
  

GUIA DE CONCEPTES BÀSICS DEL PRESSUPOST 
 

Que s’entén per pressupost? 
 

El pressupost és l’expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de  totes les despeses que com a màxim podrà reconèixer 
l’entitat durant l’exercici econòmic juntament amb una previsió dels ingressos que s’obtindran. Es tracta, per tant, 
d’un instrument de planificació anual, on es concreta d’on venen els recursos i on s’aplicaran aquests. Aquesta 
planificació econòmica de recursos que reflecteix el pressupost anual es recolza en una planificació estratègica 
prèvia de polítiques públiques que vol dur a terme l’entitat. 

El pressupost és aprovat provisionalment pel Ple de la corporació a l’espera de possibles al·legacions en exposició 
al públic durant 15 dies. Tot seguit, si no es produeixen al·legacions, queda aprovat definitivament.  

Els pressupostos generals d’una entitat estan constituïts pel pressupost de l’entitat, dels organismes autònoms i 
de les societats mercantils.   

 

Estructura pressupostària 
 

L’estructura pressupostària està definida legalment en l’Ordre EHA /3565 / 2008 de 3 desembre. 

L’estructura es divideix entre: 

- INGRESSOS: Previsió dels recursos que l’entitat espera obtenir durant l’any per a finançar les despeses que 
configuren el pressupost de despeses. 
 

- DESPESES: Despeses que es pretenen realitzar durant l’exercici. Les despeses no poden ser superiors als 
ingressos. 

 

L’estat d’ingressos i de despeses els formen les partides pressupostàries d’ingressos i despeses respectivament. Les 
partides pressupostàries són l’expressió més detallada del pressupost. 

 
 

 

PRESSUPOST
En què es gasta? 
Quant es gasta?
Com es financia?

INGRESSOS -
DESPESES ≥ 0



  

PRESSUPOST D’INGRESSOS 
 
Es divideixen segons la naturalesa econòmica, és a dir, l’origen dels diners: a través d’impostos, taxes, 
transferències d’altres administracions o bé per la gestió del patrimoni.  

El pressupost d’ingressos el formen els conceptes pressupostaris d’ingressos separats en classificacions orgàniques 
i econòmiques.  

 

ORGÀNICA: Qui ingressa els diners. És opcional. En el cas de la Diputació de Barcelona s’utilitza i és a 5 dígits. 

ECONÒMICA: D’on provenen els diners. Es divideixen entre ingressos corrents, de capital i financers. D’acord amb 
l’estructura que, per capítols, articles, conceptes i subconceptes es detallen a la normativa. És obligatòria. 

 

1. Impostos directes 
2. Impostos indirectes 
3. Taxes, preus públics i altres ingressos 
4. Transferències corrents 
5. Ingressos patrimonials 

 
6. Alienació d’inversions reals 
7. Transferències de capital 

 
8. Actius financers 
9. Passius financers 

 

 
 

 

 

 

ORGÀNICA
Qui gestiona

ECONÒMICA
D'on provenen els ingressos

INGRESSOS CORRENTS 

INGRESSOS DE CAPITAL 

INGRESSOS FINANCERS 



  

 
PRESSUPOST DE DESPESES 
 

Les partides pressupostàries que formen el pressupost de despeses es classifiquen en orgàniques, programes i 
econòmiques.  

 

ORGÀNICA: Qui gestiona la despesa. Mostra l’estructura interna i la manera en què s’organitza l’Administració. És 
opcional. En el cas de la Diputació de Barcelona s’utilitza i consta de 5 dígits. 

PROGRAMA: Agrupa les despeses per una finalitat concreta. És obligatòria. 

ECONÒMICA: Ordena les despeses segons la naturalesa econòmica i mostra l’objecte de la despesa, és a dir, en 
què es gasta. Es divideixen entre despesa corrent, capital i financera. És obligatòria. 

 
1. Despeses de personal 
2. Despeses en béns corrents i serveis 
3. Despesa financera 
4. Transferències corrents 

 
6. Inversions reals 
7. Transferències de capital 

 
8. Actius financers 
9. Passius financers 

 
 

 

 

 

 

ORGÀNICA
Qui gestiona

PROGRAMA
Finalitats i objectius que 

es volen aconseguir

ECONÒMICA
En què es gasten els 

recursos

DESPESES CORRENTS 

DESPESES DE CAPITAL 

DESPESES FINANCERES 



  

CICLE PRESSUPOSTARI 
 

És un conjunt de fases o etapes que configuren un procés continu, dinàmic i flexible mitjançant el qual es 
pressuposta, executa, liquida i controla l’activitat financera i pressupostària d’una entitat. 

Les etapes que configuren el cicle són: 

 

 

- Elaboració i aprovació del pressupost: L’elaboració del pressupost consisteix a obtenir un instrument de 
planificació anual que recull els recursos necessaris per desenvolupar les polítiques públiques definides per 
l’entitat en funció d’uns objectius. L’òrgan competent per a la seva aprovació és el ple de l’entitat 
corresponent. 
 

- Execució: Aquesta etapa fa referència al conjunt de transaccions, tant d′ingressos com de despeses, d′acord 
amb les assignacions aprovades en cada programa pressupostari derivades de l’activitat de l’entitat en el 
transcurs de l’exercici pressupostari. 
 

- Tancament i liquidació del pressupost: El pressupost de cada exercici es tanca el dia 31 de desembre i la 
liquidació consisteix en l’elaboració i presentació de la informació sobre la gestió feta pel que fa a aspectes 
econòmics, financers, patrimonials i pressupostaris. 
 
 

 

Elaboració i 
aprovació del 

pressupost

Execució del 
pressupost

Tancament i 
liquidació del 

pressupost


