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CONEGUEM MILLOR EL 
PRESSUPOST 

MUNICIPAL 
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Què és el Pressupost Municipal? 

És el pla econòmic i financer que explica com l’Ajuntament gestiona els 

diners públics per donar resposta a les necessitats del municipi. 

Serveix per planificar, programar, controlar i avaluar les prioritats 

municipals i fer el seguiment de les finances. 

Recull la previsió de despeses i ingressos que es pressuposa es 

realitzaran al municipi durant un any natural. 

Estableix, doncs, en què es gasten els diners municipals, en quina 

quantitat i com es finança aquesta despesa (ingressos), concretant 

quines són les prioritats polítiques del govern municipal. 
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Com s’elabora? 

1 Esborrany de pressupostos 
Equip de govern 

1 Debat i incorporació (si s’escau) d’esmenes 
Comissió d’Hisenda 

1 Aprovació provisional 
Ple Municipal 

1 Exposició pública 
Ciutadania fa al·legacions 

1 Debat i incorporació d’al·legacions 
Comissió d’Hisenda 

1 Debat i incorporació d’al·legacions 
Ple Municipal 

1 Aprovació definitiva 
Ple Municipal 

Si NO hi ha 
al·legacions 

Si HI HA 
al·legacions 
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Com s’estructura? 

Classificació 
orgànica 

L’estructura dels pressupostos municipals 

està definida en l’Ordre EHA/3565/2008, del 3 

de desembre i modificada per l’Ordre 

HAP/419/2014 de 14 de març, i diferencia entre: 

Ingressos Previsió dels recursos que l’entitat espera obtenir l’any per 
finançar les despeses que figuren al pressupost de despeses. 

Despeses Que es pretenen escometre durant l’exercici. Les despeses no 
poden ser mai superiors als ingressos. 

L’estat dels ingressos i les despeses es 

classifica en: 

Informa sobre qui ingressa o 
qui realitza la despesa QUI? 

Classificació per 
programes 

Informa sobre la finalitat de la 
despesa, per a que es gasta. PER A QUÈ? 

Classificació 
econòmica 

Informa sobre en que es gasta, 
sobre la naturalesa econòmica 
de la despesa. 

EN QUÈ? 
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Tipus d’ingressos 

Classificació 
econòmica dels 

ingressos 

Són els ingressos habituals i 
repetitius de cada any (impostos i taxes) Ingressos corrents 

Són aquells que suposen una entrada de fons 
destinada a augmentar els actius fixos del patrimoni 
municipal. 

Ingressos de capital 

Són drets que deriven de variacions d’actius o 
passius financers. Existeixen limitacions legals per 
aquestes operacions. 

Ingressos financers 

IC 

IdC 

IF 
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Tipus d’ingressos 

Classificació 
econòmica dels 

ingressos 

CAPÍTOL 1 – Impostos directes IBI, impostos, plusvàlua... 

CAPÍTOL 2 – Impostos indirectes Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 

CAPÍTOL 3 – Taxes i altres ingressos Taxes, contribucions especials, multes, recàrrecs, 
interessos demora... 

CAPÍTOL 4 – Transferències corrents Transferències de l’Estat i de la Comunitat 
Autònoma 

CAPÍTOL 5 – Ingressos patrimonials Rendes de patrimoni del municipi 

CAPÍTOL 6 – Alineació inversions reals Venda de solars, finques rústiques, indemnitzacions 
per danys del patrimoni municipal... 

CAPÍTOL 7 – Transferències de capital Ingressos no tributaris com són els fons de la UE 

CAPÍTOL 8 – Variació actius financers Fons per la reducció d’actius financers, com per 
exemple, vendre accions d’una societat mixta 

CAPÍTOL 9 – Variació passius financers Fons per la formalització d’un contracte de préstec 

IC 

IdC 

IF 
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Tipus de despeses 

Classificació 
econòmica de 
les despeses 

Despeses habituals necessàries per al 
funcionament dels serveis públics (despeses en 
personal, despeses de funcionament). 

Despeses corrents 

Despeses extraordinàries en inversions reals o el 
seu finançament (creació d’infraestructures i 
adquisició de béns de caràcter inventariable). 

Despeses de capital 

Despeses en l’adquisició d’actius financers o per a 
l’amortització dels préstecs. Despeses financeres 

DC 

DdC 

DF 
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Tipus de despeses 

Classificació 
econòmica de 
les despeses 

CAPÍTOL 1 – Despeses de personal Retribucions, indemnitzacions, cotitzacions, 
prestacions socials i plans de pensions 

CAPÍTOL 2 – Despeses corrents en 
bens i serveis Subministraments, materials i despeses de serveis i 

treballs d’empreses alienes contractades 

CAPÍTOL 3 – Despeses financeres Pagament d’interessos financers, depeses de 
formalització, modificació i cancel·lació 

CAPÍTOL 4 – Transferències corrents Aportacions a altres entitats o administracions per 
finançar operacions corrents 

CAPÍTOL 5 – Fons de contingència Fons de reserves destinat a atendre despeses 
no previstes inicialment en el pressupost 

CAPÍTOL 6 – Inversions reals Creació de nous equipaments o infraestructures 
i adquisició de béns inventariables 

CAPÍTOL 7 – Transferències de capital Pagament de crèdits per finançar operacions de 
capital, que hagin finançat inversions reals 

CAPÍTOL 8 – Variació actius financers Adquisició de préstecs, accions, dipòsits bancaris i 
fiances 

CAPÍTOL 9 – Variació passius financers Pagament d’amortització de deute 

DC 

DdC 

DF 
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