 30 
47. A empreses privades 765 2,1 
48. A famílies i institucions sense afany de lucre 11 008 30,4 
49. A l'exterior 52 0,1 

Total despeses corrents 328 050 

% sobre total 

23 
0,5 
17 

0,4 
0,2 
4,9 

19,1 
18,9 
0,1 

8,1 
0,8 

7 
0,1 
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o 

6,2 
o 

0,5 
1,8 
1,9 
0,1 
1,9 
o 

56,4 

74 Intervenció de la Generalitat - Institut d'Estadística de Catalunya - CAP/91 



3. 7 Pressupostos liquidats. Ajuntaments de més 
de 5 000 habitants. 1991. 

Pressupost de despeses 

Milers de pessetes % sobre capítol 

6. Inversions reals 74 584 100 
600-690. Inversions en terrenys i béns naturals 2 633 3,5 
601-692. Altres inversions reals 71 674 96,1 
64. Despeses i inversions de caràcter immaterial 277 0,4 

7. Transferències de capital 14 932 100 
72. A l'Estat 27 0,2 
73. A organismes autòn9ms comercials de l'entitat local 969 6,5 
74. A empreses de l'entitat local 6 599 44,2 
75-76. A comunitats autònomes i entitats locals 648 4,3 
77. A empreses privades 6 196 41,5 
78. A familias i institucions sense afany de lucre 491 3,3 
79. A l'exterior 2 o 

Total despeses de capital 89 516 

8. Actius financers 3 297 100 

9. Passius financers 161 211 100 

Total operacions financeres 164 508 

Total despeses 582 074 
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% sobre total 
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3.8 Pressupostos liquidats. Ajuntaments de menys 
de 5 000 habitants. 1991. 

Pressupost d'ingressos 

Milers de pessetes % sobre capítol 

1. Impostos directes 16304 100 
11. Sobre el capital 13 226 81, 1 
13. Llicència fiscal 2873 17,6 
14. Impost sobre radicació 8 o 
17. Recàrrecs sobre impostos directes o o 
19. Impostos directes extingits 197 1,2 

2. Impostos indirectes 1 904 100 
23. Impost sobre despeses sumptuàries 14 0,7 
24. Impost sobre publicitat 4 0,2 
27. Recàrrecs sobre impostos indirectes o o 
28. Impostos sobre construccions, instal.lacions i obres 1 813 95,2 
29. Impostos indirectes extingits 73 3,8 

3. Taxes l altres ingressos 13 954 100 
30. Vendes 103 0,7 
31. Taxes 3 580 25,7 
34-35. Preus públics 5317 38,1 
36. Contribucions especials 2 850 20,4 
38-39. Reintegraments i altres ingressos 2 104 15, 1 

4. Transferències corrents 10 865 100 
42. De l'Estat 9 439 86,9 
43. D'organismes autònoms comercials de l'entitat local 1 o 
44. D'empreses de l'entitat local o o 
45-46. De comunitats autònomes i entitats locals 1 103 10,2 
47. D'empreses privades 84 0,8 
48. De famílies i institucions sense afany de lucre 238 2,2 
49. De l'exterior o o 

5. Ingressos patrimonials 1659 100 
50-52. Interessos 772 46,5 
53. Dividl:lnds i participacions en beneficis 19 1, 1 
54. Rendes de béns immobles 86 5,2 
55. Productes de concessions i aprofitaments especials 311 18,7 
59. Altres ingressos patrimonials 471 28,4 

Total ingressos corrents 44686 

% sobre total 

25,3 
20,5 

4,5 
o 
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o 
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3.8 Pressupostos liquidats. Ajuntaments de menys 
de 5 000 habitants. 1991. 

Pressupost d'ingressos 

Milers de pessetes % sobre capítol 

6. Inversions reals 900 100 
60. De terrenys 640 71,1 
61. Altres inversions reals 260 28,9 
64. Inversions de caràcter immaterial o o 

7. Transferències de capital 9 942 100 
72. De l'Estat 756 7,6 
73. D'organismes autònoms comercials de l'entitat local 75 0,8 
74. D'empreses de l'entitat local o o 
75-76. De comunitats autònomes i entitats locals 8 585 86,4 
77. D'empreses privades 122 1,2 
78. De famílies i institucions sense afany de lucre 404 4,1 
79. De l'exterior o o 

Total ingressos de capital 10 842 

8. Actius financers 258 100 

9. Passius financers 8 664 100 

Total operacions financeres 8 922 

Total ingressos 64 450 
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% sobre total 
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3.8 Pressupostos liquidats. Ajuntaments de menys 
de 5 000 habitants. 1991. 

Pressupost de despeses 

Milers de pessetes % sobre capítol 

1. Despeses de personal 12 747 100 
10-11 . Alts càrrecs i personal eventual de gabinets 615 4,8 
12-13. Personal funcionari i laboral 8 760 68,7 
14. Resta de personal 595 4,7 
15. Incentius al rendiment 225 1,8 
16. Quotes, prestacions i desp. soc. a càrrec d'ocupadors 2 552 20 

2. Despeses en béns l serveis 19 539 100 
20-22. Arrendaments, manteniment, material i altres 19 114 97,8 
23. Indemnitzacions per raó de serveis 425 2,2 

3. Despeses financeres 1 443 100 
30. De deute interior 11 0,8 
31. De préstecs de l'interior 1 278 88,6 
32. De deute exterior o o 
33. De préstecs de l'exterior o o 
34. De dipòsits, fiances i altres 154 10,7 

4. Transferències corrents 2412 100 
42. A l'Estat 90 3,7 
43. A organismes autònoms comercials de l'entitat local 85 3,5 
44. A empreses de l'entitat local o o 
45-46. A comunitats autònomes i entitats locals 742 30,8 
47. A empreses privades 184 7,6 
48. A famílies i institucions sense afany de lucre 1 311 54,4 
49. A l'exterior o o 

Total despeses corrents 36141 

% sobre total 
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3.8 Pressupostos liquidats. Ajuntaments de menys 
de 5 000 habitants. 1991. 

Pressupost de despeses 

Milers de pessetes % sobre capítol 

6. Inversions reals 24095 100 
600-690. Inversions en terrenys i béns naturals 2 399 10 
601-692. Altres inversions reals 21 696 90 
64. Despeses i inversions de caràcter immaterial o o 

7. Transferències de capital 247 100 
72. A l'Estat 18 7,3 
73. A organismes autònoms comercials de l'entitat local o o 
74. A empreses de l'entitat local o o 
75-76. A comunitats autònomes i entitats locals 198 80,2 
77. A empreses privades 7 2,8 
78. A famílies i institucions sense afany de lucre 24 9,7 
79. A l'exterior o o 

Total despeses de capital 24 342 

8. Actius financers 194 100 

9. Passius financers 4 620 100 

Total operacions financeres 4 814 

Total despeses 65 297 
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Annex 1. Qüestionaris de l'operació: ingr~§SO~ __ L despeses 





Província 
Provincia 

Ajuntament d 
Ayuntamiento de 

Codi 

Código 

Diputació, Cabildo o Consell 
Diputación, Cabildo o Consejo 

Mancomunitat d 
Mancomunidad de 

Població de dret 31-XII-1991 
Población de derecho 

DJ DJ DJJ D 

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 

D'INGRESSOS CONSOLIDAT 

EXERCICI 1991 

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 

DE INGRESOS CONSOLIDADO 

EJERCICIO 1991 

Nom i telèfon de contacte per a consulta l Nombre y teléfono de contacto para consulta 

MOHDA 20-1 



AJUNTAMENT O DIPUTACIÓ DE 
AYUNTAMIENTO O DIPUTACIÓN DE 

Codi 

Código 

Aplicació 
Ar1licación 

11 

112 

113 

114 

13 

14 

17 

19 

190 

191 

192 

23 

24 

27 

28 

29 

290 

291 

30 

31* 

310 

311 

34* 

340 

341 

rn rn ITIJ o 
INGRESSOS 
INGRESOS 

Capítol I. Impostos directes 
Capítulo I. Impuestos directos 
Sobre el capital l Sobre el capital 

Impost sobre béns immobles 
lmpuesto sobre hienes inmuebles 

Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
lmpuesto sobre vehículos de tracción mecanica 

Impost sobre l'increment del valor dels terrenys 
lmpuesto sobre el incremento del valor de los terrenos 

Llicència fiscal industrial i 11. f. professionals i artistes 
Licencia Fiscal Industrial i L. F. profesionales y artistas 

Impost sobre radicació l Impuesto sobre radicación 

Recàrrecs sobre impostos directes 
Recargos sobre impuestos directos 

Impostos directes extingits 
Impuestos directos extinguidos 

Contribucions territorials rústica i urbana 
Contribuciones territoriales rústica y urbana 

Impost sobre l'increment del valor dels terrenys 
Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos 

Altres l Otros 

Capítol 11. Impostos indirectes 
Capítulo li. lmpuestos indirectos 
Impost sobre despeses sumptuàries 
Impuesto sobre gastos suntuarios 

Impost sobre publicitat l Impuesto sobre publicidad 

Recàrrecs sobre impostos indirectes 
Recargos sobre impuestos indirectos 

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
Impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras 

Impostos indirectes extingits 
lmpuestos indirectos extinguidos 

Impostos sobre circulació de vehicles 
lmpuestos sobre circulación de vehículos 

Altres l Otros 

Capítol Ill. Taxes i altres ingressos 
Capítulo Ill. Tasas y otros ingresos 
Vendes l Ventas 

Taxes l Tasas 

Llicències urbanístiques l Licencias urbanísticas 

Altres l Otras 

Preus públics per la prestació de serveis 
Precios públicos por la prestación de servicios 

Proveïment d'aigua l Abastecimiento de agua 

Clavegueram l Alcantarillado 

* Consulteu el punt 8 de les Instruccions l Consultar punto 8 de las /nstrucciones 

Habitants 31-XII - 19911 
Habitantes 

~-----_J 

Previsió Drets Recaptació 
definitiva l reconeguts l líquida/ 
Previsión Derechos Recaudación 
definitiva reconocidos líquida 

-

l 

l 



Aplicació INGRESSOS Previsió Drets Recaptació 
A'1licación IN GRESOS definitiva l reconeguts l líquida/ 

Previsión Derechos Recaudación 
definitiva reconocidos líquida 

342 Recollida d'escombraries l Recogida de basuras 

343 Altres l Otras 

35 Preus públics per la utilització privativa 
Precios públicos por la utilización privativa 

36 Contribucions especials l Contribuciones especiales 

38 Reintegraments l Reintegros 

39 Altres ingressos l Otros ingresos 

Capítol IV. Transferències corrents 
Capítulo IV. Transferencias comentes 

42 De l'Estat l Del Estado 

420 De l'Administració general l De la Administración General 

420.0 Participació en tributs de l'Estat 
Panicipación en tributos del Estada 

420.1 Altres transferències l Otras transferencias 

421 D'organismes autònoms administratius 
De Organismos autónomos administrativos -

421.0 Del Instituta Nacional de Empleo ( INEM) 

421.l D'altres organismes l De atros Organismos 

422 De la Seguretat Social l De la Seguridad Social 

D'organismes autònoms comercials, industrials, financers o 
423 anàlegs l De Organismos autónomos comerciales, 

industriales,financieros o analogos 

424 D'empreses públiques i altres ens públics 
De Empresas públicas y atros entes públicos 

D'organismes autònoms comercials, industrials, financers o 

43 anàlegs de l'entitat local l De Organismos autónomos 
comerciales, industriales, financieros o analogos de la 
Entidad Local 

44 D'empreses de l'entitat local 
De Empresas de la Entidad Local 

45 De comunitats autònomes l De Comunidades Autónomas 

451 D'organismes autònoms administratius 
De Organismos autónomos administrativos 

453 
D'organismes autònoms comercials, industrials, financers o 
anàlegs l De Organismos autónomos comerciales, 
industriales, financieros o andlogos 

454 D'empreses públi{¡ues i altres ens públics 
De Empresas púb icas y atros entes públicos 

455 De l'Administració general de la comunitat autònoma 
De la Administración General de la Comunidad Autónoma 

46 D'entitats locals l De Entidades Locales 

461 De diputacions, consells i cabildos insulars 
De Diputaciones, Consejos y Cabildos Insulares 

462 D'ajuntaments l De Ayuntamientos 

463 De mancomunitats l De Mancomunidades 

464 D'àryes i corporacions metropolitanes 
De Areas y corporaciones metropolitanas 

465-
De comarques, d'altres entitats que agrupen municipis, de 
consorcis i d'entitats locals menors 

468 De comarcas, otras entidades que agrupan municipios, de 
consorcios, de entidades locales menares 

47 D'empreses privades l De Empresas privadas 

48 De famílies i institucions sense finalitats lucratives 
De familias e instituciones sin fines de lucro 



Aplicació INGRESSOS Previsió Drets Recaptació 
Aulicación INGRESOS definitiva l reconeguts l líquida/ 

Previsión Derechos Recaudación 
definitiva reconocidos líquida 

49 De I' exterior l Del exterior 

Capítol V. Ingressos patrimonials 
Capítulo V. lngresos patrimoniales 

50 Interessos de títols valors l Intereses de títulos valores 

51 Interessos de bestretes i préstecs concedits 
lntereses de anticipos y préstamos concedidos 

52 Interessos de dipòsits l Intereses de depósitos 

53 Dividends i participacions en beneficis 
Dividendos y participaciones en beneficios 

54 Rendes de béns immobles l Rentas de hienes immuebles 

55 Producte de concessions i aprofitaments especials 
Producto de concesiones y aprovechamientos especiales 

59 Altres ingressos patrimonials l Otros Ingresos patrimoniales 

Capítol VI. Alienació d'inversions reals 
Capítulo VI. Enajenación de inversiones reales 

60 De terrenys l De terrenos 

61 Altres inversions reals l Demds inversiones reales 

64 D'inversions de caràcter immaterial 
De inversiones de cardcter inmaterial 

Capítol VII. Transferències de capital 
Capítulo VII. Transf erencias de capital 

72 De l'Estat l Del Estado 

720 De I' Administració general de l'Estat 
De la Administración General del Estada 

721 Dels organismes autònoms administratius 
De Organismos autónomos administrativos 

721.0 Del Instituta Nacional de Empleo (INEM) 

721.1 D'altres organismes l De atros Organismos 

722 De la Seguretat Social l De la Seguridad Social 

D'organismes autònoms comercials, industrials, financers o 

723 anàlegs de I' entitat local 
De Organismos autónomos comerciales, industriales, 

lfinancieros o andlogos de la entidad local 

724 D'empreses públiques i altres ens públics 
De Empresas públicas y atros Entes públicos 

D'organismes autònoms comercials, industrials, financers i 
73 anàlegs l De Organismos autónomos comerciales, 

industriales, financieros y andlogos 

74 D'empreses de l'entitat local 
De Empresas de la Entidad Local 

75 De comunitats autònomes l De Comunidades Autónomas 

751 D'organismes autònoms administratius 
De Organismos autónomos administrativos 

753 
D'organismes autònoms comercials, industrials, financers o 
anàlegs l De Organismos autónomos comerciales, 
industria/es, financi e ros o andlogos 

754 D'empreses públiques i altres ens públics 
De Empresas públicas y atros Entes públicos 

755 De l'Administració general de la comunitat autònoma 
De la Administración General de la Comunidad Autónoma 

76 D'entitats locals l De Entidades Locales 

761 De diputacions, consells i cabildos insulars 
De Diputaciones, Consejos y Cabildos Insulares 

762 D'ajuntaments l De Ayuntamientos 



Aplicació INGRESSOS Previsió Drets Recaptació 
A,,licación /NGRESOS definitiva l reconeguts l líquida/ 

Previsión Derechos Recaudación 
definitiva reconocidos líquida 

763 De mancomunitats l De Mancomunidades 

764 D'àr,ees i corporacions metropolitanes 
De Areas y corporaciones metropolitanas 

De comarques, d'entitats locals que agrupin municipis, de 

765 consorcis i d'entitats locals menors 
De comarcas, de entidades locales que agrupen municipios, 
de consorcios, de entidades locales menores 

77 D'empreses privades l De Empresas privadas 

78 De famílies i institucions sense finalitats lucratives 
De familias e instituciones sin fines de lucro 

79 De l'exterior l Del Exterior 

Capítol VIII. Actius financers 
Capítulo V/li. Activos financieros 

80 Alienació de deute del sector públic 
Enajenación de deuda del sector público 

800 A curt termini l A corto plazo 

801 A mitjà i llarg termini l A medio y largo plazo ~ 

81 Alienació d'obligacions i bons fora del sector 
Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector 

810 A curt termini l A corto plazo 

811 A mitjà i llarg termini l A medio y largo plazo 

82 Reintegrament de préstecs concedits al sector f¡úblic 
Reintegro de préstamos concedidos al sector pú fico 

820 A curt termini l A corto plazo 

821 A mitjà i llarg termini l A medio y largo plazo 

Reintegrament de préstecs concedits fora del sector 
83 públic 

Reintegro de préstamos concedidos fuera del sector público 

830 A curt termini l A corto plazo 

831 A mitjà i llarg termini l A medio y largo plazo 

84 Alienació d'accions del sector públic 
Enajenación de acciones del sector público 

85 Alienació d'accions fora del sector públic 
Enajenación de acciones fuera del sector público 

86 Reintegrament de dipòsits i fiances constituïts 
Reintegro de depósitos y fianzas constituidos 

87 Romanent de Tresoreria l Remanente de Tesorería 

Capítol IX. Passius financers 
Capítulo IX. Pasivos financieros 

90 Emissió de deute interior l Emisión de deuda interior 

900 A curt termini l A corto plazo 

901 A mitjà i llarg termini l A medio y largo plazo 

91 Préstecs rebuts de l'interior 
Préstamos recibidos del interior 

910 A curt termini l A corto plazo 

911 A mitjà i llarg termini l A medio y largo plazo 

92 Emissió de deute públic exterior 
Emisión de deuda pública exterior 

920 A curt termini l A corto plaw 

921 A mitjà i llarg termini l A medio y largo plaw 

93 Préstecs rebuts de l'exterior 
Préstamos recibidos del exterior 



Aplicació INGRESSOS Previsió Drets Recaptació 
ArJlicación INGRES OS definitiva l reconeguts l líquida/ 

Previsión Derechos Recaudación 
definitiva reconocidos líquida 

930 A curt termini l A corto plaza 

931 A mitjà i llarg termini l A medio y largo plaza 

94 Dipòsits i fiances rebudes 
Depósitos y fianzas recibidas 

Total pressupost l Total presupuesto 

Total ingressos exercicis anteriors o resultes 
Total ingresos ejercicios anteriores o resultas 

l. EXISTÈNCIES INICIALS EN CAIXA I BANCS (1-1-1991) 
EXISTENCIAS INICIALES ENCAJA Y BANCOS (1-1-1991) ...................................... . 

2. INGRESSOS TOT ALS 
INGRESOS TOTALES ................................................................................................... . 

3. PAGAMENTS TOTALS 
PAGOS TOTALES ......................................................................................................... . 

4. EXISTÈNCIES FINALS EN CAIXA I BANCS (31-XII-1991) 
EXISTENCIAS FINALES ENCAJA Y BANCOS (31-XII-1991) .................................... . 

Nota: VIAP, valors auxiliars i independents al pressu-
post: 

En "Existències inicials en caixa i bancs" (l.I.l 991) han de 
figurar les existències inicials en caixa i bancs de pressupost i 
també els VIAP en metàl·lic. 

En la fila 2, "Ingressos totals", ha de figurar el total d'ingres
sos de l'exercici 1991: ingressos del pressupost corrent, d' exerci
cis anteriors o resultes i ingressos per operacions no pressupostà
ries (VIAP en metàl·lic), excloent-ne les existències inicials tant 
de pressupost com els VIAP en metàl·lic, que ja han estat recolli
des en el punt l . 

En la fila 3, "Pagaments totals", ha de figurar el total dels pa
gaments de l'exercici 1991: pagaments d'exercici corrent, d'exer
cicis anteriors o resultes i pagaments per operacions no pressupos
tàries (VIAP en metàl·lic). 

Les existències finals a 31.XII.1991 seran les que apare
guin en el pressupost, incloent-hi les corresponents a VIAP en 
metàl·lic. 

La infonnació que conté aquest qüestionari serà utilitzada a 
l'únic efecte de l'elaboració dels comptes econòmics del sector 
públic, competència atorgada a la Intervenció General de l'Admi
nistració de l'Estat en virtut de l'article 126, apartat e), del text 
refós de la Llei general pressupostària i de l'elaboració dels 
comptes econòmics del sector públic de Catalunya d'acord amb 
el que preveu l'article 80 e) de la Llei de finances públiques de 
Catalunya i l'annex lli de la Llei del Pla estadístic de Catalunya 
1992-1995. 

Cal remetre el qüestionari abans del 30 de setembre 
de 1992. 

Nota: VIAP, Valores Auxiliares e lndependientes al Presu
puesto. 

En Existencias Inicia/es en Caja y Bancos (1.1.1991) deben 
figurar las existencias inicia/es en Caja y Bancos de presupuesto 
así como los VIAP metalico. 

En la fila 2 "lngresos tota/es" debe figurar el total de ingre
s os del ejercicio 1991: lngresos del presupuesto corriente, de 
ejercicios anteriores o Resultas e ingresos por operaciones no 
presupuestarias, (VIAP en metalico) excluidas las Existencias Ini
cia/es tanta de presupuesto como los VIAP metalico, que ya han 
sido recogidas en el punto l. 

En la fila 3 "Pagos tota/es" debe figurar el total de pagos 
del ejercicio 1991: pagos de ejercicio corriente, de ejercicios an
teriores o Resultas y pagos por operaciones no presupuestarias, 
(VIAP metalico). 

Las Existencias Fina/es a 31.Xll.1991 seran las que apa
recen en el presupuesto mas las correspondientes a VIAP en 
metalico. 

La información que contiene este cuestionario sera utilizada a 
los únicos efectos de la elaboración de las Cuentas Económicas del 
Sector Público, competencia atorgada a la Intervención General de la 
Administración del Estado en virtud del articulo 126, apartado e) del 
Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria y de la elabora
ción de las Cuentas Económicas del Sector Público de Cataluña de 
acuerdo con lo previsto en el art. 80 e) de la Ley de Finanzas Públi
cas de Cataluña y en el anexo lli de la Ley del Plan estadístico de 
Cataluña 1992- 1995. 

El cuestionario debera, remitirse antes del 30 de septiembre 
de 1992. 



Província 
Província 

Ajuntament d 
Ayuntamiento de 

Codi 

Código 

Diputació, Cabildo o Consell 
Diputación, Cabildo o Consejo 

Mancomunitat d 
Mancomunidad de 

Població de dret 31-XII-1991 
Población de derecho 

rn rn []]] o 

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 

DESPESES CONSOLIDAT 

EXERCICI 1991 

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 

DE GASTOS CONSOLIDADO 

EJERCICIO 1991 

Nom i telèfon de contacte per a consulta l Nombre y teléfono de contacto para consulta 

MOHDA 21-1 



AJUNTAMENT O DIPUTACIÓ PE 
AYUNTAMIENTO O DIPUTACION DE 

Codi 

Código DJ DJ DJJ D 
Aplicació 
ArJlicación 

DESPESES 
GASTO S 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

20, 
21 

. i/y 22 

23 

30 

120 i/ 
y 124 

121 i/ 
y 122 

162 

163 

164 

300 

301 

Capítol I. Despeses de personal 
Capítulo l. Gastos de personal 

Alts càrrecs l Altos cargos 

Personal eventual de gabinets 
Personal eventual de gabinetes 

Personal funcionari l Personalfuncionario 

Retribucions bàsiques i retrib. de funcionaris en pràctiques 
Retribuciones basi cas y Retrib. de funcionarios en pr<Ícticas 

Retribucions complementàries i retrib. en espècie 
Retribuciones complementarias y Retrib. en especie 

Personal laboral l Personal laboral 

Resta de personal l Otro personal 

Incentius al rendiment l lncentivos al rendimiento 

Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de 
l'ocupador l Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo 
del empleador 

160.l Quotes a la Seguretat Social i a la MUNPAL 
160.4 Cuotas a la Seguridad Social y a la MUNPAL 

160 6 Assistència mèdico-farmacèutica a funcionaris 
· Asistencia médico-fannacéutica afuncionarios 

Pensions excepcionals i indemnitzacions per jubilació 
161.3 ~ticipada al personal laboral 
161.4 Pensiones excepcionales e indemnizaciones por jubilaciones 

anticipadas al personal laboral 

161.5 Pensions a càrrec de l'entitat l Pensiones a carga de la Entidad 

161. 7 As~istèn~ia ~è~ico-farma~èu~ica a pen~io~istes 
As1stenc1a med1co-farmaceut1ca a penswmstas 

Despeses socials de funcionaris i personal no laboral 
Gastos sociales de funcionarios y personal no laboral 

Despeses socials de personal laboral 
Gastos sociales de personal laboral 

Complement familiar de personal funcionari en actiu 
Complemento familiar de personal funcionaria en activo 

Capítol 11. Despeses en béns corrents i serveis 
Capítulo li. Gastos en hienes corrientes y 
servicios 

Arrendaments, reparacions, manteniment i conservació, 
material, subministraments i altres 
Arrendamientos, reparaciones, mantenimiento y 
conservación, material, suministros y atros 

Indemnitzacions per raó del servei 
lndemnizaciones por razón del servicio 

Capítol m. Despeses financeres 
Capítulo Ill. Gastos financieros 

De deute interior l De deuda interior 

Interessos l lntereses 

Despeses d'emissió, modificació i cancel·lació 
Gastos de emisión, modificación y cancelación 

Habitants 31-XII - 19911 
Habitantes . 

~-----~ 

Crèdits 
definitius l 

Créditos 
definitivos 

Obligacions 
reconegudes l 
Obligaciones 
reconocidas 

Pagaments 
realitzats l 

Pagos 
realizados 



Aplicació DESPESES Crèdits Obllgaciom l Pagaments 
Aplicación GASTO S definitius l reconegudes l realitzats l 

Créditos Obligaciones Pagos 
definitivos reconocidas realizados 

31 De préstecs de l'interior l De préstamos del interior l 

310 Interessos l Intereses 

311 Despeses de formalització, modificació i cancel·lació 
Gastos de fonnalización, modificación y cancelación 

32 De deute exterior l De deuda exterior i 
320 Interessos l Intereses 

321 Despeses d'emissió, modificació i cancel·lació 
l Gastos de emisión, modificación y cancelación 

322 Diferències de canvi l Diferencias de cambio ! 
33 De préstecs de l'exterior l De préstamos del exterior ' 

330 Interessos l Intereses 

331 Despeses de formalització, modificació i cancel·lació 
Gastos de fonnalización, modificación y cancelación 

332 Diferències de canvi l Diferencias de cambio 

34 De dipòsits, fiances i altres l De depósitos, fianzas y otros 

Capítol IV. Transferències corrents 
l Capítulo /V. Transf erencias corrientes 

42 Al Estat l Al Estado 

A l'Administració general de l'Estat i 
420 A la Administración General del Estado J 
421 A organismes autònoms administratius 

A Organismos autónomos administrativos 

421.0 Al Instituto Nacional de Empleo ( INEM) 

421.1 A altres organismes l A Otros organismos 

422 A la Seguretat Social l A la Seguridad Social 

A organismes autònoms comercials, industrials, financers o 
423 anàlegs l A Organismos autónomos 

industriales, financieros o analogos 
comerciales, 

424 A empreses públiques i altres ens públics 
A Empresas públicas y otros Entes públicos 

A organismes comercials, industrials, financers o anàlegs de 
43 l'entitat local l A Organismos comerciales, 

'Jinancieros o analogos de la Entidad local 
industriales, 

44 A empreses de l'entitat local 
A Empresas de la Entidad Local 

45 A comunitats autònomes l A Comunidades Autónomas 

451 A organismes autònoms administratius 
A Organismos autónomos administrativos 

A organismes autònoms comercials, industrials, financers o 
l l 

453 anàlegs l A Organismos autónomos comerciales, industria- l les, financi e ros o analogos 

454 A empreses públiques i altres ens públics 
' A Empresas públicas y otros Entes públicos 

455 A l'Administració general de la comunitat autònoma 
A la Administración General de la Comunidad Autónoma 

46 A entitats locals l A Entidades Locales 

461 A diputacions, consells i cabildos insulars 
A Diputaciones, Consejos y Cabildos Insulares 

462 A ajuntaments l A Ayuntamientos 

463 A mancomunitats l A Mancomunidades l 

464 A f!rees i corporacions metropolitanes 
A Areas y corporaciones metropolitanas 



Aplicació DESPESES Crèdits Obligacions Pagaments 
ArJlicación GAS TOS definitius l reconegudes l realitzats l 

Créditos Obligaciones Pagos 
definitivos reconocidas realizados 

A comarques, altres entitats que agrupin municipis, a 
465- consorcis i a altres entitats menors -

468 A comarcas, otras entidades que agrupen municipios, a 
consorcios y a otras entidades menares 

47 A empreses privades l A Empresas privadas 

48 A famílies i institucions sense finalitats lucratives 
A familias e instituciones sinfines de lucro 

49 A l'exterior l Al exterior 

Capítols VI. Inversions reals 
Capítulo VI. Inversiones reales 

600 Inversions en terrenys i béns naturals 
690 lnversiones en terrenos y hienes natura/es 

601 Altres inversions reals 
692 Derruís inversiones rea/es 

64 Despeses i inversions de caràcter immaterial 
Gastos e inversiones de caracter inmaterial 

Capítol VII. Transferències de capital 
Capítulo VII. Transf erencias de capital 

72 A l'Estat l Al Estado 

720 A l'Administració general de l'Estat 
A la Administración General del Estada 

721 A organismes autònoms administratius 
A Organismos autónomos administrativos 

721.0 Al Instituta Nacional de Empleo (INEM) 

721.1 A altres organismes l A atros Organismos 

722 A la Seguretat Social l A la Seguridad Social 

A organismes autònoms comercials, industrials, financers o 
723 anàlegs l A Organismos autónomos comercia/es, 

industria/es, financieros o analogos 

724 A empreses públiques i altres ens públics 
A Empresas públicas y otros Entes públicos 

73 
A organismes comercials, industrials, financers o anàlegs de 
l'entitat local l A Organismos comercia/es, industria/es, 
financieros o analogos de la entidad local 

74 A empreses de l'entitat local 
A Empresas de la Entidad Local 

75 A comunitats autònomes l A Comunidades Autónomas 

751 A organismes autònoms administratius 
A Organismos autónomos administrativos 

A organismes autònoms comercials, industrials, financers o 
753 anàlegs l A Organismos autónomos comerciales, 

industria/es, financieros o analogos 

754 A empreses públiques i altres ens públics 
A Empresas públicas y atros Entes públicos 

755 A l'Administració general de la comunitat autònoma 
A la Administración General de la Comunidad Autónoma 

76 A entitats locals l A Entidades Locales 

761 A diputacions, consells i cabi/dos insulars 
A Diputaciones, Consejos y Cabi/dos lnsulares 

762 A ajuntaments l A Ayuntamientos 

763 A mancomunitats l A Mancomunidades 

764 A àrees i corporacions metropolitanes 
A Areas y corporaciones metropolitanas 



Aplicació DESPESES Crèdits 
l 

Obligacions Pagaments 
Ar1licación GASTO S definitius l reconegudes l realitzats l 

Créditos Obligaciones Pagos 
definitivos reconocidas realizados 

A comarques, altres entitats que agrupin municipis, a 
l 765- consorcis i a entitats locals menors 

768 A comarcas, otras entidades que agrupen municipios, a 
consorcios y a entidades locales menares 

77 A empreses privades l A Empresas privadas 

78 A fannlies i institucions sense finalitats lucratives 
A familias e instituciones sinfines de lucro l 

79 A l'exterior l Al exterior 

Capítol VIII. Actius financers 
Capítulo VIII. Activos financieros 

80 Adquisició de deute del sector públic 
Adquisición de deuda del sector público 

800 A curt termini l A corto plaza 

801 A mitjà i llarg termini l A medio y largo plazo 

81 Adquisició d'obligacions i bons fora del sector públic 
Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público 

810 A curt termini l A corto plaza 

811 A mitjà i llarg termini l A medio y largo plazo 

82 Concessió de préstecs al sector públic 
Concesión de préstamos al sector público 

820 A curt termini l A corto plaza 

821 A mitjà i llarg termini l A medio y largo plazo 
! 

83 Concessió de préstecs fora del sector públic 
Concesión de préstamos fuera del sector público 

l 

830 A curt termini l A corto plaza 

831 A mitjà i llarg termini l A medio y largo plaza 

84 Constitució de dipòsits i fiances 
Constitución de depósitos y fianzas 

85 Adquisició d'accions dins el sector públic 
Adquisición de acciones dentro del sector pública 

86 Adquisició d'accions fora del sector públic 
Adquisición de acciones fuera del sector pública 

Capítol IX. Passius financers 
Capítulo IX. Pasivos financieros 

90 Amortització de deute interior l Amortización de deuda. interior 

91 Amortització de préstecs de l'interior 
Amortización de préstamos del interior 

910 Amortització de préstecs a curt termini 
Amortización de préstamos a corto plazo 

911 Amortització de préstecs a mitjà i llarg termini 
Amortización de préstamos a medio y largo plazo 

92 Amortització de deute exterior l Amortización de deuda exterior 

93 Amortització de préstecs de l'exterior 
Amortización de préstamos del exterior 

930 Amortització de préstecs a curt termini 
Amortización de préstamos a corto plaza 

931 Amortització de préstecs a mitjà i llarg termini 
Amortización de préstamos a medio y largo plazo 

94 Devolució de ~òsits i fiances 
Devolución de epósitos y fianzas 

Total pressupost l Total presupuesto 

Total pagaments d'exercicis anteriors .... 

Total pagos de ejercicios anteriores ... , .. - " ... . .. 



ORGANISMES AUTÒNOMS ADMINISTRATIUS I 
ALTRES ENTITATS ADMINISTRA,TIVES 

DEPENDENTS DE LA CORPORACIO LOCAL 

Cal especificar el nom de cada un dels organismes autò
noms administratius i altres entitats administratives depen
dents de la corporació local, els pressupostos dels quals es re
flecteixen CONSOLIDATS juntament amb el de la corporació 
local en aquest qüestionari. En el cas que no hi hagi cap organis
me autònom administratiu dependent de la corporació local, cal 
consignar-ho d'una manera expressa. 

Entitats administratives l Entidades Administrativas 

ORGAN/Sfl,fOS AUTÓNOMOS ADMINISTRAT/VOS 
Y DEMAS ENTIDADES ADMINISTR,;TIVAS 

DEPENDIENTES DE LA CORPORACION LOCAL 

Debera especificarse el nombre de cada uno de los Orga
nismos autónomos administrativos y demós Entidades adminis
trativas dependientes de la Corporación Local, cuyos presupues
tos se reflejan CONSOUDADOSjunto con el de la Corporación 
Local en este cuestionario. En caso de no existir algún Organis
mo Autónomo Administrativo dependiente de la Corporación Lo
cal debera hacerse constar de forma expres a. 

1 .................................................................................................................................................................... . 

2 .................................................................................................................................................................... . 

3 .................................................................................................................................................................... . 

4 .................................................................................................................................................................... . 

5 .................................................................................................................................................................... . 

6 .................................................................................................................................................................... . 

7 .................................................................................................................................................................... . 

. 8 .................................................................................................................................................................... . 

9 .................................................................................................................................................................... . 

10 .................................................................................................................................................................... . 

11 .. ~ ................................................................................................................................................................. . 

12 .......... : ......................................................................................................................................................... . 

13 .................................................................................................................................................................... . 

14 .................................................................................................................................................................... . 

15 .................................................................................................................................................................... . 

La informació que conté aquest qüestionari serà utilitzada a l'únic efecte de l'elaboració dels comptes econòmics del sector públic, com
petència atorgada a la Intervenció General de l'Administració de l'Estat en virtut de l'article 126, apartat e), del text refós de la Llei ge
neral pressupostària i de l'elaboració dels comptes econòmics del sector públic de Catalunya d'acord amb el que preveu l'article 80 e) de 
la Llei de finances públiques de Catalunya i l'annex Ill de la Llei del Pla estadístic de Catalunya 1992-1995. l La información que con
tiene este cuestionario sera utilizada a los únicos efectos de la elaboración de las Cuentas Económicas del Sector Público, competencia 
otorgada a la Intervención General de la Administración del Estado en virtud del artículo 126, apanado e) del Texto Refundido de la 
Ley General Presupuestaria y de la elaboración de las Cuentas Económicas del Sector Público de Cataluña de acuerdo con lo previsto 
en el art. 80 e) de la Ley de Finanzas Públicas de Cataluña y en el anexo Ill de la Ley del Plan estadística de Cataluña 1992-1995. 

Cal remetre el qüestionari abans del 30 de setembre de 1992. /El c1Ustionario deberd remitirse antes del 30 de septiembre de 1992. 
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Annex 2. Correspondència entre la classificació 
pressupostària autonòmica i les operacions SEC 





C1 COMPTE DE PRODUCCIÓ 

T SEC OPERACIÓ SEC p CODI DESCRIPCIÓ CODI PRESSUPOST 

u P20 Consum intermedi D 20 Lloguers 
u P20 Consum intermedi D 21 Conservació i reparació 
u P20 Consum intermedi D 22 Material, subministraments i altres 
u P20 Consum intermedi D 23 Indemnitzacions per raó del servei 
u P20 Consum intermedi D 24 Dotacions per a nous serveis 
u P20 Consum intermedi D 26 Serveis socials amb mitjans aliens 
u P20 Consum intermedi D 302 Desp. d'emissió, modificació i canc. de deute 
u P20 Consum intermedi D 313 Desp. de formalització, modif. i canc. de 

préstecs 

R P11/12 Prod. de béns i serveis venda 30 Venda de béns 
R P11/12 Prod. de béns i serveis venda 31 Prestació de serveis (part) 
R P11/12 Prod. de béns i serveis venda 36 Contribucions especials 
R P11 /12 Prod. de béns i serveis venda 54 Lloguer de béns immobles 
R P11 /12 Prod. de béns i serveis venda 55 Producte de concessions i aprofitaments esp. 

C2 COMPTE D'EXPLOTACIÓ 

T SEC OPERACIÓ SEC p CODI DESCRIPCIÓ CODI PRESSUPOST 

u R101 Sous i salaris bruts D 10 Despeses de personal. Alts càrrecs 
u R101 Sous i salaris bruts D 11 Despeses de personal. Personal eventual de 

gabinets 
u R101 Sous i salaris bruts D 12 Despeses de personal. Personal. funcionari 
u R101 Sous i salaris bruts D 13 Deseses de personal. Personal. laboral 
u R101 Sous i salaris bruts D 14 Altres tipus de personal 
u R101 Sous i salaris bruts D 15 Incentius al rendiment i activitats extraordinàries 
u R102 Cotit. soc. a càrrec d'ocupadors D 160 Quotes socials 
u R103 Cotitzacions socials fictícies D 161 Prestacions socials 
u R103 Cotitzacions socials fictícies D 162 Despeses socials personal funcionari 
u R103 Cotitzacions socials fictícies D 163 Despeses socials personal laboral 
u R103 Cotitzacions socials fictícies D 164 Ajut familiar 
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C3 COMPTE DE RENDA 

T SEC OPERACIÓ SEC p CODI DESCRIPCIÓ CODI PRESSUPOST 

u R30 Subv. d'explotació i importació D 43 Transf. ce. a OA comercials, etc. de l'Estat 
u R30 Subv. d'explotació i importació D 44 Transf. ce. a empr. púb. i altres ens públics de 

l'Estat 
u R30 Subv. d'explotació i importació D 47 Transf. ce. a empreses privades 
u R30 Subv. d'explotació i importació D 48 A famílies i instituc. priv. sense afany de lucre 

(part) 
u R41 Interessos efectius D 300 Interessos de deute l interior 
u R41 Interessos efectius D 310 Interessos d'operacions de tresoreria 
u R41 Interessos efectius D 311 Interessos de préstecs en pessetes 
u R41 Interessos efectius D 312 Interessos de préstecs en divises 
u R41 Interessos efectius D 32 Préstecs i acomptes 
u R41 l nteressos efectius D 33 Altres despeses 
u R64 Prestacions socials D 161 Prestacions socials 
u R64 Prestacions socials D 162 Despeses socials personal funcionari 
u R64 Prestacions socials D 163 Despeses socials pesonal laboral 
u R64 Prestacions socials D 164 Ajut familiar 
u R65 Transf. corrents entre AP D 40 A l'Estat l Generalitat 
u R65 Transf. corrents entre AP D 41 A OA administratius 
u R65 Transf. corrents entre AP D 42 A la Seguretat Social 
u R65 Transf. corrents entre AP D 46 A corporacions locals 
u R69 Transf. corrents diverses D 48 A famílies i instituc. sense finalitats lucratives 

(part) 

R R22 Impostos lligats a la producció 20 Impostos sobre transm. patrim. i actes juríd. 
docum. 

R R22 Impostos lligats a la producció l 28 Altres impostos indirectes 
R R22 Impostos lligats a la producció l 29 Impostos extingits 
R R22 Impostos lligats a la producció l 32 Taxes fiscals 
R R22 Impostos lligats a la producció l 34 Tributs parafiscals 
R R41 l nteressos efectius l 52 Interessos de dipòsit 
R R44 Dividends i altres rendes soc. l 59 Altres ingressos patrimonials (part) 
R R61 Imp. corrents sobre rda i patr. l 111 Impost. sobre el patrim. de les persones físiques 
R R63 Cotitzacions socials fictícies D 161 Prestacions socials 
R R63 Cotitzacions socials fictícies D 162 Despeses socials personal funcionari 
R R63 Cotitzacions socials fictícies D 163 Despeses socials personal laboral 
R R63 Cotitzacions socials fictícies D 164 Ajut familiar 
R R65 Transf. corrents entre AP l 402 De l'Administració General de l'Estat 
R R65 Transf. corrents entre AP l 403 De OA administratius de l'Estat 
R R65 Transf. corrents entre AP l 41 De OA administratius 
R R65 Transf. corrents entre AP l 42 De la Seguretat Social 
R R65 Transf. corrents entre AP l 46 D'ens territorials 
R R67 Cooperació inter. corrent l 49 Transf. ce. de l'exterior 
R R69 Transf. corrents diverses l 38 Reintegraments 
R R69 Transf. corrents diverses l 39 Altres ingressos 
R R69 Transf. corrents diverses l 404 D' OA comercials, etc. de l'Estat 
R R69 Transf. corrents diverses l 405 D'empreses públiques i altres ens públics de 

l'Estat 
R R69 Transf. corrents diverses 43 De OA comercials, etc. de l'Entitat local 
R R69 Transf. corrents diverses 44 D'empreses públiques i altres públics 
R R69 Transf. corrents diverses 47 D'empreses privades 
R R69 Transf. corrents diverses 48 De famílies i institucions sense finalitats 

lucratives 
R R69 Transf. corrents diverses 59 Altres ingressos patrimonials (part) 
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es COMPTE DE CAPITAL 

T SEC OPERACIONS SEC 

u P41 Formació bruta de capital fix 
u P41 Formació bruta de capital fix 
u P41 Formació bruta de capital fix 
u P41 Formació bruta de capital fix 
u P41 Formació bruta de capital fix 
u P41 Formació bruta de capital fix 
u P41 Formació bruta de capital fix 

u P41 Formació bruta de capital fix 
u P70 Ad. neta terrenys i act. immat. 
u P70 Ad. neta de terrenys i act. immat. 
u R71 Transf. de capital entre AP 
u R71 Transf. de capital entre AP 
u R71 Transf. de capital entre AP 
u R71/79 Ajuts a la inversió i altres transf. 
u R71/79 Ajuts a la inversió i altres transf. 
u R71/79 Ajuts a la inversió i altres transf. 
u R71/79 Ajuts a la inversió i altres transf. 

R R71 Transf. de capital entre AP 
R R71 Transf. de capital entre AP 
R R71 Transf. de capital entre AP 
R R71 Transf. de capital entre AP 
R R71/79 Ajuts a la inversió i altres transf. 
R R71/79 Ajuts a la inversió i altres transf. 

R R71/79 Ajuts a la inversió i altres transf. 
R R71/79 Ajuts a la inversió i altres transf. 
R R71/79 Ajuts a la inversió i altres transf. 
R R71/79 Ajuts a la inversió i altres transf. 

R R71/79 Ajuts a la inversió i altres transf. 
R R72 Impostos sobre el capital 

T: USOS l RECURSOS 
SEC: CODIFICACIÓ DE L'OPERACIÓ SEC 
OPERACIÓ SEC: DESCRIPCIÓ DE L'OPERACIÓ SEC 
P: INGRESSOS l DESPESES 
CODI: CODI PRESSUPOSTARI 
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p CODI DESCRIPCIÓ CODI PRESSUPOST 

D 61 Inversions en edificis i altres construccions 
D 62 Inversions en maquinària, instal·lacions i utillatge 
D 63 Inversions en material de transport 
D 64 Inversions en mobiliari i estris 
D 65 Inversions en equips de procés de dades 
D 66 Inversions en béns destinats a l'ús general 
D 67 Inversions en altres tipus d'immobilitzat mate 

rial 
D 68 Inversions en immobilitzat immaterial 
D 60 Inversions en terrenys i béns naturals 
l 60 Alienació de terrenys 
D 72 A la Seguretat Social 
D 71 A OA administratius 
D 76 A corporacions locals 
D 73 A OA comercials, etc. 
D 74 A empreses públiques i altres ens públics 
D 77 A empreses privades 
D 78 A famílies i institucions sense finalitat de lucre 

702 De l'Administració General de l'Estat 
703 De OA administratius de l'Estat 
75 D'altres organismes 
76 D'ens territorials 
704 De OA, comercials, etc. de l'Estat 
705 D'empreses públiques i altres ens públics de 

l'Estat 
73 De OA, comercials, etc. 
74 D'empreses públiques i altres ens públics 
77 D'empreses privades 
78 De famílies i institucions sense finalitats 

lucratives 
79 De l'exterior 
11001 Impost general successions i donacions 
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Annex 3. Correspondència entre la classificació 
pressupostària local i J_~s operacions SEC 





C1 COMPTE DE PRODUCCIÓ 

T SEC OPERACIÓ SEC p CODI DESCRIPCIÓ CODI l PRESSUPOST 

u P20 Consum intermedi D 20 Arrendaments, reparacions i altres 
u P20 Consum intermedi D 23 Indemnitzacions per raó del servei 
u P20 Consum intermedi D 301 Desp. d'emissió, modifi. i canc. de deute 
u P20 Consum intermedi D 311 Desp. de formalització, modifi. i canc. de 

préstecs 
u P20 Consum intermedi D 321 Desp. d'emissió, modifi. i canc. de deute exte-

rior 
u P20 Consum intermedi D 331 Desp. de form. modifi. i canc. de préstecs 

exteriors 

R P11.P12 Prod. de béns serveis venda 30 Vendes 
R P11.P12 Prod. de béns serveis venda 311 Altres (part) 
R P11.P12 Prod. de béns serveis venda 340 Proveïment d'aigua 
R P11.P12 Prod. de béns serveis venda 341 Clavegueram 
R P11.P12 Prod. de béns serveis venda 342 Recollida d'escombraries 
R P11.P12 Prod. de béns serveis venda 343 Altres 
R P11.P12 Prod. de béns serveis venda 54 Rendes de béns immobles 
R P11.P12 Prod. de béns serveis venda 55 Producte de concessions i aprofitaments esp. 

C2 COMPTE D'EXPLOTACIÓ 

T SEC OPERACIÓ SEC p CODI DESCRIPCIÓ CODI PRESSUPOST 

u R101 Sous i salaris bruts D 10 Despeses de personal. Alts càrrecs 
u R101 Sous i salaris bruts D 11 Despeses de personal. Personal eventual de 

gabinets 
u R101 Sous i salaris bruts D 13 Laboral 
u R101 Sous i salaris bruts D 14 Altres tipus de personal 
u R101 Sous i salaris bruts D 15 Incentius al rendiment 
u R101 Sous i salaris bruts D 120 Retribucions bàsiques 
u R101 Sous i salaris bruts D 121 Retribucions complementàries i en espècie 
u R102 Cotit. soc. a càrrec d'ocupadors D 160.1 Seguretat Social i MUNPAL 
u R103 Cotitzacions socials fictícies D 160.6 Assistència medicofarmacèutica a funcionaris 
u R103 Cotitzacions socials fictícies D 161.3 Pensions excep. i indemnitzac. per jubilació 

avançada 
u R103 Cotitzacions socials fictícies D 161.5 Pensions a càrrec de l'entitat 
u R103 Cotitzacions socials fictícies D 161.7 Assistència medicofarmacèutica a pensionistes 
u R103 Cotitzacions socials fictícies D 164 Complement familiar del personal funcionari en 

actiu 
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C3 COMPTE DE RENDA 

T SEC OPERACIÓ SEC p CODI DESCRIPCIÓ CODI PRESSUPOST 

u R30 Subv. d'explotació i importació D 423 A OA comercials, etc. de l'Estat 
u R30 Subv. d'explotació i importació D 424 A empreses públiques i altres ens públics de 

l'Estat 
u R30 Subv. d'explotació i importació D 43 A OA comercials, etc. de l'Entitat local 
u R30 Subv. d'explotació i importació D 44 A empreses de l'Entitat local 
u R30 Subv. d'explotació i importació D 453 A OA comercials, etc. de la CA 
u R30 Subv. d'explotació i importació D 454 A empreses públiques i altres ens públics de la 

CA 
u R30 Subv. d'explotació i importació D 47 A empreses privades 
u R41 Interessos efectius D 300 Interessos de deute interior 
u R41 Interessos efectius D 310 Interessos de préstecs de l'interior 
u R41 Interessos efectius D 320 Interessos de deute exterior 
u R41 Interessos efectius D 330 Interessos de préstecs de l'exterior 
u R41 Interessos efectius D 34 De dipòsits, fiances i altres 
u R64 Prestacions socials D 160.6 Assistència medicofarmacèutica a funcionaris 
u R64 Prestacions socials D 161.3 Pensions excep. i indem. per jubilació avançada 
u R64 Prestacions socials D 161.5 Pensions a càrrec de l'entitat 
u R64 Prestacions socials D 161.7 Assistència medicofarmacèutica a pensionistes 
u R64 Prestacions socials D 164 Complement familiar del personal funcionari en 

actiu 
u R65 Transf. corrents entre AP D 420 A l'Administració General de l'Estat 
u R65 Transf. corrents entre AP D 421.0 Al'INEM 
u R65 Transf. corrents entre AP D 421.1 A altres organismes 
u R65 Transf. corrents entre AP D 422 A la Seguretat Social 
u R65 Transf. corrents entre AP- D 451 A OA administratius de la CA 
u R65 Transf. corrents entre AP D 455 A l'Administració General de la CA 
u R65 Transf. corrents entre AP D 461 A diputacions, consells l cabi/dos insulars 

u R65 Transf. corrents entre AP D 462 A ajuntaments 
u R65 Transf. corrents entre AP D 463 A mancomunitats 
u R65 Transf. corrents entre AP D 464 A àrees metropolitanes 
u R69 Transf. corrents entre AP D 465 A comarques i altres entitats 
u R69 Transf. corrents diverses D 48 A famílies i institucions sense finalitats lucratives 
u R69 Transf. corrents diverses D 49 A l'exterior 

R R22 Impostos lligats a la producció 113 Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
R R22 Impostos lligats a la producció 13 Llicència fiscal, industrial i professionals i artistes 
R R22 Impostos lligats a la producció 14 Impost sobre radicació 
R R22 Impostos lligats a la producció 17 Recàrrecs sobre impostos directes 
R R22 Impostos lligats a la producció 23 Impost sobre despeses sumptuoses 
R R22 Impostos lligats a la producció 24 Impost sobre publicitat 
R R22 Impostos lligats a la producció 27 Recàrrecs sobre impostos indirectes 
R R22 Impostos lligats a la producció 28 Impost sobre construccions, instal·lacions i 

obres 
R R22 Impostos lligats a la producció 290 Impost sobre circulació de vehicles 
R R22 Impostos lligats a la producció 291 Altres 
R R22 Impostos lligats a la producció 310 Llicències urbanístiques 
R R22 Impostos lligats a la producció 311 Altres (part) 
R R22 Impostos lligats a la producció 35 Preus públics per a la utilització privativa 
R R41 Interessos efectius 50 Interessos de títols valors 
R R41 Interessos efectius 51 Interessos de bestretes i préstecs concedits 
R R41 Interessos efectius 52 Interessos de dipòsits 
R R44 Div. i altres rendes de societats 53 Dividends i participacions en beneficis 
R R44 Div. i altres rendes de societats 59 Altres ingressos patrimonials 
R R61 Imp. corrents sobre renda i patr. 112 Impost sobre béns immobles 
R R61 Imp. corrents sobre renda i patr. 114 Impost sobre l'increm. del valor dels terrenys 

urbans 
R R61 Imp. corrents sobre renda i patr. 190 Contribucions territorials rústica i urbana 
R R61 Imp. corrents sobre renda i patr. l 191 Impost sobre l'increment del valor dels terrenys 
R R61 Imp. corrents sobre renda i patr. l 192 Altres 
R R63 Cotitzacions socials fictícies D 160.6 Assistència mèeicofarmacèutica a funcionaris 
R R63 Cotitzacions socials fictícies D 161.3 Pensions excep. i indem. per jubilació avançada 
R R63 Cotitzacions socials fictícies D 161.5 Pensions a càrrec de l'entitat 
R R63 Cotitzacions socials fictícies D 161.7 Assistència medicofarmacèutica a pensionistes 
R R63 Cotitzacions socials fictícies D 164 Complement familiar del personal funcionari en 

actiu 
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R R65 Transf. corrents entre AP 420.0 Participació en els tributs de l'Estat 
R R65 Transf. corrents entre AP 420.1 Altres transferències 
R R65 Transf. corrents entre AP 421.0 De l'INEM 
R R65 Transf. corrents entre AP 421.1 D'altres organismes 
R R65 Transf. corrents entre AP 422 De la Seguretat Social 
R R65 Transf. corrents entre AP 451 De OA administratius de la CA 
R R65 Transf. corrents entre AP 455 De l'Administració General de la CA 
R R65 Transf. corrents entre AP 461 De diputacions, consells i cabi/dos insulars 
R R65 Transf. corrents entre AP 462 D'ajuntaments 
R R65 Transf. corrents entre AP 463 De mancomunitats 
R R65 Transf. corrents entre AP 464 D'àrees i corporacions metropolitanes 
R R65 Transf. corrents entre AP 465 De comarques i altres entitats 
R R67 Cooperació inter. corrent 49 Transferències corrents de l'exterior 
R R69 Transf. corrents diverses 38 Reintegraments 
R R69 Transf. corrents diverses 39 Altres ingressos 
R R69 Transf. corrents diverses 423 De OA comercials, etc. de l'Estat 
R R69 Transf. corrents diverses 424 D'empreses públiques i altres ens públics de 

l'Estat 
R R69 Transf. corrents diverses 43 De OA comercials, etc. de l'Entitat local 
R R69 Transf. corrents diverses 44 D'empreses de l'Entitat local 
R R69 Transf. corrents diverses 453 De OA, comercials, etc. de la CA 
R R69 Transf. corrents diverses 454 D'empreses públiques i altres ens públics de la 

CA 
R R69 Transf. corrents diverses 47 D'empreses privades 
R R69 Transf. corrents diverses 48 De famílies i institucions sense finalitats 

lucratives 

es COMPTE DE CAPITAL 

T SEC OPERACIONS SEC p CODI DESCRIPCIÓ CODI PRESSUPOST 

u P41 Formació bruta de capital fix D 601 Altres inversions reals 
u P41 Formació bruta de capital fix l 61 Altres inversions reals 
u P70 Ad. neta terrenys i act. immat. D 600 Inversions en terrenys 
u P70 Ad. neta de terrenys i act. immat. l 60 De terrenys 
u P70 Ad. neta de terrenys i act. immat. D 64 Despeses en inversions de caràcter immaterial 

u P70 Ad. neta de terrenys i act. immat. l 64 De inversions de caràcter immaterial 
u R71 Transf. de capital entre AP D 720 A l'Administració General de l'Estat 
u R71 Transf. de capital entre AP D 721.0 Al'INEM 
u R71 Transf. de capital entre AP D 721.1 A altres organismes 
u R71 Transf. de capital entre AP D 722 A la Seguretat Social 
u R71 Transf de capital entre AP D 751 AOAde la CA 
u R71 Transf de capital entre AP D 755 A l'Administració General de la CA 
u R71 Transf de capital entre AP D 761 A diputacions, consells i cabi/dos insulars 
u R71 Transf de capital entre AP D 762 A ajuntaments 
u R71 Transf. de capital entre AP D 763 A mancomunitats 
u R71 Transf de capital entre AP D 764 A àrees metropolitanes 
u R71 Transf. de capital entre AP D 765 A comarques i altres entitats 
u R71/79 Ajuts a la inversió i altres transf. D 723 A OA comercials, etc. de l'Estat 
u R71/79 Ajuts a la inversió i altres transf. D 724 A empreses públiques i altres ens públics de 

l'Estat 
u R71/79 Ajuts a la inversió i altres transf. D 73 A OA comercials, etc. de l'Entitat local 
u R71/79 Ajuts a la inversió i altres transf. D 74 A empreses de l'Entitat local 
u R71/79 Ajuts a la inversió i altres transf. D 753 A OA, comercials, etc. de la CA 
u R71/79 Ajuts a la inversió i altres transf. D 754 A empreses públiques i altres ens públics de la 

CA 
u R71/79 Ajuts a la inversió i altres transf. D 77 A empreses privades 
u R71/79 Ajuts a la inversió i altres transf. D 78 A famílies i institucions sense finalitats lucratives 
u R71/79 Ajuts a la inversió i altres transf. D 79 A l'exterior 
R R71 Transf. de capital entre AP l 720 De l'Administració General de l'Estat 
R R71 Transf. de capital entre AP l 721.0 De l 'INEM 
R R71 Transf. de capital entre AP l 721.1 D'altres organismes 
R R71 Transf. de capital entre AP 722 De la Seguretat Social 
R R71 Transf. de capital entre AP 751 De OA administratius 
R R71 Transf. de capital entre AP 755 De l'Administració General de la CA 
R R71 Transf. de capital entre AP 761 De diputacions, consells i cabi/dos insulars 
R R71 Transf. de capital entre AP 762 De ajuntaments 
R R71 Transf. de capital entre AP 763 De mancomunitats 
R R71 Transf. de capital entre AP 764 De àrees metropolitanes 
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R R71 Transf. de capital entre AP 
R R71/79 Ajuts a la inversió i altres transf. 
R R71/79 Ajuts a la inversió i altres transf. 

R R71/79 Ajuts a la inversió i altres transf. 
R R71/79 Ajuts a la inversió i altres transf. 
R R71/79 Ajuts a la inversió i altres transf .. 
R R71/79 Ajuts a la inversió i altres transf. 

R R71/79 Ajuts a la inversió i altres transf. 
R R71/79 Ajuts a la inversió i altres transf. 

R R71/79 Ajuts a la inversió i altres transf. 
R R72 Impostos sobre el capital 

T: USOS l RECURSOS 
SEC: CODIFICACIÓ DE L'OPERACIÓ SEC 
OPERACIÓ SEC: DESCRIPCIÓ DE L'OPERACIÓ SEC 
P: INGRESSOS l DESPESES 
CODI: CODI PRESSUPOSTARI 

108 

765 
723 
724 

73 
74 
753 
754 

77 
78 

79 
36 

De comarques 
De OA, comercials, etc. de l'Estat 
D'empreses públiques i altres ens públics de 
l'Estat 
De OA, comercials, etc. de l'Entitat local 
D'empreses locals 
De OA comercials, etc. de la CA 
D'empreses públiques i altres ens públics de la 
CA 
D'empreses privades 
De famílies i institucions sense finalitats 
lucratives 
De l'exterior 
Contribucions especials 
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