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Presentació

Amb aquesta publicació s'acompleix 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. D'altra banda 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.
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 hi puguin haver 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.
Aquesta publicació mostra els agregats comptables de les administracions territorials catalanes valorats
en termes nets, a diferència d'edicions anteriors on es presentaven valorats en termes bruts, per mantenir
un criteri homogeni amb la publicació de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat (IGAE). El motiu
pel qual s'empren els valors nets és que permet fer explícita la no inclusió d'estimacions del consum de
capital fix (CCF) de les administracions públiques de Catalunya dins d'aquesta publicació. El CCF és la
diferència entre els valors bruts i els nets, i mesura la depreciació del capital fix utilitzat en el procés
productiu de les unitats que formen les administracions públiques. És significatiu reflectir aquest canvi
formal perquè el nou SEC95 ha modificat els seus mètodes d'estimació i aquests canvis es traslladaran a
aquesta estadística en un futur proper.
El fet més rellevant de l'any 97 és que es manté la tendència a la reducció de la necessitat de finançament
que s'inicia l'any anterior. De fet, la necessitat de finançament de les administracions catalanes passa d'un
1,52% del PIB, l'any 94, a un 0,66% del PIB. Aquesta millora dels comptes públics del conjunt de les
administracions territorials catalanes s'emmarca en un context de contenció de la despesa. Aquesta creix
lleugerament per sota del PIB, i es constata la tendència a l'alça dels ingressos públics, després d'uns anys
d'estancament.
Finalment, ens hem de felicitar pel bon funcionament de la col·laboració entre la Intervenció General de la
Generalitat, la IGAE i l'Institut d'Estadística de Catalunya (ldescat), que s'ha materialitzat en aquesta
publicació. El conveni signat per aquestes institucions és una mostra de com la coordinació entre diferents
administracions permet l'elaboració d'estadístiques minimitzant els recursos públics destinats i garantint
la coherència dels mètodes i la comparabilitat dels resultats.

Josep Maria Portabella i d'Alós
Interventor General de la Generalitat
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1. Comptes consolidats de l'Administració Pública de Catalunya

1.1

Comptes consolidats. Administracions públiques. 1997.

Compte de producció (C 1)
Milions de pessetes

Usos

Recursos

P20. Consum intermedi

311 283

P11/12. Vendes residuals

N11. Valor afegit net pm

637673

P14. Producció de serveis no venda

77 010
871 946

Compte d'explotació (C 2)
Milions de pessetes

Usos

R101. Sous i salaris bruts
R102. Cotitzacions socials a càrrec d'empleadors
R103. Cotitzacions socials fictícies
N12. Excedent net d'explotació

Recursos

544973
90 816
1 884

N11. Valor afegit net pm

637 673

o

Compte de renda (C 3)
Milions de pessetes

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
N13. Renda neta disponible

Recursos

240 848
137 782
2513
8920
51 575
766
40948

924617

N12. Excedent net 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

8

o
326 800
7131
1 526
377905
2513
649374
13 381
29 339
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1.1

Comptes consolidats. Administracions públiques. 1997.

Compte d'utilització de renda (C 4)
Milions de pessetes

Usos

P3A. Consum públic
N14. Estalvi net

Recursos

848 706

N13. Renda neta disponible

924 617

75911

Compte de capital (C 5)
Milions de pessetes

Usos

Recursos

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

215 384
5543
14 786
68 352

N5. Capacitat/necessitat de finançament

-87 405
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N14. Estalvi net
R71. Transferències de capital entre AP
R71/79. Ajuts a inversió i alt. transf. de capital
R72. Impostos sobre el capital

75 911
30 956
56674
53 119

9

1.2

Comptes consolidats. Administració autonòmica. 1997.

Compte de producció (C 1)
Milions de pessetes

Usos

P20. Consum intermedi
N11. Valor afegit net pm

Recursos

92668
392133

P11/12. Vendes residuals

3999

P14. Producció de serveis no venda

480802

Compte d'explotació (C 2)
Milions de pessetes

Usos

R101. Sous i salaris bruts
R102. Cotitzacions socials a càrrec d'empleadors
R103. Cotitzacions socials fictícies
N12. Excedent net d'explotació

Recursos

352 886
39 247

N11. Valor afegit net pm

392133

o
o

Compte de renda (C 3)
Milions de pessetes

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
N13. Renda neta disponible

Recursos

164 159
82 935
629
8920
69 818
543
17 958

457077

N12. Excedent net 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

10

o
195 900
2196
92
192 088
629
393 559
10465
7110

Intervenció de la Generalitat - Institut d'Estadística de Catalunya-CAP/97

1.2

Comptes consolidats. Administració autonòmica. 1997.

Compte d'utilització de renda (C 4)
Milions de pessetes

Usos

P3A. Consum públic
N14. Estalvi net

Recursos

458 838

N13. Renda neta disponible

457 077

-1 761

Compte de capital (C S)
Milions de pessetes

Usos

P41 . Formació bruta de capital fix
P70. Adquisició neta de terrenys i actius immat.
R71. Transferències de capital entre AP
R71fi9. Ajuts a inversió i alt. transf. de capital
N5. Capacitat/necessitat de finançament

Recursos

75 073
3175
28 754
46 215

N4. Estalvi net
R71 . Transferències de capital entre AP
R71fi9. Ajuts a inversió i alt. transf. de capital
R72. Impostos sobre el capital

-1 761
27265
25844
38 090

-63 779
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1.3

Comptes consolidats. Generalitat. 1997.

Compte de producció (C 1)
Milions de pessetes

Usos

P20. Consum intermedi
N11. Valor afegit net pm

Recursos

65249
326353

P11/12. Vendes residuals

3 003

P14. Producció de serveis no venda

388 599

Inclou organismes autònoms administratius.

Compte d'explotació (C 2)
Recursos
Usos
N11. Valor afegit net pm
R101. Sous i salaris bruts
295 035
R102. Cotitzacions socials a càrrec d'empleadors
31 318
R103. Cotitzacions socials fictícies
o
N12. Excedent net d'explotació

326353

o

Inclou organismes autònoms administratius.

Compte de renda (C 3)
Milions de pessetes

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
N13. Renda neta disponible

Recursos

164159
79846
629
8920
143 261
543
15 819
387366

N12. Excedent net 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

o
195 900
1 769
90
192 088
629
393 091
10140
6836

Inclou organismes autònoms administratius.

12
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1.3

Comptes consolidats. Generalitat. 1997.

Compte d'utilització de renda (C 4)
Milions de pessetes

Usos

P3A. Consum públic
N14. Estalvi net

Recursos

388599

N13. Renda neta disponible

387 366

-1233

Inclou organismes autònoms administratius.

Compte de capital (C S)
Milions de pessetes

Usos

P41. Formació bruta de capital fix
P70. Adquisició neta de terrenys i actius immat.
R71. Transferències de capital entre AP
R71fi9. Ajuts a inversió i alt. transf. de capital
N5. Capacitat/necessitat de finançament

Recursos

62 941
3175
30 790
46155

N14. Estalvi net
R71. Transferències de capital entre AP
R71/79. Ajuts a inversió i alt. transf. de capital
R72. Impostos sobre el capital

-1 233
25 065
22695
38 090

-58444

Inclou organismes autònoms administratius.
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1.4

Comptes. Universitats. 1997.

Compte de producció (C 1)
Milions de pessetes

Usos

Recursos

P20. Consum intermedi

27 419

P11/12. Vendes residuals

N11. Valor afegit net pm

65780

P14. Producció de serveis no venda

996
92 203

Compte d'explotació (C 2)
Milions de pessetes

Usos

R101. Sous i salaris bruts
R102. Cotitzacions socials a càrrec d'empleadors
R103. Cotitzacions socials fictícies
N12. Excedent net d'explotació

Recursos

57 851
7929

N11. Valor afegit net pm

65 780

o
o

Compte de renda (C 3)
Milions de pessetes

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
N13. Renda neta disponible

Recursos

o
3089

o
o

22

o

2139

61 647

N12. Excedent net 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

14

o
o
427

2

o
o
65 869
325
274

Intervenció de la Generalitat - Institut d'Estadística de Catalunya-CAP/97

1.4

Comptes. Universitats. 1997.

Compte d'utilització de renda (C 4)
Milions de pessetes

Usos

Recursos

P3A. Consum públic

70 239

N14. Estalvi net

-8592

N13. Renda neta disponible

61 647

Compte de capital (C S)
Milions de pessetes

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

Recursos

12 132

o

40
60

N14. Estalvi net
R71 . Transferències de capital entre AP
R71/79. Ajuts a inversió i alt. transf. de capital
R72. Impostos sobre el capital

-8 592
4 276
3149

o

-13399
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1.5

Comptes consolidats. Administració local. 1997.

Compte de producció (C 1)
Recursos

Usos

P20. Consum intermedi

218 615

P11/12. Vendes residuals

N11. Valor afegit net pm

245540

P14. Producció de serveis no venda

73 011
391144

Compte d'explotació (C 2)
Usos

R101. Sous i salaris bruts
R102. Cotitzacions socials a càrrec d'empleadors
R103. Cotitzacions socials fictícies

N12. Excedent net d'explotació

Recursos

192 087
51 569
1 884

N11. Valor afegit net pm

245540

o

Compte de renda (C 3)
Recursos

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

N13. Renda neta disponible

76689
54847
1 884

o

11 664
223
22 990

467 540

N12. Excedent net 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

16

o
130 900
4935
1 434
185 817
1 884
285 722
2916
22 229
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1.5

Comptes consolidats. Administració local. 1997.

Compte d'utilització de renda (C 4)
Recursos

Usos

P3A. Consum públic
N14. Estalvi net

389 867

N13. Renda neta disponible

467 540

77673

Compte de capital (C S)
Recursos

Usos

P41. Formació bruta de capital fix
P70. Adquisició neta de terrenys i actius immat.
R71. Transferències de capital entre AP
R71fi9. Ajuts a inversió i alt. transf. de capital

140 311
2 368
3178
22137

N5. Capacitat/necessitat de finançament

-23625
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N14. Estalvi net
R71. Transferències de capital entre AP
R71fi9. Ajuts a inversió i alt. transf. de capital
R72. Impostos sobre el capital

77673
20837
30 830
15 029

17

1.6

Comptes. Diputacions. 1997.

Compte de producció (C 1)
Usos

Recursos

P20. Consum intermedi

22 952

P11/12. Vendes residuals

N11. Valor afegit net pm

26795

P14. Producció de serveis no venda

1 621
48126

Compte d'explotació (C 2)
Usos

R101. Sous i salaris bruts
R102. Cotitzacions socials a càrrec d'empleadors
R103. Cotitzacions socials fictícies
N12. Excedent net d'explotació

Recursos

20 960
5667
168

N11. Valor afegit net pm

26 795

o

Compte de renda (C 3)
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
N13. Renda neta disponible

Recursos

966
3441
168

o

14151

5
2 712

67784

N12. Excedent net 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

18

o
10 896
1 320
45

o

207
74 837
946
976

Intervenció de la Generalitat - Institut d'Estadística de Catalunya-CAP/97

1.6

Comptes. Diputacions. 1997.

Compte d'utilització de renda (C 4)
Recursos

Usos

P3A. Consum públic

48127

N14. Estalvi net

19 657 .

N13. Renda neta disponible

67 784

Compte de capital (C S)
Usos

P41. Formació bruta de capital fix
P70. Adquisició neta de terrenys i actius immat.
R71. Transferències de capital entre AP
R71fi9. Ajuts a inversió i alt. transf. de capital

N5. Capacitat/necessitat de finançament

Recursos

10487
100
6586
475

N14. Estalvi net
R71 . Transferències de capital entre AP
R71/79. Ajuts a inversió i alt. transf. de capital
R72. Impostos sobre el capital

19 657
1 821
62

o

3 892
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1.7

Comptes. Consells comarcals. 1997.

Compte de producció (C 1)
Usos

Recursos

P20. Consum intermedi

6567

P11 /12. Vendes residuals

N11. Valor afegit net pm

4 751

P14. Producció de serveis no venda

1 115
10 203

Compte d'explotació (C 2)
Usos

R101. Sous i salaris bruts
R102. Cotitzacions socials a càrrec d'empleadors
R103. Cotitzacions socials fictícies
N12. Excedent net d'explotació

Recursos

3696
989
66

N11. Valor afegit net pm

4 751

o

Compte de renda (C 3)
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
N13. Renda neta disponible

20

Recursos

446
342
66

o
o

1449
2 717
5423

o

N12. Excedent net 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

36
8 759
27

R69. Transferències corrents diverses

1139

154
215
113

o
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1.7

Comptes. Consells comarcals. 1997.

Compte d'utilització de renda (C 4)
Usos

Recursos

P3A. Consum públic

10 203

N14. Estalvi net

-4780

N13. Renda neta disponible

5423

Compte de capital (C S)
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

Recursos

5621
142
4 804
766

N14. Estalvi net
R71. Transferències de capital entre AP
R71n9. Ajuts a inversió i alt. transf. de capital
R72. Impostos sobre el capital

-4 780
7 494
225
11

-8383
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1.8

Comptes. Ajuntaments. 1997.

Compte de producció (C 1)
Recursos

Usos

P20. Consum intermedi

181 014

P11/12. Vendes residuals

N11. Valor afegit net pm

210 548

P14. Producció de serveis no venda

61 032
330 530

Compte d'explotació (C 2)
Recursos

Usos

R101. Sous i salaris bruts
R102. Cotitzacions socials a càrrec d'empleadors
R103. Cotitzacions socials fictícies

N12. Excedent net d'explotació

164 737
44266
1 545

N11. Valor afegit net pm

210 548

o

Compte de renda (C 3)
Recursos

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

N13. Renda neta disponible

34559
48 061
1 545

o

30 980
218
17 469

399664

N12. Excedent net 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

22

o
113 732
3 259
1 272
185 817
1 618
205103
1 861
19 834
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1.8

Comptes. Ajuntaments. 1997.

Compte d'utilització de renda (C 4)
Usos

P3A. Consum públic
N14. Estalvi net

Recursos

329 411

N13. Renda neta disponible

399664

70253

Compte de capital (C S)
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

Recursos

119 826
1 583
4159
19144

N14. Estalvi net
R71. Transferències de capital entre AP
R71/79. Ajuts a inversió i alt. transf. de capital
R72. Impostos sobre el capital

70253
24 897
28 300
15 015

-6247
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1.9

Comptes. Ajuntaments de més de 5.000 habitants. 1997.

Compte de producció (C 1)
Usos

Recursos

P20. Consum intermedi

149 832

P11/12. Vendes residuals

N11. Valor afegit net pm

189 875

P14. Producció de serveis no venda

50 727
288 980

Compte d'explotació (C 2)
Usos

R101. Sous i salaris bruts
R102. Cotitzacions socials a càrrec d'empleadors
R103. Cotitzacions socials fictícies
N12. Excedent net d'explotació

Recursos

148 766
39 900
1 209

N11. Valor afegit net pm

189 875

o

Compte de renda (C 3)
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
N13. Renda neta disponible

Recursos

33 812
45183
1 209

o

30 284
172
15335
347467

N12. Excedent net 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

24

o
96976
2 805
1 258
162 526
1458
190 408
1 795
16 236
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1.9

Comptes. Ajuntaments de més de 5.000 habitants. 1997.

Compte d'utilització de renda (C 4)
Usos

P3A. Consum públic

N14. Estalvi net

Recursos

287 947

N13. Renda neta disponible

347 467

59520

Compte de capital (C S)
Recursos

Usos

P41. Formació bruta de capital fix
P70. Adquisició neta de terrenys i actius immat.
R71. Transferències de capital entre AP
R71fl9. Ajuts a inversió i alt. transf. de capital

101 173

N5. Capacitat/necessitat de finançament

-11 083

o
4134
19 041
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N14. Estalvi net
R71. Transferències de capital entre AP
R71fl9. Ajuts a inversió i alt. transf. de capital
R72. Impostos sobre el capital

59520
19141
25 947
8 657
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1.1 Q Comptes. Ajuntaments de menys de 5.000 habitants. 1997.

Compte de producció (C 1)
Usos

Recursos

P20. Consum intermedi

31182

P11/12. Vendes residuals

10 305

N11. Valor afegit net pm

20673

P14. Producció de serveis no venda

41 550

Compte d'explotació (C 2)
Recursos

Usos

R101. Sous i salaris bruts
R102. Cotitzacions socials a càrrec d'empleadors
R103. Cotitzacions socials fictícies
N12. Excedent net d'explotació

15 971
4366
336

N11. Valor afegit net pm

20673

o

Compte de renda (C 3)
Recursos

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
N13. Renda neta disponible

747
2 878
336

o

696
46
2134

52197

N12. Excedent net 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

26

o
16 756
454
14
23 291
160
14 695
66
3598
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1.1 Ü

Comptes. Ajuntaments de menys de 5.000 habitants. 1997.

Compte d'utilització de renda (C 4)
Usos

Recursos

P3A. Consum públic

41 464

N14. Estalvi net

10 733'

N13. Renda neta disponible

52197

Compte de capital (C S)
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

Recursos

18 653
1 583
25
103

N14. Estalvi net
R71. Transferències de capital entre AP
R71/79. Ajuts a inversió i alt. transf. de capital
R72. Impostos sobre el capital

10 733
5 756
2 353
6358

4 836
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2. Pressupostos liquidats de l'Administració pública de Catalunya

2.1

Pressupostos liquidats. Generalitat (1 ). 1997.
Ingressos.

Milions de pessetes

% sobre capital

% sobre total

12,2
12,2

1. Impostos directes
11. Sobre el capital

247 990
247 990

2. Impostos indirectes
20. Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics
28. Altres impostos indirectes
29. Impostos indirectes extingits

150 025
56 470
9 855
-4

37,6
6,6
0,0

7,4
7,4
2,8
0,5

56 085
181
952
40 681
4137
1 011
1 170
7 953

0,3
1,7
72,5
7,4
1,8
2,1
14,2

0,0
0,0
0,0
2,0
0,2
0,0
0,1
0,4

1208583
606 304
19
587 445
969
75
2 985
209
41
10 536

50,2
0,0
48,6
0,1
0,0
0,2
0,0
0,0
0,9

59,4
29,8
0,0
28,9
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,5

1 900
1 599
59
43
199

84,2
3,1
2,3
10,5

0,1
0,1
0,0
0,0
0,0

3. Taxes i altres ingressos
30. Venda de béns
31. Prestació de serveis
32 Taxes fiscals
34. Tributs parafiscals
36. Contribucions especials
38. Reintegraments
39. Altres ingressos
4. Transferències corrents
40. De l'Estat
41. D'organismes autònoms administratius
42. De la Seguretat Social
43. D'organismes autònoms comercials
44. D'empreses públiques
46. D'ens territorials
47. D'empreses privades
48. De famílies i institucions sense afany de lucre
49. De l'exterior
5. Ingressos patrimonials
51-52. Interessos
54. Lloguer de béns immobles
55. Productes de concessions i aprofitaments especials
59. Altres ingressos patrimonials
Total ingressos corrents

1664583

81,8

(1) No inclou organismes autònoms administratius
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2.1

Pressupostos liquidats. Generalitat (1 ). 1997.
Ingressos.

Milions de pessetes

6. Alienació d'inversions reals
60. De terrenys
61. Altres inversions reals
7. Transferències de capital
70. De l'Estat
71. D'organismes autònoms administratius
72. De la Seguretat Social
73. D'organismes autònoms comercials
74. D'empreses públiques i altres ens
76. D'ens territorials
77. D'empreses privades
78. De famílies i institucions sense afany de lucre
79. De l'exterior

% sobre capital

% sobre total

0,2

1, 1
0,0
1, 1

22 580
56
22 524

99,8

4,6

92777
24 617
6 128

26,5
0,0
6,6

400

0,4

o

0,0

380
38

0,4

o

3
61 211

0,0
0,0
66,0

1,2

0,0
0,3
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
3,0

115 357

5,7

278

0,0

9. Passius financers

254 322

12,5

Total operacions financeres

254 600

12,5

2 034 540

100,0

Total ingressos de capital
8. Actius financers

Total ingressos
(1) No inclou organismes autònoms administratius

Intervenció de la Generalitat-Institut d'Estadística de Catalunya-CAP/97

31

2.1

Pressupostos liquidats. Generalitat (1). 1997.
Despeses.

1. Despeses de personal
10-11. Alts càrrecs i personal eventual de gabinets
12-13. Personal funcionari i laboral
14. Resta de personal
15. Incentius al rendiment
16. Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec d'emp

Milions de pessetes

% sobre capital

% sobre total

320 490
3 878
283 243
1 400
1 833
30136

1,2
88,4
0,4
0,6
9,4

16,1
0,2
14,2
0,1
0,1
1,5
3,1
0,3
0,1
2,2
0,2
0,0
0,3
0,0

2. Despeses en béns i serveis
20. Lloguers
21. Conservació i reparació
22. Material, subministraments i altres
23. Indemnitzacions per raó del servei
24. Dotacions per a nous serveis
26. Serveis socials amb mitjans aliens
29. Reconeixement crèdit

61186
5 378
2 726
43 661
3 625

o

8,8
4,5
71,4
5,9
0,0
9,5
0,0

3. Despeses financeres
30. De deute interior
31 . De préstecs i bestretes

84149
32 914
44 490

39,1
52,9

4,2
1,6
2,2

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

1136 388
8 064
632 606
1 621
113 191
252 641
28 329
99 936
3 230

0,7
55,7
0,1
10,0
22,2
2,5
8,8
0,3

57,0
0,4
31,7
0,1
5,7
12,7
1,4
5,0
0,2

Total despeses corrents

1 602 213

o

5 796

80,3

(1) No inclou organismes autònoms administratius
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2.1

Pressupostos liquidats. Generalitat (1 ). 1997.
Despeses.

Milions de pessetes

6. Inversions reals
60. Inversions en terrenys i béns naturals
61. Inversions en edificis i altres construccions
62. Inversions en maquinària, instal·lacions i utillatge
63. Inversions en material de transport
64. Inversions en mobiliari i estris
65. Inversions en equips de procés de dades
66. Inversions en béns destinats a l'ús general
67. Inversions en altre immobilitzat material
68. Inversions en immobilitzat immaterial

81 985
3 230
18 952
468
342
2 178
1 030
50 289
4 512
984

% sobre capital

% sobre total

3,9

4,1
0,2

23,1
0,6
0,4
2,7
1,3
61,3
5,5
1,2

0,9
0,0
0,0
O, 1
0,1
2,5
0,2

0,0

7. Transferències de capital
71. A organismes autònoms administratius
72. A la Seguretat Social
73. A organismes autònoms comercials
74. A empreses públiques i altres ens públics
76. A corporacions locals
77. A empreses privades
78. A famílies i institucions sense afany de lucre

120 878
3 402
14 735
2 017
10 300
13 637

Total despeses de capital

202 863

10,2

16 768

0,8

9. Passius financers

173 181

8,7

Total operacions financeres

189 949

9,5

1995025

100,0

8. Actius financers

Total despeses

2,8
12,2
1,7
8,5

9 580

11,3
7,9

67 207

55,6

6,1
0,2
0,7
0,1

0,5
0,7
0,5
3,4

(1) No inclou organismes autònoms administratius
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2.2

Pressupostos liquidats. Organismes autònoms administratius de la Generalitat. 1997.
Ingressos.

Milions de pessetes

1. Impostos directes

o

2. Impostos indirectes

o
39,8
0,2
3,4
0,0
0,0
0,1
36,2

13
7 687

0,4
8,5
0,0
0,0
0,2
90,9

4. Transferències corrents
40. De l'Estat
44. D'empreses públiques
45. De la Generalitat
46. D'ens territorials
47. D'empreses privades
49. De l'exterior

9 050
2
29
8 064
454
40
54

0,0
0,3
89,1
5,0
0,4
0,6

42,6
0,0
0,1
38,0
2,1
0,2
0,3

98,4
1,6
0,0
0,0

0,9
0,9
0,0
0,0
0,0

Total ingressos corrents

34

% sobre total

3. Taxes i altres ingressos
30. Venda de béns
31. Prestació de serveis
32. Taxes fiscals
34. Tributs parafiscals
38. Reintegraments
39. Altres ingressos

5. Ingressos patrimonials
51-52. Interessos
54. Lloguer de béns immobles
55. Productes de concessions i aprofitaments especials
59. Altres ingressos patrimonials

8 454
36
718

% sobre capital

o
o

189
186
3

o
o
17 693

83,3
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2.2

Pressupostos liquidats. Organismes autònoms administratius de la Generalitat. 1997.
Ingressos

Milions de pessetes

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

% sobre capital

% sobre total

o
o
o

7. Transferències de capital
70. De l'Estat
72. De la Seguretat Social
75. De la Generalitat
77. D'empreses privades
79. De l'exterior

3 542

Total ingressos de capital

3 542

16,7

8. Actius financers

7

0,0

9. Passius financers

o

0,0

Total operacions financeres

7

0,0

21 242

100,0

Total ingressos
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2 126

o
1 366
48

o

60,0
0,0
38,6
1,4
0,0

16,7
10,0
0,0
6,4
0,2

o.o
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2.2

Pressupostos liquidats. Organismes autònoms administratius de la Generalitat. 1997.
Despeses

Milions de pessetes

1. Despeses de personal
10-11. Alts càrrecs i personal eventual de gabinets
12-13. Personal funcionari i laboral
14. Resta de personal
15. Incentius al rendiment
16. Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec d'emplea

5 863
222
4 375

2. Despeses en béns i serveis
20. Lloguers
21. Conservació i reparació
22. Material, subministraments i altres
23. Indemnitzacions per raó del servei
24. Dotacions per a nous serveis

4 053
258
384
3 253
158

o

3. Despeses financeres
30. De deute interior
31. De prèstecs i bestretes

328
328

4. Transferències corrents
40. A la Generalitat
44. A empreses públiques i altres ens públics
46. A corporacions locals
47. A empreses privades
48. A famílies i institucions sense afany de lucre

675

Total despeses corrents

36

o

84
1 182

o
o
305
9
15
342
10 919

% sobre capital

% sobre total

3,8
74,6
0,0
1,4
20,2

30,2
1, 1
22,5
0,0
0,4
6,1

6,4
9,5
80,3
3,9
0,0

20,9
1,3
2,0
16,8
0,8
0,0

100,0
0,0

1,7
1,7
0,0

0,0
45,2
1,3
2,2
50,7

3,5
0,0
1,6
0,0
0,1
1,8
56,3
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2.2

Pressupostos liquidats. Organismes autònoms administratius de la Generalitat. 1997.
Despeses

Milions de pessetes

6. Inversions reals
60. Inversions en terrenys i béns naturals
61. Inversions en edificis i altres construccions
62. Inversions en maquinària, instal·lacions i utillatge
63. Inversions en material de transport
64. Inversions en mobiliari i estris
65. Inversions en equips de procés de dades
66. Inversions en béns destinats a l'ús general
67. Inversions en altre immobilitzat material
68. Inversions en immobilitzat immaterial
7. Transferències de capital
74. A empreses públiques i altres ens públics
76. A corporacions locals
77. A empreses privades
78. De famílies i institucions sense afany de lucre

% sobre capital

% sobre total

0,0
11,6
0,4
0,0
4,8
2,4
75,4
3,8
1,6

33,8
0,0
3,9
0,1
0,0
1,6
0,8
25,5
1,3
0,5

50,2
46,9
0,0
1,0

4,2
2,1
2,0
0,0
0,0

6 554

o
763
25
3
315
155
4 939
250
104
815
409
382

o
8

Total despeses de capital
8. Actius financers

7 369

7

38,0
0,0

9. Passius financers

1 110

5,7

Total operacions financeres

1117

5,8

19 405

100,0

Total despeses
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2.3

Total ingressos corrents 1997.
Ingressos

% sobre capital

% sobre total

1,2
95,1
0,0
0,2
3,5

16,3
0,2
15,5
0,0
0,0
0,6

38
68 408
16
216
234
325

0,5
0,0
0,0
0,0
0,1
98,4
0,0
0,3
0,3
0,5

50,8
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
49,9
0,0
0,2
0,2
0,2

834
427
82
323
2

51,2
9,8
38,7
0,2

0,6
0,3
0,1
0,2
0,0

Milions de pessetes

1. Impostos directes

o

2. Impostos indirectes

o

3. Taxes i altres ingressos
30. Venda de béns
31. Prestació de serveis
34. Tributs parafiscals
38. Reintegraments
39. Altres ingressos

22 340
272
21 243

4. Transferències corrents
40. De l'Estat
41. D'organismes autònoms administratius
42. De la Seguretat Social
43. D'organismes autònoms comercials
44. D'empreses públiques
45. De la Generalitat
46. D'ens territorials
47. D'empreses privades
48. De famílies i institucions sense afany de lucre
49. De l'exterior

69 552
315

5. Ingressos patrimonials
51-52. Interessos
54. Lloguer de béns immobles
55. Productes de concessions i aprofitaments especials
59. Altres ingressos patrimonials
Total ingressos corrents

38

o
45
780

o
o
o

92 726

67,7
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2.3

Pressupostos liquidats. Universitats. 1997.
Ingressos

Milions de pessetes

6. Alienació d'inversions reals

% sobre capital

% sobre total

53,8
0,0
0,0
0,0
18,2
0,5
11,7
0,9
14,9

8,3
4,5
0,0
0,0
0,0
1,5
0,0
1,0
0,1
1,2

47

7. Transferències de capital
70. De l'Estat
71. D'organismes autònoms administratius
72. De la Seguretat Social
74. D'empreses públiques i altres ens
75. De la Generalitat
76. D'ens territorials
77. D'empreses privades
78. De famílies i institucions sense afany de lucre
79. De l'exterior

11 399
6128

Total ingressos de capital
8. Actius financers

11 446
18 371

8,4
13,4

9. Passius financers

14 481

10,6

Total operacions financeres

32 852

24,0

137 024

100,0

Total ingressos
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o
o
2 076
54
1 338
103
1 699
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Pressupostos liquidats. Universitats. 1997.
Despeses

Milions de pessetes

% sobre total

1. Despeses de personal
10-11 . Alts càrrecs i personal eventual de gabinets
12-13. Personal funcionari i laboral
14. Resta de personal
15. Incentius al rendiment
16. Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec d'emplea

65 779
1 226
47 839
7 929
694
7 929

1,9
72,7
12,1
1, 1
12, 1

55,3
1,0
40,2
6,7
0,6
6,7

2. Despeses en béns i serveis
20. Lloguers
21. Conservació i reparació
22. Material, subministraments i altres
23. Indemnitzacions per raó del servei
24. Dotacions per a nous serveis

17 800
625
2 378
12 896
570
1 331

3,5
13,4
72,5
3,2
7,5

15,0
0,5
2,0
10,8
0,5
1, 1

3 090
15
2 021
1 046

0,5
65,0

2,6
0,0
1,7

2161
2 139
12
88 830

99,0
0,6

3. Despeses financeres
30. De deute interior
31. De préstecs i bestretes
32. De préstecs i acomptes
4. Transferències corrents
48. A famílies i institucions sense afany de lucre
49. A l'exterior
Total despeses corrents

40

% sobre capital

1,8
1,8
0,0
74,7
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Pressupostos liquidats. Universitats. 1997.
Despeses

Milions de pessetes

6. Inversions reals
60. Inversions en terrenys i béns naturals
61. Inversions en edificis i altres construccions
62. Inversions en maquinària, instal·lacions i utillatge
63. Inversions en material de transport
64. Inversions en mobiliari i estris
65. Inversions en equips de procés de dades
66. Inversions en béns destinats a l'ús general
67. Inversions en altre immobilitzat material
68. Inversions en immobilitzat immaterial
69. Reconeixement de crèdit
7. Transferències de capital
71. A organismes autònoms administratius
78. A famílies i institucions sense afany de lucre
Total despeses de capital

% sobre capital

21 750

18,3

o
2 920

% sobre total

2,5
5,6
1,0

975

13,4
30,6
5,2
16,0
4,5

4 540

20,9

95
1 942
7

0,4
8,9
0,0

3,8
0,1
1,6
0,0

6 649
1 133
3 489

2,9
0,8

100

0,1

40

0,0

44
21 850

18,4

71

O, 1

9. Passius financers

8158

6,9

Total operacions financeres

8 229

6,9

118 909

100,0

8. Actius financers

Total despeses
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Pressupostos liquidats. Diputacions. 1997.
Ingressos

Milions de pessetes

1. Impostos directes
17. Recàrrecs sobre impostos directes
19. Impostos directes extingits
2. Impostos indirectes
3. Taxes i altres ingressos
30. Vendes
31.Taxes
34-35. Preus públics
36. Contribucions especials
38-39. Reintegraments i altres ingressos

o

% sobre total

100,0
0,0

9,8
9,8
0,0

o
2 660
6
826
1 147

o
681

4. Transferències corrents
42. De l'Estat
43. D'organismes autònoms comercials de l'entitat local
44. D'empreses de l'entitat local
45-46. De comunitats autònomes i entitats locals
47. D'empreses privades
48. De famílies i institucions sense afany de lucre
49. De l'exterior

76 904
70 589

5. Ingressos patrimonials
50-52. Interessos
53. Dividends i participacions en beneficis
54. Rendes de béns immobles
55. Productes de concessions i aprofitaments especials
59. Altres ingressos patrimonials

1 733
1 320
45
342
26

Total ingressos corrents

42

10 169
10 169

% sobre capital

o
o
5 253
39
77
946

o
91 466

0,0

0,2
31,1
43,1
0,0
25,6

2,6
0,0
0,8
1, 1
0,0
0,7

91,8
0,0
0,0
6,8
O, 1
0,1
1,2

73,7
67,7
0,0
0,0
5,0
0,0
o, 1
0,9

76,2
2,6
19,7
1,5
0,0

1,7
1,3
0,0
0,3
0,0
0,0
87,7

Intervenció de la Generalitat-Institut d'Estadística de Catalunya-CAP/97

2.4

Pressupostos liquidats. Diputacions. 1997.
Ingressos

Milions de pessetes

6. Alienació d'inversions reals
60. De terrenys
61. Altres inversions reals
64. Inversions de caràcter immaterial

o/o sobre capital

32
24
3

o/o sobre total

0,0
0,0
0,0
0,0

o

7. Transferències de capital
72. De l'Estat
73. D'organismes autònoms comercials de l'entitat local
74. D'empreses de l'entitat local
75-76. De comunitats autònomes i entitats locals
77. D'empreses privades
78. De famílies i institucions sense afany de lucre
79. De l'exterior

3168

Total ingressos de capital

3 200

3,1

8. Actius financers

3030

2,9

9. Passius financers

6 599

6,3

Total operacions financeres

9 629

9,2

104 295

100,0

Total ingressos
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o
o
o
354

o
o
62

3,0
0,0
0,0
0,0
11,2
0,0
0,0
2,0

o.o
o.o
0,0
0,3

o.o
0,0
0,1
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2.4

Pressupostos liquidats. Diputacions. 1997.
Despeses

Milions de pessetes

% sobre total

1. Despeses de personal
10-11. Alts càrrecs i personal eventual de gabinets
12-13. Personal funcionari i laboral
14. Resta de personal
15. Incentius al rendiment
16. Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec d'emplea

26 627
936
17 851
765
833
6 242

3,5
67,0
2,9
3,1
23,4

26,8
0,9
18,0
0,8
0,8
6,3

2. Despeses en béns i serveis
20-22. Arrendaments, manteniment, material i altres
23. Indemnitzacions per raó del servei

11 394
11 020
374

96,7
3,3

11,5
11, 1
0,4

o
o
o

0,0
100,0
0,0
0,0
0,0

3,5
0,0
3,5
0,0
0,0
0,0

4. Transferències corrents
42. A l'Estat
43. A organismes autònoms comercials de l'entitat local
44. A empreses de l'entitat local
45-46. A comunitats autònomes i entitats locals
47. A empreses privades
48. A famílies i institucions sense afany de lucre
49. A l'exterior

28 865
7 615
117
462
60 292
329
2 712
5

26,4
0,4
1,6
208,9
1, 1
9,4
0,0

29,1
7,7
0,1
0,5
60,7
0,3
2,7
0,0

Total despeses corrents

70 343

3. Despeses financeres
30. De deute interior
31. De préstecs de l'interior
32. De deute exterior
33. De préstecs de l'exterior
34. De dipòsits, fiances i altres

44

% sobre capital

3 457

o
3457

70,9
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Pressupostos liquidats. Diputacions. 1997.
Despeses

Milions de pessetes

6. Inversions reals
600-690. Inversions en terrenys i béns naturals
601-692. Altres inversions reals
64. Despeses i inversions de caràcter immaterial
7. Transferències de capital
72. A l'Estat
73. A organismes autònoms comercials de l'entitat local
74. A empreses de l'entitat local
75-76. A comunitats autònomes i entitats locals
77. A empreses privades
78. A famílies i institucions sense afany de lucre
79. A l'exterior
Total despeses de capital

% sobre capital

% sobre total

3,1
95,9

0,3

1, 1

0,1

0,0

0,0
0,0
0,0
9,1
0,1
0,4
0,0

8,3

8 267

253
7 927
87
9 510

3

9,6

o

0,0

24

0,3

9 035
59
389

95,0

o

8,0

0,6
4, 1

0,0

17 777

17,9

8. Actius financers

2 879

2,9

9. Passius financers

8 263

8,3

Total operacions financeres

11142

11,2

Total despeses

99 262

100,0
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2.5

Pressupostos liquidats. Consells comarcals. 1997.
Ingressos

Milions de pessetes

1. Impostos directes

o

2. Impostos indirectes

o

3. Taxes i altres ingressos
30.Vendes
31. Taxes
34-35. Preus públics
36. Contribucions especials
38-39. Reintegraments i altres ingressos

% sobre total

3,2
16, 1
65,4
0,8
14,5

5,6
0,2
0,9
3,6
0,0
0,8
57,9
2,8
0,0
0,1
53,5
1, 1
0,3
o, 1
1,5
0,8
0,3
0,0
0,2
O, 1

4. Transferències corrents
42. De l'Estat
43. D'organismes autònoms comercials de l'entitat local
44. D'empreses de l'entitat local
45-46. De comunitats autònomes i entitats locals
47. D'empreses privades
48. De famílies i institucions sense afany de lucre
49. De l'exterior

21
13 695
275
72
27

4,8
0,0
0,1
92,6
1,9
0,5
0,2

5. Ingressos patrimonials
50-52. Interessos
53. Dividends i participacions en beneficis
54. Rendes de béns immobles
55. Productes de concessions i aprofitaments especials
59. Altres ingressos patrimonials

395
215
83
8
59
30

54,4
21,0
2,0
14,9
7,6

Total ingressos corrents

46

1 420
46
228
928
11
206

% sobre capital

14 797
707

o

16 612

64,9
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2.5

Pressupostos liquidats. Consells comarcals. 1997.
Ingressos

Milions de pessetes

6. Alienació d'inversions reals
60. De terrenys
61. Altres inversions reals
7. Transferències de capital
72. De l'Estat
73. D'organismes autònoms comercials de l'entitat local
74. D'empreses de l'entitat local
75-76. De comunitats autònomes i entitats locals
77. D'empreses privades
78. De famílies i institucions sense afany de lucre
79. De l'exterior
Total ingressos de capital

% sobre capital

o
o
o

% sobre total

0,0
0,0
0,0

8 478

27

96,6
0,3

3

0,0

33,1
0,2
0,0
0,0
32,0
0,1
0,0

195

2,3

0,8

63

o
o

8190

0,7
0,0

0,0

8 478

33,1

15

0,1

9. Passius financers

472

1,8

Total operacions financeres

487

1,9

25 577

100,0

8. Actius financers

Total ingressos
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2.5

Pressupostos liquidats. Consells comarcals 1997.
Despeses

Milions de pessetes

% sobre total

1. Despeses de personal
10-11. Alts càrrecs i personal eventual de gabinets
12-13. Personal funcionari i laboral
14. Resta de personal
15. Incentius al rendiment
16. Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec d'em¡Jlea

4 685
369
3124
123
69
998

7,9
66,7
2,6
1,5
21,3

16,4
1,3
11,0
0,4
0,2
3,5

2. Despeses en béns i serveis
20-22. Arrendaments, manteniment, material i altres
23. Indemnitzacions per raó del servei

7 298
6 855
443

93,9
6,1

25,6
24,0
1,6

0,9
95,3
0,0
1,7
2,0

1,2
0,0
1, 1
0,0
0,0
0,0

0,8
1,0
0,1
17,8
10,2
70,0
0,0

13,6
0,1
0,1
0,0
2,4
1,4
9,5
0,0

3. Despeses financeres
30. De deute interior
31. De préstecs de l'interior
32. De deute exterior
33. De préstecs de l'exterior
34. De dipòsits, fiances i altres
4. Transferències corrents
42. A l'Estat
43. A organismes autònoms comercials de l'entitat local
44. A empreses de l'entitat local
45-46. A comunitats autònomes i entitats locals
47. A empreses privades
48. A famílies i institucions sense afany de lucre
49. A l'exterior
Total despeses corrents

48

% sobre capital

343
3
327

o
6
7
3882
30
40
5
692
396
2 717

o
16 208

56,8
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Pressupostos liquidats. Consells comarcals 1997.
Despeses

Milions de pessetes

% sobre capital

% sobre total

6. Inversions reals
600-690. Inversions en terrenys i béns naturals
601-692. Altres inversions reals
64. Despeses i inversions de caràcter immaterial

5 340
326
4 742
9

6,1
88,8
0,2

18,7
1, 1
16,6
0,0

7. Transferències de capital
72. A l'Estat
73. A organismes autònoms comercials de l'entitat local
74. A empreses de l'entitat local
75-76. A comunitats autònomes i entitats locals
77. A empreses privades
78. A famílies i institucions sense afany de lucre
79. A l'exterior

6 440

0,0
0,0
4,0
88,1
7,8
0,0
0,0

22,6
0,0
0,0
0,9
19,9
1,8
0,0
0,0

Total despeses de capital

o
3
255
5 674
505
2
1
11 780

41,3

9

0,0

9. Passius financers

532

1,9

Total operacions financeres

541

1,9

28 529

100,0

8. Actius financers

Total despeses
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Pressupostos liquidats. Ajuntaments. 1997.
Ingressos

Milions de pessetes

% sobre capital

270 358
206 816
63 307
29
206

76,5
23,4
0,0
0,1

19180
1
11
19 164
4

0,0
0,1
99,9
0,0

2,6
0,0
0,0
2,6
0,0

3. Taxes i altres ingressos
30. Vendes
31. Taxes
34-35. Preus públics
36. Contribucions especials
38-39. Reintegraments i altres ingressos

145 021
543
55 555
47 165
14 586
37172

0,4
38,3
32,5
10,1
25,6

19,6
0,1
7,5
6,4
2,0
5,0

4. Transferències corrents
42. De l'Estat
43. D'organismes autònoms comercials de l'entitat local
44. D'empreses de l'entitat local
45-46. De comunitats autònomes i entitats locals
47. D'empreses privades
48. De famílies i institucions sense afany de lucre
49. De l'exterior

235 131
175 899
54
98
55 038
1 548
635
1 860

74,8
0,0
0,0
23,4
0,7
0,3
0,8

31,7
23,7
0,0
0,0
7,4
0,2
o, 1
0,3

5. Ingressos patrimonials
50-52. Interessos
53. Dividends i participacions en beneficis
54. Rendes de béns immobles
55. Productes de concessions i aprofitaments especials
59. Altres ingressos patrimonials

12 563
3169
840
1 197
6 928
429

25,2
6,7
9,5
55,1
3,4

1,7
0,4
0,1
0,2
0,9
0,1

1. Impostos directes
11. Sobre el capital
13. Impost sobre activitats econòmiques
17. Recàrrecs sobre impostos directes
19. Impostos directes extingits
2. Impostos indirectes
23. Impost sobre despeses sumptuaries
27. Recàrrecs sobre impostos indirectes
28. Impostos sobre construccions, instal.lacions i obres
29. Impostos indirectes extingits

Total ingressos corrents

50

682 254

% sobre total

36,5
27,9
8,5
0,0

o.o

92,1
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Pressupostos liquidats. Ajuntaments. 1997.
Ingressos

Milions de pessetes

% sobre capital

% sobre total

6. Alienació d'inversions reals
60. De terrenys
61. Altres inversions reals
64. Inversions de caràcter immaterial

16 440
12 450
3 987

7. Transferències de capital
72. De l'Estat
73. D'organismes autònoms comercials de l'entitat local
74. D'empreses de l'entitat local
75-76. De comunitats autònomes i entitats locals
77. D'empreses privades
78. De famílies i institucions sense afany de lucre
79. De l'exterior

35 560
1 787
30
89
21 724
2 264
1 836
7 831

Total ingressos de capital

52 000

7,0

8. Actius financers

1167

0,2

9. Passius financers

5 354

0,7

Total operacions financeres

6 521

0,9

740 775

100,0

Total ingressos
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75,7
24,3
0,0

5,0
0,1
0,3

2,2
1,7

0,5
0,0

4,8
0,2

o.o

61, 1
6,4

0,0
2,9
0,3

5,2
22,0

0,2
1, 1
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2.6

Pressupostos liquidats. Ajuntaments. 1997.
Despeses

Milions de pessetes

% sobre total

1. Despeses de personal
10-11. Alts càrrecs i personal eventual de gabinets
12-13. Personal funcionari i laboral
14. Resta de personal
15. Incentius al rendiment
16. Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec d'emplea

209 003
7 094
142 951
4 001
8 422
46 534

3,4
68,4
1,9
4,0
22,3

28,2
1,0
19,3
0,5
1, 1
6,3

2. Despeses en béns i serveis
20-22. Arrendaments, manteniment, material i altres
23. Indemnitzacions per raó del servei

171 960
170 909
2 051

99,4
1,2

23,2
23,0
0,3

48 432
3 934
27 330
15 602
306
1 260

8,1
56,4
32,2
0,6
2,6

6,5
0,5
3,7
2,1
0,0
0,2

4. Transferències corrents
42. A l'Estat
43. A organismes autònoms comercials de l'entitat local
44. A empreses de l'entitat local
45-46. A comunitats autònomes i entitats locals
47. A empreses privades
48. A famílies i institucions sense afany de lucre
49. A l'exterior

103 768
665
12 101
12 670
59 735
1 224
17186
187

0,6
11,7
12,2
57,6
1,2
16,6
0,2

14,0
O, 1
1,6
1,7
8,1
0,2
2,3
0,0

Total despeses corrents

533164

3. Despeses financeres
30. De deute interior
31. De préstecs de l'interior
32. De deute exterior
33. De préstecs de l'exterior
34. De dipòsits, fiances i altres

52

% sobre capital

71,9
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Pressupostos liquidats. Ajuntaments. 1997.
Despeses

6. Inversions reals
600-690. Inversions en terrenys i béns naturals
601-692. Altres inversions reals
64. Despeses i inversions de caràcter immaterial
7. Transferències de capital
72. A l'Estat
73. A organismes autònoms comercials de l'entitat local
74. A empreses de l'entitat local
75-76. A comunitats autònomes i entitats locals
77. A empreses privades
78. A famílies i institucions sense afany de lucre
79. A l'exterior
Total despeses de capital

Milions de pessetes

% sobre capital

% sobre total

111 999
16 238
95 101
660

14,5
84,9
0,6

15,1
2,2
12,8
0,1

33 371
7 411
699
14 049
9 109
1 212
811
80

22,2
2,1
42,1
27,3
3,6
2,4
0,2

4,5
1,0
O, 1
1,9
1,2
0,2
o, 1
0,0

145 370

19,6

2 821

0,4

9. Passius financers

60 534

8,2

Total operacions financeres

63 355

8,5

741 890

100,0

8. Actius financers

Total despeses
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2.7

Pressupostos liquidats. Ajuntaments de més de 5.000 habitants. 1997.
Ingressos

Milions de pessetes

% sobre capital

% sobre total

239 209
180 957
58 022
29
201

75,6
24,3
0,0
0,1

32,2
24,4
7,8
0,0
0,0

11
15 959
1

0,0
0,1
99,9
0,0

2,2
0,0
0,0
2,2
0,0

3. Taxes i altres ingressos
30. Vendes
31. Taxes
34-35. Preus públics
36. Contribucions especials
38-39. Reintegraments i altres ingressos

119 907
513
48 935
37 537
8 410
34 512

0,4
40,8
31,3
7,0
28,8

16,2
0,1
6,6
5,1
1, 1
4,7

4. Transferències corrents
42. De l'Estat
43. D'organismes autònoms comercials de l'entitat local
44. D'empreses de l'entitat local
45-46. De comunitats autònomes i entitats locals
47. D'empreses privades
48. De famílies i institucions sense afany de lucre
49. De l'exterior

218 205
162 807
22
98
51 975
1 005
504
1 794

74,6
0,0
0,0
23,8
0,5
0,2
0,8

29,4
21,9
0,0
0,0
7,0
0,1
O, 1
0,2

5. Ingressos patrimonials
50-52. Interessos
53. Dividends i participacions en beneficis
54. Rendes de béns immobles
55. Productes de concessions i aprofitaments especials
59. Altres ingressos patrimonials

10 712
2 715
834
953
5 789
421

25,3
7,8
8,9
54,0
3,9

1,4
0,4
0,1
0,1
0,8
0,1

1. Impostos directes
11. Sobre el capital
13. Impost sobre activitats econòmiques
17. Recàrrecs sobre impostos directes
19. Impostos directes extingits
2. Impostos indirectes
23. Impost sobre despeses sumptuaries
27. Recàrrecs sobre impostos indirectes
28. Impostos sobre construccions, instal.lacions i obres
29. Impostos indirectes extingits

Total ingressos corrents

54

15 971

o

604 004

81,4
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Pressupostos liquidats. Ajuntaments de més de 5.000 habitants. 1997.
Ingressos

Milions de pessetes

% sobre capital

% sobre total

6. Alienació d'inversions reals
60. De terrenys
61. Altres inversions reals
64. Inversions de caràcter immaterial

15 202
11 618
3 582
2

76,4
23,6
0,0

2,1
1,6
0,5
0,0

7. Transferències de capital
72. De l'Estat
73. D'organismes autònoms comercials de l'entitat local
74. D'empreses de l'entitat local
75-76. De comunitats autònomes i entitats locals
77. D'empreses privades
78. De famílies i institucions sense afany de lucre
79. De l'exterior

26 741
1 361

5,1
0,0
0,3
57,3
6,3
5,0
26,0

3,7
0,2
0,0
0,0
2,1
0,2
0,2
1,0

Total ingressos de capital

41 943

5,8

1119

0,2

9. Passius financers

70 144

9,8

Total operacions financeres

71 263

9,9

717 210

100,0

8. Actius financers

Total ingressos
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o
89
15 317
1 679
1 339
6 956
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Pressupostos liquidats. Ajuntaments de més de 5.000 habitants. 1997.
Despeses

Milions de pessetes

% sobre total

1. Despeses de personal
10-11. Alts càrrecs i personal eventual de gabinets
12-13. Personal funcionari i laboral
14. Resta de personal
15. Incentius al rendiment
16. Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec d'emplea

188 666
6 359
129 507
2 843
8 027
41 929

3,4
68,6
1,5
4,3
22,2

28,8
1,0
19,8
0,4
1,2
6,4

2. Despeses en béns i serveis
20-22. Arrendaments, manteniment, material i altres
23. Indemnitzacions per raó del servei

141 508
141 278
1 230

99,8
0,9

21,6
21,6
0,2

3. Despeses financeres
30. De deute interior
31. De préstecs de l'interior
32. De deute exterior
33. De préstecs de l'exterior
34. De dipòsits, fiances i altres

45 453
3 817
24 580
15 602
306
1 148

8,4
54,1
34,3
0,7
2,5

6,9
0,6
3,8
2,4
0,0
0,2

4. Transferències corrents
42. A l'Estat
43. A organismes autònoms comercials de l'entitat local
44. A empreses de l'entitat local
45-46. A comunitats autònomes i entitats locals
47. A empreses privades
48. A famílies i institucions sense afany de lucre
49. A l'exterior

99 518
519
11 684
12 670
58 418
1 033
15 052
141

0,5
11,7
12,7
58,7
1,0
15,1
0,1

15,2
0,1
1,8
1,9
8,9
0,2
2,3
0,0

Total despeses corrents

56

% sobre capital

475 145

72,6
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Pressupostos liquidats. Ajuntaments de més de 5.000 habitants. 1997.
Despeses

Milions de pessetes

o/o sobre capital

o/o sobre total

6. Inversions reals
600-690. Inversions en terrenys i béns naturals
601-692. Altres inversions reals
64. Despeses i inversions de caràcter immaterial

88 852
10 849
77 454
549

12,2
87,2
0,6

13,6
1,7
11,8
0,1

7. Transferències de capital
72. A l'Estat
73. A organismes autònoms comercials de l'entitat local
74. A empreses de l'entitat local
75-76. A comunitats autònomes i entitats locals
77. A empreses privades
78. A famílies i institucions sense afany de lucre
79. A l'exterior

33180
7 408
690
14 049
9 024
1 179
751
79

22,3
2,1
42,3
27,2
3,6
2,3
0,2

5,1
1, 1
0,1
2,1
1,4
0,2
O, 1
0,0

Total despeses de capital

122 032

18,6

2 393

0,4

9. Passius financers

55 021

8,4

Total operacions financeres

57 414

8,8

654 591

100,0

8. Actius financers

Total despeses
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2.8

Pressupostos liquidats. Ajuntaments de menys de 5.000 habitants. 1997.
Ingressos

Milions de pessetes

1. Impostos directes
11. Sobre el capital
13. Impost sobre activitats econòmiques
17. Recàrrecs sobre impostos directes
19. Impostos directes extingits
2. Impostos indirectes
23. Impost sobre despeses sumptuaries
27. Recàrrecs sobre impostos indirectes
28. Impostos sobre construccions, instal.lacions i obres
29. Impostos indirectes extingits

o
5

3 209
1

83,0
17,0
0,0
0,0

3 205
3

3. Taxes i altres ingressos
30. Vendes
31. Taxes
34-35. Preus públics
36. Contribucions especials
38-39. Reintegraments i altres ingressos

25114
30
6 620
9 628
6 176
2 660

0,1
26,4
38,3
24,6
10,6

4. Transferències corrents
42. De l'Estat
43. D'organismes autònoms comercials de l'entitat local
44. D'empreses de l'entitat local
45-46. De comunitats autònomes i entitats locals
47. D'empreses privades
48. De famílies i institucions sense afany de lucre
49. De l'exterior

16 926
13 092
32
3 063
543
131
66

77,3
0,2
0,0
18,1
3,2
0,8
0,4

5. Ingressos patrimonials
50-52. Interessos
53. Dividends i participacions en beneficis
54. Rendes de béns immobles
55. Productes de concessions i aprofitaments especials
59. Altres ingressos patrimonials

1 851
454
6
244
1 139
8

24,5
0,3
13,2
61,5
0,4

o

o

78 250

% sobre total

0,3
0,3
0,1
0,0

0,0
0,0
0,0
99,9
0,1

Total ingressos corrents

58

31149
25 859
5 285

% sobre capital

o.o
0,0
0,0

0,3

o.o
0,1
0,1
0,1
0,0

0,2
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

o.o
0,0

0,8
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Pressupostos liquidats. Ajuntaments de menys de 5.000 habitants. 1997.
Ingressos

Milions de pessetes

% sobre capital

% sobre total

6. Alienació d'inversions reals
60. De terrenys
61. Altres inversions reals
64. Inversions de caràcter immaterial

1 238
832

67,2

0,0
0,0

405

32,8

o

0,0

7. Transferències de capital
72. De l'Estat
73. D'organismes autònoms comercials de l'entitat local
74. D'empreses de l'entitat local
75-76. De comunitats autònomes i entitats locals
77. D'empreses privades
78. De famílies i institucions sense afany de lucre
79. De l'exterior

8 819
426
30

4,8

0,1
0,0

0,3
0,0
72,6
6,6
5,6
9,9

0,0
0,0
0,0

Total ingressos de capital

o
6 407
585
497
875

0,1

10 057

0,1

48

0,0

9. Passius financers

5 354

0,1

Total operacions financeres

5 402

0,1

93 709

1,0

8. Actius financers

Total ingressos
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2.8

Pressupostos liquidats. Ajuntaments de menys de 5.000 habitants. 1997.
Despeses

Milions de pessetes

% sobre total

1. Despeses de personal
10-11. Alts càrrecs i personal eventual de gabinets
12-13. Personal funcionari i laboral
14. Resta de personal
15. Incentius al rendiment
16. Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec d'emplea

20 337
735
13 444
1 158
395
4 605

3,6
66,1
5,7
1,9
22,6

23,3
0,8
15,4
1,3
0,5
5,3

2. Despeses en béns i serveis
20-22. Arrendaments, manteniment, material i altres
23. Indemnitzacions per raó del servei

30 452
29 631
821

97,3
2,7

34,9
33,9
0,9

3. Despeses financeres
30. De deute interior
31. De préstecs de l'interior
32. De deute exterior
33. De préstecs de l'exterior
34. De dipòsits, fiances i altres

2 979
117
2 750

4. Transferències corrents
42. A l'Estat
43. A organismes autònoms comercials de l'entitat local
44. A empreses de l'entitat local
45-46. A comunitats autònomes i entitats locals
47. A empreses privades
48. A famílies i institucions sense afany de lucre
49. A l'exterior

4 251
146
417

Total despeses corrents

60

% sobre capital

o
o
112

o
1 317
191
2 134
46
58 020

3,9
92,3
0,0
0,0
3,8

3,4
9,8
0,0
31,0
4,5
50,2
1, 1

3,4
0,1
3,2
0,0

o.o
0,1
4,9
0,2
0,5
0,0
1,5
0,2
2,4
O, 1
66,5
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Pressupostos liquidats. Ajuntaments de menys de 5.000 habitants. 1997.
Despeses

6. Inversions reals
600-690. Inversions en terrenys i béns naturals
601-692. Altres inversions reals
64. Despeses i inversions de caràcter immaterial
7. Transferències de capital
72. A l'Estat
73. A organismes autònoms comercials de l'entitat local
74. A empreses de l'entitat local
75-76. A comunitats autònomes i entitats locals
77. A empreses privades
78. A famílies i institucions sense afany de lucre
79. A l'exterior
Total despeses de capital

Milions de pessetes

% sobre capital

% sobre total

23147
5 389
17 647
111

23,3
76,2
0,5

26,5
6,2
20,2
0,1

1,4
4,9
0,0
44,5
17,2
31,3
0,8

0,2
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
O, 1
0,0

191
3
9

o

85
33
60
1
23 338

26,7

428

0,5

9. Passius financers

5 513

6,3

Total operacions financeres

5 941

6,8

87 299

100,0

8. Actius financers

Total despeses
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3. Annexos

3.1 Metodologia

3.1.1. Marc metodològic de l'estadística
L'objectiu d'aquesta publicació és presentar els comptes de les administraci_ons públiques catalanes 1 per
tal de conèixer-ne les macromagnituds derivades de l'activitat econòmica. Aquesta activitat queda
integrada en un conjunt congruent d'operacions, cosa que permet la comparació amb altres sectors
institucionals i les anàlisis de caràcter temporal i territorial. S'hi inclouen els comptes consolidats de les
administracions públiques, l'Administració local i l'autonòmica, i també la desagregació corresponent 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 IGAE i l'ldescat. 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 posterior. Des d'una perspectiva estadística, cal destacar el caràcter mixt 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 banda, 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 liquidacions
corresponents 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 assolir 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 entre comunitats autònomes, regions i estats europeus, atès que les dades es
calculen amb una metodologia comuna independentment de les diferències pressupostàries que hi
puguin haver.
4) Establir comparacions temporals homogènies, obviant els canvis de normativa reguladora de les
classificacions pressupostàries.
A més de la presentació dels 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).
3.1.2. Comptes i definició de conceptes del SEC.
El SEC, Sistema europeu de comptes econòmics integrats, constitueix un conjunt coherent i detallat
de comptes per tal d'obtenir una visió completa i al 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 en permet la
sistematització i comparabilitat.
L'economia d'un territori queda delimitada per les unitats que hi actuen i pels fluxos que tenen lloc entre
aquestes. Es defineixen, així, les unitats residents com aquelles que, amb personalitat jurídica o sense,
compten amb un centre d'interès en el territori de referència.

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'Administració 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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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 quasisocietats no financeres (S1 O), les institucions de crèdit (S40), les
empreses d'assegurances (S50), les administracions públiques (S60), les institucions privades sense
afany de lucre (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 altres sectors i
rebuts directament o indirecta. Per determinar si els productes es destinen 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 el 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, 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 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 resultats de l'activitat del conjunt de
l'economia i es classifiquen d'acord amb 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 les
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 afecten
a les variacions d'actius i passius financers dels diferents sectors. Es tracta de títols i dipòsits que poden
comptabilitzar-se tant com a actius com a passius.
Aquesta publicació mostra els saldos nets dels diferents comptes, a diferència d'edicions anteriors on es
presentaven els saldos bruts, per mantenir un criteri homogeni amb la publicació de la IGAE. El motiu
d'utilitzar els sados nets és que permet fer explícita la no-inclusió d'estimacions del consum de capital fix
(CCF) de les administracions públiques de Catalunya dins d'aquesta publicació. El CCF és la diferència
entre els saldos bruts i els nets i mesura la depreciació del capital fix utilitzat en el procés productiu de les
unitats que formen les administracions públiques. És significatiu reflectir aquest canvi formal perquè el nou
SEC95 ha modificat els seus mètodes d'estimació i aquests canvis es traslladaran a aquesta estadística
en un futur proper.
Les operacions s'agrupen en comptes, de manera que s'hi reflecteixin les relacions existents. Els principals
comptes que considera el SEC i que s'estableixen per sectors són 3 :
2 Per a una enumeració més exhaustiva vegeu els paràgrafs 312 a 314 del Sistema Europeu de comptes.
3 No es consideren aquí el compte de béns i serveis (CO) i el compte d'operacions corrents amb la resta del món (C?), 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), 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 net a preus de mercat 0JAN pm).
- El compte d'explotació (C2) mostra les operacions de distribució directament lligades al procés de
producció. Els seus recursos són el VAN pm i les subvencions d'explotació, mentre que als usos
apareixen els impostos lligats a la producció llevat de l'IVA i la remuneració d'assalariats. Ofereix com
a saldo l'excedent net d'explotació (ENE).
- El compte de renda (C3) registra les diverses operacions de distribució i redistribució de rendes que
s'efectuen entre els diferents sectors de l'economia. El seu saldo és la renda neta disponible (RND) 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 neta 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 següents:

C 1 Compte de producció
Usos
P 20 Consum intermedi
P 11/12 Vendes residuals
N 11 Valor afegit net p.m.

Recursos

P 14 Producció de serveis no destinats la venda

C 2 Compte d'explotació
Usos

Recursos

R 1O Remuneració d'assalariats

N 11 Valor afegit net p.m.

N 12 Excedent net d'explotació

C 3 Compte de renda
Usos

Recursos

R 30 Subvencions d'explotació
R 41 Interessos efectius
R 64 Prestacions socials
R 65 Transferències corrents entre AP
R 69 Transferències corrents diverses
R 67 Cooperació internacional corrent
N 13 Renda neta disponible

N 12 Excedent net d'explotació
R 22 Impostos lligats a la producció
R 41 Interessos efectius
R 44 Dividends i altres rendes
R 61 Impostos corrents sobre la renda i el patrimoni
R 63 Cotitzacions socials fictícies
R 65 Transferències corrents entre AP

R 69 Transferències corrents diverses
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C4 Compte d'utilització de la renda
Usos

Recursos

P 3A Consum final nacional
N 14 Estalvi net

N 13 Renda neta disponible

C 5 Compte de capital
Usos

Recursos

P 41 Formació bruta de capital fix
P 70 Adquisició neta de terrenys i actius immaterials
R 71 Transferències de capital entre AP

N 14 Estalvi net
R 71 Transferències de capital entre AP
R 71/79 Ajuts a la inversió i altres transferències
de capital
R 72 Impostos sobre el capital

R 71/79 Ajuts a la inversió i altres transferències de capital
N 5 Capacitat (+) o necessitat (-) de Finançament

3.1.2.2 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 de les administracions públiques que no produeixen per a la venda.

- 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'aigües, recollida d'escombreries,
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. En 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 11 Valor afegit net 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.
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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 1O Remuneració d'assalariats
Comprèn 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 de 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).
- 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 per al personal al seu servei. Aquests pagaments cobreixen les contribucions legals, convencionals,
contractuals i voluntàries en concepte d'assegurança contra risc de malaltia, maternitat, invalidesa,
vellesa, desocupació, etc. Malgrat que aquestes es paguen 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 lliurades directament, és a dir, fora de tot circuit
de cotitzacions, pels empleadors 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 12 Excedent net d'explotació
Aquest concepte recull les rendes generades durant el procés de producció destinades a remunerar la
propietat dels mitjans de producció. Atès 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 net
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 l'impost d'activitats econòmiques, 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
l'impost d'activitats econòmiques, que en gravar l'exercici de l'activitat productiva es considera per la
legislació fiscal com un impost directe.
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- 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 amb anterioritat 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 recaptats per les administracions públiques. S'inclouen també,
dins d'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 afany de lucre i altres conceptes. Destaquen entre aquests l'impost sobre béns
immobles, impost sobre increment del valor dels terrenys i 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, 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, valorant 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 com a objecte cobrir les càrregues que per a les llars es deriven
de l'aparició o existència de certs riscos o necessitats sense que es produeixi una contrapartida equivalent
i simultània del beneficiari.
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-N 13 Renda neta 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, atesa 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-los entre el consum intermedi i 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 14 Estalvi net
Mesura la part de la renda neta disponible que no ha estat utilitzada com a consum final. S'obté com a saldo
del compte d'utilització de la renda.

-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 designades 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 designades 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 a sobre. 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.
4 Segons el SEC el valor de referència és de 100 ECU a preus de 1970. En el cas de béns duradors necessaris per a una primera
instal·lació no s'aplica aquesta restricció quantitativa.
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-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.
3.1.3. Delimitació del sector de les administracions públiques

Un element fonamental de tota operació estadística és la delimitació del seu àmbit. En el cas d'aquesta
publicació és obligat fer-hi 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 s'hi poden plantejar
problemes respecte a la seva consideració com a 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, la qual cosa
dificulta la seva adscripció i la significació d'una sèrie històrica obtinguda amb aquest criteri. Les
universitats en 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 consonància amb la IGAE, 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, en
aquesta publicació, la part de l'Administració central que desenvolupa la seva activitat a Catalunya,
incloent la Seguretat Social atès que correspon a sectors institucionals diferenciats dins el SEC (Administració
central, S61, Seguretat Social ,S63).
Les administracions públiques de Catalunya, tal com es consideren en aquest treball, comprenen les
institucions següents:
1. Administració local:
Ajuntaments
Diputacions
Consells comarcals
Mancomunitats
2. Administració autonòmica
Administració general de la Generalitat
Parlament de Catalunya
Sindicatura de Comptes
Consell Consultiu
Comissió Jurídica Assessora
Departament de la Presidència
Departament de Governació
Departament d'Economia i Finances
Departament d'Ensenyament
Departament de Cultura
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Departament de Sanitat i Seguretat Social
Departament de Política Territorial i Obres Públiques
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Departament de Treball
Departament de Justícia
Departament d'Indústria i Energia
Departament de Comerç, consum i Turisme
Departament de Benestar Social
Departament de Medi Ambient
Organismes autònoms administratius (20):
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya
Patronat de la Muntanya de Montserrat
Institut Català de la Dona
Institut d'Estudis Mediterranis
Escola d'Administració Pública de Catalunya
Escola de Policia de Catalunya
Institut Català de Seguretat Viària
Institut d'Estadística de Catalunya
Institut Català de Noves Professions
Institució de les Lletres Catalanes
Museu de la Ciència i de la Tècnica
Museu Arqueològic de Catalunya
Institut d'Estudis de la Salut
Junta d'Aigües
Institut per al Desenvolupament Comarques de l'Ebre
Institut Català de la Vinya i el Vi
Institut per a la Promoció i la Formació Cooperativa
Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
Institut Català del Consum
Institut Català del Voluntariat
Universitats (8):
Universitat Central de Barcelona
Universitat Politècnica de Catalunya
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat Pompeu Fabra
Universitat de Lleida
Universitat de Girona
Universitat Rovira i Virgili
Universitat Oberta de Catalunya
Entitats excloses del sector institucional en estudi:
1. Organismes autònoms comercials (Institut Català de Finances, Entitat Autònoma del Diari Oficial i de
Publicacions, Institut Català del Sòl, 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'lnfrastructures S.A., Centre d'Informació i Desenvolupament Empresarial, etc.).
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Quadre 1. Delimitació del sector de les administracions públiques

Generalitat
(i org. autònoms administratius)
Administració
autonòmica
Universitats

Administracions
públiques

Diputacions

Mancomunitats
Administració local
Consells comarcals

Ajuntaments

Organismes autònoms comercials

Entitats excloses

Empreses públiques

Entitats gestores de la Seguretat Social
i Servei Català de la Salut
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3.1.4 Procés d'elaboració dels comptes i comparabilitat de resultats
3.1.4.1 Procés d'elaboració dels comptes
Els comptes de l'Administració pública són el resultat d'un procés d'elaboració que segueix fases diverses:
Obtenció de la informació
Elevació de les dades
Depuració, homogeneïtzació 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, d'acord amb 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 2), que recullen les liquidacions pressupostàries de les corporacions locals i adapten el detall
de la desagregació segons 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 en els qüestionaris es proporciona informació
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 < 5000 hab:

114

Ajuntaments > 5000 hab:

146

Diputacions:

4

Mancomunitats:

21

Consells comarcals:

37

Total:

322

Complementàriament a la informació sol·licitada en els qüestionaris, per als municipis de més de 100.000
habitants i les capitals de província, la IGAE ha complementat la informació amb les liquidacions detallades
dels ajuntaments.
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 obtingudes a través del qüestionari i les liquidacions, com les
corresponents a l'Administració autonòmica a partir de les liquidacions pressupostàries, proporcionen
informació diversa segons les diferents fases de l'exercici pressupostari (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 els drets generats en equivalència amb els principis comptables establerts pel Pla de
comptabilitat del sector privat.
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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 de menys de 5.000 habitants han estat seleccionats a partir d'un procediment de disseny de
mostres. D'acord amb els diferents estrats de població i la província s'han escollit aleatòriament un conjunt
de municipis que formen una mostra representativa per províncies d'aquestes 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 taula següent de factors d'elevació:

2000-5000 Hab

500-2000 HAS

> 500 Hab

Barcelona

47/16

74/16

83/2

Girona

31/12

109/2

Lleida
Tarragona

20/12

61/13
87/16

112/5

20/9

69/9

73/2

Estrat

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 se'n 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.
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 de menys de 5.000 habitants obliga a fer
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 sempre 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 remunta 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 i l'Estat assumia les càrregues financeres
derivades d'aquestes operacions.
IV) La delimitació considerada del sector 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 es recullen en les corresponents operacions de transferències entre
administracions públiques.
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V) Els ajustos de consolidació, tal com els defineix el SEC, són les eliminacions simultànies de les
operacions d'usos i de 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 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 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 en l'annex 2 d'aquesta publicació. La codificació corresponent dels pressupostos de
l'Administració autonòmica es troba en 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 IGAE 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 es pressuposten 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 en facilita així la 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.

3.1.4.2 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 regiona/es, presenta els comptes de
l'Administració pública territorial i desagrega entre l'autonòmica i la local per a cada una de les comunitats
autònomes. En canvi, aquesta 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 del 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. Les diferències són degudes a la inclusió de les liquidacions dels
consells comarcals del Pla de l'Estany, Selva, Pallars Sobirà, Pla d'Urgell, Val d'Aran, Baix Ebre, Ribera
d'Ebre que la IGAE no ha tingut en compte.
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Saldos comptables

VANpm
Renda neta disponible
Estalvi net
Necessitat de finançament

Resultats IGAE

Resultats IEC

Diferència (%)

636.333
923.688
77.828
-87.694

637.637
924.617
75.910
-87.405

0,2%
0,1%
2,5%
0,3%

3.1.5. 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 de ser 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 grau important 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 de ser 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 de les 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, en 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 vigent. L'estructura pressupostària
de l'Administració autonòmica prové directament de la informació proporcionada per la Intervenció
General de la Generalitat i presenta algunes diferències limitades en relació amb els pressupostos de
l'Administració local, les quals poden provocar que conceptes pressupostaris equivalents no tinguin una
codificació pressupostària idèntica.
A partir de l'any 1993 hi ha un canvi en la metodologia d'aplicació del pressuposten els capítols de variació
de passius financers, concretament en les operacions de deute a curt termini. Fins l'any 1992 l'import que
figurava en la liquidació del pressupost de la Generalitat en concepte d'ingressos per operacions de deute
a curt termini corresponia a la totalitat de les operacions formalitzades durant l'any i en la liquidació de les
despeses figurava el mateix import en concepte d'amortitzacions d'aquestes operacions d'endeutament.
A partir de l'any 1993 en la liquidació dels ingressos només apareix l'import net d'aquestes operacions, és
a dir, el saldo viu que hi ha en el moment de la liquidació pressupostària (ingressos menys amortitzacions).
Aquest canvi modifica substancialment la sèrie de les liquidacions dels pressupostos dels ingressos,
sobretot en el capítol de passius financers, però també afecta el volum total del pressupost.
En el cas de l'Administració local, cal fer notar la lleugera manca de coincidència amb les dades que publica
la Direcció General d'Administració Local del Departament de Governació. Les diferències vénen originades,
en part, pel fet que la recollida de dades es fa mitjançant dues operacions, reproduint en l'àmbit de
l'estadística oficial catalana les dues operacions que es fan per a tot l'Estat per part de la IGAE i la «Dirección
General de Coordinación de las Haciendas Local es». Un altre factor és la consolidació de les dades; mentre
que en l'operació que hi ha rere aquesta publicació els mateixos qüestionaris donen dades consolidades
amb els organismes autònoms administratius, en el cas de l'operació que fa el Departament de Governació
la consolidació es fa amb posterioritat i també inclou els organismes comercials i empreses públiques
depenents de l'Administració local.

80

Intervenció de la Generalitat - Institut d'Estadística de Catalunya-CAP/97

3.2 Qüestionaris de l 1operació: ingressos i despeses

Codi
Código

Província
Província

Ajuntament d
Ayuntamiento de

Diputació, Cabi/do o Consell
Diputación, Cabi/do o Consejo

Consell Comarcal o Mancomunitat d
Consejo Comarcal o Mancomunidad de

Població de dret 31-Xll-1997
Población de derecho

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE
DESPESES CONSOLIDAT
EXERCICI 1997
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
DE GASTOS CONSOLIDADO
EJERCICIO 1997

Persona de contacte per a consultes l
Persona de contacto para consulta:
Telèfon l Teléfono:

Fax:

MOHDA 21-1

QÜESTIONARI MOHDA 21-1

CUEST/ONARIO MOHDA 21-1

La Intervenció General de l'Administració de l'Estat té encomanada, en virtut de l'article 126 (e) del text refós de la Llei
general pressupostària, l'elaboració dels comptes econòmics del
sector públic; de la mateixa manera que la Intervenció General
de la Generalitat té encomanada l'elaboració dels comptes econòmics del sector públic de Catalunya en virtut de l'article 80 e)
de la Llei de finances públiques de Catalunya.

La lntervención General de la Administración del Estado tiene encomendada, en virtud del art. 126 (e), del texto refundido de
la Ley General Presupuestaria, la elaboración de las Cuentas Económicas del sector público. Asimismo la lntervención General de
la Generalidad tiene encomendada la elaboración de las Cuentas
Económicas del Sector Público de Cataluña en virtud del art. 80 e)
de la Ley de Finanzas Públicas de Cataluña.

Tanmateix, el Reglament de la Comunitat Europea núm.
3605/93 del Consell, relatiu a l'aplicació del protocol sobre procediment aplicable en cas de dèficit excessiu, obliga els estats
membres a facilitar, en dades fixades, informació del dèficit de
les administracions públiques on s'integren les corporacions locals.

Asimismo, el Reglamento CE nº 3605193 del Consejo, relativo a la aplicación del protocolo sobre procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo, obliga a los esta dos miembros a
remitir, en unas fechas fijadas, información del déficit de las
Administraciones públicas dentro de las que se integran las
Corporaciones Locales.

Amb la finalitat de complir les citades normes, aquest Centre sol·licita periòdicament informació de les diferents unitats
que integren el sector públic per al seu posterior tractament
d'acord amb la metodologia establerta pel Sistema europeu de
comptes econòmics integrats (SEC). Igualment, la Intervenció
General de la Generalitat de Catalunya necessita informació de
les corporacions locals corresponents al seu àmbit territorial per
a l'elaboració dels comptes del sector públic de Catalunya.

Con el fin de cumplir las citadas normas, este Centro solicita periódicamente información de las distintas unidades
que integran el sector público para su posterior tratamiento
con arreglo a la metodo/ogía establecida por el Sistema Europeo de Cuentas Económicas /ntegradas (S.E. C). lgualmente, la intervenció General de la Generalitat de Catalunya debe
elaborar dichas cuentas referidas al sector pública de Cataluña.

L'objectiu d'aquest qüestionari es obtenir les liquidacions
pressupostàries necessàries per elaborar els comptes de les corporacions locals, que es consoliden en l'àmbit estatal per fer els
comptes de les administracions públiques.

El objetivo de este cuestionario es obtener los datos de
liquidación presupuestaria necesarios para elaborar las cuentas
de las Corporaciones Loca/es, que se consolidan a nive/ estatal
para realizar las Cuentas de las Administraciones públicas.

L'elaboració del qüestionari s'ha basat en la classificació
econòmica dels pressupostos de les corporacions locals, establerta per Ordre ministerial de 20 de setembre de 1989. Les
mínimes diferències que hi ha amb aquesta estructura pressupostària es deuen a la necessitat d'una desagregació més gran
d'alguns articles per imputar-les correctament a rúbriques de
comptabilitat nacional.

La e/aboración del cuestionario se ha basado en la clasificación económica de Jos presupuestos de las Corporaciones
Locales, establecida por Orden Ministerial de 20 de septiembre
de 1989. Las mínimas diferencias existentes con esta estructura
presupuestaria, se deben a Ja necesidad de una mayor
desagregación de a/gunos artículos para su correcta imputación a rúbricas de contabilidad nacional.

INSTRUCCIONS DE CARÀCTER GENERAL

INSTRUCCIONES DE CARACTER GENERAL

1. El qüestionari que remeti cada corporació local (ajuntament, diputació, cabi/do, consell o mancomunitat) ha de
ser ÚNIC l CONSOLIDAT, és a dir, ha d'INCLOURE:

1. El cuestionario que remita cada Corporación Local (Ayuntamiento, Diputación, Cabi/do, Consejo o Mancomunidad)
debe ser ÚNICO y CONSOL/DADO, es decir, que INCLUYA:

-Liquidació dels pressupostos de la corporació local.

-Liquidación de los Presupuestos de Ja Corporación Local.

-Liquidació dels pressupostos dels organismes de caràcter administratiu dependents de la corporació, tant si
tenen personalitat jurídica pròpia com si no en tenen.

-Liquidación de los Presupuestos de los organismos de
caracter administrativa dependientes de la Corporación,
tengan o no personalidad jurídica propia.

No s'hi han d'incloure els pressupostos dels organismes que
tenen caràcter industrial o comercial. Les transferències corrents i de capital, que han rebut aquests organismes de la corporació local o dels seus organismes administratius dependents,
s'han de reflectir en els articles 43 i 73, respectivament.

No deben incluirse los presupuestos de los organismos que
tengan caracter industrial o comercial. Las transferencias corrientes y de capital concedidas a estos organismos por la Corporación Local o por sus organismos administrativos dependientes se ref/ejaran en los artículos 43 y 73, respectivamente.

És especialment important l'exactitud de l'atribució de
les transferències corrents i de capital segons la procedència o la destinació, tenint en compte que cal consolidar totes les administracions públiques a nivell estatal.

Es especialmente importante la exactitud de la atribución de las transferencias corrientes y de capital según
su procedencia o destino, teniendo en cuenta que a nivel estatal debe efectuarse la consolidación de todas las
Administraciones públicas.

2. No s'han d'emplenar les caselles ombrejades.

2. No hay que cumplimentar las casi/las sombreadas.

3. Cal consignar, en la casella corresponent de la primera pàgina de cada model, el nom, el telèfon i el fax de
la persona responsable de la informació a fi d'adreçar-nos-hi directament en cas que ens calgui fer qualsevol consulta.

3. En la primera pagina de cada modelo, se consignara en
Ja casi/la correspondiente, el nombre, teléfono y fax de
Ja persona responsable de Ja información, con el objeto
de dirigirnos a ella directamente, en caso de tener que
rea/izar alguna consulta.

4. LES DADES HAN DE FIGURAR EN MILIONS DE PESSETES
i cal arrodonir-les per excés o per defecte. Ex.: 5.585.000
=6; 785.000 = 1; 450.000 =O; 10.375.000 = 1O.

4. LOS DATOS FIGURARAN EN MILLONES DE PESETAS, redondeando por exceso o por detecto. Ej.: 5.585.000 6;
785.000 = 1; 450.000 =O; 10.375.000 = 10.

5. Cal emplenar les quatre columnes del qüestionari, i també els totals de capítol, d'article i la desagregació
d'aquests totals en els casos que se sol·liciti.

5. Deben rellenarse Jas cuatro columnas del cuestionario,
así como Jos tota/es del capítula, de artícu/o y la
desagregación de los mismos en los casos que se solicite.

En la columna CRÈDITS DEFINITIUS ha de figurar l'import
dels pressupostos definitius de la corporació local i els seus
organismes administratius dependents.

En Ja columna CRÉDITOS definitivos debe figurar el importe de los Presupuestos definitivosde la Corporación
Local y sus Organismos administrativos dependientes.

=

Les OBLIGACIONS RECONEGUDES són els deutes amb càrrec al pressupost de la corporació local o dels seus organismes, sobre les quals li'n pot ser exigit el pagament.

las OBLIGACIONES RECONOCIDAS son las deudas con
cargo al Presupuesto de la Corporación local o de sus
organismos, sobre las cua/es puede serie exigido el pago.

Els PAGAMENTS EFECTUATS D'EXERCICI CORRENT són
formats per tots els pagaments de la corporació local o
els seus organismes dependents que s'han efectuat durant l'exercici amb càrrec a obligacions reconegudes en
aquest mateix exercici.

los PAGOS REALIZADOS DE EJERCICIO CORRIENTE estan formados por todos los pagos de la Corporación local o sus organismos dependientes, efectuados durante
el ejercicio con cargo a obligaciones reconocidas en el
mismo.

Els PAGAMENTS EFECTUATS D'EXERCICIS TANCATS recul Ien els desemborsaments efectuats durant l'exercici
amb càrrec a obligacions que es van conèixer en exercicis anteriors i van restar pendents de realització al final
d'aquests.

los PAGOS REALIZADOS DE EJERCIC/OS CERRADOS recogen los desembo/sos efectuados durante el ejercicio
con cargo a obligaciones que se reconocieron en ejercicios anteriores y quedaran pendientes de realización al
finalizar los mismos.

Aquesta informació es presentarà amb el nivell de detall indicat en el qüestionari o, si aquest no fos possible,
amb la màxima desagregació disponible.

Esta información se presentara con el nivel de detalle
señalado en el cuestionario o si este no fuera posible
con la maxima desagregación disponible.

Únicament en cas de no ser viable cap diferenciació, s'ha
d'emplenar la casella TOTAL PAGAMENTS D'EXERCICIS
ANTERIORS amb l'import global.

Únicamente en el caso de no ser viable diferenciación
alguna, debera cumplimentarse la casi/la TOTAL PAGOS
DE EJERC/CIOS ANTER/ORES por el importe global.

6. L'IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT NO HA D'APARÈIXER
com a tal impost en els pressupostos de les corporacions
locals.

6. El IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO NO DESE APARECER como tal impuesto en los Presupuestos de las Corporaciones locales.

L'IVA SUPORTAT NO DEDUÏBLE en les operacions d'adquisició es considera com a cost més gran del bé o servei, la comptabilització del qual dóna lloc, per l'import
del preu net més l'IVA suportat, al reconeixement de
l'obligació (Regla 308.2 de la instrucció de comptabilitat per a Administració local).

El IVA SOPORTADO NO DEDUCIBLE, se considerara en
las operaciones de adquisición como mayor coste del bien
o servicio, su contabilización dara Jugar, por el importe
del precio neto mas el IVA soportado, al reconocimiento
de la obligación (Regla 308.2 de la lnstrucción de Contabilidad para Administración local).

L'IVA SUPORTAT DEDUÏBLE en les operacions d'adquisició de béns o serveis es considera com a operació NO
PRESSUPOSTÀRIA (Regla 308.3 de la instrucció de comptabilitat per a Administració local).

El IVA SOPORTADO DEDUCIBLE en las operaciones de adquisición de bienes o servicios tendra la consideración de
operación NO PRESUPUESTARIA (Regla 308.3 de la lnstrucción de la Contabilidad para Administración local).

7. En el CAPÍTOL l, "Despeses de personal", s'han agrupat
alguns dels conceptes dels articles 12 i 16, a fi d'efectuar
una imputació correcta a rúbriques de comptabilitat
nacional.

7. En el CAPITULO l, "Gastos de personal", se han agrupada a/gunos de los conceptos de los artículos 12 y 16, al
objeto de efectuar una correcta imputación a rúbricas
de contabilidad nacional.

8. En el CAPÍTOL 11, "Despeses en béns corrents i serveis",
únicament s'ha separat l'article 23, "Indemnitzacions per
raó del servei".

8. En el CAPITULO li, "Gastos en bienes corrientes y servici os", únicamente se ha separado el artículo 23,
"lndemnizaciones por razón del servicio".

9. En els CAPÍTOLS IV i VII, s'hi han suprimit els articles que
fan referència a les transferències entre la corporació
local i els seus ens administratius dependents, ja que la
informació sol·licitada correspon a la liquidació CONSOLIDADA.

9. En los CAPITULOS IV y VII, se han eliminada los artícu/os
que hacen referencia a las transferencias entre la Corporación Local y sus entes administrativos dependientes, dado que la información solicitada corresponde a la
liquidación CONSOLIDADA.

Les transferències als organismes autònoms administratius de l'Estat (Universitat d'Educació a Distància,
Consell Superior d'Esports, lnstituto Nacional de
Administración Pública, etc.) així com a l'Organisme
Nacional de Loteries i Apostes de l'Estat (ONLAE), s'han
d'incloure i detallar en el concepte 421.1 del capítol IV
o 721.1 si són del capítol VII, llevat de les transferències
a l'INEM que s'han d'imputar al concepte 421.0 o 721.0,
segons que es tracti de transferències corrents o de capital.

las transferencias dadas a los Organismos autónomos
administrativos del Estado (Universidad de Educación a
Distancia, Consejo Superior de Deportes, lnstituto Nacional de Administración Pública, etc.) así como al Organismo Nacional de loterías y Apuestas del Estado
(ONLAE), se induiran y detallaran en el concepto 421.1
del capítu/o /V o 721.1 si son del capítula VII, salvo las
transferencias concedidas al INEM, que se imputaran al
concepto 421.0 o 721.0 según sean transferencias corrientes o de capital.

Les transferències al INSERSO s'han de detallar en el concepte 422 o 722.

las transferencias dadas al INSERSO se detallaran en el
concepto 422 o 722.

ELS AJUNTAMENTS AMB MÉS DE 50.000 HABITANTS, DIPUTACIONS, CABILDOS l CONSELLS INSULARS HAN DE
TRAMETRE UN DESGLOSSAMENT DELS CAPÍTOLS DE
TRANSFERÈNCIES CORRENTS l DE CAPITAL PER PARTIDA
PRESSUPOSTÀRIA, tenint en compte els ens als quals van
adreçades i la finalitat d'aquestes transferències.

LOS AYUNTAMIENTOS MAYORES DE 50.000 HABITANTES,
DIPUTAC/ONES, CABILDOS Y CONSEJOS INSULARES DEBEN ENVIAR UN DESGLOSE DE LOS CAPITULOS DE TRANSFERENC/AS CORR/ENTES Y DE CAPITAL A N/VEL DE PARTIDA PRESUPUESTARIA atendiendo tanto a los entes a
quienes van dirigidas, como a la finalidad de las mismas.

10.EI CAPÍTOL VI, "Inversions reals", cal estructurar-lo de la
manera següent: l'article 64 s'inclou a la casella "Despeses i inversions de caràcter immaterial".

10.EI CAPITULO VI, "lnversiones rea/es", debe estructurarse
de la siguiente manera: el artícu/o 64 se incluira en la
casi/la "Gastos e inversiones de caracter inmaterial".

Dels altres articles separa la inversió de terres, conceptes
61 O, 620, 630, 650, 660, 670 i 690, que es consignarà a la
casella "Inversions en terrenys i béns naturals", de la resta
d'inversions, que s'inclouran en la rúbrica "Altres inversions reals".

De los demas artícu/os de separara la inversión de terrenos, conceptos 610, 620, 630, 650, 660, 670 y 690, que se
consignara en la casilla "/nversiones en terrenos y bienes natura/es", del resto de inversiones que se incfuiran
en la rúbrica "Demas inversiones rea/es".

11. En el CAPÍTOL IX els préstecs i el deute de l'exterior fan
referència als adquirits en MONEDA ESTRANGERA.

11. En el CAPITULO IX, los préstamos y deuda del exterior hacen
referencia a los adquiridos en MONEDA EXTRANJERA.

12.Per resoldre qualsevol dubte podeu posar-vos en contacte amb Cristina Herrero, Nieves Arrocha, Lourdes
Cuesta, Antonio Vicente, Fuensanta Parejo, Miguel Plaza,
Sofía Viñayo, Carmen Gonzàlez, Rosa Quevedo o Carmen
Martínez, de la Subdirecció General d'Anàlisis i Comptes
Econòmics del Sector Públic, Intervenció General de l'Administració de l'Estat, telèfon: 91 411 60 08; extensions
2337, 2351, 2338, 2454 o 2455.

12. Para reso/ver cualquier duda pueden ponerse en contacto con Cristina Herrero, Nieves Arrocha, Lourdes Cuesta, Antonio Vicente, Fuensanta Parejo, Miguel Plaza,
Sofía Viñayo, Carmen Gonza/ez, Rosa Quevedo o Carmen Martínez, en la Subdirección General de Analisis y
Cuentas Económicas del Sector Pública, lntervención General de la Administración del Estada, tfno.: (91)
4.11.60.08. Extensiones 2337, 2351, 2338, 2454 ó 2455.

Els consells comarcals, per resoldre qualsevol dubte, podeu posar-vos en contacte amb Maite Sitjà, de la
Subdirecció General de Comptabilitat, Intervenció General, Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, telèfon: 93 316 20 62.

Los Consejos Comarca/es, para reso/ver cua/quiet duda,
pueden ponerse en contacto con Maite Sitjà, de la
Subdirección General de Contabilidad, lntervención General, Departamento de Economía y Finanzas de la Generalidad de Cataluña, telèfono: (93) 316 20 62.

AJUNTAMENT, DIPUTACIÓ, MANCOMUNITAT O CONSELL COMARCAL
AYUNTAMIENTO, DIPUTACION, MANCOMUNIDAD
O CONSEJO COMARCAL
Habitants 31-Xll-1997
Habitantes

Codi
Código
Aplicació

DESPESES

Aplicación

GASTOS

Cap. l. Despeses de personal
Cap. l. Gastos de personal (7)
10

Alts càrrecs l Altos cargos

11

Personal eventual de gabinets
Personal eventual de gabinetes

12

Personal funcionari l Personal funcionaria

120
124

Retribucions bàsiques i retribucions de fundonaris en pràctiques l Retribuciones basicas y
retribuciones de funcionarios en practicas

121
122

Retribucions complementàries i retribucions en espècie
Retribuciones
comp~ementarias y retribuciones en
especie

13

Personal laboral l Personal laboral

14

Altre personal l Otro personal

15

Incentius al rendiment
/ncentivos al rendimiento

16

Quotes prestacions i despeses socials a
carrec de l'ocu~ador l Cuata7 prestacianes
y gastas sacia es a carga de empleadar

160

Quotes socials
Cuotas sociales

160.1 Quotes a la Seguretat Social i a la MUNPAL
160.4 Cuotas a la Seguridad Social y a la M UNPAL
Assitència medicofarmacèutica a funcionaris
160.6 Asistencia
médico-farmacéutica a funcionarios

161

Prestacions socials
Prestaciones sociales
Pensions excepcionals i indemnitzacions
~er jubiliació avançada al personal la161.3 oral l Pensiones excepcionales e
161.4 indemnizaciones por jubil1aciones anticipadas al personal laboral
Pensions a càrrec de l'entitat
161.5 Pensiones
a cargo de la entidad
Assistència medicofarmacèutica a pensionis-

161.7 tes l Asistencia médico-farmacéut1ca a pensionistas

162

Despeses socials de funcionaris i personal
no laboral l Gastos sociales de funcionario3
y personal no laboral

163

Despeses socials de personal laboral
Gastos sociales de personal laboral

164

Complement familiar de personal funci
on ari en actiu l Complemento familiar de
personal funcionano en activo

Cap. ~l. Despeses en béns corrents i
serveis
Cap .. li: Gastos en hienes corrientes y
serv1c1os
20
21
22

Arrendaments, reEaracrons, manteniment
i conservació, ma erial, subministraments
i altres l Arrendamientos, reparacione7
mantenimiento y conservación, materia,
suministros y otros

Crèdits
definitius l

Obligacions
reconegudes/

Pagam. fets
exer. corrent/

Pagam. fets
exer. tancats/

Créditos
Ob/igaciones
Pagos
definitivos (S) reconocidas (S) realizados ejer.
corriente (S)

Pagos
realizados ejer.
cerrados (S)

Aplicació

DESPESES

Aplicación

GASTOS

Indemnitzacions per raó del servei
lndemnizaciones por razón del servicio

23

Cap. Ill. Despeses financeres
Cap. Ill. Gastos financieros
30

De deute interior l De deuda interior

300

Interessos l lntereses

301

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

31

De préstecs de l'interior
De préstamos del interior

310

Interessos l lntereses

311

Despeses de formalitzacióA modificació i
cancel·lació l Gastos de ormalización,
modificación y cance/ación

32

De deute exterior l De deuda exterior

320

Interessos l lntereses

321

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

322

Diferències de canvi l Diferencias de cambio

33

Préstecs de l'exterior
Préstamos del exterior

330

Interessos l lntereses

331

Despeses de formalitzacióA modificació i
cancel·lació l Gastos de ormalización,
modificación y cancelación

332

Diferències de canvi l Diferencias de cambio

34

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

Cap. IV. Transferències corrents
Cap. /V. Transferencias corrients (9)
42

A l'Estat l Al Estada

420

A l'Administració general de l'Estat
A la Administracion General del Estado

421

A org. autònoms administratius de l'Estat
A o. autónomos administrativos del Estado
A l'Institut Nacional d'Ocupació (INE~
421.0 Al
lnstituto Nacional de Empleo (/NE ~

421.1 A altres organismes l A otros organismos
422

A la Seguretat Social l A la Seguridad Social

423

A org. autònoms comercials, industrials,
financers o anàlegs de l'Estat l A o.
autónomos comercia/es, industria/es,
financieros o ana/ogos del Estado

424

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

43

A org. autònoms comercials, industrials,
financers o anàlegs de l'entitat local
A o. autónomos comercia/es, industria/es,
financieros o analogos de la entidad local

44

A empreses de l'entitat local
A empresas de la entidad local

45

A comunitats autònomes (CA)
A comunidades autónomas (CA)

Crèdits
definitius l

Obligacions
reconegudes/

Pagam. fets
exer. corrent/

Pagam. fets
exer. tancats/

Créditos
Obligaciones
Pagos
definitivos (5) reconocidas (5) realizados ejer.
corriente (5)

Pagos
realizados ejer.
cerrados (5)

Aplicació

DESPESES

Aplicación

GASTOS

451

A org. autònoms administratius de la CA
A o. autónomos administrativos de la CA

453

A org. autònoms comercials, industrials,
financers o anàlegs de la CA
A o. autónomos comercia/es, industria/es,
financieros o ana/ogos de la CA

454

A empreses públiques i altres ens públics
A empresas públicas y otros entes públicos

455

A l'Administració general de la CA
A la Administracion general de la CA

46

A entitats locals l A entidades foca/es

461

A diputacions, consells i cabi/dos insulars
A diputaciones, consejos y cabi/dos insulares

462

A ajuntaments l A ayuntamientos

463

A mancomunitats l A mancomunidades

464

A àrees i corporacions metropolitanes
A areas y corporaciones metropolitanas

465
468

A comar~ues, consorcis, entitats locals menors i a tres l A comarcas, cosorcios,
entidades foca/es menores y otras

47

A empreses privades l A empresas privadas

48

A famílies i institucions sense finalitats
lucratives
A familias e intituciones sin fines de lucro

49

A l'exterior l Al exterior

Cap. VI. Inversions reals

Cap. VI. lnversiones rea/es (10)
Despeses i inversions de caràcter immaterial
Gastos e inversiones de caracter inmaterial

64

600
690

Inversions en terrenys i béns naturals
lnversiones en terrenos y bienes natura/es

601
692

Altres inversions reals
Demas inversiones rea/es

Cap. VII. Transferències de capital

Cap. VII. Transferencias de capital (9)
A l'Estat
Al Estada

72

720

A l'Administració general de l'Estat
A la Administracion general del Estado

721

A org. autònoms administratius de l'Estat
A o. autónomos administrativos del Estado

721.0 A l'Institut Nacional d'Ocupació {INEM)

Al Instituta Nacional de Empleo (INEM)

721.1 A altres organismes l A otros organismos
722

A la Seguretat Social l A la Seguridad Social

723

A org. autònoms comercials, industrials,
financers o anàlegs de l'Estat l A o.
autónomos comercia/es, industria/es,
financieros o analogos del Estado

724

A empreses públiques i altres ens ;,>úblics
A empresas públicas y otros entes publicos

73

A org. autònoms comercials, industrials, financers o anàlegs de l'entitat local l A o.
autónomos comercia/es, industria/es,
financieros o analogos de la entidad local

74

A empreses de l'entitat local l A empresas
de la entidad local

Crèdits
definitius l

Obligacions
reconegudes/

Pagam. fets
exer. corrent/

Pagam. fets
exer. tancats/

Obligaciones
Créditos
Pagos
definitivos {S) reconocidas {S) realizados ejer.
corriente {S)

Pagos
realizados ejer.
cerrados {S)

Aplicació

DESPESES

Aplicación

GASTOS

A comunitats autònomes
A comunidades autónomas

75
751

A org. autònoms administratius de la CA
A o. autónomos administrativos de la CA

753

A org. autònoms comercials, industrials,
financers o anàlegs de la CA
A o. autónomos comercia/es, industria/es,
financieros o ana/ogos de la CA

754

A empreses públiques i altres ens públics
A empresas públicas y atros entes púb/icos

755

A l'Administració general de la CA
A la Administracion general de la CA
A entitats locals
A entidades foca/es

76
761

A diputacions, consells i cabi/dos insulars
A diputaciones, consejos y cabi/dos insu/ares

762

A ajuntaments l A ayuntamientos

763

A mancomunitats l A mancomunidades

764

A àrees i corporacions metropolitanes
A areas y corporaciones metropolitanas

765768

A comar~ues, consorcis, entitats locals menors i a tres l A comarcas, cosorcios,
entidades /oca/es menares y otras

77

A empreses privades l A empresas privadas

78

A famílies i institucions sense finalitats
lucratives
A familias e intituciones sin fines de lucro

79

A l'exterior l Al exterior
Cap. Vlll. Actius financers

Cap. VII/. Activos financieros
Adquisició de deute del sector públic
Adquisición de deuda del sector pública

80
800

A curt termini l A corto plazo

801

A mitjà i llarg termini l A medio y largo p/azo
Adquisició d'obligacions i bons fora del
sector públic
Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector pública

81
810

A curt termini l A corto plazo

811

A mitjà i llarg termini l A medio y largo p/azo
Concessió de préstecs al sector públic
Concesión de préstamos al sector pública

82
820

A curt termini l A corto plazo

821

A mitjà i llarg termini l A medio y largo p/azo
Concessió de préstecs fora del sector fúblic
Concesión de préstamos fuera de sector
pública

83
830

A curt termini l A corto plazo

831

A mitjà i llarg termini l A medio y largo p/azo

84

Constitució de dipòsits i fiances
Constitución de depósitos y fianzas

85

Adquisició d'accions dins el sector públic
Adguisición de acciones dentro de sector
pública

Crèdits
definitius l

Obligacions
reconegudes/

Pagam. fets
exer. corrent/

Pagam. fets
exer. tancats/

Créditos
Obligaciones
Pagos
definitivos (S) reconocidas (S) rea/izados ejer.
corriente (S)

Pagos
realizados ejer.
cerrados (S)

Aplicació
Ap/icación

DESPESES
GASTOS

Crèdits
Obligacions
Pagam. fets
definitius l
reconegudes/ exer. corrent/
Créditos
Ob/igaciones
Pagos
definitivos (S) reconocidas (S) realizados ejer.
corriente (S)

Pagam. fets
exer. tancats/
Pagos
realizados ejer.
cerrados (S)

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

86

Cap. IX. Passius financers
Cap. IX. Pasivos financieros
Amortizació de deute interior
Amortización de deuda interior

90
900

A curt termini l A corto p/azo

901

A mitjà i llarg termini l A medio y largo p/azo
Amortització de préstecs de l'interior
Amortización de préstamos del interior

91
910

Amortització de préstecs a curt termini
Amortízación de préstamos a corto plazo

911

Amorti:tzació de préstecs a mitjà i llarg
termini
Amortización de préstamos a medio y largo plazo

92

Amortització de deute exterior
Amortización de deuda exterior (11)

93

Amortització de préstecs de l'exterior
Amortización de préstamos del exterior (11)

94

930

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

931

Amortització de préstecs a mitjà i llarg
termini l Amortizacíón de préstamos a
medio y largo plazo
Devolució de dipòsits i fiances
Devo/ución de depósitos y fianzas
Total pressupost l Total presupuesto

Total pagments d'exercicis anteriors
Total pagos de ejercicios anteriores (S)

Les crides ( ) que apareixen en alguns capítols i articles fan referència a les intruccions de les pàgines 3 a S.
Las llamadas (J que aparecen en algunos capítulos y artículos hacen referencia a las ínstrucciones de las paginas 3 a 5.

La informació 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'Administració 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 Ill de la Llei del pla estadístic de Catalunya 1997-2000. /La
información que contiene este cuestionario sera utilizada a los únicos efectos de la elaboración de las cuentas económicas del
sector pública, competencia atorgada a la lntervención General de la Administración del Estada en vírtud del artículo 126,
apartada e) del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria y de la elaboración de las Cuentas Económicas del Sector Pública
de Cataluña de acuerdo con lo prevista 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 1997-2000.

ORGANISMES AUTÒNOMS ADMINISTRATIUS l
ALTRES ENTITATS ADMINISTRATIVES
DEPENDENTS DE LA CORPORACIÓ LOCAL

ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRAT/VOS
Y DEMAS ENTIDADES ADMINISTRAT/VAS
DEPEND/ENTES DE LA CORPORACIÓN LOCAL

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

Debera especificarse el nombre de cada uno de los Organismos autónomos administrativos y demas Entidades administrativas dependientes de la Corporación Local, cuyos presupuestos se reflejan CONSOLIDADOS junta con el de la Corporación Local en este cuestionario. En caso de no existir algún
Organismo Autónomo Administrativa dependiente de la Corporación Local debera hacerse constar de toma expresa.

Entitats administratives l Entidades Administrativas

2

3
4

s
6

7

8
9

10 ................................................................................................................................................................................................... ..
11 .................................................................................................................................................................................................... .
12 .................................................................................................................................................................................................... .
13 .....................................................................................................................................................................................................

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

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

Cal remetre el qüestionari abans del 31 d'octubre de 1998. l El cuestionario debera remitirse antes del 31 de octubre de 1998.

MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Generalitat de Catalunya
Departament d'Economia i Finances
Intervenció General

Codi
Código

Província
Provincia

Ajuntament d
Ayuntamiento de

Diputació, Cabi/do o Consell
Diputación, Cabi/do o Consejo

Consell Comarcal o Mancomunitat d
Consejo Comarcal o Mancomunidad de

Població de dret 31-Xll·l 997
Población de derecho

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
D INGRESSOS CONSOLIDAT
EXERCICI 1997
LIQUJDACIÓN DEL PRESUPUESTO
DE INGRESOSCONSOLIDADO
EJERCICIO 1997
1

Persona de contacte per a consultes l
Persona de contacto para consulta:
Telèfon l Teléfono:

Fax:

MOHDA 20-1

QÜESTIONARI MOHDA 201

CUEST/ONARIO MOHDA 20-1

La Intervenció General de l'Administració de l'Estat té encomanada, en virtut de l'article 126 (e) del text refós de la Llei
general pressupostària, l'elaboració dels comptes econòmics del
sector públic; de la mateixa manera que la Intervenció General
de la Generalitat té encomanada l'elaboració dels comptes econòmics del sector públic de Catalunya en virtut de l'article 80 e)
de la Llei de finances públiques de Catalunya.

La lntervención General de la Admínistración del Estado tiene encomendada, en virtud del art. 126 (e), del texto refundido de
la Ley General Presupuestaria, la elaboración de las Cuentas Económicas del sector público. Asimismo la lntervención General de
la Generalidad tiene encomendada la e/aboración de las Cuentas
Económicas del Sector Pública de Cataluña en virtud del art. 80 e)
de la Ley de Finanzas Públicas de Cataluña.

Tanmateix, el Reglament de la Comunitat Europea núm.
3605/93 del Consell, relatiu a l'aplicació del protocol sobre procediment aplicable en cas de dèficit excessiu, obliga els estats
membres a facilitar, en dades fixades, informació del dèficit de
les administracions públiques on s'integren les corporacions locals.

Asimismo, el Reglamento CE nº 3605193 del Consejo, re/ativo a la ap/icación del protoco/o sobre procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo, obliga a los estados miembros a
remitir, en unas fechas fijadas, información del déficit de las
Administraciones públicas dentro de las que se integran las
Corporaciones Loca/es.

Amb la finalitat de complir les citades normes, aquest Centre sol·licita periòdicament informació de les diferents unitats
que integren el sector públic per al seu posterior tractament
· d'acord amb la metodologia establerta pel Sistema europeu de
comptes econòmics integrats (SEC). Igualment, la Intervenció
General de la Generalitat de Catalunya necessita informació de
les corporacions locals corresponents al seu àmbit territorial per
a l'elaboració dels comptes del sector públic de Catalunya.

Con el fin de cumplir las citadas normas, este Centro solicita periódicamente información de las distintas unidades
que integran el sector público para su posterior tratamiento
con arreglo a la metodo/ogía establecida por el Sistema Europeo de Cuentas Económicas lntegradas (S.E.C). lgualmente, la intervenció General de la Generalitat de Catalunya debe
elaborar dichas cuentas referidas al sector púb/ico de Cataluña.

L'objectiu d'aquest qüestionari es obtenir les liquidacions
pressupostàries necessàries per elaborar els comptes de les corporacions locals, que es consoliden en l'àmbit estatal per fer els
comptes de les administracions públiques.

El objetivo de este cuestionario es obtener los datos de
/iquidación presupuestaria necesarios para elaborar las cuentas
de las Corporaciones Loca/es, que se consolidan a nivel estatal
para realizar las Cuentas de las Administraciones públicas.

L'elaboració del qüestionari s'ha basat en la classificació
econòmica dels pressupostos de les corporacions locals, establerta per Ordre ministerial de 20 de setembre de 1989. Les

La elaboración del cuestionario se ha basado en la clasificación económica de los presupuestos de las Corporaciones
Locales, establecida por Orden Ministerial de 20 de septiembre
de 1989. Las mínimas diferencias existentes con esta estructura

mínimes diferències que hi ha amb aquesta estructura pressupostària es deuen a la necessitat d'una desagregació més gran
d'alguns articles per imputar-les correctament a rúbriques de
comptabilitat nacional.

presupuestaria, se deben a la necesidad de una mayor
desagregación de algunos artículos para su correcta imputación a rúbricas de contabilidad nacional.

INSTRUCCIONS DE CARÀCTER GENERAL

INSTRUCCIONES DE CARACTER GENERAL

1. El qüestionari que remeti cada corporació local (ajuntament, diputació, cabi/do, consell o mancomunitat) ha de
ser ÚNIC l CONSOLIDAT, és a dir, ha d'INCLOURE:

1. El cuestionarío que remita cada Corporación Local (Ayuntamiento, Diputación, Cabi/do, Consejo o Mancomunidad)
debe ser ÚNICO y CONSOLIDADO, es decir, que INCLUYA:

-Liquidació dels pressupostos de la corporació local.

-Liquidación de los Presupuestos de la Corporación Local.

-Liquidació dels pressupostos dels organismes de caràcter administratiu dependents de la corporació, tant si
tenen personalitat jurídica pròpia com si no en tenen.

-Liquidación de los Presupuestos de los organismos de
caracter administrativo dependientes de la Corporación,
tengan o no personalidad jurídica propia.

No s'hi han d'incloure els pressupostos dels organismes
que tenen caràcter industrial o comercial. Les transferències corrents i de capital, que han rebut aquests organismes de la corporació local o dels seus organismes
administratius dependents, s'han de reflectir en els articles 43 i 73, respectivament.

No deben incluirse los presupuestos de los organismos
que tengan caracter industria/ o comercial. Las transferencias corrientes y de capital concedidas a estos organismos por la Corporación Local o por sus organísmos
administrativos dependientes se reflejaran en los artículos 43 y 73, respectivamente.

És especialment important l'exactitud de l'atribució de
les transferències corrents i de capital segons la procedència o la destinació, tenint en compte que cal consolidar totes les administracions públiques a nivell estatal.

Es especia/mente importante la exactitud de la atribución de las transferencias corrientes y de capital según
su procedencia o destino, teniendo en cuenta que a nivel estatal debe efectuarse la consolidación de todas las
Administraciones púb/icas.

2. Cal consignar, en la casella corresponent de la primera pàgina de cada model, el nom, el telèfon i el fax de
la persona responsable de la informació a fi d'adreçar-nos-hi directament en cas que ens calgui fer qualsevol consulta.

2. En la primera pagina de cada modelo, se consignara en la
casi/la correspondiente, el nombre, te/éfono y fax de la persona responsable de la información, con el objeto de dirigirnos a ella directamente, en caso de tener que realizar
alguna consulta.

3. LES DADES HAN DE FIGURAR EN MILIONS DE PESSETES i
cal arrodonir-les per excés o per defecte. Ex.: 548.000 = 1;
35.590.000 = 36; 1.035.400 = 1; 349 000 =O; 3. 750 000 = 4.

3. LOS DATOS FIGURARAN EN MILLONES DE PESETAS, redondeando por exceso o por defecto. Ej.: 548.000
1;
35.590.000 = 36; 1.035.400 = 1; 349 000 =O; 3.750 000 = 4.

4. Cal emplenar les quatre columnes del qüestionari, i també els totals de capítol, d'article i la desagregació
d'aquests totals en els casos que se sol·liciti.

4. Deben rellenarse las cuatro columnas del cuestionario,
así como los tota/es del capítulo, de artículo y la
desagregación de los mismos en los casos que se solicite.

La columna PREVISIÓ DEFINITIVA ha d'incloure el pressupost definitiu de la corporació local i els seus organismes administratius.

La columna PREVISIÓN DEFINITIVA debe incluir el presupuesto definitivo de la Corporación Local y sus organismos administrativos.

=

Els DRETS RECONEGUTS són els ingressos de la corporació i els seus organismes administratius, respecte als quals
ja ha nascut una obligació del deutor i per tant se'n pot
exigir el cobrament.

Los DERECHOS RECONOCIDOS son los ingresos de la Corporación y sus organismos administrativos, respecto de
los cua/es ya ha nacido una obligación del deudor y por
lo tanto puede exigirse el cobro de los mismos.

La RECAPTACIÓ LÍQUIDA DE L'EXERCICI CORRENT és formada per tots els ingressos recaptats per drets reconeguts en l'exercici corrent de la corporació local i els seus
organismes autònoms administratius, excloent-ne les
devolucions efectuades a càrrec seu.

La RECAUDACIÓN LÍQUIDA DE EJERCICIO CORRIENTE esta
formada por todos los ingresos recaudados por derechos
reconocidos en el ejercicio corriente por la Corporación
Local y sus organismos autónomos administrativos, menos
las devoluciones efectuadas con cargo a los mismos.

La RECAPTACIÓ LÍQUIDA DE L'EXERCICI TANCAT recull
els cobraments d'aquest drets que van ser reconeguts
en exercicis anteriors i van restar pendents d'ingrés al
final. Aquesta informació es presentarà amb el nivell de
detall indicat al qüestionari o, si això no fos possible,
amb el màxim nivell de desagregació disponible.

La RECAUDACIÓN LÍQUIDA DE EJERCICIO CERRADO recoge
los cobros de aque/los derechos que se reconocieron en ejercicios anteriores y quedaran pendientes de ingreso al final de
los mismos. Esta información se presentara con el nivel de detalle señalado en el cuestionario o si este no fuera posible con
el maximo nivel de desagregación disponible.

Únicament en cas de no ser viable cap diferenciació, caldrà emplenar la casella TOTAL INGRESSOS EXERCIÇIS
ANTERIORS amb l'import global.

Únicamente en el caso de no ser viable diferenciación
alguna, debera cumplimentarse la casi/la TOTAL INGRESOS EJERCIC/OS ANTER/ORES por el importe global.

5. L'IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT NO HA D'APARÈIXER
com a tal impost en els pressupostos de les corporacions
locals.

5. EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO NO DESE APARECER como tal impuesto en los Presupuestos de las Corporaciones Locales.

L'IVA TRANSFERIT en cap cas no pot formar part del pressupost d'ingressos de l'entitat, sinó que ha de tenir sempre caràcter NO PRESSUPOSTARI (Regla 310.1 de la instrucció de comptabilitat per a Administració local).

El IVA REPERCUTIDO en ningún caso formara parte del
Presupuesto de lngresos de la Entidad, teniendo siempre caracterNO PRESUPUESTARIO (Regla 310.1 de la lnstrucción de la Contabilidad para Administración Local).

Els conceptes 21 Impost general indirecte canari i 22
Impost sobre determinats mitjans de transport només
han de ser emplenats per les corporacions locals de
les Illes Canàries. El concepte 20, Arbitri sobre la producció i la importació, a més de pels cabi/dos i ajuntaments de Canàries, també l'han d'incloure Ceuta i
Melilla.

Los conceptos 21 lmpuesto General Indirecta Canario y 22
lmpuesto sobre determinados medios de transporte só/o
han de cumplimentarse por las Corporaciones Locales de
Jas /s/as Canarias. El concepto 20, Arbitrio sobre Ja Producción y la lmportación, ademas de por los Cabi/dos y Ayuntamientos de Canarias, también lo han de induir Ceuta y
Melilla.

6. En el CAPÍTOL Ill, "Taxes i altres ingressos", la compensació anual efectuada per la COMPANYIA TELEFÒNICA
NACIONAL D'ESPANYA s'ha d'incloure en l'article 35,
"Preus públics per la utilització privativa". Altrament,
cal especificar-ne l'import i la partida pressupostària en
què és inclosa.

6. En el CAPITULO Ill, Tasas y otros lngresos, la compensación anual efectuada por la COMPAÑ(A TELEFÓNICA NACIONAL DE ESPAÑA debe inc/uirse en el articulo 35 "Precios públicos por la utilización privativa". De no ser así,
debera especifícarse el importe de la misma y la partida
presupuestaria en que esta incluida.

7. La classificació econòmica establerta en l'O.M. de 20 de
setembre de 1989 NO DETALLA el contingut dels articles
31, "Taxes", i 34, "Preus públics per la prestació de serveis o la realització d'activitats de la competència local".
Com a conseqüència d'aquest fet, hi ha la possibilitat
que els ingressos que es detallen en aquest qüestionari,
en els articles esmentats per LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES,
PROVEÏMENT D'AIGÜES, CLAVEGUERAM l RECOLLIDA
D'ESCOMBRARIES, es puguin incloure indistintament en
els articles 31 o 34. A l'efecte d'aquest qüestionari,
aquests ingressos Hl HAN DE FIGURAR TAL CON S'INDICA, independentment de la consideració per cada corporació local com a taxa o preu públic.

7. La clasificación económica establecida en la O.M. de 20 de
septiembre de 1989 NO DETALLA el contenido de los artícu/os 31 "Tasas" y 34 "Precios públicos por la prestación de
servicios o la realización de actividades de la competencia
local". Consecuencia de este hecho, se da la posibilídad de
que los ingresos que se detallan en este cuestionario en los
artículos mencionados por "LICENC/AS URBANISTICAS",
"ABASTECIMIENTO DE AGUAS", "ALCANTARILLADO" y
"RECOGIDA DE BASURAS" puedan inc/uirse indistintamente en los artíulos 31 ó 34. A efectos de este cuestionario
dichos ingresos DEBERAN FIGURAR COMO SE EXPRESA en
el mismo, con independencia de la consideración por cada
Corporación Local como tasa o precio pública.

8. En els CAPÍTOLS IV i VII, corresponents a transferències
corrents i de capital, s'han eliminat els articles que fan
referència a transferències entre la corporació local i els
seus ens de caràcter administratiu dependents, atès que
el qüestionari inclou la liquidació del PRESSUPOST CONSOLIDAT de la corporació local i els seus organismes administratius; per tant, cal haver eliminat prèviament les
transferències internes.

8. En los CAPITULOS /V y VII, correspondientes a transferencias corrientes y de capital, se han eliminada los artícu/os referidos a transferencias entre la Corporación Local y sus entes de caracter administrativa dependientes,
ya que el cuestionario incluye la liquidación del PRESUPUESTO CONSOLIDADO de la Corporación Local y sus
Organismos administrativos; por tanto, las tranferencias
internas deben haberse eliminada previamente.

Les transferències que reben les corporacions locals per
participació en els tributs de l'Estat (antic FNCM) s'han
d'imputar al concepte 420.0.

Las tranferencias que reciben las Corporaciones Loca/es
por Participación en los Tributos del Estado (antiguo
FNCM) deben imputarse al concepto 420.0.

Les transferències rebudes d'organismes autònoms administratius de l'Estat (Universitat d'Educació a Distància, Consell Superior d'Esports, lnstituto Nacional de
Administración Pública, etc.) i les de l'Organisme Nacional de Loteries (ONLAE), s'han d'incloure i detallar en el
concepte 421.1 o 721.1 llevat de les transferències de
l'INEM que apareixen en el concepte 421.0 o 721.0.

Las tranferencías recíbidas de los Organismos autónomos administrativos del Estado (Universidad de Educación a Distancia, Consejo Superior de Deportes, Instituta Nacional de Administración Pública, etc.) así como las recibidas del Organismo Nacional de Loterías (ONLAE), deben figurar y detallarse
en el concepto 421. 1 ó 721.1 salvo las transferencías del INEM,
que apareceran en el concepto 421.0 ó 721.

Les transferències rebudes de l'INSERSO s'han de detallar en el concepte 422 o 722.

Las transferencias recibidas del INSERSO deben detallarse
en los conceptos 422 ó 722.

Les transferències rebudes de la Unió Europea (UE) s'han
de detallar en els articles 49 o 79.

Las transferencias recibidas de la Unión Europea (UE)
deben deta/larse en los artículos 49 ó 79.

ELS AJUNTAMENTS AMB MÉS DE 50.000 HABITANTS, DIPUTACIONS, CABJLDOS, CONSELLS INSULARS l CONSELLS
COMARCALS HAN D'ENVIAR UN DESGLOSSAMENT DELS
CAPÍTOLS DE TRANSFERÈNCIES CORRENTS l DE CAPITAL
PER PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA, tenint en compte l'ens
dels qui les reben i la seva aplicació.

LOS AYUNTAMIENTOS MAYORES DE 50.000 HABJTANTES,
DIPUTACIONES, CABILDOS, CONSEJOS JNSULARES Y CONSEJOS COMARCALES DEBEN ENVIAR UN DESGLOSE DE LOS
CAPÍTULOS DE TRANSFERENC/AS CORRIENTES Y DE CAPITAL A N/VEL DE PARTIDA PRESUPUESTARIA atendiendo al
ente de quienes las reciben y la aplicación de las mismas.

9. En el CAPÍTOL IX els préstecs i el deute de l'exterior fan
referència als adquirits en MONEDA ESTRANGERA.

9. En el CAPITULO IX, los préstamos y deuda del exterior hacen referencia a los adquiridos en MONEDA EXTRANJERA.

10. Al final del qüestionari hi na un quadre en el qual es
demana informació sobre les existències en caixes i bancs,
i els ingressos i els pagaments de l'exercici. Podeu seguir
les notes adjuntes pel que fa a la informació sol·licitada.

10. Al final del cuestionario aparece un cuadro en el que
se pide información sobre las existencias de Caja y bancos, así como los ingresos y pagos del ejercicio. Sigan las
notas adjuntas sobre la información solicitada.

11. Les corporacions locals podran, d'acord amb l'establert
en l'article 52 de la Llei 39/1988, reguladora de les hisendes locals, concertar operacions de tresoreria a termini
no superior a l'any, per tal de cobrir dèficits temporals
de liquiditat derivats de les diferències de venciment dels
seus pagaments i ingressos. ESPECIFIQUEU, en el quadre
que s'inclou al final d'aquest qüestionari, si aquesta corporació local ha concertat aquest tipus d'operacions
durant l'exercici 1996, amb independència del registre
comptable en què estiguin comptabilitzades (pressupostàries o no pressupostàries). Vegeu nota explicativa.

11. Las Corporaciones Locales podran, de acuerdo con lo
establecido en el art. 52 de la Ley 3911988, reguladora
de las Haciendas Locales, concertar operaciones de Tesorería por plazo no superior a un año, para cubrir déficit temporales de liquidez derivados de las diferencias
de vencimiento de sus pagos e ingresos. ESPECIFICAR en
el cuadro que se inc/uye al final de este cuestionario, si
esa Corporación Local ha concertada ese tipo de operaciones durante el ejercicio 1996 con independencia del
registro cantable en el cua/ estén contabilizados (presupuesto o no presupuestarias). Ver nota explicativa.

12. Per resoldre qualsevol dubte podeu posar-vos en
contacte amb Cristina Herrero, Nieves Arrocha, Lourdes
Cuesta, Antonio Vicente, Fuensanta Parejo, Miguel Plaza, Sofía Viñayo, Carmen Gonzàlez, Rosa Quevedo o
Carmen Martínez, de Ja Subdirecció General d'Anàlisis i
Comptes Econòmics del Sector Públic, Intervenció General de l'Administració de l'Estat, telèfon: 91 411 60 08;
extensions 2337, 2351, 2338, 2454 o 2455.

Para reso/ver cualquier duda pueden ponerse en contacto
con Cristina Herrero, Nieves Arrocha, Lourdes Cuesta,
Antonio Vicente, Fuensanta Parejo, Miguel Plaza, Sofía
Viñayo, Carmen Gonza/ez, Rosa Quevedo o Carmen
Martínez, en la Subdirección General de Analisis y Cuentas Económicas del Sector Pública, Jntervención General
de la Administración del Estado, tfno.: (91) 4.11.60.08.
Extensiones 2337, 2351, 2338, 2454 ó 2455.

Els consells comarcals, per resoldre qualsevol dubte, podeu posar-vos en contacte amb Maite Sitjà, de la
Subdirecció General de Comptabilitat, Intervenció General, Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, telèfon: 93 316 20 62.

Los Consejos Comarca/es, para reso/ver cualquier duda,
pueden ponerse en contacto con Maite Sitjà, de la
Subdirección General de Contabi/idad, lntervención General, Departamento de Economía y Finanzas de la Generalidad de Cataluña, telèfono: (93) 316 20 62

AJUNTAMENT, DIPUTACIÓ, f0ANCOMUNITAT O CONSELL COMARCAL
AYUNTAMIENTO, DIPUTACION, MANCOMUNIDAD
O CONSEJO COMARCAL
Habitants 31-Xll-1997

Codi

Habitantes

Código
Aplicació

INGRESSOS

Aplicación

INGRES OS

Cap. l. Impostos directes
Cap. l. lmpuestos directos
Sobre el capital
Sobre el capital

11

112

Impostos sobre béns immobles
lmpuestos sobre hienes inmuebles

113

Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Imp. sobre vehículos de tracción mecanica

114

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

13

Impost sobre activitats econòmiques
lmpuesto sobre Actividades Económicas

17

Recàrrecs sobre impostos directes
Recargos sobre impuestos directos

19

Impostos directes extingits
lmpuestos directos extinguidos

190

Contribucions territorials rústica i urbana
Contribuciones territoria/es rústica y urbana

191

Imp. sobre l'increment del valor dels terrenys
Imp. sobre el incremento del valor de los
terrenos

192

Llicència fiscal industrial i 11. f. professionals i artistes l Licencia Fiscal Industria/ y
l. F. de profesionales y artistas

193

Impost sobre radicació
lmpuesto sobre radicación

194

Altres l Otros

Cap. 11. Impostos indirectes
Cap. li. lmpuestos indirectos
20

Arbitri sobre la producció i la importació
Arbitrio sobre la producción y la importación

21

Impost ?ceneral indirecte canari
lmpues o general indirecta canario

22

Impost sobre determinats mitjans de transport
lmpuesto sobre determinados medios de
transporte

23

Impost sobre despeses sumptuàries
lmpuesto sobre gastos suntuarios

27

Recàrrecs sobre impostos indirectes
Recargos sobre impuestos indirectos

28

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

29

Impostos indirectes extingits
lmpuestos indirectos extinguidos

290

Impost sobre circulació de vehicles
lmpuesto sobre circu/ación de vehículos

291

Altres l Otros

Previsió
definitiva l

Drets
reconeguts/

Previsión
definitiva (4)

Derechos
reconocidos (4)

Recaptació líq. Recaptació líq.
exer. corrent/ exer. tancats/

Recaudación
liq. ejer.
corriente (4)

Recaudación
líq. ejer.
cerrados (4)

Aplicació

INGRESSOS

Aplicación

INGRES OS

Cap. Ill. Taxes i altres ingressos
Cap. Ill. Tasas y otros ingresos (7)

30

Vendes l Ventas

31

Taxes l Tasas

310

Llicències urbanístiques
Licencias urbanísticas

311

Altres l Otras
Preus públics per la P.restació de serveis
Pt:,efios flúb/icos por la prestación de ser-

34

VICIOS ( )

340

Proveïment d'aigua l Abastecimiento de agua

341

Clavegueram l Alcantaril/ado

342

Recollida d'escombraries
Recogida de basuras

343

Taxes hospitalàries l Tasas hospitalarias

344

Altres l Otras

35

Preus públics per la utilització privativa
Precios públicos por la utilización privativa (6)

36

Contribucions especials
Contribuciones especia/es

38

Reintegraments l Reintegros

39

Altres ingressos l Otros ingresos

390

Quotes urbanització l Cuotas Urbanización

391

Altres l Otros

Cap. IV. Transferències corrents
Cap. /V. Transferencias corrientes (8)

42

De l'Estat l Del Estado

420

De l'Administració general de l'Estat
De la Administracion general del Estado
Participació en tributs de l'Estat
420.0 Participación
en tributos del Estada

420.1 Altres transferències l Otras transferencias
421

D'org. autònoms administratius de l'Estat
De o. autónomos adminstrativos del Estada
De l'Institut Nacional d'Ocupació (INEM)
421.0 Del
Instituta Nacional de Empleo (INEM)

421.1 D'altres organismes l De o tros organismos
422

De la Seguretat Social
De la Seguridad Social

423

D'org. autònoms comercials, industrials,
financers o anàlegs de l'Estat l De o.
autónomos comerctafes, industria/es, financieros o analogos del Estada

424

D'empreses públiques i altres ens públics
De empresas públicas y otros entes públicos

43

D'organismes autònoms comercials, industrials, financers o anàlegs de l'entitat local
l De organismos autónomos comercia/es,
industria/es, financieros o analogos de la
entidad local

44

D'empreses de l'entitat local
De empresas de la entidad local

45

De comunitats autònomes (CA¿
De comunidades autónomas ( :A)

Previsió
definitiva l

Drets
reconeguts/

Previsión
definitiva (4)

Derechos
reconocidos (4)

Recaptació líq. Recaptació líq.
exer. corrent/ exer. tancats/
Recaudación
líq. ejer.
corriente (4)

Recaudación
líq. ejer.
cerrados (4)

Aplicació
Aplicación

451
453
454
455

46

INGRESSOS
INGRES OS

D'org. administratius de la CA

De o. administrativos de la CA

D'org. comercials, industrials, financers o
anàlegs de la CA
De o. comercia/es, industria/es, financieros o analogos de la CA
D'empreses públiques i altres ens públics
de la CA
De empresa5&úblicas y otros entes públicos de la :A

De l'Administració general de la CA

De la Administracion general de la CA

D'entitas locals l De entidades Joca/es

461

De diputacions, consells i cabi/dos insulars
De d1putaciones, consejos y cabi/dos insu/ares

462

D'ajuntaments l De ayuntamientos

463

De mancomunitats l De mancomunidades

464

De areas y corporaciones metropo/itanas

465
468

De comar9ues, consorcis, d'entitats locals
menors i d altres l De comarcas, consorcios,

D'àrees i corporacions metropolitanes

de entidades /oca/es menares y otras

47

D'empreses privades l De empresas privadas

48

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

49

De l'exterior l Del exterior
Cap. V. Ingressos patrimonials
Cap. V. lngresos patrimoniales
Ingressos de títols valors

50

lngresos de títu/os valores

51

lntereses de anticipos y préstamos concedídos

52

Interessos de dipòsits/ /ntereses de depósitos

53

Dividendos y participaciones en beneficios

54

Rentas de bienes inmuebles

55

Producte de concessions i aprofitaments
especials l Producto de concesiones y

Interessos de bestretes i préstecs concedits

Dividends i participacions en beneficis
Rendes de béns immobles

aprovechamientos especia/es

Altres ingressos patrimonials

59

Otros ingresos patrimonials

Cap. VI. Alienació d'inversions reals
Cap. VI. Enajenación de inversiones rea/es

60

De terrenys l De terrenos

61

Altres inversions reals

64

De inversiones de caracter inmaterial

Otras inversiones rea/es

D'inversions de caràcter immaterial

Cap. VII. Transferències de capital
Cap. VII. Transferencias de capital (8)

72

De l'Estat l Del Estado

720

De l'Administració general de l'Estat

De la Administracion general del Estado

Previsió
definitiva l
Previsión
definitiva (4)

Drets
Recaptació líq. Recaptació líq.
reconeguts/ exer. corrent/ exer. tancats/
Derechos
Recaudación
Recaudación
reconocidos (4)
liq. ejer.
liq. ejer.
corriente (4)
cerrados (4)

Aplicació
Ap/icación

721

INGRESSOS
INGRES OS

D'org. autònoms administratius de l'Estat
De o. autónomos administrativos del Estada
De l'Institut Nacional d'Ocupació (INEM)
721.0 Del
Instituta Nacional de Empleo (INEM)

721.1 D'altres organismes/ De atros organismos
722

De la Seguretat Social
De la Seguridad Social

723

D'organismes comercials, industrials, financers o anàlegs de l'Estat
De organismos comercia/es, industria/es,
financieros o analogos del Estada

724

D'empreses públiques i altres ens P.úblics
De empresas públicas y atros entes públicos

73

D'organismes comercials, industrials, financers o anàlegs de l'entitat local
De organismos comercia/es, industria/es, financieros o analogos de la entidad local

74

D'empreses de l'entitat local
De empresas de la entidad local

75

De comunidades autónomas

De comunitats autònomes

751

D'org. autònoms administratius de la CA
De o. autónomos administrativos de la CA

753

D'org. autònoms comercials, industrials,
financers o anàlegs de la CA
De o. autónomos comercia/es, industriales, financieros o analogos de la CA

754

D'empreses públiques i altres ens cúblics de
la CA/ De emfaresas públicas y o ros entes
públicos de a CA

755

De l'Administració sieneral de la CA
De la Administracion general de la CA

D'entitats locals l De entidades /oca/es

76

761

De diputacions, consells i cabi/dos insulars
De d1putaciones, consejos y cabi/dos insulares

762

D'ajuntaments l De ayuntamientos

763

De mancomunitats l De mancomunidades

764

D'àrees i corporacions metropolitanes
De areas y corporaciones metropolitanas

765768

De comar9ues, consorcis, d'entitats locals
menors i d altres l De comarcas, consorcios,
de entidades foca/es menares y otras

77

D'empreses privades l De empresas privadas

78

De famílies i institucions sense finalitats Iucratives l De familias e instituciones sin fines
de lucro

79

De l'exterior l Del exterior

Cap. Vlll. Actius financers
Cap. VII/. Activos financieros
Alienació de deute del sector fcúblic

80

Enajenación de deuda del sec or pública

800

A curt termini l A corto plazo

801

A mitjà i llarg termini l A medio y largo plazo

Alienació d'obli_gacions i bons fora del sector l Enajenacion de obligaciones y bonos

81

fuera del sector

810

A curt termini l A corto plazo

811

A mitjà i llarg termini l A medio y largo p/azo

Drets
Previsió
Recaptació líq. Recaptació líq.
definitiva l
reconeguts/
exer. corrent/ exer. tancats/
Derechos
Previsión
Recaudación
Recaudación
definitiva (4) reconocidos (4)
líq. ejer.
líq. ejer.
corriente (4)
cerrados (4)

Aplicació

INGRESSOS

Ap/icación

INGRESOS

Reintegrament de préstecs concedits al
sectorJcúblic l Reintegro de préstamos
conce 1dos al sector publico

82
820

A curt termini l A corto plazo

821

A mitjà i llarg termini l A medio y largo plazo
Reinte~rament de~réstecs

concedits fora
del sec or públic l eintegro de .P.,réstamos
concedidos fuera del sector publico

83
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 pública

85

Alienació d'accions fora del sector públic
Enajenación de acciones fuera del sector
púfJ/ico
Reintegrament de dipòsits i fiances constitu-

86

ïts

Reintegro de depósitos i fianzas constituidos

Romanent de Tresoreria
Remanente de Tesorería

87

Cap. IX. Passius financers

Cap. IX. Pasivos financieros
Emissió de deute interior
Emisión de deuda interior

90
900

A curt termini l A corto plazo

901

A mitjà i llarg termini l A medio y largo plazo
Préstecs rebuts de l'interior l Préstamos
recibidos del interior

91
910

A curt termini l A corto plazo

911

A mitjà i llarg termini l A medio y largo plazo
Emissió de deute públic exterior
Emisión de deuda pública exterior (9)

92
920

A curt termini l A corto plazo

921

A mitjà i llarg termini l A medio y largo plazo
Préstecs rebuts de l'exterior l Préstamos
recibidos del exterior (9)

93

94

930

A curt termini l A corto plazo

931

A mitjà i llarg termini l A medio y largo plazo
Dipòsits i fiances rebudes
Depósitos y fianzas recibidas
Total pressupost
Total presupuesto

Total ingressos exercicis anteriors
Total ingresos ejercicios anteriores (4)

Previsió
definitiva l

Drets
reconeguts/

Previsión
definitiva (4)

Derechos
reconocidos (4)

Recaptació líq. Recaptació líq.
exer. corrent/ exer. tancats/

Recaudación
líq. ejer.
corriente (4)

Recaudación
líq. ejer.
cerrados (4)

QUADRE D'EXISTÈNCIES l CUADRO DE EXISTENCIAS (10)
1. EXISTÈNCIES INICIALS EN CAIXES l BANCS (1-1-1997) ..................................................... .
EXISTENCIAS INIC/ALES EN CAJA Y BANCOS (1-1-1997) ................................................. .
2. INGRESSOS TOTALS ............................................................................................................
INGRESOS TOTALES ............................................................................................................
3.PAGAMENTS TOTALS .........................................................................................................
PAGOS TOTALES .................................................................................................................
4.EXISTÈNCIES FINALS EN CAIXES l BANCS (31-Xll-1997) ...................................................
EXISTENCIAS F/NALES EN CAJA Y BANCOS (31-Xll-1997)[1+2+3] ................................. .
Nota: quadre d'existències (10)

Nota: cuadro de existencias (1 O)

"Existències inicials en caixes i bancs": han de figurar les existències inicials en caixes i bancs tant del pressupost com d'ope. racions no pressupostàries (llevat valors).

"Existencias Inicia/es en Caía y Bancos": reflejaran las existencias inicia/es en Caja y Bancos tanto del presupuesto como
de operaciones no presupuestarias (excepto valores).

"Ingressos totals": recolliran el total d'ingressos recaptats
durant l'exercici que inclourà la recaptació líquida del pressupost de l'exercici corrent i de tancats, així com els ingressos per
operacions no pressupostàries (llevat valors), excloent-ne les
existències inicials a caixes i bancs que ja figuren en la partida
anterior.

"lngresos tota/es": recogeran el total de ingresos recaudados durante el ejercicio que incluira la recaudación líquida del
presupuesto del ejercicio corrieni"e y de cerrados así como los
ingresos por operaciones no presupuestarias (excepto valores),
excluidas las existencias inicia/es en caja y bancos que ya figuran en la partida anterior.

"Pagaments totals": inclouran el volum total dels pagaments
duts a terme durant l'any, integrats pels pagaments pressupostaris de l'exercici corrent i d'exercicis anteriors, així com pels
pagaments per operacions no pressupostàries (llevat valors).

"Pagos tota/es": induiran el volumen total de pagos realizados durante el año, integrados por los pagos presupuestarios
de ejercicio corriente y de ejercicios anteriores, así como por Jos
pagos por operaciones no presupuestarias (excepto valores).

"Existències finals": seran igual a les existències inicials més
la variació en caixes i bancs registrada durant l'exercici. (Existències finals= existències inicials+ ingressos totals - pagaments
totals.)

"Existencias fina/es": seran igual a la existencias inicia/es mas
la variación en caja y bancos registrada durante el ejercicio. (Existencias fina/es = existencias inicia/es + ingresos tota/es - pagos
tota/es.)

OPERACIONS DE TRESORERIA A CURT TERMINI PRESSUPOSTARIES l NO PRESSUPOSTARIES (11)
OPERACIONES DE TESORERIA A CORTO PLAZO PRESUPUESTARIAS Y NO PRESUPUESTARIAS (11)

Saldo viu a 1-1-1997
Préstecs rebuts
Saldo vivo a 1-1-1997 Préstamos recibidos

Préstecs amortitzats
Préstamos amortizados

Variació neta
Variación neta

Saldo viu a 31-Xll-1997
Saldo vivo a 31-Xll-1997

Nota: operacions de Tresoreria a curt termini pressupostàries
i no pressupostàries (11)

Nota: operaciones de Tesorería a corto p/azo presupuestarias
y no presupuestarias (11)

"Préstecs": el saldo viu a 1-1-1997 recull els préstecs rebuts
en exercicis anteriors i que estan pendents d'amortitzar en l'esmentada data.

"Préstamos": el saldo vivo a 1-1-1997 recoge los préstamos
recibidos en ejercicios anteriores y que estan pendientes de
amortizar en dicha fecha.

Els préstecs rebuts indiquen els préstecs efectivament formalitzats i desemborsats en l'exercici.

Los préstamos recibidos reflejan los préstamos efectivamente formalizados y desembolsados en el ejercicio.

Els préstecs amortitzats recullen les amortitzacions fetes en
l'exercici, tant de préstecs formalitzats al 1997 com en exercicis
anteriors.

Los préstamos amortizados recogen las amortizaciones realizadas en el ejercicio, tanto de préstamos formalizados en 1997
como en ejercicios anteriores.

La variació neta expressa l'increment o la disminució que,
durant l'exercici, han experimentat els préstecs vius de l'entitat, i que s'obté per la diferència entre les dues columnes anteriors (préstecs rebuts - préstecs amortitzats).

La variación neta expresa el incremento o disminución, que
durante el ejercicio, han experimentado los préstamos vivos de
la entidad, obteniéndose por la diferencia entre las dos columnas anteriores (préstamos recibidos - préstamos amortizados).

Si no fos possible determinar la quantia dels préstecs rebuts i
amortitzats (columnes 2 i 3 respectivament) serà suficient consignar la variació neta de l'exercici (columna 4).

Si no fuera posible determinar la cuantía de los préstamos
recibios y amortizados (columnas 2 y 3 respectivamente) sera suficiente con consignar la variacion neta del ejercicio (columna 4).

El saldo viu a 31-12-97 és el resultat d'afegir, al saldo existent
al començament de l'exercici, la variació neta obtinguda segons
allò que abans s'ha indicat.

El saldo vivo a 31-12-97 es el resu/tado de añadir al saldo
existente al comienzo del ejercicio, la variación neta obtenida
según lo señalado anteriormente.

"Línies de crèdit": en el cas de les línies de crèdit, per saldo
viu s'entén l'import corresponent a les quantitats dipositades i
pendents de reposar en la data considerada: 1-1-97 (1ª columna) i 31-12-97 (última columna).

"Líneas de crédito": en el caso de las líneas de crédito, por
saldo vivo se entiende el importe correspondiente a las cantidades dispuestas y pendientes de reponer en la fecha considerada: 1-1-97 (1ª columna) y 31-12-97 (última columna).

La variació neta serà la diferència entre els saldos vius al final
i al començament de l'exercici.

La variación neta sera la diferencia entre los saldos vivos al
final y al comienzo del ejercicio.

Les crides () que apareixen en alguns capítols i articles fan
referència a les intruccions de les pàgines 2 a 4.

Las llamadas () que aparecen en algunos capítulos y artículos hacen referencia a las instrucciones de las paginas 2 a 4.

La informació 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'Administració 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 Ill de la Llei del pla estadístic de Catalunya
1997-2000.

La información que contiene este cuestionario sera utilizada
a los únicos efectos de la e/aboración de las cuentas económicas del sector pública, competencia atorgada a la lntervención
General de la Administración del Estada en virtud del artícu/o
126, apartada e) del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria y de la e/aboración de las Cuentas Económicas del
Sector Pública de Cataluña de acuerdo con lo prevista 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 1997-2000.

Cal remetre el qüestionari abans del 31 d'octubre de 1998.

El cuestionario debera remitirse antes del 31 de octubre de 1998.

MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Generalitat de Catalunya
Departament d'Economia i Finances
Intervenció General

Codi
Código

Província
Província

Ajuntament d
Ayuntamiento de

Població de dret 31-Xll·l 997
Población de derecho

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
DE DESPESES CONSOLIDAT
EXERCICI 1997
LIQUIDAC/ÓN DEL PRESUPUESTO
DE GASTOS CONSOLIDADO
EJERC/CIO 1997
Corporacions locals de menys de 5.000 habitants
Corporaciones foca/es menores de 5.000 habitantes

Persona de contacte per a consultes l
Persona de contacto para consulta:
Telèfon l Teléfono:
Fax:

MOHDA 21-2

QÜESTIONARI MOHDA 21-2

CUEST/ONARIO MOHDA 21-2

La Intervenció General de l'Administració de l'Estat té encomanada, en virtut de l'article 126 (e) del text refós de la Llei
general pressupostària, l'elaboració dels comptes econòmics del
sector públic; de la mateixa manera que la Intervenció General
de la Generalitat té encomanada l'elaboració dels comptes econòmics del sector públic de Catalunya en virtut de l'article 80 e)
de la Llei de finances públiques de Catalunya.

La lntervención General de la Administración del Estado tiene encomendada, en virtud del art. 126 (e}, del texto refundido de
la Ley General Presupuestaria, la elaboración de las Cuentas Económicas del sector público. Asimismo la lntervención General de
la Generalidad tiene encomendada la e/aboración de las Cuentas
Económicas del Sector Público de Cataluña en virtud del art. 80 e)
de la Ley de Finanzas Públicas de Cataluña.

Tanmateix, el Reglament de la Comunitat Europea núm.
3605/93 del Consell, relatiu a l'aplicació del protocol sobre procediment aplicable en cas de dèficit excessiu, obliga els estats
membres a facilitar, en dades fixades, informació del dèficit de
les administracions públiques on s'integren les corporacions locals.

Asimismo, el Reglamento CE nº 3605193 del Consejo, relativo a la aplicación del protoco/o sobre procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo, obliga a los estados miembros a
remitir, en unas fechas fijadas, información del déficit de las
Administraciones públicas dentro de las que se integran las
Corporaciones Loca/es.

Amb la finalitat de complir les citades normes, aquest Centre sol·licita periòdicament informació de les diferents unitats
que integren el sector públic per al seu posterior tractament
d'acord amb la metodologia establerta pel Sistema europeu de
comptes econòmics integrats (SEC). Igualment, la Intervenció
General de la Generalitat de Catalunya necessita informació de
les corporacions locals corresponents al seu àmbit territorial per
a l'elaboració dels comptes del sector públic de Catalunya.

Con el fin de cumplir las citadas normas, este Centro solicita periódicamente información de las distintas unidades
que integran el sector público para su posterior tratamiento
con arreglo a la metodología establecida por el Sistema Europeo de Cuentas Económicas lntegradas (S.E.C). lgualmente, la intervenció General de la Generalitat de Catalunya debe
elaborar dichas cuentas referidas al sector público de Cataluña.

L'objectiu d'aquest qüestionari es obtenir les liquidacions
pressupostàries necessàries per elaborar els comptes de les corporacions locals, que es consoliden en l'àmbit estatal per fer els
comptes de les administracions públiques.

El objetivo de este cuestionario es obtener los datos de
liquidación presupuestaria necesarios para elaborar las cuentas
de las Corporaciones Locales, que se consolidan a nivel estatal
para realizar las Cuentas de las Administraciones públicas.

L'elaboració del qüestionari s'ha basat en la classificació
econòmica dels pressupostos de les corporacions locals, establerta per Ordre ministerial de 20 de setembre de 1989. Les
mínimes diferències que hi ha amb aquesta estructura pressupostària es deuen a la necessitat d'una desagregació més gran
d'alguns articles per imputar-les correctament a rúbriques de
comptabilitat nacional.

La e/aboración del cuestionario se ha basado en la clasificación económica de los presupuestos de las Corporaciones
Locales, establecida por Orden Ministerial de 20 de septiembre
de 1989. Las mínimas diferencias existentes con esta estructura
presupuestaria, se deben a la necesidad de una mayor
desagregación de a/gunos artículos para su correcta imputación a rúbricas de contabilidad nacional.

INSTRUCCIONS DE CARÀCTER GENERAL

/NSTRUCC/ONES DE CARACTER GENERAL

1. El qüestionari que remeti cada corporació local ha de
ser ÚNIC l CONSOLIDAT, és a dir, ha d'INCLOURE:

1. El cuestionario que remita cada Corporación Local debe
ser ÚNICO y CONSOLIDADO, es decir, que INCLUYA:

-Liquidació dels pressupostos de l'ajuntament.

-Liquidación de los Presupuestos del Ayuntamiento.

-Liquidació dels pressupostos dels organismes de caràcter administratiu dependents de la corporació, tant si
tenen personalitat jurídica pròpia com si no en tenen.

-Liquidación de los Presupuestos de los organismos de
caracter administrativo dependientes de la Corporación,
tengan o no personalidad jurídica propia.

No s'hi han d'incloure els pressupostos dels organismes que
tenen caràcter industrial o comercial. Les transferències corrents i de capital, que han rebut aquests organismes de la corporació local o dels seus organismes administratius dependents,
s'han de reflectir en els articles 43 i 73, respectivament.

No deben incluirse los presupuestos de los organismos que
tengan caracter industrial o comercia/. Las transferencias corrientes y de capital concedidas a estos organismos por la Corporación Local o por sus organismos administrativos dependientes se reflejaran en los artícu/os 43 y 73, respectivamente.

És especialment important l'exactitud de l'atribució de
les transferències corrents i de capital segons la procedència o la destinació, tenint en compte que cal consolidar totes les administracions públiques a escala nacional.

Es especialmente importante la exactitud de la atribución
de las transferencias corrientes y de capital según su procedencia o destino, teniendo en cuenta que a nivel nacional
debe efectuarse la consolidación de todas las Administraciones públicas.

2. No s'han d'emplenar les caselles ombrejades.

2. No hay que cumplimentar las casi/las sombreadas.

3. Cal consignar, en la casella corresponent de la primera pàgina de cada model, el nom, el telèfon i el fax de
la persona responsable de la informació a fi d'adreçar-nos-hi directament en cas que ens calgui fer qualsevol consulta.

3. En la primera pagina de cada modelo, se consignara en

4. LES DADES HAN DE FIGURAR EN MILIONS DE PESSETES
AMB DOS DECIMALS i cal arrodonir-les per excés o per
defecte. Ex.: 10.000 = 0,01; 6.000 = 0,01; 167.000 =O, 17;
25.581.000 = 25,58; 1.285.000 = 1,29.

4. LOS DATOS FIGURARAN EN MILLONES DE PESETAS CON
DOS DEC/MALES, redondeando por exceso o por defecto. Ej.: 10.000 = 0,01; 6.000 = 0,01; 167.000 =O, 17;
25.581.000 25,58; 1.285.000 1,29.

5. Cal emplenar les quatre columnes del qüestionari, i també els totals de capítol, d'article i la desagregació
d'aquests totals en els casos que se sol·liciti.

5. Deben rellenarse las cuatro columnas del cuestionario,
así como los tota/es del capítu/o, de artícu/o y la
desagregación de los mismos en los casos que se solicite.

En la columna CRÈDITS DEFINITIUS ha de figurar l'import dels pressupostos definitius de la corporació local i
els seus organismes administratius dependents.

En la columna CRÉDITOS DEFINIT/VOS debe figurar el importe de los Presupuestos definitivos de la Corporación Local y sus Organismos administrativos dependientes.

la casilla correspondiente, el nombre, teléfono y fax de
la persona responsable de Ja información, con el objeto
de dirigirnos a ella directamente, en caso de tener que
realizar alguna consulta.

=

=

Les OBLIGACIONS RECONEGUDES són els deutes amb càrrec al pressupost de la corporació local o dels seus organismes, sobre les quals li'n pot ser exigit el pagament.

Las OBLIGACIONES RECONOCIDAS son las deudas con
carga al Presupuesto de la Corporación Local o de sus organismos, sobre las cua/es puede serie exigida el pago.

Els PAGAMENTS EFECTUATS D'EXERCICI CORRENT són
formats per tots els pagaments de la corporació local
o els seus organismes dependents que s'han efectuat
durant l'exercici amb càrrec a obligacions reconegudes en aquest mateix exercici.

Los PAGOS REALIZADOS DE EJERCIC/O CORRIENTE estan formados por todos los pagos de la Corporación
Local o sus organismos dependientes, efectuados durante el ejercicio con carga a obligaciones reconocidas
en el mismo.

Els PAGAMENTS EFECTUATS D'EXERCICIS TANCATS recullen els desemborsaments efectuats durant l'exercici
amb càrrec a obligacions que es van conèixer en exercicis anteriors i van restar pendents de realització al
final d'aquests.

Los PAGOS REALIZADOS DE EJERCICIOS CERRADOS recogen los desembo/sos efectuados durante el ejercicio
con carga a obligaciones que se reconocieron en ejercicios anteriores y quedaron pendientes de rea/ízación
al finalizar los mismos.

Aquesta informació es presentarà amb el nivell de detall indicat en el qüestionari o, si aquest no fos possible, amb la màxima desagregació disponible.

Esta información se presentara con el nivel de detalle
señalado en el cuestionario o si este no fuera posible
con la maxima desagregación disponible.

Únicament en cas de no ser viable cap diferenciació,
s'ha d'emplenar la casella TOTAL PAGAMENTS D'EXERCICIS ANTERIORS amb l'import global.

Únicamente en el caso de no ser viable diferenciación
alguna, debera cump/ímentarse la casi/la TOTAL PAGOS
DE EJERCJCJOS ANTER/ORES por el importe global.

6. L'IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT NO HA D' APARÈIXER com a tal impost en els pressupostos de les corporacions locals.

6.

EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO NO DESE
APARECER como tal impuesto en los Presupuestos de
las Corporaciones Loca/es.

L'IVA SUPORTAT NO DEDUÏBLE en les operacions d'adquisició es considera com a cost més gran del bé o servei, la comptabilització del qual dóna lloc, per l'import
del preu net més l'IVA suportat, al reconeixement de
l'obligació (Regla 308.2 de la instrucció de comptabilitat per a Administració local).

El IVA SOPORTADO NO DEDUCIBLE, se considerara en
las operaciones de adquisición como mayor coste del
bien o servicio, su contabilización dara lugar, por el
importe del precio neto mas el IVA soportado, al reconocimiento de la oblígación (Regla 308.2 de la lnstrucción de Contabilidad para Administración Local).

L'IVA SUPORTAT DEDUÏBLE en les operacions d'adquisició de béns o serveis es considera com a operació NO
PRESSUPOSTÀRIA (Regla 308.3 de la instrucció de
comptabilitat per a Administració local).

El IVA SOPORTADO DEDUCIBLE en las operaciones de adquisición de bienes o servicios tendra la consideración de
operación NO PRESUPUESTARIA (Regla 308.3 de la lnstrucción de la Contabilidad para Administración Local).

7.

En el CAPÍTOL l, "Despeses de personal", i en el CAPÍTOL Ill, "Despeses financeres", se sol·licita la informació només a nivell d'article.

7. En el CAPITULO l, "Gastos de personal", y en el CAPITULO Ill, "Gastos financieros", se so/ícita la información a nivel de artículo.

8.

En el CAPÍTOL 11, "Despeses en béns corrents i serveis",
únicament s'ha separat l'article 23, "Indemnitzacions
per raó del servei".

8.

En el CAPITULO 11, "Gastos en bienes corrientes y servicios ", únicamente se ha separada el artícu/o 23,
"lndemnizaciones por razón del servicio".

9. En els CAPÍTOLS IV i VII, s'hi han suprimit els articles
que fan referència a les transferències entre l'ajuntament i els seus organismes administratius dependents.
La liquidació de pressupost que es demana és CONSOLIDADA, per la qual cosa cal haver eliminat les transferències internes.

9.

En los CAPITULOS IV y VII, se han eliminada los artículos que hacen referencia a las transferencias entre el
ayuntamiento y sus organismos administrativos dependientes. La /íquidación de presupuesto que pedimos es
CONSOLIDADA, por tanta las transferencias internas
deben haberse eliminada.

Les transferències als organismes autònoms administratius de l'Estat (Universitat d'Educació a Distància,
Consell Superior d'Esports, Instituta Nacional de Administración Pública, etc.) així com a l'Organisme Nacional de Loteries i Apostes de l'Estat (ONLAE), s'han d'incloure i detallar en el concepte 421.1 del capítol IV o
721.1 si són del capítol VII, llevat de les transferències
a l'INEM que s'han d'imputar al concepte 421.0 o
721.0, segons que es tracti de transferències corrents
o de capital.

Las transferencias dadas a los Organismos autónomos
administrativos del Estada (Universidad de Educación a
Distancia, Consejo Superior de Deportes, Instituta Nacional de Administración Pública, etc.) así como al Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado
(ONLAE), se induiran y detallaran en el concepto 421.1
del capítula /V o 721.1 sí son del capítula VII, salvo las
transferencias concedidas al INEM, que se imputaran al
concepto 421.0 o 721.0 según sean transferencias corrientes o de capital.

10. El CAPÍTOL VI, "Inversions reals", cal estructurar-lo de
la manera següent: l'article 64 s'inclou a la casella "Despeses i inversions de caràcter immaterial". Dels altres
articles se separa la inversió de terres, conceptes 610,
620, 630, 650, 660, 670, 680 i 690, que es consignarà a
la casella "Inversions en terrenys i béns naturals", de
la resta d'inversions, que s'inclouran en la rúbrica "Altres inversions reals".

10. El CAPITULO VI, "lnversiones rea/es", debe estructurarse
de la siguiente manera: el artículo 64 se incluira en la casi/la "Gastos e inversiones de caracter inmateriaf". De los
demas artículos de separara la inversión de terrenos, concep tos 61 O, 620, 630, 650, 660, 670, 680 i 690, que se
consignara en la casi/la "/nversiones en terrenos y bienes
natura/es", del resto de inversiones que se induiran en la
rúbrica "Demas inversiones rea/es".

11. En els CAPÍTOLS IV i VII, en uns casos s'han agrupat
diversos articles, en altres casos diversos conceptes dins
·un article, a fi de facilitar la tasca d'emplenar el qüestionari en la mesura possible.

11. En los CAPITULOS IVy VII, se han agrupada en unos casos
varios artículos, en otros varios conceptos dentro de un
artículo, con el fin de facilitar la labor de cumplímentar el
cuestionario en la medida de lo posible.

12. En el CAPÍTOL IX, els prèstecs i el deute de l'exterior
fan referència als adquirits amb MONEDA ESTRANGE-

RA.
13. Per resoldre qualsevol dubte podeu posar-vos en contacte amb Cristina Herrero, Nieves Arrocha, Lourdes Cuesta,
Antonio Vicente, Fuensanta Parejo, Miguel Plaza, Carmen
Gonzàlez, Rosa Quevedo i Carmen Martínez, de la
Subdirecció General d'Anàlisis i Comptes Econòmics del
Sector Públic, Intervenció General de l'Administración de
l'Estat, telèfon: (91) 411 60 08. Ext. 2337, 2351, 2338, 2454,
2455.

12. En el CAPITULO IX, los préstamos y deuda del exterior
hacen referencia a los adquiridos en MONEDA EXTRANJERA.
13. Para reso/ver cua/quier duda pueden ponerse en contacto con Cristina Herrero, Nieves Arrocha, Lourdes Cuesta, Antonio Vicente, Fuensanta Parejo, Miguel Plaza,
Carmén Gonzalez, Rosa Quevedo y Carmen Martínez, en
la Subdirección General de Ana/isis y Cuentas Económicas del Sector Público, lntervención General de la Administración del Estada, tfno.:(91) 4.11.60.08. Ext. 2337,
2351, 2338, 2454, 2455

AJUNTAMENTS DE MENYS DE 5.000 HABITANTS
AYUNTAMIENTOS MENORES DE 5.000 HAB/TANTES
AJUNTAMENT D
AYUNTAMIENTO DE

Codi
Código

Habitants 31-Xll-1997
Habitantes

Aplicació
Aplicación

DESPESES
GASTOS

Cap. l. Despeses de personal
Cap. l. Gastos de personal (7)

10

Alts càrrecs l Altos cargos

11

Personal eventual de gabinets
Personal eventual de gabinetes

12

Personal funcionari l Personal funcionarío

13

Personal laboral l Personal laboral

14

Altre personal l Otro personal

15

Incentius al rendiment
lncentivos al rendimiento

16

Quotes( prestacions i des~eses socials a càrrec de 'ocupador l Cuo as, prestaciones y
gastos socíales a cargo del empleador

Cap. ~l. Despeses en béns corrents i
serveis
Cap. li. Gastos en hienes corrientes y
servicios (8)

20
21
22

Arrendaments, reparacions, manteniment
i conservació, material, subministraments
i altres l Arrendamientos, reparacíone5r.
man-J:e.nimiento y conservacíón, matería,
sumin1stros y otros

23

Indemnitzacions per raó del servei
lndemnizacíones por razón del servicío

Cap. Ill. Despeses financeres
Cap. Ill. Gastos financieros (7)

30

De deute interior l De deuda interior

31

De préstecs de l'interior
De préstamos del interior

34

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

Cap. IV. Transferències corrents
Cap. /V. Transferencias corrients

42

A l'Estat l Al Estada

420

A l'Administració general de l'Estat
A la Administracíon General del Estado

421

A org. autònoms administratius de l'Estat.
A o. autónomos administrativos del Estado
A l'Institut Nacional d'Ocupació (INEM)
421.0 Al
lnstituto Nacional de Empleo (INEM)

421.1 A altres organismes l A otros organismos
422

A la Seguretat Social l A la Seguridad Social

Crèdits
Obligacions
Pagam. fets
definitius l
reconegudes/ exer. corrent/
Créditos
Obligaciones
Pagos
definitivos (S) reconocidas (S) realizados ejer.
corriente (S)

Pagam. fets
exer. tancats/
Pagos
realizados ejer.
cerrados (S)

Aplicació

DESPESES

Ap/icación

GASTOS

423
424

Crèdits
definitius l

A org. autònoms comercials, industrials,
financers o anàleW, empreses públiques 1
altres ens púb ics de l'Estat l A o.
autónomos comercia/es, industria/es,
financieros o ana/ogos, empresas públicas
y otros entes públicos del Estado

43
44

A org. autònoms comercials, industrials, financers o anàlegs i empreses de l'entitat
local l A o. autónomos comercia/es, industria/es, financieros o ana/ogos i empresas
de la entidad local

45

A comunitats autònomes {CA}
A comunidades autónomas (CA)

451

A org. autònoms administratius de la CA
A o. autónomos administrativos de la CA

453
454

A org. autònoms comercials, industrials1
financers o anàle?s, empresesl'.úbliques 1
altres ens púb ics de la A l A o.
autónomos comercia/es, industria/es,
financieros o analogos, emiresas públicas
y otros entes públicos de la A

455

A l'Administració general de la CA
A la Administracion general de la CA

46

A entitats locals l A entidades foca/es

461

A diputacions, consells i cabi/dos insulars
A diputaciones, consejos y cabi/dos insu/ares

462

A ajuntaments l A ayuntamientos

463468

A mancomunitats, àrees i corf;oracions
metropolitanes, consorcis, enti ats locals
menors i altres l A mancomunidades,
areas y corporaciones metropolitanas,
cosorc1os, entidades foca/es menores y
otras

47

A empreses privades l A empresas privadas

48

A famílies i institucions sense finalitats Iucratives
A familias e intituciones sin fines de lucro

49

A l'exterior l Al exterior

Cap. VI. Inversions reals
Cap. VI. lnversiones rea/es (10)
Despeses i inversions de caràcter immaterial
Gastos e inversiones de caracter inmaterial

64

600
690
601
692

Inversions en terrenys i béns naturals
lnversiones en terrenos y bienes natura/es
Altres inversions reals
Demas inversiones rea/es

Cap. VII. Transferències de capital
Cap. VII. Transferencias de capital (9)
A l'Estat
Al Estado

72

720

A l'Administració general de l'Estat
A la Administracion general del Estado

721

A org. autònoms administratius de l'Estat
A o. autónomos administrativos del Estado

721.0 A l'Institut Nacional d'Ocupació

{INE~

Al Instituta Nacional de Emp/eo (!NE ~

721.1 A altres organismes l A otros organismos
722

A la Seguretat Social l A la Seguridad Social

723
724

A org. autònoms comercials, industrials, financers o anàle~s, emeeses públiques l altres ens públics e l'Es at/ A o. autónomos
comercia/es, industria/es, financieros o
analogos, emfsresas públicas y otros entes
públicos del stado

Obligacions
reconegudes/

Pagam. fets
exer. corrent/

Pagam. fets
exer. tancats/

Créditos
Ob/igaciones
Pagos
definitivos (5) reconocidas (S) realizados ejer.
corriente (S)

Pagos
realizados ejer.
cerrados (S)

Aplicació
Aplicación

DESPESES
GASTOS

Crèdits
Obligacions
Pagam. fets
definitius l
reconegudes/ exer. corrent/
Ob/igaciones
Créditos
Pagos
definitivos (S) reconocidas (S) realizados ejer.
corriente (S)

A org. autònoms comercials, industrials, financers o anàlegs i empreses de l'entitat
local l A o. autónomos comercia/es, industria/es, financieros o analogos i empresas
de la entidad local

73
74

A comunitats autònomes (CA¿
A comunidades autónomas ( A)

75

751

A org. autònoms administratius de la CA
A o. autónomos administrativos de la CA

753
754

A org. autònoms comercials, industrials 1
financers o anàle~s, empreses~úbliques 1
altres ens púb ics de la A l A o.
autónomos comercia/es, industria/es,
financieros o analogos, emiresas públicas
y otros entes púb/icos de la A

755

A l'Administració general de la CA
A la Administracion general de la CA

76

A entitats locals l A entidades Joca/es

761

A diputacions, consells i cabi/dos insulars
A diputacíones, consejos y cabi/dos insulares

762

A ajuntaments l A ayuntamientos

763768

A mancomunitats, àrees i corporacions
metropolitanes, consorcis, entitats locals
menors i altres l A mancomunidades,
areas y corporaciones metropolitanas,
cosorc1os, entidades /oca/es menores y
otras

77

A empreses privades l A empresas privadas

78

A famílies i institucions sense finalitats Iucratives
A familias e intituciones sin fines de lucro

79

A l'exterior l Al exterior

Cap. Vlll. Actius financers
Cap. VII/. Activos financieros
80

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

81

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

82

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

820

A curt termini l A corto plazo

821

A mitjà i llarg termini l A medio y largo plazo

f

Concessió de préstecs fora del sector úblic
Concesión de préstamos fuera de sector
público

83
830

A curt termini l A corto plazo

831

A mitjà i llarg termini l A medio y largo p/azo

84

Constitució de dipòsits i fiances
Constitución de depósitos y fianzas

85

Adquisició d'accions dins el sector públic
Adquisición de acciones dentro de sector
púb/ico
·

86

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

Pagam. fets
exer. tancats/
Pagos
realizados ejer.
cerrados (S)

Aplicació
Ap/icación

DESPESES
GASTOS

Cap. IX. Passius financers
Cap. IX. Pasivos financieros
90

Amortizació de deute
Amortización de deuda

91

Amortització de préstecs
Amortización de préstamos
910

A curt termini l A corto plazo

911

A mitjà i llarg termini l A medio y largo plazo

92

Amortització de deute exterior
Amortización de deuda exterior (12)

93

Amortització de préstecs de l'exterior
Amortización de préstamos del exterior
(12)

94

Devolució de dipòsits i fiances
Devolución de depósitos y fianzas
Total pressupost l Total presupuesto

Total pagments d'exercicis anteriors
Total pagos de ejercicios anteriores (5)

Crèdits
inicials l
Créditos
inicia/es (S)

Obligacions
Pagam. fets
reconegudes/ exer. corrent/
Ob/igaciones
Pagos
reconocidas (S) realizados ejer.
corriente (5)

Pagam. fets
exer. tancats/
Pagos
realizados ejer.
cerrados (S)

ORGANISMES AUTÒNOMS ADMINISTRATIUS l
ALTRES ENTITATS ADMINISTRATIVES
DEPENDENTS DE LA CORPORACIÓ LOCAL

ORGAN/SMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRAT/VOS
Y DEMAS ENTIDADES ADMINISTRAT/VAS
DEPENDIENTES DE LA CORPORAC/ÓN LOCAL

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

Debera especificarse el nombre de cada uno de los Organismos autónomos administrativos y demas Entidades administrativas dependientes de la Corporación Local, cuyos presupuestos se reflejan CONSOLIDADOS junto con el de la Corporación Local en este cuestionario. En caso de no existir algún
Organismo Autónomo Administrativa dependiente de la Corporación Local debera hacerse constar de foma expresa.

Entitats administratives l Entidades Administrativas

2

3
4

5
6
7
8

9

1o

·····································································································································································································

Les crides () que apareixen en alguns capítols i articles fan referència a les intruccions de les pàgines 3 a 5. l Las l/amadas () que
aparecen en algunos capítulos y artículos hacen referencia a las instrucciones de las paginas 3 a 5.

La informació 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'Administració 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 Ill de la Llei del pla estadístic de Catalunya 1992-1995. /La
información que contiene este cuestionario sera utilizada a los únicos efectos de la e/aboración de las cuentas económicas del
sector pública, competencia atorgada a la lntervención General de la Administración del Estada en virtud del artícu/o 126,
apartada e) del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria y de la elaboración de las Cuentas Económicas del Sector Púb/íco
de Cataluña de acuerdo con lo prevista 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 1997-2000.
Cal remetre el qüestionari abans del 31 d'octubre de 1998. l El cuestionario debera remitirse antes del 31 de octubre de 1998.

MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Generalitat de Catalunya
Departament d'Economia i Finances
Intervenció General

Codi
Código

Província
Província

Ajuntament d
Ayuntamiento de

Població de dret 31-Xll-1997
Población de derecho

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
D'INGRESSOS CONSOLIDAT
EXERCICI 1996
LJQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
DE INGRESOS CONSOLIDADO
EJERCICIO 1997
Corporacions locals de menys de 5.000 habitants
Corporaciones foca/es menores de 5.000 habitantes

Persona de contacte per a consultes:
Persona de contacto para consulta:
Telèfon l Teléfono:
Fax:

MOHDA 20-2

QÜESTIONARI MOHDA 20-2

CUEST/ONAR/O MOHDA 20-2

La Intervenció General de l'Administració de l'Estat té encomanada, en virtut de l'article 126 (e) del text refós de la Llei
general pressupostària, l'elaboració dels comptes econòmics del
sector públic; de la mateixa manera que la Intervenció General
de la Generalitat té encomanada l'elaboració dels comptes econòmics del sector públic de Catalunya en virtut de l'article 80 e)
de la Llei de finances públiques de Catalunya.

La lntervención General de la Administración del Estado tiene encomendada, en virtud del art. 126 (e), del texto refundido de
Ja Ley General Presupuestaria, Ja elaboración de Jas Cuentas Económicas del sector pública. Asimismo Ja lntervención General de
Ja Generalidad tiene encomendada Ja elaboración de las Cuentas
Económicas del Sector Pública de Cataluña en virtud del art. 80 e)
de la Ley de Finanzas Públicas de Cataluña.

Tanmateix, el Reglament de la Comunitat Europea núm.
3605/93 del Consell, relatiu a l'aplicació del protocol sobre procediment aplicable en cas de dèficit excessiu, obliga els estats
membres a facilitar, en dades fixades, informació del dèficit de
les administracions públiques on s'integren les corporacions locals.

Asimismo, el Reglamento CE nº 3605193 del Consejo, relativa a Ja aplicación del protoco/o sobre procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo, obliga a Jos estados miembros a
remitir, en unas fechas fijadas, información del déficit de las
Administraciones públicas dentro de Jas que se integran Jas
Corporaciones Locales.

Amb la finalitat de complir les citades normes, aquest Centre sol·licita periòdicament informació de les diferents unitats
que integren el sector públic per al seu posterior tractament
· d'acord amb la metodologia establerta pel Sistema europeu de
comptes econòmics integrats (SEC). Igualment, la Intervenció
General de la Generalitat de Catalunya necessita informació de
les corporacions locals corresponents al seu àmbit territorial per
a l'elaboració dels comptes del sector públic de Catalunya.

Con el fin de cumplir Jas citadas normas, este Centro solicita periódicamente información de Jas distintas unidades
que integran el sector pública para su posterior tratamiento
con arreglo a Ja metodo/ogía establecida por el Sistema Europea de Cuentas Económicas lntegradas (S.E.C). lgualmente, Ja intervenció General de Ja Generalitat de Catalunya debe
elaborar dichas cuentas referidas al sector pública de Cataluña.

L'objectiu d'aquest qüestionari es obtenir les liquidacions
pressupostàries necessàries per elaborar els comptes de les corporacions locals, que es consoliden en l'àmbit estatal per fer els
comptes de les administracions públiques.

El objetivo de este cuestionario es obtener los datos de
liquidación presupuestaria necesarios para elaborar Jas cuentas
de Jas Corporaciones Locales, que se consolidan a nive/ estatal
para realizar las Cuentas de las Administraciones públicas.

L'elaboració del qüestionari s'ha basat en la classificació
econòmica dels pressupostos de les corporacions locals, establerta per Ordre ministerial de 20 de setembre de 1989. Les
mínimes diferències que hi ha amb aquesta estructura pressupostària es deuen a la necessitat d'una desagregació més gran
d'alguns articles per imputar-les correctament a rúbriques de la
comptabilitat nacional.

La elaboración del cuestionario se ha basada en Ja clasificación económica de los presupuestos de las Corporaciones
Locales, establecida por Orden Ministerial de 20 de septiembre
de 1989. Las mínimas diferencias existentes con esta estructura
presupuestaria, se deben a la necesidad de una mayor
desagregación de a/gunos artícu/os para su correcta imputación a rúbricas de contabilidad nacional.

INSTRUCCIONS DE CARÀCTER GENERAL

INSTRUCC/ONES DE CARACTER GENERAL

1. El qüestionari que remeti cada corporació local ha de
ser ÚNIC l CONSOLIDAT, és a dir, ha d'INCLOURE:

1. El cuestionario que remita cada Corporación Local debe

ser ÚNICO y CONSOLIDADO, es decir, que /NCLUYA:

-Liquidació dels pressupostos de l'ajuntament.

-Liquidación de Jos Presupuestos del Ayuntamiento.

-Liquidació dels pressupostos dels organismes de caràcter administratiu dependents de la corporació, tant si
tenen personalitat jurídica pròpia com si no en tenen.

-Liquidación de Jos Presupuestos de Jos organismos de
caracter administrativa dependientes de la Corporación,
tengan o no personalidad jurídica propia.

No s'hi han d'incloure els pressupostos dels organismes
que tenen caràcter industrial o comercial. Les transferències corrents i de capital, que han rebut aquests organismes de la corporació local o dels seus organismes
administratius dependents, s'han de reflectir en els articles 43 i 73, respectivament.

No deben incluirse Jos presupuestos de Jos organismos
que tengan caracter industrial o comercia/. Las transferencias corrientes y de capital concedidas a estos organismos por Ja Corporación Local o por sus organismos
administrativos dependientes se ref/ejaran en Jos artículos 43 y 73, respectivamente.

És especialment important l'exactitud de l'atribució de
les transferències corrents i de capital segons la procedència o la destinació, tenint en compte que cal consolidar totes les administracions públiques a escala nacional.

Es especialmente importante la exactitud de la atribucíón de Jas transferencías corrientes y de capital según
su procedencia o destino, teniendo en cuenta que a nivel nacional debe efectuarse Ja consolidacíón de todas
las Administracíones públicas.

2. No s'han d'emplenar les caselles ombrejades.

2. No hay que cumplimentar Jas casi/las sombreadas.

3. Cal consignar, en la casella corresponent de la primera pàgina de cada model, el nom, el telèfon i el fax de
la persona responsable de la informació a fi d'adreçar-nos-hi directament en cas que ens calgui fer qualsevol consulta.

3. En la primera pagina de cada modelo, se consignara en
Ja casil/a correspondiente, el nombre, te/éfono y fax de
Ja persona responsable de Ja información, con el objeto
de dirigirnos a ella directamente, en caso de tener que
realizar alguna consulta.

4. LES DADES S'HAN D'INDICAR EN MILIONS DE PESSETES
AMB DOS DECIMALS i cal arrodonir-les per excés o per
defecte. Ex.: 35.786 = 0,04; 1.597.000 = 1,60; 272.750 =
0,27; 78.321 000 = 78,32.

4. LOS DATOS FIGURARAN EN MILLONES DE PESETAS CON
DOS DEC/MALES, redondeando por exceso o por detecto. Ej.: 35.786 = 0,04; 1.597.000 = 1,60; 272.750 = 0,27;
78.321.000 = 78,32.

5. Cal emplenar les quatre columnes del qüestionari i també els totals de capítol, d'article i la desagregació
d'aquests totals en els casos que se sol·liciti.

5. Deben rellenarse Jas cuatro columnas del cuestionario,
así como los tota/es del capítula, de artícu/o y Ja
desagregación de los mismos en los casos que se solicíte.

La columna PREVISIÓ DEFINITIVA ha d'incloure el pressupost definitiu de la corporació local i els seus organismes administratius.

La columna PREVISIÓN DEFINITIVA debe induir el importe
resultante del presupuesto definitiva de la Corporación Local y sus organismos administrativos.

Els DRETS RECONEGUTS són els ingressos de la corporació i els seus organismes, respecte als quals ja ha nascut
una obligació del deutor i per tant se'n pot exigir el cobrament.

Los DERECHOS RECONOCIDOS son los ingresos de la
Corporación y sus organismos, respecto de los cua/es ya
ha nacido una obligación del deudor y por lo tanto puede exigirse el cobro de los mismos.

La RECAPTACIÓ LÍQUIDA DE L'EXERCICI CORRENT és formada per tots els ingressos efectuats per drets reconeguts en l'exercici corrent de la corporació local i els seus
organismes autònoms administratius, excloent-ne les
devolucions efectuades a càrrec seu.

La RECAUDACIÓN LÍQUIDA DE EJERCICIO CORRIENTE esta
formada por todos los ingresos efectuados por derechos
reconocidos en el ejercicio corriente por la Corporación
Local y sus organismos autónomos administrativos, menos
las devoluciones efectuadas con cargo a los mismos.

La RECAPTACIÓ LÍQUIDA D'EXERCICIS TANCATS recull els
cobraments d'aquest drets que es van reconèixer en exercicis anteriors i van restar pendents d'ingrés al final
d'aquests.

La RECAUDACIÓN LÍQUIDA DE EJERCICIOS CERRADOS
recoge los cobros de aquel/os derechos que se reconocieron en ejercicios anteriores y quedaron pendientes de
ingreso al final de los mismos.

Aquesta informació es presentarà amb el nivell de detall indicat en el qüestionari o, si això no fos possible,
amb el màxim nivell de desagregació disponible.

Esta información se presentara con el nivel de detalle
señalado en el cuestionario o si este no fuera posible
con el maximo nivel de desagregación disponible.

Únicament en cas de no ser viable cap diferenciació, caldrà emplenar la casella "TOTAL INGRESSOS EXERCICIS
ANTERIORS" amb l'import global.

Únicamente en el caso de no ser viable diferenciación
alguna, debera cumplimentarse la casi/la TOTAL INGRESOS EJERCIC/OS ANTER/ORES por el importe global.

6. L'IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT NO HA D'APARÈIXER
com a tal impost en els pressupostos de les corporacions
locals.

6. EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO NO DEBE APARECER como tal impuesto en los Presupuestos de las Corporaciones Locales.

L'IVA TRANSFERIT en cap cas no pot formar part del pressupost d'ingressos de l'entitat, sinó que ha de tenir sempre caràcter NO PRESSUPOSTARI (Regla 310.1 de la instrucció de comptabilitat per a Administració local).

El IVA REPERCUTIDO en ningún caso formara parte del
Presupuesto de lngresos de la Entidad, teniendo siempre caracter NO PRESUPUESTARIO (Regla 310.1 de la lnstrucción de la Contabilidad para Administración Local).

Els conceptes 20 "Arbitri sobre la producció i la importació", 21 "Impost general indirecte canari" i 22 "Impost sobre determinats mitjans de transport" només
han de ser emplenats per les corporacions locals canàries.

Los conceptos 20 "Arbitrio sobre la Producción y la lmportación ", 21 "lmpuesto General Indirecta Canario" y
22 "lmpuesto sobre determinados medios de transporte" só/o han de cumplimentarse por las Corporaciones
Locales de Canarias.

7. El CAPÍTOL Ill, "Taxes i altres ingressos" té la nova estructura. La compensació anual per part de TELEFÒNICA
s'ha d'incloure en l'article 35, "Preus públics per la utilització privativa". Altrament, cal especificar-ne l'import i
la partida pressupostària en què és inclosa.

7. El CAPÍTULO Ill Tasas y otros ingresos, tiene Ja nueva estructura. La compensación anual por parte de TELEFÓNICA debe
incluirse en el artícu/o 35 "Precios públicos por utilización privativa". De no ser así, debera especificarse el importe de la
misma y Ja partida presupuestaria en que esta incluida.

8. En els CAPÍTOLS IV i VII, corresponents a transferències
corrents i de capital, s'han eliminat els articles que fan
referència a transferències entre la corporació local i els
seus ens de caràcter administratiu dependents, ja que el
qüestionari inclou la liquidació del PRESSUPOST CONSOLIDAT de la corporació local i els seus organismes administratius; per tant, cal haver eliminat prèviament les
transferències internes.

B. En los CAPÍTULOS IV y VII, correspondientes a transferencias corrientes y de capital, se han e/iminado Jos artículos referidos a transferencias entre Ja Corporación Local y sus entes de caracter administrativo dependientes,
ya que el cuestionario incluye la liquidación del PRESUPUESTO CONSOLIDADO de la Corporación Local y sus
organismos administrativos; por tanto Jas transferencias
internas deben haberse eliminado previamente.

Les transferències que reben els ajuntaments per participació en els tributs de l'Estat (antic FNCM) s'han d'imputar en el concepte 420.

Las transferencias que reciben los Ayuntamientos por
participación en los Tributos del Estado (antiguo FNCM)
deben imputarse al concepto 420.

Les transferències rebudes d'organismes autònoms administratius de l'Estat (Consell Superior d'Esports, Universitat d'Educació a Distància, lnstituto Nacional de
Administración Pública, etc.) així com les rebudes de l'Organisme Nacional de Loteries (ONLAE), s'han d'incloure
i detallar en el concepte 421.1 si són del capítol IV o 721.1
si són del capítol VII, llevat de les transferències rebudes
de l'Institut Nacional d'Ocupació (INEM) que s'han d'imputar al concepte 421.0 o 721.0, segons que es tracti de
transferències corrents o de capital.

Las transferencias recibidas de Jos Organismos autónomos administrativos del Estado (Consejo Superior de
Deportes, Universidad de Educación a Distancia, Instituta Nacional de Administración Pública, etc.) así como Jas
recibidas del Organismo Nacional de Loterías (ONLAE),
se incluiran y detallaran en el concepto 421.1 del capítulo IV o 721.1 si son del capítulo VII, salvo las transferencias recibidas del lnstituto Nacional de Empleo (INEM),
que se imputaran al concepto 421.0 o 721.0 según sean
transferencias corrientes o de capital.

Les transferències rebudes de l'INSERSO s'han de detallar en el concepte 422 o 722.

Las transferencias recibidas del JNSERSO deben detallarse
en Jos conceptos 422 o 722.

Les transferències rebudes de la Unió Europea (UE) s'han
de detallar en els articles 49 o 79.

Las transferencias recibidas de Ja Unión Europea (UE) deben detal/arse en Jos artículos 49 o 79.

9. En el CAPÍTOL VI cal separar l'alienació de terrenys i d'actius de caràcter immaterial (article 60) de l'alienació de
la resta d'inversions reals (article 61).

9. En el CAPÍTULO VI, hay que separar Ja enajenación de terrenos y activos de caracter inmateria/ (artícu/o 60), de la
enajenación del resto de inversiones rea/es (artículo 61).

10. En els CAPÍTOLS IV i VII s'ha agrupat la informació a fi
de facilitar la tasca d'emplenar el qüestionari.

10. En los CAPÍTULOS IV y VII se ha agrupado la informacíón
con el fin de facilitar la cumplimentacíón del cuestionario.

11. En el CAPÍTOL IX, els préstecs i el deute de l'exterior fan
referència als adquirits amb MONEDA ESTRANGERA.

11. En el CAPITULO IX, los préstamos y deuda del exterior
hacen referencia a los adquiridos en MONEDA
EXTRANGERA.

12. Al final del qüestionari hi ha un quadre en el qual es demana
informació sobre les existències en caixes i bancs, com també
els ingressos i els pagaments de l'exercici. Podeu seguir les notes
adjuntes pel que fa a la informació sol·licitada.
13. Les corporacions locals podran, d'acord amb l'establert
en l'article 52 de la Llei 39/1988, reguladora de les hisendes locals, concertar operacions de tresoreria a termini
no superior a l'any, per tal de cobrir dèficits temporals
de liquiditat derivats de les diferències de venciment dels
seus pagament i ingressos. ESPECIFIQUEU, en el quadre
que s'inclou al final d'aquest qüestionari, si aquesta corporació local ha concertat aquest tipus d'operacions
durant l'exercici 1995, amb independència del registre
comptable en què estiguin comptabilitzades (pressupostàries o no pressupostàries).
14. Per resoldre qualsevol dubte podeu posar-vos en contacte
amb Cristina Herrero, Nieves Arrocha, Lourdes Cuesta,
Antonio Vicente, Fuensanta Parejo, Miguel Plaza, Carmen
Gonzalez, Rosa Quevedo i Carmen Martínez, de la
Subdirecció General d'Anàlisis i Comptes Econòmics del
Sector Públic, Intervenció General de l'Administración de
l'Estat, telèfon: (91) 411 60 08. Ext. 2337, 2351, 2338, 2454,
2455.

12. Al final del cuestionario aparece un cuadro en el que se
pide informacíón sobre las existencias de Cajas y bancos,
así como los ingresos y pagos del ejercicio. Sigan las notas adjuntas sobre la información solicitada.
13. Las Corporaciones Locales podran, de acuerdo con lo
establecido en el art. 52 de la Ley 3911988, reguladora
de las Haciendas Loca/es, concertar operaciones de Tesorería por pi azo no superior a un año, para cubrir déficits temporales de /iquidez derivados de las diferencias
de vencimiento de sus pagos e ingresos. ESPECIFICAR en
el cuadro que se incluye al final de este cuestionario, si
esa Corporación Local ha concertado ese tipo de operaciones durante el ejercicio 1995 con independencia del
registro contable en el cua/ estén contabi/izadas (presupuestarias o no presupuestarias).
14. Para reso/ver cualquier duda pueden ponerse en contacto con Cristina Herrero, Nieves Arrocha, Lourdes Cuesta, Antonio Vicente, Fuensanta Parejo, Miguel Plaza,
Carmén Gonzalez, Rosa Quevedo y Carmen Martínez, en
la Subdirección General de Analisis y Cuentas Económicas del Sector Público, Jntervención General de la Administración del Estada, tfno.:(91) 4.11.60.08. Ext. 2337,
2351, 2338, 2454, 2455

AJUNTAMENTS DE MENYS DE 5.000 HABITANTS
AYUNTAMIENTOS MENORES DE 5.000 HAB/TANTES
AJUNTAMENT D
AYUNTAMIENTO DE

Habitants 31-Xll-1997
Habitantes

Codi
Código
Aplicació

INGRESSOS

Aplicación

INGRES OS

Previsió
definitiva l

Previsión
definitiva (S)

Cap. l. Impostos directes
Cap. l. lmpuestos directos
Sobre el capital

11

Sobre el capital
Impostos sobre béns immobles

112

lmpuestos sobre hienes inmueb/es

113

Imp. sobre vehículos de tracción mecanica

114

Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Impost sobre l'increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana

lmpuesto sobre el incremento del valor de
los terrenos de naturaleza urbana
Impost sobre activitats econòmiques

13

lmpuesto sobre Actividades Económicas

19

lmpuestos directos extinguidos

Impostos directes extingits

190

Contribucions territorials rústica i urbana

191

Imp. sobre el incremento del valor de los
terrenos

192

Llicència fiscal industrial i 11. f. professionals i artistes l Licencia Fiscal Industria/ y
L. F. de profesionales y artistas

193

lmpuesto sobre radicación

194

Altres l Otros

Contribuciones territoria/es rústica y urbana

Imp. sobre l'increment del valor dels terrenys

Impost sobre radicació

Cap. 11. Impostos indirectes
Cap. li. lmpuestos indirectos
Arbitri sobre la producció i la importació

20

Arbitrio sobre la producción y la importación

21

lmpues o general indirecto canario

22

Impost sobre determinats mitjans de transport l lmpuesto sobre determinados

23

lmpuesto sobre gastos suntuarios

28

Impost sobre construccions, instal·lacions i
obres/ lmpuesto sobre construcciones, ins-

29

lmpuestos indirectos extinguidos

Impost ?ceneral indirecte canari

medios de transporte

Impost sobre despeses sumptuàries

ta/adones y obras

Impostos indirectes extingits

Impost sobre circulació de vehicles

290

lmpuesto sobre circulación de vehículos

291

Altres l Otros

Drets
reconeguts/

Recap. líquida
exer. corrent/

Recap. líquida
exer. tancats/

Derechos
Recaud. líquida Recaud. liquida
reconocidos (S) ejer. corriente
ejer. cerrados (S)

es:

Aplicació
Ap/icación

INGRESSOS
INGRES OS

Cap. Ill. Taxes i altres ingressos
Cap. Ill. Tasas y otros ingresos (7)
30

Vendes l Ventas

31

Taxes l Tasas

34

Pr;e~ios públicos por la

Preus públics per la P.restació de serveis
prestación de serVIC/OS

35

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

36

Contribucions especials
Contribuciones especia/es

38

Reintegraments l Reintegros

39

Altres ingressos l Otros ingresos

Cap. IV. Transferències corrents
Cap. /V. Transferencias corrientes (8)
42

De l'Estat l Del Estada

420
421

Participació en tributs de l'Estat i altres
transferències
Partic~acíóry en tributos del Estado y otras
trans erenC1as
D'org. autònoms administratius de l'Estat
De o. autónomos adminstrativos del Estado

De l'Institut Nacional d'Ocupació (INEM)
421.0 Del
Jnstituto Nacional de Empleo (JNEM)

421.1 D'altres organismes l De otros organismos
422

De la Seguretat Social
De la Seguridad Social

423
424

D'org. comercials, industrials, financers o
anàlegs d'empreses públiques i altres ens
públics/ De o. autónomos comercia/es, in"dustria/es, financieros o analoecos de
empresas públicas y atros entes púb 1cos

44

D'oWranismes autònoms comercials, industrials, inancers o anàlegs i d'empreses de l'entitat local l De organismos autónomos
comercia/e~ industria/es, financieros o
analogos y e empresas de la entidad local

45

De comunitats autònomes (CA¿
De comunidades autónomas ~ A)

43

451

D'org. administratius de la CA
De o. administrativos de la CA

453
454

D'org. comercials, industrials, financers o anàlegs, él'emweses públiques i altres ens públics
de la CA l De o. comercia/es, industria/e~ financieros o analof!cos, de e'2:2,.resas púb icas
y otros entes púb 1cos de la

455

De l'Administració ~eneral de la comunitat autònoma l De a Administración general de la comunidad autónoma

46

D'entitas locals l De entidades /oca/es

461

De diputacions, consells i cabi/dos insulars
De d1putaciones, consejos y cabi/dos insu/ares

462

D'ajuntaments l De ayuntamientos

463468

De mancomunitats, àrees i corporacions
metropolitanes, comarques, consorcis,
d'entitats locals menors i d'altres
De mancomunidades, areas y corporaciones metropolitanas, comarcas, consorcios,
de entida"des /oca/es menares y otras

Previsió
definitiva l
Previsión
definitiva (S)

Drets
Recap. líquida Recap. líquida
exer. corrent/
reconeguts/
exer. tancats/
Derechos
Recaud. líquida Recaud. líquida
reconocidos (S) ejer. corriente (S ejer. cerrados (S)

Aplicació
Aplicación

INGRESSOS
INGRES OS

47

D'empreses privades l De empresas privadas

48

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

49

De l'exterior l Del exterior

Cap. V. Ingressos patrimonials

Cap. V. lngresos patrimoniales

so

Interessos de títols valors
/ntereses de títu/os valores

51

Interessos de bestretes i préstecs concedits
lntereses de anticipos y préstamos concedídos

52

Interessos de dipòsits l lntereses de depósitos

53

Dividends i particiP.acions en beneficis
Dividendos y participaciones en beneficios

54

Rendes de béns immobles
Rentas de bienes inmuebles

55

Producte de concessions i aprofitaments
especials l Producto de concesiones y aprovechamientos especia/es

59

Altres ingressos patrimonials
Otros ingresos patrimonia/es

Cap. VI. Alienació d'inversions reals

Cap. VI. Ena¿enación de inversiones rea/es { )
60

De terrenJs i inversions de caràcter immaterial l e terrenos e inversiones de
caracter inmaterial

61

Altres inversions reals
Otras inversiones rea/es

Cap. VII. Transferències de capital
Cap. VII. Transferencias de capital (8)
De l'Estat l Del Estado

72

De l'Administració general de l'Estat
720 De
la Administracion general del Estada

721

D'org. autònoms administratius de l'Estat
De o. autónomos administrativos del Estado
De l'Institut Nacional d'Ocupació (INEM)
721.0 Del
Instituta Nacional de Empleo (INEM)

721.1 D'altres organismes/ De otros organismos
722

De la Seguretat Social
De la Seguridad Social

723
724

D'org. comercials, industrials, financers o
anàlegs d'empreses públiques i altres ens
públics/ De o. autónomos comercia/es, industriales, financieros o anatoffcos de
empresas públicas y otros entes púb 1cos

73
74

D' o~anismes autònoms comercials, industrials, inancers o anàlegs i d'empreses de l'entitat local l De organismos autónomos
comercia/es, industria/es, financieros o
analogos y de empresas de la entidad local

75

De comunitats autònomes (CA¿
De comunidades autónomas ( :A)

751

D'org. administratius de la CA
De o. administrativos de Ja CA

Previsió
definitiva l
Previsión
definitiva (S)

Drets
Recap. líquida Recap. líquida
reconeguts/
exer. corrent/
exer. tancats/
Derechos
Recaud. liquida Recaud. líquida
reconocidos (S) ejer. corriente (S) ejer. cerrados (S

Aplicació
Aplicación

753
754

755
76

INGRESSOS
INGRES OS

D'org. comercials, industrials, financers o
anàlegs, d'empreses ¡:>úbliques i altres ens
públics de la CA l De o. comercia/es,
mdustriale~ financieros o analo~os, de
emB,resas publicas y atros entes púo icos de
la A
De l'Administració~eneral de la com unitat autònoma l e la Administración
general de la comunidad autónoma
D'entitas locals l De entidades Joca/es

761

De diputacions, consells i cabi/dos insulars
De d1putaciones, consejos y cabi/dos insu/ares

762

D'ajuntaments l De ayuntamientos

763768

De mancomunitats, àrees i corporacions
metropolitanes, comarques, consorcis,
d'entitats locals menors i a' altres
De mancomw;-¡idades, areas y corporacJones metroP.ol1tanas, comarcas, consorc1os,
de entida"des foca/es menares y otras

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

Cap. Vlll. Actius financers
Cap. VII/. Activos financieros
80

Alienació de deute del sector fcúblic
Enajenación de deuda del sec or pública

81

Alienació d'obligacions i bons fora del sector
Enajenación de obligaciones y bonos fuera
de/sector
Reintegrament de préstecs concedits al
sectorJcúblic l Reintegro de préstamos
conce 1dos al sector publico

82
820

A curt termini l A corto plazo

821

A mitjà i llarg termini l A medio y largo p/azo
Reint~rament de~réstecs

concedits fora
del se or públic l eintegro de P.réstamos
concedidos fuera del sector publico

83
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 pública

85

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

86

R.eil}tegrament de dipòsits i fiances const1tu1ts
Reintegro de depósitos i fianzas constituidos

87

Romanent de Tresoreria
Remanente de Tesorería

Previsió
definitiva l
Previsión
definitiva (S)

Drets
Recap. líquida Recap. líquida
exer. corrent/
reconeguts/
exer. tancats/
Derechos
Recaud. líquida Recaud. líquida
reconocidos (S) ejer. corriente (5, ejer. cerrados (S)

Aplicació

INGRESSOS

Aplicación

INGRES OS

Previsió
definitiva l
Previsión
definitiva (S)

Cap. IX. Passius financers
Cap. IX. Pasivos financieros
90

Emissió de deute interior
Emisión de deuda interior

91

Préstecs rebuts de l'interior
Préstamos recibidos del interior

910

A curt termini l A corto p/azo

911

A mitjà i llarg termini l A medio y largo plazo

92

Emissió de deute públic exterior
Emisión de deuda pública exterior (11)

93

Préstecs rebuts de l'exterior
Préstamos recibidos del exterior (11 J

94

Dipòsits i fiances rebudes
Depósitos y fianzas recibidas

Total pressupost
Total presupuesto
Total ingressos exercicis anteriors
Total ingresos ejercicios anteriores (5)

Drets
reconeguts/

Recap. líquida
exer. corrent/

Recap. líquida
exer. tancats/

Derechos
Recaud líquida Recaud. líquid
reconocidos (S) ejer. corriente (S ejer. cerrados (S

QUADRE D'EXISTÈNCIES l CUADRO DE EXISTENCIAS (12)
1.EXISTÈNCIES INICIALS EN CAIXES l BANCS (1-1-1997) ..................................................... .
EXISTENCIAS INIC/ALES EN CAJA Y BANCOS (1-1-1997) ................................................. .
2. INGRESSOS TOTALS ............................................................................................................
INGRESOS TOTALES ............................................................................................................
3.PAGAMENTS TOTALS .........................................................................................................
PAGOS TO TALES .................................................................................................................
4.EXISTÈNCIES FINALS EN CAIXES l BANCS (31-Xll-1997) .................................................. .
EXISTENCIAS FINALES EN CAJA Y BANCOS (31-X//-1997)[1+2+3] ................................. .
Nota: cuadro de existencias (12)

Nota: quadre d'existències (12)
"Existències inicials en caixes i bancs": han de figurar les existències inicials en caixes i bancs tant del pressupost com d'ope- racions no pressupostàries (llevat valors).

"Existencias Inicia/es en ca;a y Bancos": ref/ejaran las existencias inicia/es en Caja y Bancos tanto del presupuesto como
de operaciones no presupuestarias (excepto valores).

"Ingressos totals": recolliran el total d'ingressos recaptats
durant l'exercici que inclourà la recaptació líquida del pressupost de l'exercici corrent i de tancats, així com els ingressos per
operacions no pressupostàries (llevat valors), excloent-ne les
existències inicials a caixes i bancs que ja figuren en la partida
anterior.

"lngresos tota/es": recogeran el total de ingresos recaudados durante el ejercicio que incluira la recaudación líquida del
presupuesto del ejercicio corriente y de cerrados así como los
ingresos por operaciones no presupuestarias (excepto valores),
excluidas las existencias inicia/es en caja y bancos que ya figuran en la partida anterior.

"Pagaments totals": inclouran el volum total dels pagaments
duts a terme durant l'any, integrats pels pagaments pressupostaris de l'exercici corrent i d'exercicis anteriors, així com pels
pagaments per operacions no pressupostàries (llevat valors).

"Pagos tota/es": i ne/uiran el vo/umen total de pagos ralizados
durante el año, integrados por los pagos presupuestarios de
ejercicio corriente y de ejercicios anteriores, así como por los
pagos por operaciones no presupuestarias (excepto valores).

"Existències finals": seran igual a les existències inicials més
la variació en caixes i bancs registrada durant l'exercici. (Existències finals= existències inicials+ ingressos totals - pagaments
totals.)

"Existencias fina/es": seran igual a la existencias inicia/es mas
la variación en caja y bancos registrada durante el ejercicio. (Existencias fina/es = existencias inicia/es + ingresos tota/es - pagos
tota/es.)

OPERACIONS DE TRESORERIA A CURT TERMINI PRESSUPOSTARIES l NO PRESSUPOSTARIES (13)
OPERACIONES DE TESORERIA A CORTO PLAZO PRESUPUESTAR/AS Y NO PRESUPUESTARIAS (13)

Saldo viu a 1-1-1997
Préstecs rebuts
Saldo vivo a 1-1-1997 Préstamos recibidos

Préstecs amortitzats
Préstamos amortizados

Variació neta
Variación neta

Saldo viu a 31-Xll-1997
Saldo vivo a 31-Xll-1997

Nota: operacions de Tresoreria a curt termini pressupostàries
i no pressupostàries (13)

Nota: operaciones de Tesorería a corto plazo presupuestarias
y no presupuestarias (13)

"Préstecs": el saldo viu a 1-1-1997 recull els préstecs rebuts
en exercicis anteriors i que estan pendents d'amortitzar en l'esmentada data.

"Préstamos": el saldo vivo a 1-1-1997 recoge los préstamos
recibidos en ejercicios anteriores y que estan pendientes de
amortizar en dicha fecha.

Els préstecs rebuts indiquen els préstecs efectivament formalitzats i desemborsats en l'exercici.

Los préstamos recibidos ref/ejan los préstamos efectivamente formalizados y desembolsados en el ejercicio.

Els préstecs amortitzats recullen les amortitzacions fetes en
l'exercici, tant de préstecs formalitzats al 1997 com en exercicis
anteriors.

Los préstamos amortizados recogen las amortizaciones realizadas en el ejercicio, tanto de préstamos formalizados en 1997
como en ejercicios anteriores.

La variació neta expressa l'increment o la disminució que,
durant l'exercici, han experimentat els préstecs vius de l'entitat, i que s'obté per la diferència entre les dues columnes anteriors (préstecs rebuts - préstecs amortitzats).

La variación neta expresa el incremento o disminución, que
durante el ejercicio, han experimentado los préstamos vivos de
la entidad, obteniéndose por la diferencia entre las dos columnas anteriores (préstamos recibidos - préstamos amortizados).

Si no fos possible determinar la quantia dels préstecs rebuts i
amortitzats (columnes 2 i 3 respectivament) serà suficient consignar la variació neta de l'exercici (columna 4).

Si no fuera posible determinar la cuantía de los préstamos
recibios y amortizados (columnas 2 y 3 respectivamente) sera suficiente con consignar la variacion neta del ejercicio (columna 4).

El saldo viu a 31-12-97 és el resultat d'afegir, al saldo existent
al començament de l'exercici, la variació neta obtinguda segons
allò que abans s'ha indicat.

El saldo vivo a 31-12-97 es el resu/tado de añadir al saldo
existente al comienzo del ejercicio, la variación neta obtenida
según lo seña/ado anteriormente.

"Línies de crèdit": en el cas de les línies de crèdit, per saldo
viu s'entén l'import corresponent a les quantitats dipositades i
pendents de reposar en la data considerada: 1-1-97 (1ª columna) i 31-12-97 (última columna).

"líneas de crédito": en el caso de las líneas de crédito, por
saldo vivo se entiende el importe correspondiente a las cantidades dispuestas y pendientes de reponer en la fecha considerada: 1-1-97 (1ª columna) y 31-12-97 (última columna).

La variació neta serà la diferència entre els saldos vius al final
i al començament de l'exercici.

La variación neta sera la diferencia entre los saldos vivos al
final y al comienzo del ejercicio.

Les crides () que apareixen en alguns capítols i articles fan
referència a les intruccions de les pàgines 2 a 4.

Las llamadas () que aparecen en algunos capítulos y artículos hacen referencia a las instrucciones de las paginas 2 a 4.

La informació 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'Administració 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 Ill de la Llei del pla estadístic de Catalunya
1997-2000.

La información que contiene este cuestionario sera utilizada
a los únicos efectos de la elaboración de las cuentas económicas del sector pública, competencia atorgada a la lntervención
General de la Administración del Estada en virtud del artículo
126, apartada e) del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria y de la elaboración de las Cuentas Económicas del
Sector Pública de Cataluña de acuerdo con lo prevista en el art.
80 e) de la Ley de Finanzas Públicas de Cataluña y en el anexo ///
de la Ley del Plan estadística de Cataluña 1997-2000.

Cal remetre el qüestionari abans del 31 d'octubre de 1998.

El cuestionario debera remitirse antes del 31 de octubre de 1998.

MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Generalitat de Catalunya
Departament d'Economia i Finances
Intervenció General

3.3 Correspondència entre la classificació pressupostària
autonòmica i les operacions dels comptes econòmics

C1 COMPTE DE PRODUCCIÓ

T

SEC

OPERACIÓ SEC

p

CODI

DESCRIPCIÓ CODI PRESSUPOST

u
u
u
u
u
u
u
u

P20
P20
P20
P20
P20
P20
P20
P20

Consum
Consum
Consum
Consum
Consum
Consum
Consum
Consum

D
D
D
D
D
D
D
D

20
21
22
23
24
26
302
313

Lloguers
Conservació i reparació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
Dotacions per a nous serveis
Serveis socials amb mitjans aliens
Desp. emissió, modific. i canc. deute interior
Desp. formal., modific. i cancel. de préstecs

R
R
R
R
R

P11.P12
P11.P12
P11.P12
P11.P12
P11.P12

Prod.
Prod.
Prod.
Prod.
Prod.

30
31
36
54
55

Venda de béns
Prestació de serveis (part.)
Contribucions especials
Lloguer de béns immobles
Producte de concessions i aprofitaments esp.

intermedi
intermedi
intermedi
intermedi
intermedi
intermedi
intermedi
intermedi

de béns
de béns
de béns
de béns
de béns

i serveis venda
i serveis venda
i serveis venda
i serveis venda
i serveis venda

C2 COMPTE D'EXPLOTACIÓ

T

SEC

OPERACIÓ SEC

p

CODI

DESCRIPCIÓ CODI PRESSUPOST

u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u

R101
R101
R101
R101
R101
R101
R102
R103
R103
R103
R103

Sous i salaris bruts
Sous i salaris bruts
Sous i salaris bruts
Sous i salaris bruts
Sous i salaris bruts
Sous i salaris bruts
Cotit. soc. a càrrec dels ocupadors
Cotitzacions socials fictícies
Cotitzacions socials fictícies
Cotitzacions socials fictícies
Cotitzacions socials fictícies

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

10
11
12
13
14
15
160
161
162
163
164

Despeses de personal. Alts càrrecs
Despeses de personal eventual de gabinets
Despeses de personal. Personal. Funcionaris
Despeses de personal. Personal. Laboral
Altre tipus de personal
Incentius al rendiment i act. extraordinàries
Quotes socials
Prestacions socials
Despeses socials personal funcionari
Despeses socials personal laboral
Ajut familiar
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C3 COMPTE DE RENDA

T

SEC

OPERACIÓ SEC

p

CODI

DESCRIPCIÓ CODI PRESSUPOST

u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u

R30
R30
R30
R30
R41
R41
R41
R41
R41
R41
R64
R64
R64
R64
R65
R65
R65
R65
R69

Subv. d'explotació i importació
Subv. d'explotació i importació
Subv. d'explotació i importació
Subv. d'explotació i importació
Interessos efectius
Interessos efectius
Interessos efectius
Interessos efectius
Interessos efectius
Interessos efectius
Prestacions socials
Prestacions socials
Prestacions socials
Prestacions socials
Transferències corrents entre AP
Transferències corrents entre AP
Transferències corrents entre AP
Transferències corrents entre AP
Transferències corrents diverses

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

43
44
47
48
300
310
311
312
32
33
16.1
162
163
164
40
41
42
46
48

Transf. cts. a OA comercials, etc. de l'Estat
Transf. cts. a empr. publ. ens de l'Estat
Transf. cts. a empreses privades
A famílies i institucions priv. sense lucre
Interessos de deute Interior
Interessos d'operacions de tresoreria
Interessos de préstecs en pessetes
Interessos de préstecs en divises
Préstecs i acomptes
Altres despeses
Prestacions socials
Despeses socials personal funcionari
Despeses socials personal laboral
Ajut familiar
A l'Estat l Generalitat
A OA administratius
A la Seguretat Social
A corporacions locals
A famílies i institucions sense lucre

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

R22
R22
R22
R22
R22
R41
R44
R61
R63
R63
R63
R63
R65
R65
R65
R65
R65
R67
R69
R69
R69
R69
R69
R69
R69
R69

Impostos lligats a la producció
Impostos lligats a la producció
Impostos lligats a la producció
Impostos lligats a la producció
Impostos lligats a la producció
Interessos efectius
Dividends i altres rendes de societats
Impostos corrents sobre renda i patr.
Cotitzacions socials fictícies
Cotitzacions socials fictícies
Cotitzacions socials fictícies
Cotitzacions socials fictícies
Transferències corrents entre AP
Transferències corrents entre AP
Transferències corrents entre AP
Transferències corrents entre AP
Transferències corrents entre AP
Cooperació internacional corrent
Transferències corrents diverses
Transferències corrents diverses
Transferències corrents diverses
Transferències corrents diverses
Transferències corrents diverses
Transferències corrents diverses
Transferències corrents diverses
Transferències corrents diverses

l
l
l
l
l
l
l
l
D
D
D
D
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

20
28
29
32
34
52
59
111
161
162
163
164
402
403
41
42
46
49
38
39
404
405
43
44
47
48

Imp. transmissions patr. i actes juríd. docum.
Altres impostos indirectes
Impostos extingits
Taxes fiscals
Tributs parafiscals
Interessos de dipòsit
Altres ingressos patrimonials
Imp. extr. patrimoni de les persones físiques
Prestacions socials
Despeses socials personal funcionari
Despeses socials personal laboral
Ajut familiar
De l'Administració general de l'Estat
D'OA administratius de l'Estat
OA administratius
De la Seguretat Social
D'ens territorials
Transf. corrents de l'exterior
Reintegraments
Altres ingressos
D' OA comercials, etc. de l'Estat
D'empr. públiques i altres ens de l'Estat
OA comercials, etc. de l'entitat local
D'empreses públiques i altres ens públics
D'empreses privades
De famílies i institucions sense lucre
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C5 COMPTE DE CAPITAL

T

SEC

OPERACIONS SEC

p

u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u

P41
P41
P41
P41
P41
P41
P41
P41
P70
P70
R71
R71
R71
R71/79
R71/79
R71/79
R71/79

Formació bruta de capital fix
Formació bruta de capital fix
Formació bruta de capital fix
Formació bruta de capital fix
Formació bruta de capital fix
Formació bruta de capital fix
Formació bruta de capital fix
Formació bruta de capital fix
Adquis. neta de terrenys i act. immat.
Adquis. neta de terrenys i act. immat.
Transferències de capital entre AP
Transferències de capital entre AP
Transferències de capital entre AP
Ajuts a la inversió i altres transfer.
Ajuts a la inversió i altres transfer.
Ajuts a la inversió i altres transfer.
Ajuts a la inversió i altres transfer.

D
D
D
D
D
D
D
D
D
l
D
D
D
D
D
D
D

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

R71
R71
R71
R71
R71/79
R71/79
R71/79
R71/79
R71/79
R71/79
R71/79
R72

Transferències de capital entre AP
Transferències de capital entre AP
Transferències de capital entre AP
Transferències de capital entre AP
Ajuts a la inversió i altres transfer.
Ajuts a la inversió i altres transfer.
Ajuts a la inversió i altres transfer.
Ajuts a la inversió i altres transfer.
Ajuts a la inversió i altres transfer.
Ajuts a la inversió i altres transfer.
Ajuts a la inversió i altres transfer.
Impostos sobre el capital

CODI
61
62
63
64
65
66
67
68
60
60
72
.71
76
73
74

77
78
702
703
75
76
704
705
73
74

77
78
79
11001

DESCRIPCIÓ CODI PRESSUPOST
Inversions en edificis i altres construccions
Inversions en maquinària, instal. i utillatge
Inversions en material de transport
Inversions en mobiliari i estris
Inversions en equips de proc. de dades
Inversions en béns destinats a l'ús general
Inversions en altre tipus d'immobilitzat material
Inversions en immobilitzat immaterial
Inversions en terrenys i béns naturals
Alienació de terrenys
A la Seguretat Social
A OA administratius
A corporacions locals
A OA comercials, etc.
A empreses públiques i altres ens públics
A empreses privades
A famílies i institucions sense finalitat de lucre
De l'Administració general de l'estat
OA Administratius de l'Estat
D'altres organismes
D'ens territorials
D'OA, comercials, etc. de l'Estat
D'empr. públiques i altres ens de l'Estat
D'OA, comercials, etc.
D'empreses públiques i altres ens públics
D'empreses privades
De famílies i institucions sense lucre
De l'exterior
Impost general successions i donacions

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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3.4 Correspondència entre la classificació pressupostària local
i les operacions dels comptes econòmics

C1 COMPTE DE PRODUCCIÓ

T

SEC

OPERACIÓ SEC

p

CODI

DESCRIPCIÓ CODI PRESSUPOST

u
u
u
u
u
u

P20
P20
P20
P20
P20
P20

Consum
Consum
Consum
Consum
Consum
Consum

D
D
D
D
D
D

20
23
301
311
321
331

Arrendaments, reparacions i altres
Indemnitzacions per raó del servei
Desp. d'emissió, modificació i cancel·lació
Desp. de formalització, modificació i canc.
Desp. d'emissió, modificació i cancel·lació
Desp. de formalització, modificació i canc.

R
R
R
R
R
R
R
R

P11.P12
P11.P12
P11.P12
P11.P12
P11.P12
P11.P12
P11.P12
P11.P12

Prod. de béns i serveis venda
Prod. de béns i serveis venda
Prod. de béns i serveis venda
Prod. de béns i serveis venda
Prod. de béns i serveis venda
Prod. de béns i serveis venda
Prod. de béns i serveis venda
Prod. de béns i serveis venda

30
311
340
341
342
343
54
55

Vendes
Altres (part)
Proveïment d'aigües
Clavegueram
Recollida d'escombraries
Altres
Rendes de béns immobles
Producte de concessions i aprofitaments esp.

intermedi
intermedi
intermedi
intermedi
intermedi
intermedi

C2 COMPTE D'EXPLOTACIÓ

T

SEC

OPERACIÓ SEC

p

CODI

DESCRIPCIÓ CODI PRESSUPOST

u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u

R101
R101
R101
R101
R101
R101
R101
R102
R103
R103
R103
R103
R103

Sous i salaris bruts
Sous i salaris bruts
Sous i salaris bruts
Sous i salaris bruts
Sous i salaris bruts
Sous i salaris bruts
Sous i salaris bruts
Cotit. soc. a càrrec d'empleadors
Cotitzacions socials fictícies
Cotitzacions socials fictícies
Cotitzacions socials fictícies
Cotitzacions socials fictícies
Cotitzacions socials fictícies

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

10
11
13
14
15
120
121
160.1
160.6
161.3
161.5
161.7
164

Despeses de personal. Alts càrrecs
Desp. personal. Pers. eventual de gabinets
Laboral
Altre tipus de personal
Incentius al rendiment
Retribucions bàsiques
Retribucions complementàries i en espècie
Seguretat Social i MUNPAL
Assistència medicofarmacèutica funcionaris
Pens. excepc. i indemnit. jubilació avançada
Pensions a càrrec de l'entitat
Assistència medicofarmacèutica pensionistes
Compl. familiar personal funcionari en actiu
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C3 COMPTE DE RENDA

T SEC

OPERACIÓ SEC

p

CODI

DESCRIPCIÓ CODI PRESSUPOST

u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u

R30
R30
R30
R30
R30
R30
R30
R41
R41
R41
R41
R41
R64
R64
R64
R64
R64
R65
R65
R65
R65
R65
R65
R65
R65
R65
R65
R69
R69
R69

Subv. d'explotació i importació
Subv. d'explotació i importació
Subv. d'explotació i importació
Subv. d'explotació i importació
Subv. d'explotació i importació
Subv. d'explotació i importació
Subv. d'explotació i importació
Interessos efectius
Interessos efectius
Interessos efectius
Interessos efectius
Interessos efectius
Prestacions socials
Prestacions socials
Prestacions socials
Prestacions socials
Prestacions socials
Transferències corrents entre AP
Transferències corrents entre AP
Transferències corrents entre AP
Transferències corrents entre AP
Transferències corrents entre AP
Transferències corrents entre AP
Transferències corrents entre AP
Transferències corrents entre AP
Transferències corrents entre AP
Transferències corrents entre AP
Transferències corrents entre AP
Transferències corrents diverses
Transferències corrents diverses

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

423
424
43
44
453
454
47
300
310
320
33p
34
160.6
161.3
161.5
161.7
164
420
421.0
421.1
422
451
455
461
462
463
464
465
48
49

A OA comercials, etc. de l'Estat
A empreses públiques i altres ens de l'Estat
A OA comercials, etc. de l'entitat local
A empreses de l'entitat local
A OA comercials, etc. de la CA
A empreses públiques i altres ens de la CA
A empreses privades
Interessos de deute Interior
Interessos de préstecs de l'interior
Interessos de deute exterior
Interessos de préstecs de l'exterior
De dipòsits, fiances i altres
Assistència medicofarmacèutica funcionaris
Pens. excep. indemnit. jubilació avançada
Pensions a càrrec de l'entitat
Assistència medicofarmacèutica pensionistes
Compl. familiar personal funcionari en actiu
A l'Administració general de l'Estat
Al'INEM
A altres organismes
A la Seguretat Social
A OA administratius de la CA
A l'Administració general de la CA
A diputacions i consells comarcals
A ajuntaments
A mancomunitats
A àrees metropolitanes
A altres entitats
A famílies i institucions sense lucre
A l'exterior

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

R22
R22
R22
R22
R22
R22
R22
R22
R22
R22
R22
R22
R22
R22
R41
R41
R41
R44
R44
R61
R61
R61
R61
R61
R61
R63
R63
R63
R63
R63

Impostos lligats a la producció
Impostos lligats a la producció
Impostos lligats a la producció
Impostos lligats a la producció
Impostos lligats a la producció
Impostos lligats a la producció
Impostos lligats a la producció
Impostos lligats a la producció
Impostos lligats a la producció
Impostos lligats a la producció
Impostos lligats a la producció
Impostos lligats a la producció
Impostos lligats a la producció
Impostos lligats a la producció
Interessos efectius
Interessos efectius
Interessos efectius
Dividends i altres rendes de societats
Dividends i altres rendes de societats
Impostos corrents sobre renda i patr.
Impostos corrents sobre renda i patr.
Impostos corrents sobre renda i patr.
Impostos corrents sobre renda i patr.
Impostos corrents sobre renda i patr.
Impostos corrents sobre renda i patr.
Cotitzacions socials fictícies
Cotitzacions socials fictícies
Cotitzacions socials fictícies
Cotitzacions socials fictícies
Cotitzacions socials fictícies

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
D
D
D
D
D

113
13

Impost vehicles de tracció mecànica (part)
Impost sobre activitats econòmiques
Recàrrecs sobre impostos directes
Llicència fiscal
Impost sobre radicació
Impost sobre despeses sumptuàries
Recàrrecs sobre impostos indirectes
Impost construccions, instal·lacions i obres
Impost sobre circulació de vehicles
Impost sobre publicitat
Altres
Llicències urbanístiques
Altres (part)
Preus públics per la utilització privativa
Interessos de títols valors
Interessos de bestretes i préstecs concedits
Interessos de dipòsits
Dividends i participacions en beneficis
Altres ingressos patrimonials
Impost sobre béns immobles
Impost vehicles de tracció mecànica (part)
Imp. increment del valor dels terrenys urbans
Contribucions territorials rústica i urbana
Impost increment del valor dels terrenys
Altres
Assistència medicofarmacèutica funcionaris
Pens. excep. indemnit. jubilació avançada
Pensions a càrrec de l'entitat
Assistència medicofarmacèutica pensionistes
Compl. familiar personal funcionari en actiu
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17
192
193
23
27
28
290
291
292
310
311
35
50
51
52
53
59
112
113
114
190
191
194
160.6
161.3
161.5
161.7
164
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T

SEC

OPERACIÓ SEC

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

R65
R65
R65
R65
R65
R65
R65
R65
R65
R65
R65
R65
R67
R69
R69
R69
R69
R69
R69
R69
R69
R69
R69

Transferències corrents entre AP
Transferències corrents entre AP
Transferències corrents entre AP
Transferències corrents entre AP
Transferències corrents entre AP
Transferències corrents entre AP
Transferències corrents entre AP
Transferències corrents entre AP
Transferències corrents entre AP
Transferències corrents entre AP
Transferències corrents entre AP
Transferències corrents entre AP
Cooperació internacional corrent
Transferències corrents diverses
Transferències corrents diverses
Transferències corrents diverses
Transferències corrents diverses
Transferències corrents diverses
Transferències corrents diverses
Transferències corrents diverses
Transferències corrents diverses
Transferències corrents diverses
Transferències corrents diverses

p

CODI

DESCRIPCIÓ CODI PRESSUPOST

420.0
420.1
421.0
421.1
422
451
455
461
462
463
464
465
49
38
39
423
424
43
44
453
454
47
48

Participació en els tributs de l'estat
Altres transferències
Del'INEM
D'altres organismes
De la Seguretat Social
OA administratius
De l' Adm. general de la Generalitat
De diputacions i consells comarcals
D'ajuntaments
De mancomunitats
D'àrees i corporacions metropolitanes
D'altres entitats
Transferències corrents de l'exterior
Reintegraments
Altres ingressos
OA comercials, etc.
D'empreses públiques i altres ens públics
OA comercials, etc. de l'entitat local
D'empreses de l'entitat local
OA, comercials, etc.
D'empreses públiques i altres ens públics
D'empreses privades
De famílies i institucions sense lucre
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C5 COMPTE DE CAPITAL

T SEC

OPERACIONS SEC

p

CODI

DESCRIPCIÓ CODI PRESSUPOST

u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u

P41
P41
P70
P70
P70
P70
R71
R71
R71
R71
R71
R71
R71
R71
R71
R71
R71
R71/79
R71/79
R71/79
R71/79
R71/79
R71/79
R71/79
R71/79
R71/79

Formació bruta de capital fix
Formació bruta de capital fix
Adquis. neta de terrenys i act. immat.
Adquis. neta de terrenys i act. immat.
Adquis. neta de terrenys i act. immat.
Adquis. neta de terrenys i act. immat.
Transferències de capital entre AP
Transferències de capital entre AP
Transferències de capital entre AP
Transferències de capital entre AP
Transferències de capital entre AP
Transferències de capital entre AP
Transferències de capital entre AP
Transferències de capital entre AP
Transferències de capital entre AP
Transferències de capital entre AP
Transferències de capital entre AP
Ajuts a la inversió altres transfer.
Ajuts a la inversió altres transfer.
Ajuts a la inversió altres transfer.
Ajuts a la inversió altres transfer.
Ajuts a la inversió altres transfer.
Ajuts a la inversió altres transfer.
Ajuts a la inversió altres transfer.
Ajuts a la inversió 1 altres transfer.
Ajuts a la inversió i altres transfer.

D
l
D
l
D
l
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

601
61
600
60
64
64
720
721.0
721.1
722
751
755
761
762
763
764
765
723
724
73
74
753
754

Altres inversions reals
Altres inversions reals
Inversions en terrenys
De terrenys
Desp. en inversions de caràcter immaterial
De inversions de caràcter immaterial
A l'Administració general de l'Estat
Al'INEM
A altres organismes
A la Seguretat Social
AOAde la CA
A l'Administració general de la CA
A diputacions i consells comarcals
A ajuntaments
A mancomunitats
A àrees metropolitanes
A altres entitats
A OA comercials, etc. de l'Estat
A empr. publ. i altres ens públics de l'estat
A OA comercials, etc. de l'entitat local
A empreses de l'entitat local
A OA, comercials, etc. de la CA
A empreses públiques i altres ens de la CA
A empreses privades
A famílies i institucions sense lucre
A l'exterior

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

R71
R71
R71
R71
R71
R71
R71
R71
R71
R71
R71
R71/79
R71/79
R71/79
R71/79
R71/79
R71/79
R71/79
R71/79
R71/79
R72

Transferències de capital entre AP
Transferències de capital entre AP
Transferències de capital entre AP
Transferències de capital entre AP
Transferències de capital entre AP
Transferències de capital entre AP
Transferències de capital entre AP
Transferències de capital entre AP
Transferències de capital entre AP
Transferències de capital entre AP
Transferències de capital entre AP
Ajuts a la inversió altres transfer.
Ajuts a la inversió altres transfer.
Ajuts a la inversió altres transfer.
Ajuts a la inversió altres transfer.
Ajuts a la inversió altres transfer.
Ajuts a la inversió altres transfer.
Ajuts a la inversió altres transfer.
Ajuts a la inversió altres transfer.
Ajuts a la inversió altres transfer.
Impostos sobre el capital

77
78
79
720
721.0
721.1
722
751
755
761
762
763
764
765
723
724
73
74
753
754

77
78
79
36

De l'Administració general de l'Estat
Del'INEM
D'altres organismes
De la Seguretat Social
De OA administratius
De l'Administració general de la CA
De diputacions
De ajuntaments
De mancomunitats
De àrees metropolitanes
De comarques
D'OA, comercials, etc.
D'empreses públiques i altres ens públics
D'OA, comercials, etc. de l'entitat local
D'empreses locals
D'OA comercials, etc.
D'empreses públiques i altres ens públics
D'empreses privades
De famílies i institucions sense lucre
De l'exterior
Contribucions especials

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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