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I. PRESENTACIÓ
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Pressupost 2006: canvi de cultura

El pressupost 2006 suposa un inici de canvi orientat a:

– Presa de decisions: informació exhaustiva (àmbit general) i útil 
(orientació a resultats)

– Anàlisi de la despesa (per al rendiment de comptes): informació
rellevant i agregable (homogènia) 

– Millora de la gestió (equilibri entre control i flexibilitat)

“Del pressupost administratiu al pressupost orientat a resultats”

Millor informació Millor control  Major flexibilitat
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De l’elaboració al seguiment

La primera fase ja realitzada (elaboració) ha rebut una 
valoració globalment positiva

Ara comença la segona fase (execució i seguiment). Cal:
• Disposar de criteris clars (aspectes previsibles)

• Tenir capacitat d’adaptació (de resposta a aspectes no previstos)

Això exigeix una bon nivell de col·laboració entre:
Gestió (EiF i Depts)                 Execució (Depts)                   Control (IG)
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Impacte dels programes en la gestió
pressupostària

• La incorporació dels programes/objectius (amb 
caràcter vinculant) afegeix rigidesa a la gestió

• Per no dificultar la gestió, aquest augment de 
rigidesa s’ha compensat amb una major 
flexibilitat en:
– les vinculacions per naturalesa econòmica
– els procediments de modificació pressupostària
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Crèdits pressupostaris
(vinculació)

Podem entendre el concepte de crèdit pressupostari com 
una assignació de recursos definida pels tres caràcters 
següents:

– orgànic (qui gasta)
– de programa (per a què gasta)
– econòmic (en què gasta)

... amb els nivells de vinculació que, per a cada un 
d’ells, s’estableixi a la llei
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Crèdits i gestió pressupostària

crèdits ≠ aplicacions econòmiques

crèdits ≠ partides pressupostàries

crèdits = bosses vinculants

La informació pressupostària per sota dels crèdits 
només té rellevància comptable. La gestió de 
modificacions pressupostàries es refereix només a 
les modificacions de crèdits
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Modificació de crèdits

• Els crèdits pressupostaris (entesos com a crèdits 
vinculants) tenen caràcter limitatiu:

– No es poden sobrepassar sense la tramitació d’una 
modificació

– La modificació s’ha de tramitar d’acord amb els 
procediments i limitacions establerts a la llei
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Propers passos

• En el futur caldrà millorar la identificació dels crèdits en 
el document pressupostari 

(diferenciant-los de les partides no vinculants -que no constitueixen 
crèdit-). 

• Caldrà establir mecanismes de seguiment no financer
(seguiment d’indicadors i assoliment de resultats)

• La regulació de les modificacions s’haurà d’incorporar 
a una futura nova Llei de Finances

(la llei de pressupostos 2006 és un avenç del que es podrà establir amb 
caràcter més permanent a la nova llei)
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II. PRINCIPALS NOVETATS INCLOSES A LA LLEI 
20/2005, DE PRESSUPOSTOS DE LA 

GENERALITAT PER AL 2006

• Principis generals

• Vinculacions de crèdit

• Modificacions de crèdit

• Competències en matèria de  modificacions pressupostàries

• Conclusió
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Vinculacions i modificacions de crèdit 
Pressupost 2006

Principis generals

• Àmbit d’aplicació: Generalitat, Servei Català de la Salut, Institut Català
de la Salut, Institut Català d’Assistència i Serveis Socials i entitats 
autònomes administratives. No afecta entitats autònomes comercials o 
financeres, entitats de dret públic sotmeses a l’ordenament jurídic privat, 
societats mercantils, consorcis, ni fundacions.

El règim pressupostari del Parlament, el Consell Consultiu, la Sindicatura 
de Comptes, el Consell de Treball, Econòmic i Social, el Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya i l’Agència Catalana de Protecció de Dades, 
està regulat, de forma específica, en el Títol VII de la Llei 20/2005.
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Vinculacions i modificacions de crèdit 
Pressupost 2006

Principis generals

• Informe de la Intervenció: Les transferències, generacions, 
ampliacions i incorporacions de crèdit han d’incloure, preceptivament, 
l’informe de l’òrgan competent de la Intervenció General.

Aquest informe haurà de contenir els següents punts: compliment de les 
limitacions aplicables, suficiència dels crèdits pressupostaris que es 
pretenen minorar i qualsevol altre aspecte que es derivi de la legislació
aplicable.
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• Definició de crèdit 

Són crèdits pressupostaris cadascuna de les assignacions 
individualitzades de despesa que figuren en els pressupostos de la 
Generalitat, a disposició dels centres gestors per a la cobertura de les 
necessitats per a les quals hagin estat aprovats.

El crèdit pressupostari vindrà determinat per la vinculació que estableix la 
llei de pressupostos anual (bosses de vinculació).

Amb independència de la vinculació, per al registre comptable 
d’operacions de despesa s’ha d’utilitzar, amb el màxim nivell de 
desagregació,  la triple classificació: orgànica, funcional i per programes i 
econòmica.

Vinculacions de crèdit (art. 3 Llei 20/2005)

Vinculacions i modificacions de crèdit 
Pressupost 2006
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• Tipus de Vinculació:
S’estableixen diferents tipus de vinculació:

Capítol 1 :  servei, programa i capítol, amb les excepcions següents:
– articles 15 ”Incentius rendiment i activitats extraordinàries” i 17 ”Pensions i altres 

prestacions socials”: servei, programa i concepte
– article 16 “Quotes socials”: secció / entitat i concepte

Capítol 2 :  servei, programa i capítol, amb les excepcions següents:
– concepte 226 “Despeses diverses” i aplicacions 226.0002 “Atencions protocol·làries i 

representatives” i 226.0003 “Publicitats, difusió i campanyes institucionals”: servei, 
programa i concepte/aplicació

– concepte 251 ”Prestació de serveis amb mitjans aliens” : servei, programa i concepte
Capítol 3 :  servei, programa i article
Capítol 4 : servei, programa i article, amb les excepcions següents:

– conceptes 488 “Concerts educatius” i 489 “Farmàcia (receptes mèdiques)”: servei, 
programa i concepte

– transferències nominatives: servei, programa i aplicació
Capítol 5 :  servei, programa i capítol

Vinculacions de crèdit (art. 3 Llei 20/2005)

Vinculacions i modificacions de crèdit 
Pressupost 2006
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Capítol 6 :  servei, programa i capítol, amb les excepcions següents:
– article 69 “Despeses d’establiment, formalització de deutes i altres”: servei, programa i 

article
– aportacions nominatives: servei, programa i aplicació

Capítol 7 : servei, programa i article, amb l’excepció següent:
– transferències nominatives: servei, programa i aplicació

Capítol 8 : servei, programa i article, amb l’excepció següent:
– Aportacions nominatives: servei, programa i aplicació

Capítol 9 :  servei, programa i article

Vinculacions de crèdit (art. 3 Llei 20/2005)

Vinculacions i modificacions de crèdit 
Pressupost 2006
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Crèdits ampliables i extraordinaris : vinculen al nivell de desagregació
en què apareixen a l’estat de despeses, amb excepció de les quotes 
socials, que vinculen per secció/entitat i concepte.

Vinculacions de crèdit (art. 3 Llei 20/2005)

Vinculacions i modificacions de crèdit 
Pressupost 2006
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Definició :

Variacions quantitatives i qualitatives dels crèdits pressupostaris aprovats 
en el pressupost de despeses

Tipus :

Transferències (art. 5 Llei 20/2005)
Generacions (art. 6 Llei 20/2005)
Ampliacions  (art. 7 Llei 20/2005)
Incorporacions (art. 8 Llei 20/2005)
Crèdits extraordinaris  i suplements de crèdit (art. 39 del text refós 
LLFPC)

Modificacions de crèdit

Vinculacions i modificacions de crèdit 
Pressupost 2006
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Abans d’entrar en l’anàlisi de cadascuna de les modificacions de crèdit, 
fem esment de la possibilitat d’habilitar noves aplicacions 
pressupostàries quan sorgeixin necessitats que no hagin estat 
expressament recollides en el pressupost inicial, atès que aquesta 
possibilitat no està considerada pròpiament com una modificació
pressupostària per l’ordenament jurídic 

Aquestes habilitacions de crèdits es poden finançar amb baixes d’altres 
crèdits pressupostaris (transferència de crèdits), o bé amb un ingrés 
addicional a l’ inicialment previst (generació de crèdits)

Modificacions de crèdit

Vinculacions i modificacions de crèdit 
Pressupost 2006
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• Transferències de crèdit
Definició: són modificacions pressupostàries que suposen un canvi  entre els 
diferents crèdits del pressupost, sense que augmenti la quantia global d’aquest.

Es poden autoritzar transferències de crèdits amb les següents limitacions:

– no poden minorar crèdits extraordinaris ni suplements de crèdit
– no poden minorar crèdits per transferències o aportacions nominatives, 

excepte les destinades a entitats del sector públic de la Generalitat (si 
existeix contracte programa o un PEF, caldrà tramitar simultàniament la 
seva modificació)

– no poden minorar crèdits incorporats d’exercicis anteriors, excepte que es 
compensin amb increments de partides incorporades del mateix exercici

– no poden minorar crèdits ampliables que hagin estat prèviament ampliats. 
En cas que siguin minorats perden la condició d’ampliables (art. 7 Llei 
20/2005)

Modificacions de crèdit (art. 5 Llei 20/2005)

Vinculacions i modificacions de crèdit 
Pressupost 2006
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• Les transferències han d’indicar la secció, el servei o l’entitat, els 
programes i les aplicacions afectades, i també l’impacte de la 
transferència sobre els objectius dels programes afectats.

Modificacions de crèdit (art. 5 Llei 20/2005)

Vinculacions i modificacions de crèdit 
Pressupost 2006
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•Generacions de crèdit

Definició: són modificacions pressupostàries que incrementen els crèdits com a 
conseqüència de l’obtenció d’ingressos no previstos o superiors als consignats en 
el pressupost inicial.

En el cas de les generacions el que fa aquesta llei és ordenar, de forma 
sistemàtica, els diferents supòsits en què es pot autoritzar una generació de 
crèdits, atès que en les lleis de pressupostos anteriors estaven dispersats en 
diferents articles.

Modificacions de crèdit (art. 6 Llei 20/2005)

Vinculacions i modificacions de crèdit 
Pressupost 2006
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Poden generar  crèdit els ingressos següents : 
– procedents d’aportacions de persones físiques o jurídiques, alienacions de béns, 

prestació de serveis, reemborsament  de préstecs i crèdits de l’exterior per a inversions 
públiques (article 44 text refós Llei finances públiques)

– procedents de nous traspassos o ampliacions de traspassos de serveis d’altres 
administracions

– procedents de transferències de fons a càrrec PGE destinades a corporacions locals per 
a  finançar dèficits provocats per prestació de serveis que no corresponen a 
competències municipals, i també les corresponents a despeses de capitalitat de 
l’Ajuntament de Barcelona

– procedents de taxes afectades a despeses, en la mesura que se superin les previsions 
contingudes a l’estat d’ingressos del pressupost

– procedents d’acords i convenis subscrits per la CCS, per a millorar condicions de treball 
(secció DD)

– procedents de l’EAJA, addicionals als pressupostats, per al finançament d’inversions i 
programes atenció social (secció BE)

– procedents del S. C. Trànsit en el cas que liquidi l’exercici amb superàvit per al 
finançament de despesa de seguretat i protecció civil (secció IT)

Modificacions de crèdit (art. 6 Llei 20/2005)

Vinculacions i modificacions de crèdit 
Pressupost 2006
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– procedents d’altres administracions o d’entitats públiques de la Generalitat, un 
cop vists els convenis o altres documents que justifiquin que l’administració que 
ha de trametre els fons reconeix aquesta obligació (generacions condicionades)

La gestió de la despesa que finança aquest tipus de generacions està regulada 
a l’article 17 d’aquesta llei i especifica que no es poden ordenar pagaments 
sense que s’hagi produït efectivament l’ingrés, amb la excepcions següents :

despeses de personal traspassat

subvencions periòdiques per atendre prestacions de caràcter personal o 
social

si corresponen a programes que es financen mitjançant reemborsaments.

Modificacions de crèdit (art. 6 Llei 20/2005) cont.

Vinculacions i modificacions de crèdit 
Pressupost 2006
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• Ampliacions de crèdit
Definicions :

Les ampliacions de crèdit són modificacions pressupostàries que incrementen 
determinats crèdits definits per la llei de pressupost anual com a ampliables.

Els crèdits ampliables amb caràcter específic s’han de tramitar com a 
transferències de crèdit i s’han de finançar preferentment amb càrrec a baixes 
d’altres crèdits del pressupost no financer de la mateixa secció o del mateix 
organisme o entitat o, si això no és possible, d’altres seccions o del Fons de 
Contingència, amb l’autorització prèvia del Govern.

Els crèdits ampliables amb caràcter general són aquells crèdits que assenyala la 
Llei i pels quals no s’especifica un finançament.

Els crèdits ampliables que són minorats perden la condició d’ampliables.

Modificacions de crèdit (art. 7 Llei 20/2005)

Vinculacions i modificacions de crèdit 
Pressupost 2006
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• Són ampliables amb caràcter general els crèdits destinats a :

– quotes de la Seguretat Social i règim de previsió social

– triennis dels funcionaris 

– despeses del deute (interessos, amortitzacions)

– despeses extraordinàries per a situacions excepcionals declarades 
“emergència 2” (secció IT servei 03)

– despeses extraordinàries derivades de danys catastròfics (GO03 
d/763.0001/713)

Modificacions de crèdit (art. 7 Llei 20/2005) cont.

Vinculacions i modificacions de crèdit 
Pressupost 2006
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Són ampliables amb caràcter específic els crèdits destinats a :

– torns d’ofici d’advocats i procuradors (secció JU)

– finançament polítiques pròpies del Consell General d’Aran (GO03 
d/462.1100/711)

– finançament competències transferides al Consell General d’Aran (GO03  
d/462.1101/711)

– despeses electorals (GO01  d/227.0004/132)

– Subvencions a partits polítics en els processos electorals (GO01   
d/482.1102/132)

– renda mínima d’inserció (RMI) (TI05  d/480.4001/332)

Modificacions de crèdit (art. 7 Llei 20/2005) cont.

Vinculacions i modificacions de crèdit 
Pressupost 2006
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– programa d’ajuts a famílies (BE05  d/482.2100/313)

– classes passives (secció PE)

– indemnitzacions persones incloses en els supòsits Llei 46/77, de concessió
d’amnistia (PE02  d/480.3000/311)

– responsabilitats pecuniàries de la Generalitat amb sentència judicial ferma, 
gestió d’herències i d’immobles (DD01  d/226.0004/121)

– altres millores retributives i socials (DD02  d/121.3200/121)

– ajuts assistencials a la protecció de cònjuges supervivents (5000  
d/480.5000/311)

– farmàcia (receptes mèdiques) (5100  d/489.0001/411)

Modificacions de crèdit (art. 7 Llei 20/2005) cont.

Vinculacions i modificacions de crèdit 
Pressupost 2006
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• Incorporació de romanents de crèdit
Definició: són modificacions pressupostàries consistents en incrementar el pressupost 
vigent amb romanents d’exercicis anteriors

Es regulen per primer cop de forma específica a la llei del pressupost anual.
Es poden incorporar els romanents següents:

– article 37.2 text refós Llei finances públiques:
– crèdits extraordinaris, suplements crèdit
– transferències de crèdit autoritzades durant el darrer trimestre de l’exercici
– crèdits que garanteixin compromisos de despesa contrets abans del darrer mes de 

l’exercici
– crèdits per a operacions capital
– crèdits autoritzats en funció de l’efectiva recaptació drets afectats
– crèdits generats en base l’article 44 text refós Llei finances públiques (aportacions 

de persones físiques o jurídiques, alienació de béns, prestació de serveis, 
reemborsament de préstecs) 

– Fons d’Acció Social per a complir les finalitats establertes en els acords sindicals.
– crèdits del 2005 generats en base ingressos finalistes efectivament ingressats 

(reincorporades)

Modificacions de crèdit (art. 8 Llei 20/2005)

Vinculacions i modificacions de crèdit 
Pressupost 2006
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• Crèdit extraordinari i suplement de crèdit
Definició :
Quan s’ha d’efectuar a càrrec del pressupost de la Generalitat alguna 
despesa que no pot ajornar-se fins a l’exercici següent, i per a la qual no 
hi ha el crèdit adient o bé el consignat és insuficient i no ampliable, el 
conseller d’Economia, previ els informes de la Direcció General de 
Pressupostos, sotmetrà al Govern l’acord de trametre al Parlament el 
corresponent projecte de llei de concessió d’un crèdit extraordinari en el 
primer supòsit o d’un suplement de crèdit en el segon, i s’hi inclourà, 
necessàriament, la proposta dels recursos concrets que els han de 
finançar

Modificacions de crèdit (art. 39 del text refós de la LLFPC)

Vinculacions i modificacions de crèdit 
Pressupost 2006
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Competències en matèria de modificacions pressupostàries
(art. 9 Llei 20/2005) 

Vinculacions i modificacions de crèdit 
Pressupost 2006

Òrgan competent
Modificacions

Transferències X X X
Generacions X
Ampliacions
Incorporacions

Govern Conseller 
d’Economia

Titular Centre 
Gestor

X X
X

Resum
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Del Govern :

Transferències de crèdit
• entre diverses seccions pressupostàries
• que comportin increments de despesa corrent (caps. 1 a 4) amb càrrec a 

despesa de capital o financera (caps. 6 a 9)
• que incrementin despesa de personal (cap. 1) amb càrrec a qualsevol altre 

capítol
• que comportin increment de la plantilla del personal
• que minorin crèdits per transferències o aportacions nominatives destinades a 

entitats del sector públic de la Generalitat
• que habilitin crèdits mitjançant la creació d’aplicacions específiques

Ampliacions de crèdit, en el cas que es financin amb transferències 
interdepartamentals

Competències en matèria de modificacions pressupostàries
(art. 9 Llei 20/2005)

Vinculacions i modificacions de crèdit 
Pressupost 2006
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Del Conseller d’Economia i Finances :
Transferències de crèdit

• entre diferents programes dins d’una mateixa secció pressupostària o entitat
• entre diversos serveis d’una mateixa secció
• entre els diversos departaments i la secció Despeses diversos departaments (servei 

DD03) per a la compra centralitzada de béns o serveis
• que comportin increment de les aplicacions pressupostàries 226.0002 “Atencions 

protocol·làries” i 226.0003 “Publicitat, difusió i campanyes institucionals”
• que comportin increment dels conceptes pressupostaris 251 “Prestació de serveis 

amb mitjans aliens” i 226 “Despeses diverses”
• que comportin minoració dels articles 15 i 17 amb càrrec d’altres articles de capítol 1
• que comportin minoració dels conceptes 488 “Concerts educatius” i 489 “Farmàcia 

(receptes mèdiques)”
• que habilitin crèdits mitjançant la dotació d’aplicacions pressupostàries incloses a la 

classificació econòmica genèrica
Generacions de crèdit
Ampliacions de crèdit, excepte les que es financen amb transferències 
Interdepartamentals que corresponen al Govern

Incorporacions de romanents

Competències en matèria de modificacions pressupostàries
(art. 9 Llei 20/2005)

Vinculacions i modificacions de crèdit 
Pressupost 2006
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Del titular del departament o entitat (Centre Gestor):

Transferències de crèdit

• Transferències de crèdit dins d’un mateix programa i servei, sempre que:
– no incrementin les aplicacions 226.0002 i 226.0003
– no incrementin els conceptes 226 i 251
– no afectin el capítol 1
– no minorin els conceptes 488 i 489
– no siguin competència del Govern
– no siguin competències del conseller d’Economia i Finances

Competències en matèria de modificacions pressupostàries
(art. 9 Llei 20/2005) 

Vinculacions i modificacions de crèdit 
Pressupost 2006
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CONCLUSIÓ

- Amb aquest nou text legal es pretén agilitar la gestió
pressupostaria i donar més competències als gestors, 
sense detriment del control de legalitat en el procés.

Vinculacions i modificacions de crèdit 
Pressupost 2006
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III. ADAPTACIONS TÈCNIQUES DEL SISTEMA 
INFORMÀTIC

• Principis generals

• Vinculacions de crèdit
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Llistat de saldos amb vinculacions

Vinculacions i modificacions de crèdit 
Pressupost 2006

Llistat de saldos amb vinculacions : Com a resultat de la modificació de 
l’estructura pressupostària que s’ha donat a totes les entitats i a l’entrada en 
funcionament de la pressupostació per programes, s’han introduït una sèrie de 
millores al Llistat de saldos amb vinculacions. Són les següents:

• Selecció del tipus d’ordenació del llistat, segons la classificació
econòmica o funcional.

• Millora de la presentació de la informació per fer-la més entenedora. 
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Llistat de saldos amb vinculacions

Vinculacions i modificacions de crèdit 
Pressupost 2006

• El llistat apareix ordenat segons el criteri 
seleccionat.

• Només apareixen les partides que tenen 
crèdit inicial i/o execució.

• La columna “Crèdits definitius” mostra la 
dotació de la partida considerant les 
modificacions de crèdit que s’hagin fet.

• A la columna “Saldo partida” apareix el 
saldo real de la partida, l’emmagatzemat 
al sistema. És el que es podrà utilitzar 
per l’enregistrament de modificacions 
pressupostàries.
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Llistat de saldos amb vinculacions

Vinculacions i modificacions de crèdit 
Pressupost 2006

• A la columna “Saldo docs” apareix el 
saldo de la partida considerant únicament 
els documents que aquesta tingui 
imputats, és a dir que es poden donar 
casos de saldos negatius atès que pot 
haver documents imputats a una partida 
que estiguin consumint d’una altra partida 
de la bossa.
No s’ha de registrar cap tipus de 
d’actuació per compensar aquests saldos 
negatius.

• La fila “Total bossa” mostra el crèdit 
definitiu de la bossa així com els saldos 
de la bossa. Aquests saldos sempre han 
de coincidir i no poden ser mai negatius.
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Atesa l’entrada en vigor de la nova llei de Pressupostos ha calgut adaptar el 
mòdul de modificacions pressupostàries. Concretament s’han eliminat les 
Transferències de capítol II i s’ha creat una nova tipologia de transferències, 
les “Transferències CeGe”. Les seves particularitats són:

– La seva creació serà a càrrec de les unitats gestores.
– Es controlarà el compliment de les validacions de les transferències de 

titularitat del Departament o entitat (Centre Gestor).
– Les altres tipologies de transferències no permetran la creació de documents 

que caldria crear com a “Transferència CeGe”.
– Seran fiscalitzades i comptabilitzades per les Intervencions delegades sense 

Workflow. 
– En el moment de la seva creació, s’enviarà un missatge als Interventors 

delegats.
– En el moment de la seva comptabilització s’enviarà un missatge informatiu al 

igual que la resta de modificacions de crèdit.

Adaptació del mòdul de modificacions pressupostàries

Vinculacions i modificacions de crèdit 
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