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Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2022 

Explicació de la classificació econòmica de la despesa 

CAPÍTOL  1. REMUNERACIONS DE PERSONAL 

En aquest capítol s’aplicaran les despeses de les retribucions del personal al servei de la 
Generalitat per raó del treball realitzat, les cotitzacions obligatòries als ens gestors del sistema de 
previsió social i les despeses per pensions principals o complementàries reconegudes legalment 
per la prestació de serveis a la Generalitat de Catalunya.  

No s’inclouen en el Capítol 1 les despeses vinculades a pòlisses d’assegurances, formació, 
indemnitzacions per raó de servei, vestuari, ajudes al menjar i ajuts d’acció social, les quals s’han 
d’aplicar al Capítol 2.  

ARTICLE  10. ALTS CÀRRECS 

L’article comprèn les remuneracions dels alts càrrecs dels departaments de la Generalitat, de les 
entitats autònomes i del  personal del sector públic que té aquesta consideració. 

Concepte  100. Alts càrrecs 

Aplicació  100.0001 Retribucions bàsiques   

Comprèn les retribucions integrades per: assignació, triennis i pagues extraordinàries 

Aplicació  100.0002 Retribucions complementàries 

Comprèn la resta de retribucions que siguin procedents per raó del càrrec d’acord amb la normativa 
vigent. 

ARTICLE  11. PERSONAL EVENTUAL 

Concepte  110. Personal eventual 

Comprèn les retribucions del personal eventual nomenat a l’efecte d’acord amb les disposicions 
vigents. 

Aplicació  110.0001 Retribucions bàsiques 

Inclou aquells conceptes que per als tipus de personal a què estiguin homologats retributivament 
tenen aquest caràcter. 

Aplicació  110.0002 Retribucions complementàries 

Inclou la resta de retribucions tret de les que correspongui incloure a l’article15. 

ARTICLE  12. PERSONAL FUNCIONARI 

Comprèn les retribucions del personal funcionari i estatutari, incloses les dels funcionaris en servei 
actiu adscrits a entitats de dret públic, societats mercantils, consorcis i fundacions. 

 

Concepte  120. Retribucions bàsiques 
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Aplicació  120.0001 Retribucions bàsiques 

Inclou: sou, triennis, pagues extraordinàries, i altres retribucions bàsiques d’acord amb la seva 
normativa específica. 

Aplicació 120.0009 Imprevistos i millores en matèria de personal 
 
Inclou el crèdit destinat a ajustaments salarials sobrevinguts durant l’exercici que, atesa la seva 
indeterminació en el moment de l’elaboració del pressupost, no s’han previst en les partides del 
Capítol 1 de cada departament o entitat, incloent el cost derivat de les quotes socials i altres 
despeses de personal que se’n puguin derivar. Els departaments i entitats no poden incloure cap 
crèdit en aquesta aplicació i només es dotarà en els termes que acordi la DG de Pressupostos. 

Concepte  121. Retribucions complementàries 

Aplicació  121.0001 Retribucions complementàries 

Retribucions complementàries que tinguin aquesta naturalesa en la normativa aplicable. Inclou: 
complement de destinació, complement específic i altres retribucions complementàries establertes 
reglamentàriament. No s’inclouen en aquest concepte les retribucions complementàries que 
corresponguin imputar a l’article 15. 

Concepte  125. Substitucions i eventualitats de personal funcionari 

Inclou les retribucions de personal funcionari interí i estatutari temporal nomenat per substitució 
transitòria de titulars de places de personal funcionari i/o estatutari, per execució de programes de 
caràcter temporal i per excés o acumulació de tasques. 

No s’inclou les retribucions del personal interí i estatutari temporal que ocupa un lloc vacant de 
personal funcionari/estatutari, la retribució del qual s’aplica als conceptes 120 i 121. 

Aplicació  125.0001 Retribucions bàsiques 

Inclou sou, triennis i pagues extraordinàries. 

Aplicació  125.0002 Retribucions complementàries 

Retribucions complementàries que tinguin aquesta naturalesa en la normativa aplicable. Inclou: 
complement de destinació, complement específic i altres retribucions complementàries establertes 
reglamentàriament. No s’inclouen en aquest concepte les retribucions complementàries que 
corresponguin imputar a l’article 15. 

Aplicació 125.0008  Despeses de personal programes temporals extraordinaris  

ARTICLE  13. PERSONAL LABORAL 

Aquest article comprèn tota mena de retribucions i indemnitzacions del personal laboral que 
s’hagin de satisfer en virtut dels convenis col·lectius o contractes laborals i disposicions que els 
siguin d’aplicació. 

Concepte  130. Personal laboral  

Inclou les retribucions del personal laboral que ocupa llocs de treball de personal laboral fix. 

També inclou aquell personal contractat temporalment per cobrir un lloc de treball durant el procés 
de selecció o promoció fins a la seva cobertura definitiva. 
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Aplicació  130.0001 Retribucions bàsiques 

Inclou: salari base, complement d’antiguitat i pagues extraordinàries 

Aplicació  130.0002 Retribucions complementàries 

Inclou les altres retribucions de caràcter periòdic i mensual i que no estan vinculades a retribuir 
circumstàncies previstes en altres conceptes pressupostaris. 

Aplicació  130.0003 Altres remuneracions 

Comprèn les retribucions que no tinguin caràcter periòdic, concretament: hores extraordinàries, 
indemnitzacions corresponents a trasllats, acomiadaments o similars. 

Concepte  131. Substitucions i eventualitats de personal laboral 

Inclou les retribucions del personal laboral contractat temporalment per substituir transitòriament a 
treballadors/es titulars de places de personal laboral, per obra o servei determinat, inclosos 
l’execució de programes de caràcter temporal  i per excés o acumulació de tasques. 

No s’inclou les retribucions del personal laboral temporal que ocupa un lloc vacant de personal 
laboral, la retribució del qual s’aplica al conceptes 130. 

Aplicació  131.0001 Retribucions bàsiques 

Inclou: salari base, complement d’antiguitat i pagues extraordinàries. 

Aplicació  131.0002 Retribucions complementàries 

Inclou les altres retribucions de caràcter periòdic i mensual i que no estan vinculades a retribuir 
circumstàncies previstes en altres conceptes pressupostaris. 

Aplicació  131.0003 Altres remuneracions 

Comprèn les retribucions que no tinguin caràcter periòdic, concretament: hores extraordinàries, 
indemnitzacions corresponents a trasllats, acomiadaments o similars. 

Concepte  132. Personal laboral d’alta direcció i assimilat 

Inclou les retribucions destinades al personal vinculat amb contracte en base al Reial Decret 
1382/1985, d’1 agost, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial del personal d’alta 
direcció. També s’inclouran les retribucions del personal directiu que tingui aquesta consideració 
d’acord amb la normativa legal vigent. 

Aplicació  132.0001 Retribucions bàsiques i altres remuneracions 

Comprèn totes les retribucions fixes i variables, incloses les vinculades a la consecució 
d’objectius, del personal amb contracte laboral d’alta direcció o assimilat.  

ARTICLE  15. INCENTIUS AL RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAODINÀRIES 

Comprèn les retribucions destinades a remunerar l’especial rendiment, l’activitat extraordinària i 
l’interès o iniciativa en el desenvolupament de la funció del personal al servei de la Generalitat i les 
seves entitats, quan la seva quantia individual no estigui prèviament determinada. 

Concepte  150. Incentius al rendiment  

Aplicació  150.0001 Productivitat  
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S’inclouran els imports que per aquest concepte puguin correspondre a personal eventual, 
funcionari, estatutari i laboral, excepte les retribucions variables en funció d’objectius del personal 
d’alta direcció i assimilat del concepte 132.  

Concepte  151. Activitats extraordinàries 

Aplicació  151.0001 Gratificacions serveis extraordinaris 

Retribucions de caràcter personal de personal eventual, funcionari i estatutari, per serveis 
realitzats fora de la jornada normal de treball que, en cap cas, podran ser fixes en la seva quantia 
ni periòdiques en el dret a percebre-les. 

ARTICLE  16. ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS 

Aportacions al règim de la Seguretat Social i de previsió social del personal. 

Les quotes de seguretat social dels becaris es registre al capítol 4 atès que es considera més 
import de l’ajut. 

Concepte  160. Quotes Socials 

Comprèn les quotes empresarials als diferents règims de previsió social del personal. 

Aplicació  160.0001 Seguretat Social 
Aplicació  160.0002 MUFACE 
Aplicació  160.0004 Altres règims de previsió social 

ARTICLE  17. PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS SOCIALS 

Concepte  170. Pensions 

Inclou les pensions i assignacions temporals reconegudes per la Generalitat de Catalunya en raó 
dels serveis prestats. 

Aplicació  170.0001  Pensions 
Aplicació  170.0002 Assignació temporal i pensions Lleis 6/03 i 2/88 expresidents Generalitat i 

Parlament 
Aplicació  170.0004 Assignació temporal exconsellers de la Generalitat 
Aplicació  170.0005 Pensions personal eventual, contractat i interí anterior al 1939 (Llei 18/1984) 

Concepte  171. Aportacions a plans de pensions.  

Inclou les aportacions que es puguin fer a plans de pensions. Es necessita l’autorització expressa 
de la Direcció General de Pressupostos per a la seva inclusió en l’avantprojecte de pressupost. 

Aplicació  171.0001 Aportacions a plans de pensions. 

Concepte  172. Altres prestacions socials 

Prestacions econòmiques de caràcter social reconegudes al personal per norma o conveni 
col·lectiu vinculades al cessament de la seva prestació de serveis per mort, jubilació o invalidesa. 

Aplicació  172.0001 Prestacions complementàries 

Concepte  173. Despeses socials 
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Comprèn els complements familiars reconeguts a algun personal transferit d’una altra Administració, 
per raó del seu estatut laboral, amb caràcter residual i a extingir. 

Aplicació  173.0001 Despeses socials 

CAPÍTOL  2. DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 

Aquest capítol recull els recursos destinats a atendre les despeses corrents en béns i serveis, 
necessaris per a l’exercici de les activitats de l’administració de la Generalitat, entitats autònomes i 
altres ens públics que no suposin un increment de capital o del patrimoni públic. 

Són imputables a aquest capítol les despeses recurrents originades per l’adquisició de béns que 
reuneixin algunes de les característiques següents: ser béns fungibles, la seva  vida  útil ha de ser 
previsiblement inferior a l’exercici pressupostari, i no ser susceptibles d’inventariar. 

No s’imputaran als crèdits d’aquest capítol les despeses destinades a satisfer qualsevol tipus de 
retribució pels serveis prestats o treballs realitzats pel personal dependent dels departaments, 
entitats autònomes o altres ens públics. 

ARTICLE  20. LLOGUERS I CÀNONS 

Els lloguers són les despeses derivades de l’arrendament de béns mobles i immobles mentre que 
els cànons són pagaments per la utilització d’un servei o com a contraprestació en contractes 
d’assistència tècnica, de cessió de tecnologia, per ús d’una patent, d’una marca, etc. Per tant, es 
registren en aquest article, tant el lloguer de terrenys, edificis i locals, el lloguer d’equips informàtics, 
el lloguer de maquinària i material de transport, sempre que no es tracti d’un arrendament financer.  

Concepte  200. Lloguers i cànons de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions 

Despeses per lloguer de terrenys, solars, edificis, finques i altres; inclou les despeses comunitàries 
si estan associades al lloguer. 

Aplicació  200.0001 Lloguers i cànons mitjançant Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, 
SA 

Aplicació  200.0002 Altres lloguers i cànons de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions 
Aplicació  200.0003 Lloguers derivats d’altres drets de superfície 

Concepte  201. Lloguers i cànons de material de transport 

Despeses de lloguer de vehicles de totes les classes utilitzables per al transport de persones i 
mercaderies. S’inclouen en aquest concepte les despeses de rènting i lloguer de vehicles, 
encara que portin associats serveis de conservació, reparació i manteniment. S’exclouen els 
lloguers de vehicles lligats a comissions de serveis que originin desplaçaments, que s’imputaran 
a càrrec del concepte 230. 

Aplicació  201.0001 Lloguers i cànons de material de transport 

Concepte  202. Lloguers i cànons d’equips per a procés de dades, programari i reprografia 

Despeses de lloguer i cessions d’ús d’equips informàtics, ofimàtics, sistemes operatius, 
aplicacions de gestió de bases de dades i qualsevol altre tipus d’equipament informàtic. S’inclouen 
en aquest concepte les despeses de rènting d’equips, encara que portin associats serveis de 
conservació, reparació i manteniment.  

Aplicació  202.0001 Lloguers i cànons d’equips per a procés de dades  

Despeses de lloguer i cessions d’ús d’equips informàtics (ordinadors personals i portàtils, 
servidors, equip d’emmagatzemament de dades, o altres de similar naturalesa). 



 
 

 

- 6 - 

Aplicació  202.0002 Lloguers d’equips de reprografia i fotocopiadores 

Despeses de lloguer i cessió d’ús d’equips de reprografia i fotocopiadores.  

Aplicació  202.0003 Lloguers i cànons de programari  

Despeses de llicències de programari i aplicacions informàtiques.  

Concepte  203. Lloguers i cànons d’altre immobilitzat material 

Inclou, entre d’altres, lloguers de maquinària, instal·lacions i utillatge, les despeses del lloguer de 
l’equip utilitzat en la conservació i reparació d’inversions i les despeses del lloguer de mobiliari, 
equips d’oficina i estris. 

Aplicació  203.0001 Lloguers i cànons d’altre immobilitzat material 
Aplicació  203.0002 Prestacions derivades de concessions administratives  

Concepte  204. Altres lloguers i cànons 

Recull els lloguers i cànons no inclosos en els conceptes anteriors; específicament, les quantitats 
satisfetes periòdicament per la cessió d’un bé, per l’ús de la propietat industrial i la utilització 
d’altres béns de naturalesa material o immaterial. 

Aplicació  204.0001 Altres lloguers i cànons 

ARTICLE  21. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ 

En aquest article s’imputaran les despeses corresponents a la conservació i reparació 
d’infraestructures, edificis i locals, maquinària de transport i altre immobilitzat material, realitzada 
amb mitjans propis o amb contractes amb empreses externes, excepte si s’inclou dins la quota 
concertada en un contracte de lloguer en concepte de prestació de serveis. 

Comprèn les despeses següents: 

- Despeses de conservació i reparació d’immobles propis o arrendats. 

- Tarifes per vigilància, revisió i conservació de màquines i instal·lacions de les oficines. 

- Despeses de manteniment o de caràcter anàleg que originin els equips de procés de dades 
informàtics i d’instal·lacions telefòniques. 

- Quotes i despeses comunitàries, derrames, entre d’altres, derivades de la propietat.  

- Despeses de manteniment o reposició dels elements accessoris en carreteres, ports, 
instal·lacions complexes especialitzades, línies de comunicació, etc. 

En canvi, com a norma general, les grans reparacions i despeses de renovacions, ampliacions o 
millores, que suposin un increment de la productivitat, capacitat, rendiment, eficiència, o bé un 
allargament de la vida útil del bé no imputable al manteniment preventiu habitual, s’imputaran al 
capítol 6. 

 

Concepte  210. Conservació, reparació i manteniment de terrenys, béns naturals, edificis i altres 
construccions 

Aplicació  210.0001 Conservació, reparació i manteniment de terrenys, béns naturals, edificis i 
   altres construccions per compte propi 

 

Recull les despeses en conservació reparació i manteniment de terrenys, béns naturals, edificis i 
altres construccions realitzades per l’entitat que executa la despesa 
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Aplicació  210.0002 Conservació, reparació i manteniment de terrenys, béns naturals,  
   edificis i altres construccions per compte aliè 

 
Recull les despeses en conservació, reparació i manteniment de terrenys, béns naturals, edificis i 
altres construccions encarregades per una entitat aliena a la que executa la despesa. 

Com a cas particular, es recullen en aquesta aplicació totes les actuacions executades per 
Infraestructures.cat en el marc dels Programes d’encàrrecs d’actuacions (PEA) per a regular la 
gestió dels serveis de conservació, manteniment i/o modernització d’edificacions i/o 
d’infraestructures (inclosos els serveis d’eficiència energètica), inclús en el cas que aquestes 
despeses suposin un increment de la productivitat, capacitat, rendiment, eficiència, o bé un 
allargament de la vida útil dels béns. 

També es recullen en aquesta aplicació les tarifes pagades a Infraestructures.cat per part de les 
unitats que fan els corresponents encàrrecs en el marc dels esmentats PEA, atès que aquestes 
tarifes es consideren un major cost de les actuacions executades per infraestructures.cat. 

Aplicació 210.6390 Aportacions a Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA  per a la 
gestió dels serveis de conservació, manteniment i/o modernització d’edificacions i/o 
d’infraestructures 

Recull les aportacions a favor d’Infraestructures.cat en el marc dels Programes d’encàrrecs 
d’actuacions (PEA) per a regular la gestió dels serveis de conservació, manteniment i/o 
modernització d’edificacions i/o d’infraestructures (inclosos els serveis d’eficiència energètica). 

Concepte  211. Conservació, reparació i manteniment de material de transport 

Aplicació  211.0001 Conservació, reparació i manteniment de material de transport 

Concepte  212. Conservació, reparació i manteniment d’equips per a procés de dades, 
programari i reprografia 

Aplicació  212.0001 Conservació, reparació i manteniment d’equips per a procés de dades 
Aplicació  212.0002 Conservació, reparació i manteniment d’equips de reprografia i fotocopiadores 
Aplicació  212.0003 Manteniment d’aplicacions informàtiques 

Inclou les despeses de manteniment associades a les llicències d’ús de programari i aplicacions 
informàtiques de mercat, així com les despeses de manteniment de les aplicacions informàtiques 
a mida, bàsicament pel que fa a suport a usuaris, manteniment correctiu i petit evolutiu. 

Concepte  213. Conservació, reparació i manteniment d’altre immobilitzat material 

Inclou les despeses de conservació, reparació i manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge. 

Aplicació  213.0001 Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material 

Concepte  214. Altres despeses de conservació, reparació i manteniment 

Inclou les despeses de conservació, reparació i manteniment de béns que no es pugin incloure en 
els anteriors conceptes d’aquest mateix article 21. 

Aplicació  214.0001 Altres despeses de conservació, reparació i manteniment 

ARTICLE  22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENT I ALTRES 

Concepte  220. Material d’oficina 
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Aplicació  220.0001 Material ordinari no inventariable 

Despeses ordinàries de material d’oficina no inventariable. Confecció de targetes d’identificació, 
impresos i recanvis de màquines d’oficina. 

Aplicació  220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 

Adquisició de llibres, publicacions, revistes, documentació, subscripcions en general, excepte els 
fons de biblioteques que s’imputaran al capítol 6. 

Despeses o quotes originades per consultes a bases de dades documentals o registrals incloent  

qualsevol subscripció o consulta telemàtica a bases de dades. 

Concepte  221. Subministraments 

Aplicació  221.0001 Aigua i energia 

Despeses de subministraments d’aigua, gas, electricitat i combustible per a calefacció, sempre i 
quan no estiguin incloses en el preu dels lloguers. 

Aplicació  221.0002 Combustible per a mitjans de transport 

Aplicació  221.0003 Vestuari 

Uniformes reglamentaris d’ordenances, uixers i altre personal subaltern. Vestuari del personal de 
cossos de seguretat. Vestuari de personal laboral que per conveni col·lectiu o reglamentació hi 
tingui dret. 

Aplicació  221.0004 Subministrament de material sanitari 

Inclou despeses de tipus sanitari com l’instrumental i el petit utillatge, el material per a consum i 
reposició, i les pròtesis i altres articles ortopèdics. 

Aplicació  221.0005 Productes farmacèutics i analítiques 

Despeses de medicaments de la farmaciola del departament, productes d’assistència sanitària, 
material tècnic fungible de laboratori i, en general, material fungible del servei sanitari. En el cas 
de les entitats prestadores de serveis sanitaris, aquesta aplicació comprèn la totalitat de la 
despesa en productes farmacèutics amb independència de la seva dispensació, per tant inclou 
també la medicació hospitalària de dispensació ambulatòria (MHDA). 

S’inclouen les analítiques. 

Aplicació  221.0006 Compres de mercaderies i matèries primeres 

Les entitats del sector públic o adscrites de la Generalitat imputaran en aquesta aplicació les 
despeses derivades de l’adquisició de mercaderies per a la seva comercialització i les corresponents 
a l’adquisició de matèries primeres o productes semiacabats per a la seva transformació i posterior 
venda. 

Aplicació  221.0007 Queviures 

Inclou les despeses derivades de l’adquisició de queviures destinats a la prestació dels serveis 
relacionats. 

Aplicació  221.0089 Altres subministraments 

Adquisició de material divers de consum i reposició de caràcter periòdic, no incloses en els 
conceptes anteriors, com l’adquisició de material fotogràfic, rètols, articles de neteja, recàrrec 
d’extintors, planxes i tintes per a impremta. 
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Despeses de comunitat en el cas de locals en règim de propietat de la Generalitat de Catalunya, 
així com les quotes de participació en edificis de serveis múltiples. 

Instrumental i petit utillatge no sanitari i material no sanitari per a consum i reposició. 

Concepte  222. Comunicacions  

Aplicació  222.0001 Despeses postals, missatgeria i altres similars  

Inclou les despeses per correspondència postal, missatgeria o qualsevol altre tipus de comunicació 
i enllaç. No s’inclouran en aquesta aplicació les despeses de serveis de telecomunicacions, incloent 
el consum telefònic fix o mòbil. 

Aplicació  222.0002  Solucions TIC-CTTI Connectivitat 

Integració de serveis de comunicacions de dades i de suport tècnic necessaris per dotar a un edifici 
o ubicació geogràfica de les capacitats de suportar els serveis TIC requerits. 

Aplicació  222.0003 Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats   

Inclou les despeses per als serveis de telecomunicacions de veu i dades, incloent consum de 
telefonia fix o mòbil, adquirits a altres entitats. 

Concepte  223. Transports 

Despeses de transport de tot tipus, ja siguin terrestres, marítims o aeris que s’hagin d’abonar a 
qualsevol entitat pública o privada pels serveis de transports prestats. Inclou les despeses de 
transport i reparació d’edificis prefabricats propis destinats a la ubicació provisional de certs 
col·lectius mentre no es construeixi l’edifici definitiu. 

S’exclouen els transports complementaris lligats a comissions de serveis que originin 
desplaçaments, que s’imputaran amb càrrec al concepte 230. 

Aplicació  223.0001 Transports 

Concepte  224. Despeses d’assegurances 

Despeses relatives a la contractació i gestió de les pòlisses d’assegurances que contracti 
l’Administració (assegurances de vehicles, d’edificis, de locals, de responsabilitat civil i 
patrimonial, etc.). 

Aplicació  224.0001 Despeses d'assegurances 

Concepte  225. Tributs 

S’inclouen en aquest concepte les despeses destinades a la cobertura de taxes, contribucions i 
impostos, ja siguin estatals, autonòmics o locals. 

Aplicació  225.0001 Tributs locals i altres despeses 

Aplicació  225.0002 Tributs estatals i autonòmics 

Concepte  226. Despeses diverses 

S’inclouen totes aquelles despeses de naturalesa corrent que no es poden incloure en altres 
conceptes de l’article 22. 

Aplicació  226.0001 Exposicions, certàmens i altres activitats de promoció 

Despeses relatives a l’organització i muntatge d’exposicions, certàmens i altres activitats de promoció. 
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Aplicació  226.0002 Atencions protocol·làries i representatives 

S’imputaran en aquesta aplicació les despeses realitzades exclusivament pels membres del 
Govern de la Generalitat de Catalunya, els secretaris generals i tot aquell personal que exerceixi, 
amb motiu del seu treball, funcions directives i de representació que siguin necessàries per 
mantenir la correcció, l’atenció social i representativa envers sectors i persones alienes al 
departament o entitat del seu àmbit d’actuació, sempre que aquestes redundin en benefici de 
l’administració, i per a les quals no existeixi un aplicació específica en altres conceptes. 

Aplicació  226.0003 Publicitat, difusió i campanyes institucionals 

Despeses de divulgació, d’activitats de promoció, propaganda i publicitat encaminades a informar 
la comunitat de l’activitat i els serveis que realitza l’administració.  

No s’inclouran en aquesta aplicació les despeses ocasionades amb motiu de la inserció de 
publicitat en els butlletins oficials, que s’imputaran a l’aplicació 226.0007, ni aquelles en les quals 
la seva finalitat principal sigui la venda, que s’inclouran en el concepte 240. 

Aplicació  226.0004 Jurídics i contenciosos 

Despeses i indemnitzacions produïdes per litigis, actuacions o procediments en què es part el 
Sector Públic de la Generalitat, derivades de qualsevol responsabilitat a satisfer. Inclou les 
minutes de notaris, advocats, procuradors, registradors i altres similars. 

Aplicació  226.0005 Organització de reunions i conferències 

Despeses d’organització i celebració de conferències, assemblees, congressos, simposis, 
convencions i reunions anàlogues. 

Es poden incloure les despeses de lloguer de sales, hostes i hostesses, menjar per als assistents, 
despeses de transport, hotel i altres que no puguin ser imputades al concepte 230. 

Aplicació  226.0006 Oposicions i proves selectives 

Despeses produïdes per l’organització d’oposicions i proves selectives de personal. Inclou tant els 
drets d’assistències derivats de la participació en tribunals com les despeses derivades del 
personal col·laborador. 

Aplicació  226.0007 Publicacions i edictes als diaris oficials 

S’inclouran en aquesta aplicació les despeses ocasionades amb motiu de la inserció de publicitat 
en els butlletins oficials. 

Aplicació  226.0008 Funcionament de centres i serveis propis amb gestió autònoma 

Inclou les transferències fetes des dels departaments als centres que tenen aquesta singularitat. 
S’entén com a centres amb gestió autònoma, als efectes de la seva aplicació pressupostària, 
aquells òrgans o unitats dependents de diferents departaments de la Generalitat que gestionen 
directament part del seu pressupost de despeses i els ingressos obtinguts de la seva gestió. 

Aplicació  226.0009 Funcionament de consells i òrgans col·legiats 

Inclou totes aquelles despeses motivades per al funcionament de determinats consells i òrgans 
col·legiats. 

Aplicació  226.0010 Premis 

Dotació de premis d’investigació, cultural, artístic, científic, tècnic, jurídic i econòmic, relacionats 
amb l’activitat de l’entitat que no siguin amb sol·licitud prèvia, en cas contrari tindrien la naturalesa 
de subvenció o ajut i s’haurien d’imputar a l’article 48. 
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S’inclouen les despeses corrents derivades de l’organització de lliurament de premis. 

Aplicació  226.0011 Formació dels empleats públics  

Recull les despeses corresponents a cursos de formació i perfeccionament dirigits als empleats 
públics, tant efectuats per centres de formació públics com privats. Dins d’aquesta aplicació 
s’inclouen  les despeses que s’abonen als empleats públics en concepte de dret d’assistència per 
a la col·laboració en les activitats, les despeses en concepte de matrícules o  drets d’inscripció i 
qualssevol altres despeses vinculades a les activitats formatives. En canvi, no s’hi inclouen les 
despeses pròpies de contractació de serveis  de formació encomanats a una persona física o 
jurídica per a  les activitats formatives no dirigida als empleats públics, les quals s’imputaran a 
l’aplicació 227.0014 “Serveis de formació. 

Aplicació  226.0012 Despeses de primer establiment 

Recull la despesa corrent derivada de la posada en marxa de nous serveis 

Aplicació  226.0013 Actuacions conjuntes amb la Unió Europea 
Aplicació  226.0014 Delegació de la Generalitat a Madrid 
Aplicació  226.0015 Oficina ex-President 
Aplicació  226.0016 Consell Assessor Desenvolupament Sostenible 
Aplicació  226.0017 Casa de Perpinyà 
Aplicació  226.0018 Centre d’Història Contemporània 
Aplicació  226.0019 Delegacions, oficines i missions exteriors 
Aplicació  226.0020 Despeses reservades del Departament d’Interior 
Aplicació  226.0021 Activitats/relacions Generalitat Ministeri de Defensa 
Aplicació  226.0022 Activitats vinculades a la funció inspectora i de control  
Aplicació  226.0023 Despeses derivades de les activitats de protecció radiològica. CSN 
Aplicació  226.0024 Actuacions en recursos minerals i explotacions mineres 
Aplicació  226.0025 Consell Escolar de Catalunya 
Aplicació  226.0026 Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu 
Aplicació  226.0027 Funcionament de llars d’infants 
Aplicació  226.0028 Unitats d’escolarització compartida 
Aplicació  226.0029 Institut Català de Qualificacions Professionals 
Aplicació  226.0030 Consell Català de la Formació Professional 
Aplicació  226.0031 Programes de qualificació professional 
Aplicació  226.0032 Pla General de Formació Professional 
Aplicació  226.0033 Desenvolupament de Programes de seguretat i salut laboral en el treball per 

prevenció de riscos laborals 
Aplicació  226.0034 Control metrològic 
Aplicació  226.0035 Despeses de funcionament de la Comissió Central de Subministraments 
Aplicació  226.0036 Despeses originades per l’acceptació d’herències i per la gestió d’abintestats 
Aplicació  226.0037 Actuacions singulars de suport a centres educatius 
Aplicació  226.0038 Actes institucionals i de promoció de la Presidència de la Generalitat 

Recull les despeses derivades dels actes d’alta representació de la Presidència de la Generalitat 

Aplicació  226.0039 Despeses per serveis bancaris 

Recull les despeses per serveis bancaris que no tinguin naturalesa de financeres, com ara les 
comissions per gestió de cobraments o pagaments. 

Aplicació  226.0040 Inscripció com a soci o altra figura a organismes o a entitats de caràcter 
associatiu 

Inclou aquelles despeses corresponents al pagament de quotes, inscripcions o altres, amb 
caràcter periòdic o no, a associacions de caràcter voluntari, que no representin una contribució 
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essencial i principal a les finalitats i objectius de l’associació o organisme i, que no impliqui formar 
part del protectorat o dels òrgans de govern de l’associació o organisme. 
 
Aplicació  226.0043 Premis de loteries 
Aplicació  226.0044 Màrqueting i accions promocionals 
Aplicació  226.0045 Despeses per distribució i operació de joc 
Aplicació  226.0046 Despeses sanitàries derivades del pla de xoc social 
Aplicació  226.0047 Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública 
Aplicació  226.0048 Centre d'Estudis de Temes Contemporanis (CETC) 
Aplicació  226.0049 Despeses dels menors tutelats per la Generalitat 
Aplicació  226.0050  Fons addicionals per a la millora de polítiques públiques 
Aplicació  226.0051 Fons extraordinaris 
Aplicació  226.0053 Fons de loteria per la prosperitat i la cohesió social 
Aplicació  226.0054 Fons Climàtic 
Aplicació  226.0055 Fons Patrimoni Natural 
Aplicació  226.0056 Fons de protecció per al medi ambient atmosfèric 
Aplicació  226.0057 Constitució d’una companyia energètica pública 
Aplicació  226.0079 Actuacions amb fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència 
 
Aplicació  226.0089   Altres despeses diverses 

Totes aquelles despeses que per la seva naturalesa no tinguin cabuda en els anteriors conceptes  

Concepte  227. Treballs realitzats per persones físiques o jurídiques. 

Inclou aquelles despeses derivades de les activitats que, essent competència dels organismes 
públics, s’encarreguen a persones físiques internes o externes, o jurídiques externes, de la pròpia 
administració, seguint els tràmits administratius corresponents. 

Aplicació  227.0001 Neteja i sanejament 

Aplicació  227.0002 Seguretat 

Inclou les despeses corresponents als serveis de seguretat. 

Aplicació  227.0003 Valoracions i peritatges 

Inclou els serveis de valoració i peritatge i l’adquisició d’articles no inventariables d’aquesta 
naturalesa, sempre i quan no estiguin directament relacionats amb una inversió, els quals 
s’imputaran al concepte corresponent del capítol 6. 

Aplicació  227.0004 Processos electorals i consultes populars 

Inclou les despeses corresponents als serveis directament destinats a processos electorals, així 
com l’adquisició d’articles no inventariables amb aquesta finalitat. S’hi inclouen també les dietes i 
indemnitzacions derivades dels processos electorals. 

Aplicació  227.0005 Estudis i dictàmens 

Despeses d’estudis i dictàmens de qualsevol naturalesa encomanats a empreses especialitzades 
o professionals independents o experts lliurats o efectuats per escrit i que impliqui l’estudi, l’opinió 
o el judici que es realitza, es forma o s’emet sobre una cosa o una qüestió, sempre que no doni 
lloc a un dret de naturalesa material o intangible (per exemple, propietat intel·lectual).  

No s’han d’imputar a aquesta aplicació: 



 
 

 

- 13 - 

 Les despeses d’estudis relatius a programes o projectes d’inversió, com la redacció de 
projectes d’obres, consultories d’obres, assistències tècniques d’obres o d’altres treballs 
necessaris per l’execució d’una obra, que s’han d’imputar necessàriament al capítol 6. 

 Les despeses corresponents a immobilitzat intangible que compleixin els requisits següents (i 
que s’imputaran al concepte 680): 

a) S’utilitzin i tinguin un valor econòmic perdurable durant més d’un exercici. 

b) Puguin produir beneficis futurs, mitjançant la seva utilització, per a la producció de béns, 
per a prestacions de serveis o per a finalitats administratives. 

c) Siguin plenament identificables i susceptibles d’ésser alienades. 

 Les següents despeses: honoraris per articles en revistes, per conferències o cursos, treballs i 
estudis informàtics, publicacions, muntatges de fires i actes de promoció o divulgació i 
assessoraments diversos s’han d’imputar a l’aplicació corresponent en funció de la naturalesa 
econòmica de la mateixa. Per exemple: els estudis o treballs informàtics correspon imputar-los 
al concepte 228 “Serveis informàtics” o a l’aplicació 680.0002 ”Inversions en aplicacions 
informàtiques” en funció del supòsit. 

Aplicació  227.0006 Serveis de menjador 

Inclou les despeses dels serveis de menjador que es contracten amb empreses externes per als 
centres docents, hospitalaris, residencials, presons, etc. 

Aplicació  227.0007 Gestió de centres i serveis 

Inclou tot tipus de serveis que l’administració contracti amb empreses externes per tal de gestionar 
centres propis. 

Aplicació  227.0008 Intèrprets i traductors 

Aplicació  227.0010 Serveis de suport a centres i a col·lectius 

Despeses derivades de la contractació de serveis de suport per millorar l’atenció personalitzada a 
col·lectius amb necessitats especials. 

Aplicació  227.0011 Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i destrucció 

Despeses derivades de la guarda, vigilància i destrucció de béns. Inclou totes aquelles despeses 
relatives a la guarda, custòdia i destrucció d’arxius, i altra documentació, així com la recollida de 
residus com paper, cartró i plàstics i altre material per a la seva destrucció i reciclatge. 

Aplicació 227.0012 Actuacions de control 

Despeses derivades de la contractació d’empreses especialitzades per a la realització d’auditories 
a entitats dels sector públic o adscrites de la Generalitat o per a la realització de controls propis de 
les funcions a realitzar pels diferents òrgans de la Generalitat, així com el control de subvencions 
finançades amb fons propis i aliens de la Generalitat, incloses aquelles finançades amb fons 
provinents de la Unió Europea. 

Aplicació  227.0013 Treballs tècnics 

Despeses derivades de treballs que impliquin uns coneixements especials sobre una matèria o 
siguin conseqüència de l’exercici d’una especialitat laboral tècnica. S’inclouen els treballs tècnics 
de qualsevol naturalesa, com els de laboratori, els de naturalesa estadística, assessorament 
tècnic o jurídic, sempre que no siguin aplicables a programes o projectes d’inversió. En tot cas, no 
ha d’implicar opinió o judici ja que, en aquest supòsit, s’hauria d’imputar a l’aplicació 227.0005 
“Estudis i dictàmens”.  
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Aplicació  227.0014 Serveis de formació 

Recull les despeses per contractació externa de formació  corresponents a les activitats formatives 
derivades de la prestació de serveis encomanats a una persona física o jurídica, quan aquesta no 
va dirigida a empleats públics. Inclou totes les despeses vinculades a l’activitat formativa, tant les 
despeses materials, com les corresponents al professorat. 

Aplicació 227.0015 Processos de participació ciutadana 
Aplicació 227.0016 Desplegament de la llengua de signes 
Aplicació 227.0089 Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques. 

També s’inclourà l’atorgament de poders notarials, serveis de notícies, revelat de fotografies, 
contractes d’instal·lacions de serveis, i qualsevol altre que no tingui cabuda en les aplicacions 
esmentades. 

Concepte  228. Serveis informàtics.  

Aplicació  228.0002 Serveis informàtics realitzats per altres entitats 

Aplicació  228.0003 Solucions TIC CTTI – Serveis recurrents 

Recull les despeses per operacions recurrents, principalment de serveis de lloc de treball del 
personal i dels diferents espais de treball col·lectiu, serveis de comunicacions de veu, serveis 
d’impressió, telecomunicacions i radiocomunicacions, serveis de comunicacions de dades, serveis 
de manteniment de sistemes d’informació, llicències i la gestió transversal i coordinada de les TIC. 

Aplicació 228.0004 Solucions TIC CTTI – Evolutius recurrents 

Recull les despeses per actuacions orientades a l’evolució i/o transformació de sistemes 
d’informació ja existents, incloses les consultories, els estudis i les auditories. 

Aplicació 228.0005 Solucions TIC CTTI – Projectes sota demanda 

Recull les despeses per actuacions orientades a la construcció de noves solucions i els grans 
evolutius i/o transformacions de sistemes d’informació ja existents, incloses les consultories, els 
estudis i les auditories. 

ARTICLE  23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI 

Concepte  230. Dietes, locomoció i trasllats 

Inclou les indemnitzacions que d’acord amb la legislació vigent s’hagin de satisfer a alts càrrecs i 
assimilats, funcionaris, laborals, eventuals, estatutaris, contractat i altre tipus de personal; inclou 
les compensacions econòmiques per despeses de manutenció i desplaçament, incloses aquelles 
realitzades amb vehicles de lloguer amb o sense conductor necessàries per efectuar la comissió 
de servei o el desplaçament. 

Aplicació 230.0001 Dietes, locomoció i trasllats 

Concepte  231. Altres indemnitzacions  

S’imputaran en aquest concepte les indemnitzacions reglamentàries per assistència del personal 
intern o extern de l’Administració i òrgans col·legiats i, en general, per la concurrència d’aquests a 
reunions, consells, comissions i altres.  
Inclourà qualsevol altre tipus d’indemnització al personal que no es pugui imputar al concepte anterior. 
 
 
Aplicació 231.0001 Altres indemnitzacions per raó del servei 

Concepte  232. Ajuts al menjar 
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S’inclouen les despeses corresponents als  ajuts al menjar del personal. Es necessita l’autorització 
expressa de la Direcció General de Pressupostos per a la seva inclusió en l’avantprojecte de 
pressupost. 

Aplicació  232.0001 Ajuts al menjar 

Concepte  233. Fons d’Acció Social.  

S’inclouen les dotacions corresponents al Fons d’Acció Social del personal funcionari i laboral. Es 
necessita l’autorització expressa de la Direcció General de Pressupostos per a la seva inclusió en 
l’avantprojecte de pressupost. 

Aplicació  233.0001 Fons d'Acció Social 

ARTICLE  24. DESPESES DE PUBLICACIONS 

Concepte  240. Despeses de publicacions 

S’inclouen les despeses ocasionades per l’edició i distribució de les publicacions. En el cas que 
l’edició es faci amb mitjans propis, les diferents despeses s’imputaran als conceptes econòmics 
corresponents. 

Aplicació 240.0001 Despeses de publicacions 

ARTICLE  25. PRESTACIÓ DE SERVEIS AMB MITJANS ALIENS 

Concepte  251. Prestació de serveis amb mitjans aliens 

Comprèn les despeses motivades per la prestació de determinats serveis amb mitjans que no són 
els propis de l’entitat que els presta, com poden ser els serveis prestats en l’àmbit d’atenció 
hospitalària i especialitzada, sociosanitària, salut mental, transport sanitari, i serveis socials etc. 
Cadascuna de les aplicacions d’aquest concepte fan referència a despeses per prestacions 
específiques en els àmbits esmentats, a excepció de les dues primeres que comprenen les 
despeses per altres prestacions de serveis no definides específicament. 

Aplicació  251.0001 Prestació de serveis amb mitjans aliens amb entitats de la Generalitat.  

Comprèn les despeses motivades per la prestació de serveis amb mitjans que no són els propis 
del servei o entitat que els pressuposta, sinó a través d’una altra entitat, el pressupost de la qual 
també s’inclou en els Pressupostos de la Generalitat, motiu pel qual aquesta aplicació sempre 
serà consolidable. 

Aplicació  251.0002 Prestació de serveis amb mitjans aliens amb altres entitats 

Comprèn les despeses motivades per la prestació de serveis amb mitjans que no són els propis 
del servei o entitat que els pressuposta sinó a través d’una altra entitat el pressupost de la qual no 
s’inclou en els Pressupostos de la Generalitat. 

Aplicació  251.0003 Medicació hospitalària de dispensació ambulatòria 
Aplicació  251.0004 Atenció a la salut mental 
Aplicació  251.0005 Atenció a la insuficiència renal 
Aplicació  251.0006 Rehabilitació 
Aplicació  251.0007 Transport sanitari i emergències mèdiques 
Aplicació  251.0008 Oxigenoteràpia 
Aplicació  251.0009 Equips d’atenció primària 
Aplicació  251.0010 Atenció hospitalària d’aguts 
Aplicació  251.0011 Atenció sociosanitària 
Aplicació  251.0012 Altres serveis d’atenció especialitzada 
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Aplicació  251.0013 Atenció integral de salut 

CAPÍTOL  3. DESPESES FINANCERES 

Càrrega financera per interessos de tot tipus de deutes i préstecs emesos, contrets o assumits per 
la Generalitat, les seves entitats autònomes o altres ens públics, ja siguin en euros o en divises. 
Per tant, també s’hi inclouen la part de les quotes periòdiques corresponent a despeses financeres 
de les operacions d’arrendament financer en què es prevegi exercir l’opció de compra, assimilant-
se a la modalitat corresponent de préstecs a llarg termini. 

Despeses d’emissió, modificació i cancel·lació dels esmentats deutes. 

Càrrega financera per interessos de tot tipus de fiances i dipòsits constituïts. 

Altres rendiments implícits i diferències de canvi. 

Despeses bancàries derivades de la gestió dels pagaments que efectua l’Administració de la 
Generalitat. 

ARTICLE  30. DESPESES FINANCERES DEL DEUTE PÚBLIC EN EUROS 

Interessos de tot tipus de deutes emesos o assumits en euros, així com les despeses derivades 
de qualsevol operació relacionada. 

Concepte  300. Interessos del deute públic en euros 

Inclou el pagament d’interessos, inclosos els implícits, de deute emès o assumit en euros, amb 
independència del seu termini d’amortització. 

Aplicació  300.0001 Interessos llarg termini del deute públic en euros 
Aplicació  300.0002 Interessos curt termini del deute públic en euros 

Concepte  302. Despeses d’emissió, modificació i cancel·lació del deute públic en euros 

Recull aquelles despeses que siguin necessàries per dur a terme les operacions esmentades en el 
nom del concepte, com per exemple: despeses de conversió, canvi, negociació, manteniment, etc, 
i relatives als deutes emesos o assumits en moneda nacional. 

Aplicació 302.0001 Despeses d'emissió, modificació i cancel·lació del deute públic en euros 

Concepte  309. Altres despeses financeres del deute públic en euros 

Rendiments implícits del deute públic en euros, excepte els interessos implícits que s’imputen al 
concepte 300, i qualsevol altra depesa financera que no es pugui classificar en cap altre concepte 
d’aquest article. 

Aplicació 309.0001  Altres despeses financeres del deute públic en euros 

ARTICLE  31. DESPESES FINANCERES DELS PRÉSTECS EN EUROS 

Interessos de tot tipus de préstecs contrets o assumits en euros, així com les despeses derivades 
de qualsevol operació relacionada. 

Concepte  310. Interessos dels préstecs en euros 

Inclou el pagament d’interessos dels préstecs rebuts en euros, ja siguin a curt o a llarg termini. 

Aplicació  310.0001 Interessos d’operacions de tresoreria dels préstecs a curt termini en euros 
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Recull el pagament d’interessos de préstecs a curt termini en euros, excepte els meritats pels 
préstecs obtinguts a través del sistema de Tresoreria corporativa (cash-pooling). 

Aplicació  310.0002 Interessos de préstecs en euros a llarg termini fora del sector públic de la 
Generalitat. 

Recull el pagament d’interessos de préstecs en euros a llarg termini fora del sector públic de la 
Generalitat de Catalunya.  

Aplicació  310.0003 Interessos d’operacions de tresoreria en euros (cash-pooling) 

El cash-pooling és un sistema de centralització de fons per a la gestió conjunta de diversos 
comptes bancaris amb l’objectiu d’optimitzar els saldos a nivell de grup permetent una gestió 
flexible. Aquest sistema de centralització de fons comporta la gestió de fluxos monetaris deutors i 
creditors entre la Tresoreria corporativa i les entitats públiques que, alhora generen uns ingressos 

Recull els fluxos deutors de la Tresoreria corporativa, és a dir, els imports pagats per aquesta a les 
entitats públiques per la utilització dels saldos existents, aportats a la Tresoreria corporativa i que 
provenen dels ingressos propis de les entitats públiques.  

També recull els pagaments d’interessos de les entitats integrades en el sistema de tresoreria 
corporativa per disposar de la pòlissa corporativa (utilització dels saldos existents en el sistema). 

Aplicació  310.0004 Interessos derivats de la gestió de pagaments 

Aplicació  310.0005 Interessos de préstecs a llarg termini dintre del sector públic de la 
Generalitat  

Pagament d’interessos per préstecs en euros a llarg termini dintre del sector públic de la 
Generalitat de Catalunya. Es tracta d’una despesa consolidable. 

Concepte  312. Despeses d’emissió, modificació i cancel·lació dels préstecs en euros 

Despeses i comissions necessàries per dur a terme les operacions esmentades en el nom del 
concepte, en relació amb els préstecs rebuts en euros. 

Aplicació  312.0001 Despeses d'emissió, modificació i cancel·lació dels préstecs en euros 

Concepte  319. Altres despeses financeres dels préstecs en euros 

Rendiments implícits dels préstecs en euros i qualsevol altra despesa financera que no es pugui 
classificar en cap altre concepte d’aquest article.  

Aplicació  319.0001 Altres despeses financeres dels préstecs en euros 

ARTICLE  32. DESPESES FINANCERES DEL DEUTE PÚBLIC EN DIVISES 

Interessos de tot tipus de deutes emesos o assumits en divises, així com les despeses derivades 
de qualsevol operació relacionada. 

Concepte  320. Interessos del deute públic en divises 

Inclou el pagament d’interessos, inclosos els implícits, de deute emès o assumit en divises, amb 
independència del seu termini d’amortització. 

Aplicació  320.0001 Interessos del deute públic en divises 

Concepte  322. Despeses d’emissió, modificació i cancel·lació del deute públic en divises 
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Recull aquelles despeses que siguin necessàries per dur a terme les operacions esmentades en el 
nom del concepte, com per exemple: comissions, negociació, manteniment, etc., i relatives als 
deutes emesos o assumits en divises. 

Aplicació  322.0001 Despeses d'emissió, modificació i cancel·lació del deute públic en divises 

Concepte  323. Diferències de canvi del deute públic en divises 

Recull les pèrdues produïdes per modificacions del tipus de canvi en el moment de l’amortització 
del deute emès en divises. 

Aplicació  323.0001 Diferències de canvi del deute públic en divises 

Concepte  329. Altres despeses financeres del deute públic en divises 

Qualsevol altra despesa financera que no es pugui classificar en cap altre concepte d’aquest article. 

Aplicació  329.0001 Altres despeses financeres del deute públic en divises 

ARTICLE  33. DESPESES FINANCERES DELS PRÉSTECS EN DIVISES 

Interessos de tot tipus de préstecs contrets o assumits en divises, així com les despeses 
derivades de qualsevol operació relacionada. 

Concepte  330. Interessos dels préstecs en divises 

Inclou el pagament d’interessos dels préstecs rebuts en divises, ja siguin a curt o a llarg termini. 

Aplicació  330.0001 Interessos dels préstecs en divises 

Concepte  332. Despeses d’emissió, modificació i cancel·lació dels préstecs en divises 

Despeses i comissions necessàries per dur a terme les operacions esmentades en el nom del 
concepte, en relació als préstecs rebuts en divises. 

Aplicació  332.0001 Despeses d'emissió, modificació i cancel·lació dels préstecs en divises 

Concepte  333. Diferències de canvi dels préstecs en divises 

Recull les pèrdues produïdes per modificacions del tipus de canvi en el moment de l’amortització 
de préstecs contractats en divises. 

Aplicació  333.0001 Diferències de canvi dels préstecs en divises 

Concepte  339. Altres despeses financeres dels préstecs en divises 

Qualsevol altra despesa financera que no es pugui classificar en cap altre concepte d’aquest article. 

Aplicació  339.0001 Altres despeses financeres dels préstecs en divises 

ARTICLE  34. ALTRES DESPESES FINANCERES 

Entre d’altres inclou: 

 La càrrega financera per interessos de tot tipus de dipòsits i fiances rebudes. 

 Les despeses financeres per descomptes. 

 Les diferències de canvi com a conseqüència de pagaments en moneda estrangera, no 
derivades d’operacions d’endeutament ni de préstecs. 

Concepte  340. Altres despeses financeres 
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Aplicació  340.0001 Despeses financeres d’interessos de demora derivats d’impostos 
Aplicació  340.0002 Despeses financeres en concepte d'interessos de demora 

Els interessos de demora a satisfer pels diversos departaments, organismes o entitats com a 
conseqüència d’incompliment del pagament de les obligacions en el termini establert, s’imputaran 
amb càrrec a aquesta aplicació pressupostària que es finançarà amb els recursos dels propis 
departaments, organismes o entitats 

Concepte  342. Comissions i altres despeses bancàries 

Inclou aquelles despeses bancàries, com ara comissions, sempre que tinguin caràcter financer. En 
cas contrari aniran a càrrec de l’aplicació 226.0039. 

Aplicació  342.0001 Comissions i altres despeses bancàries 

Concepte  349. Altres despeses financeres 

Inclou totes aquelles despeses financeres que no es poden classificar en cap altre concepte del 
capítol 3. 

Aplicació  349.0001 Altres despeses financeres 

CAPÍTOL  4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 

Inclou les despeses per transferències, subvencions i ajuts concedits sense contraprestació 
directa per l’Administració de la Generalitat i les seves entitats públiques per finançar les 
operacions corrents dels perceptors. Addicionalment, s’inclouen els premis si hi ha sol·licitud 
prèvia. S’imputen a l’article corresponent en funció del perceptor. 
 
Es considera subvenció quan l’aportació dinerària es destina a finançar operacions de l’ens perceptor 
amb caràcter finalista, que responguin al foment d’una activitat pública o interès social o a la 
promoció d’una finalitat pública, sempre que el lliurament estigui subjecte al compliment d’un objectiu 
determinat, l’execució d’un projecte, la realització d’una activitat, l’adopció d’un comportament 
singular, ja realitzats o per desenvolupar, o la concurrència d’una situació i que el beneficiari hagi de 
complir les obligacions materials i formals que s’hagin establert . 

Es consideren transferències aquelles aportacions dineràries entre diferents administracions 
públiques o agents de la mateixa administració destinades a finançar globalment l’activitat del seu 
destinatari o una actuació concreta en el marc de les actuacions de l’entitat receptora, sempre que no 
derivin d’una convocatòria pública. 
 
Es consideren ajuts totes aquelles disposicions de fons públics realitzades sense contraprestació, 
a favor de persones físiques o jurídiques per raó del seu estat, situació o fet en què es trobin o 
suportin amb la finalitat de garantir les seves necessitats i drets bàsics, o d’altres raons d’interès 
general d’acord amb la normativa sectorial d’aplicació. Els premis atorgats amb sol·licitud prèvia 
s’inclouen en aquesta categoria. També s’inclouen en aquesta categoria aquells ajuts amb 
caràcter indemnitzatori per compensació de pèrdues o altres danys. 
 

Es consideren ajuts en espècie els lliuraments a títol gratuït de béns i drets l’adquisició dels quals 
es dugui a terme amb la finalitat exclusiva de lliurar-los a un tercer. 

ARTICLE  40. AL SECTOR PÚBLIC ESTATAL 

Transferències corrents que l’Administració de la Generalitat i les seves entitats públiques 
efectuen a favor del sector públic de l’Estat. 
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Concepte  400. A l’Administració de l’Estat 

Aplicació  400.0001 A l'Administració de l'Estat 

Concepte  401. A l’Instituto Nacional de la Seguridad Social 

Aplicació  401.0001 A l'Instituto Nacional de la Seguridad Social 

Concepte  402. A entitats autònomes de l’Estat 

Aplicació  402.0001 A entitats autònomes de l'Estat 

Concepte  403. A empreses públiques i altres ens públics de l’Estat 

Aplicació  403.0001 A empreses públiques i altres ens públics de l'Estat 

Concepte  404. A consorcis dependents de l’Estat 

Recursos que l’Administració de la Generalitat i les seves entitats públiques efectuen a favor de 
consorcis dependents de l’Estat. 

Aplicació  404.0001 A consorcis dependents de l'Estat 

Aplicació 404.0002 Al Consorci  Barcelona Supercomputing Center-Centre Nacional de 
Supercomputació 

Aplicació  404.0003  Al Consorci construcció, equipament i explotació del Laboratori de Llum   
Sincrotró. 

Aplicació   404.0004  Al Consorci Casa Àsia 

Concepte  409. A altres ens dependents del sector públic estatal 

Aplicació  409.0001 A altres ens dependents del sector públic estatal 

ARTICLE  41. A L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT 

Transferències corrents que les entitats autònomes i altres entitats públiques efectuen a favor de 
l’Administració de la Generalitat. Són transferències consolidables en el conjunt del sector públic o 
entitats adscrites de la Generalitat. 

Concepte  410. A l’Administració de la Generalitat 

Aplicació  410.0001 A l'Administració de la Generalitat 

ARTICLE  43. A ENTITATS AUTÒNOMES DE LA GENERALITAT I AL SERVEI CATALÀ DE LA 
SALUT 

Transferències corrents que l’Administració de la Generalitat i les seves entitats públiques 
efectuen a favor de les entitats autònomes de la Generalitat i al Servei Català de la Salut. Són 
transferències consolidables en el conjunt del sector públic o entitats adscrites de la Generalitat. 

Aquest article inclou una aplicació pressupostària per a cada entitat autònoma de la Generalitat i 
pel Servei Català de la Salut. 

Concepte  430. A entitats autònomes administratives de la Generalitat i al Servei Català de la 
Salut 

Aplicació  430.0001 A entitats autònomes administratives de la Generalitat i al Servei Català de 
la Salut 

Aplicació  430.xxxx (xxxx correspon al codi de l’entitat, segons l’article 3.1.a.1 de l’ordre) 
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Concepte  431. A entitats autònomes comercials i financeres de la Generalitat 

Aplicació  431.0001 A entitats autònomes comercials i financeres de la Generalitat 
Aplicació  431.xxxx (xxxx correspon al codi de l’entitat, segons l’article 3.1.a.1 de l’ordre) 

ARTICLE  44. A ALTRES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC O ADSCRITES, A UNIVERSITATS 
PÚBLIQUES I A ALTRES ENTITATS PARTICIPADES 

Concepte  440. A entitats de dret públic de la Generalitat sotmeses al règim jurídic privat 

Aquest concepte inclou una aplicació pressupostària per a cada entitat de dret públic de la 
Generalitat sotmesa al règim jurídic privat i per altres entitats assimilables. Es tracta de 
transferències consolidables en el conjunt del sector públic o entitats adscrites de la Generalitat.  

Aplicació  440.0001 A entitats de dret públic de la Generalitat sotmeses al règim jurídic privat 
Aplicació  440.xxxx (xxxx correspon al codi de l’entitat, segons l’article 3.1.a.1 de l’ordre) 
 
Aplicació  440.0002   Solucions TIC CTTI - Serveis Recurrents. Aportació per la gestió 

Integració de serveis que es presten amb recursos propis del CTTI, consistents en la gestió 
centralitzada, transversal i coordinada de les solucions TIC. 
. 

Concepte  441. A societats mercantils del sector públic de la Generalitat.  

Aquest concepte inclou una aplicació pressupostària per a cada societat mercantil del sector 
públic de la Generalitat. Es tracta de transferències consolidables en el conjunt del sector públic i 
entitats adscrites de la Generalitat. 

Aplicació  441.0001 A societats mercantils del sector públic de la Generalitat 
Aplicació  441.xxxx (xxxx correspon al codi de l’entitat, segons l’article 3.1.a.1 de l’ordre) 

Concepte  442. A consorcis del sector públic o adscrits de la Generalitat 

Aquest concepte inclou una aplicació pressupostària per a cada consorci del sector públic o 
adscrit de la Generalitat. Són transferències consolidables en el conjunt del sector públic o entitats 
adscrites de la Generalitat.  

Aplicació  442.0001 A consorcis del sector públic o adscrits de la Generalitat 
Aplicació  442.xxxx (xxxx correspon al codi de l’entitat, segons l’article 3.1.a.1 de l’ordre) 

Concepte  443. A fundacions del sector públic o adscrites de la Generalitat  

Aquest concepte inclou una aplicació pressupostària per a cada fundació i entitat sense finalitat de 
lucre del sector públic o adscrites de la Generalitat. Són transferències consolidables en el conjunt 
del sector públic o entitats adscrites de la Generalitat.  

Aplicació  443.0001 A fundacions del sector públic o adscrites de la Generalitat  
Aplicació  443.xxxx (xxxx correspon al codi de l’entitat, segons l’article 3.1.a.1 de l’ordre) 

Concepte  444. A altres societats mercantils classificades AP-SEC de la Generalitat.  

Aquest concepte inclou una aplicació pressupostària per a cada societat mercantil classificada 
dins del sector Administració Pública de la Generalitat d’acord amb la metodologia SEC sempre i 
quan no formi part del seu sector públic. Es tracta de recursos consolidables en el conjunt del 
sector AP-SEC. 
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Aplicació  444.0001 A altres societats mercantils classificades AP-SEC de la Generalitat 
Aplicació  444.xxxx (xxxx correspon al codi de l’entitat, segons l’article 3.1.a.2 de l’ordre) 

Concepte  445. A altres consorcis classificats AP-SEC de la Generalitat  

Aquest concepte inclou una aplicació pressupostària per a cada consorci dins del sector 
Administració Pública de la Generalitat d’acord amb la metodologia SEC sempre i quan no formi part 
del seu sector públic ni estigui adscrit a l’Administració de la Generalitat. Es tracta de recursos 
consolidables en el conjunt del sector AP-SEC. 

Aplicació  445.0001 A altres consorcis classificats AP-SEC de la Generalitat 
Aplicació  445.xxxx (xxxx correspon al codi de l’entitat, segons l’article 3.1.a.2 de l’ordre) 

Concepte  446. A altres fundacions classificades AP-SEC de la Generalitat 

Aquest concepte inclou una aplicació pressupostària per a cada fundació i entitat sense finalitat de 
lucre classificada dins del sector Administració Pública de la Generalitat d’acord amb la 
metodologia SEC sempre i quan no formi part del seu sector públic ni estigui adscrita a 
l’Administració de la Generalitat. Es tracta de recursos consolidables en el conjunt del sector AP-
SEC. 

Aplicació  446.0001 A altres fundacions classificades AP-SEC de la Generalitat 
Aplicació  446.xxxx (xxxx correspon al codi de l’entitat, segons l’article 3.1.a.2 de l’ordre) 

Concepte  447. A altres entitats classificades AP-SEC de la Generalitat 

Aplicació  447.0001 A altres entitats classificades AP-SEC de la Generalitat 
Aplicació  447.xxxx (xxxx correspon al codi de l’entitat, segons l’article 3.1.a.2 de l’ordre) 

Concepte  448. A altres entitats participades pel sector públic de la Generalitat  

Aquest concepte inclou aplicacions pressupostàries nominatives referides a algunes entitats 
participades per la Generalitat però no  de forma majoritària, ni  estan adscrites a l’Administració 
de la Generalitat, ni tampoc estan classificades dins del sector AP-SEC de la Generalitat. També 
s’inclouran els recursos a favor d’aquelles entitats, que tot i dependre de les corporacions locals, 
estan participades pel sector públic de la Generalitat. 

 
Aplicació  448.0001 A altres entitats participades pel sector públic de la Generalitat 
Aplicació  448.0002 Al Consorci Centre Internacional d’Investigació de Recursos Costaners 
Aplicació  448.0005 A la Fundació Privada Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya 

(Itec) 
Aplicació  448.0006 A la Fundació Teatre Lliure – Teatre Públic de Barcelona 
Aplicació  448.0007 A la Fundació del Museu d’Art Contemporani de Barcelona 
Aplicació  448.0009 A la Fundació Fòrum Ambiental 
Aplicació  448.0010 A la Fundació Privada Barcelona Graduate School of Economics 
Aplicació  448.0011 A la Fundació Privada Casa Amèrica Catalunya 
Aplicació  448.0012 A la Fundació Joan Miró – Centre d’Estudis d’Art Contemporani 
Aplicació  448.0013 A la Fundació Gran Teatre del Liceu 
Aplicació  448.0014 A Biocat, la Fundació BioRegió de Catalunya 
Aplicació  448.0016 A l’Institut Ramon Muntaner. Fundació Privada dels Centres d’Estudis de 

Parla Catalana 
Aplicació  448.0019 Al Consorci Fira Internacional de Barcelona 
Aplicació  448.0020 Al Consorci Mercat de les Flors 
Aplicació  448.0022 Al Consorci Badalona Sud  
Aplicació  448.0023 Al Consorci del Turó de la Seu Vella de Lleida  
Aplicació  448.0024 A la Fundació Privada Orfeó Català – Palau de la Música Catalana  
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Aplicació  448.0025 A la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya 
Aplicació  448.0026 A la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI)  
Aplicació  448.0027 A la Fundació Privada Antoni Tàpies 
Aplicació  448.0028 A altres entitats per actuacions de salut pública 
Aplicació  448.0029 A corporacions públiques del sector audiovisual 
Aplicació  448.0030 A la Fundació Casa Cresques de Barcelona, Israelià - Català Hub 
Aplicació  448.0031 A la Fundació Universitària Balmes 
Aplicació  448.0033 Al Consorci Centre d'Acolliment i Serveis Socials "La Sopa" 
Aplicació  448.0034 Al Consorci de l'Auditori i l'Orquestra 
Aplicació  448.0035 Al Consorci del Museu d'Art Contemporani de Barcelona 
Aplicació  448.0036 A la Fundació Barcelona Institute of Science and Technology (BIST) 
Aplicació  448.0037   A la Fundació Privada de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 
Aplicació  448.0038 Al Consorci de l'Estany d'Ivars-Vila-Sana 
Aplicació  448.0039   A la Fundació Sitges, Festival Internacional de Cinema de Catalunya 
Aplicació  448.0040 Al Parc Audiovisual de Catalunya, SL 
Aplicació  448.0041 A la Fira del Teatre al Carrer de Tàrrega 
Aplicació  448.0042 A la Fundació Ramon Llull 
Aplicació  448.0043  Al Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona 
Aplicació  448.0044   A la Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation 
Aplicació  448.0047    A la Fundació Institut Barcelona d’Estudis Internacionals 
Aplicació  448.0048    Al Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. 
Aplicació  448.0049  A la Fundació Privada Ulls del Món 
Aplicació  448.0050  A la Fundació Privada Catalana de la Hemofília 
Aplicació  448.0051   A la Fundació Centro Internacional de Hidrologia Subterrània (FCIHS) 

Concepte  449. A universitats públiques 

Transferències corrents a les universitats públiques de la Generalitat. 

 
Aplicació  449.0001 A universitats públiques 
Aplicació  449.0002 A la Universitat de Barcelona 
Aplicació  449.0003 A la Universitat Autònoma de Barcelona 
Aplicació  449.0004 A la Universitat Politècnica de Catalunya 
Aplicació  449.0005 A la Universitat Pompeu Fabra 
Aplicació  449.0006 A la Universitat de Girona 
Aplicació  449.0007 A la Universitat de Lleida 
Aplicació  449.0008 A la Universitat Rovira i Virgili 
Aplicació  449.0009 A les universitats per millora del finançament condicionada a objectius 
Aplicació  449.0010 Regularització anual model finançament 
Aplicació  449.0011 Pla Serra Húnter 
Aplicació  449.0012   A les universitats públiques. Proves d’Accés a les Universitats 

ARTICLE  45. A COMUNITATS AUTÒNOMES 

Transferències corrents que l’Administració de la Generalitat i les seves entitats públiques 
efectuen a favor de l’administració general, consorcis o qualsevol altre ens dependents d’altres 
comunitats autònomes. 

Concepte  450. A comunitats autònomes 

Aplicació  450.0001 A comunitats autònomes 

Concepte  451. A consorcis dependents d’altres CA 

Aplicació  451.0001 A consorcis dependents d'altres CA 
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Aplicació  451.0002 Al Consorci de la Comunitat de Treballs dels Pirineus 

Concepte  459. A altres ens dependents de comunitats autònomes 

Aplicació  459.0001 A altres ens dependents de comunitats autònomes 

ARTICLE  46. A ENS I CORPORACIONS LOCALS 

Concepte  460. A corporacions locals 

Transferències corrents que l’Administració de la Generalitat i les seves entitats públiques 
efectuen a favor de corporacions locals. 

 
Aplicació  460.0001 A corporacions locals 
Aplicació  460.0002 Fons de Cooperació Local de Catalunya. Consells Comarcals 
Aplicació  460.0003 Fons de Cooperació Local de Catalunya. Ajuntaments 
Aplicació  460.0004 Fons de Cooperació Local de Catalunya. Entitats municipals 
 descentralitzades 
Aplicació  460.0005 Finançament obligacions municipals Badia del Vallès 
Aplicació  460.0006 Funcionament centres educatius locals 
Aplicació  460.0007 Funcionament llars d’infants municipals 
Aplicació  460.0008 Funcionament conservatoris i escoles de música i dansa locals 
Aplicació  460.0009 Funcionament centres d’arts plàstiques locals 
Aplicació  460.0010 A consells comarcals per transport, menjador i serveis escolars 
Aplicació  460.0011 Participació dels ajuntaments en els tributs de l’Estat 
Aplicació  460.0012 Participació de les diputacions en els tributs de l’Estat 
Aplicació  460.0016 A Ajuts danys catastròfics i actuacions urgents 
Aplicació  460.0017 Fons per al foment del turisme 
Aplicació  460.0018 A consells comarcals per a beques menjadors 
Aplicació  460.0019   Fons d’ajuts per a afectats per la pobresa energètica 
Aplicació  460.0020 Participació de les diputacions en la recaptació de les Apostes Esportives de 
 l’Estat 
Aplicació  460.0021 A Corporacions locals per Jutjats de pau  
Aplicació  460.0022 A l'Organisme Autònom de Fires i Mercats de Vic 
Aplicació  460.0023 A l’Ajuntament d’Olot per al festival Sismògraf 
Aplicació  460.0024 A l'Institut Municipal Reus Cultura per a Fira Trapezi 
Aplicació  460.0025 A l'Ajuntament d'Igualada, per a la Mostra-Fira del teatre infantil i juvenil 
Aplicació  460.0026 A l'Institut de Cultura de Barcelona pel Festival Grec 
Aplicació  460.0027 A l’Ajuntament de Ripoll 
Aplicació  460.0028  A l’Ajuntament d’Amposta 
Aplicació  460.0029  Al Consell Comarcal del Baix Llobregat 
Aplicació  460.0030 A l’Ajuntament de Berga per la Patum 
Aplicació  460.0031 Al Parc Geològic i Miner de la Catalunya Central 
Aplicació  460.0032 Al Patronat Museu de Granollers 
Aplicació  460.0033 A l'Ajuntament de Pineda 
Aplicació  460.0034 Al Consell Comarcal Alta Ribagorça 
Aplicació  460.0035 Al Consell Comarcal Bages 
 

Concepte  461. A consorcis dependents de les corporacions locals  

Recursos que l’Administració de la Generalitat i les seves entitats públiques efectuen a favor de 
consorcis de corporacions locals en els què no hi participa la Generalitat ni les seves entitats 
públiques. Els recursos  als consorcis dependents de les corporacions locals, però en els quals 
també hi participa el sector públic de la Generalitat, es dotaran en el concepte 448.  
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Aplicació  461.0001 A consorcis dependents de les corporacions locals 
Aplicació  461.0004 Al Consorci transversal Xarxa d'Activitats Culturals 
Aplicació  461.0005 Al Consorci Esportiu Estany de Banyoles 
Aplicació  461.0006 Al Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre  COPATE 
Aplicació  461.0007 Al Consorci del Parc Natural de la serra de Collserola 
Aplicació  461.0008 Al Consorci de les Gavarres 
Aplicació  461.0009 Al Consorci del Parc de la Serralada Litoral 
Aplicació  461.0010 Al Consorci per a l’Espai d’Interès Natural de l’Estany de Banyoles i de  
   Porqueres. 
Aplicació  461.0011 Al Consorci del Ter 

Concepte  462. Transferències al Conselh Generau dera Val d’Aran 

Aplicació  462.0001 Transferències al Conselh Generau dera Val d’Aran 
Aplicació  462.0002 Finançament polítiques pròpies 
Aplicació  462.0003 Finançament competències transferides 

Concepte  463. Fons de gestió de residus 

Aplicació  463.0001 Transferència per la recaptació del cànon per disposició de rebuig de residus 
 municipals 

Concepte  464. Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 

Aplicació  464.0001  Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya 

Concepte  469. A altres ens dependents de corporacions locals 

Aplicació  469.0001 A altres ens dependents de corporacions locals 
Aplicació  469.0002 Al Parc del Segre, S.A. 
Aplicació  469.0003   A l’Organisme Autònom de Patrimoni Victor Balaguer  

ARTICLE  47. A EMPRESES PRIVADES 

Concepte  470. A empreses privades.  

Subvencions i ajuts que l’Administració de la Generalitat i les seves entitats públiques efectuen a 
favor d’empreses privades en les que no hi ha participació pública o bé en les que el sector públic 
de la Generalitat o entitats adscrites tinguin participacions minoritàries. 

Aplicació  470.0001 A empreses privades 
Aplicació  470.0002 Ajuts previs jubilació ordinària treballadors empreses procés reestructuració 

(Estat) 
Aplicació  470.0008 A empreses privades. Pla d’ajustos estructurals 
Aplicació  470.0010 Modernització del sector pesquer 
Aplicació  470.0011 A Bitó Produccions, S.L. pel Festival Temporada Alta 
Aplicació  470.0012 A Raiña Lupa, S.L., per a l’organització d’Arts Libris 
Aplicació  470.0013 A Screen Projects, S.L., per l’organització de LOOP Barcelona 
Aplicació  470.0014 A Advanced Músic SL pel Sónar+D 

Concepte  473. Fons de gestió de residus 
 
Aplicació  473.0001 Transferència per a la recaptació del cànon de residus de la construcció 
Aplicació  473.0002 Transferència per a la recaptació del cànon de residus industrials 

Concepte  479. Compensació de tarifes per l’ús d’infraestructures 



 
 

 

- 26 - 

S’inclouen les aportacions dineràries a favor d’empreses concessionàries d’infraestructures amb la 
finalitat de compensar l’abaratiment de les tarifes d’ús per part dels usuaris. 

Aplicació  479.0001 Compensació de tarifes per l'ús d'infraestructures 

ARTICLE  48. A FAMÍLIES, INSTITUCIONS SENSE FI DE LUCRE I ALTRES ENS CORPORATIUS 

Subvencions i ajuts que l’Administració de la Generalitat i les seves entitats públiques efectuen a 
favor de persones físiques i jurídiques sense finalitat de lucre. D’entre les persones jurídiques 
s’inclouen fundacions privades, Cambres de Comerç, Col·legis professionals i institucions, 
associacions o entitats benèfiques o esportives i qualsevol altra entitat sense afany de lucre. 

S’imputen tot tipus de subvencions, ajuts, auxilis, beques, donacions, premis literaris, artístics o 
científics, prestacions contributives i no contributives i altres ajuts amb caràcter indemnitzatori per 
compensació de pèrdues o altres danys. 

Concepte  480. A famílies 

Aplicació  480.0001 A famílies 
Aplicació  480.0002 Prestació econòmica vinculada al servei (LAPAD) 
Aplicació  480.0003 Prestació econòmica per cuidador no professional (LAPAD) 
Aplicació  480.0004 Prestació econòmica d’assistència personal (LAPAD) 
Aplicació  480.0006 Funcionament de llars d’iniciativa social 
Aplicació  480.0007 Funcionament d’escoles de música o dansa 
Aplicació  480.0008 Convenis i programes pel foment de la Formació Professional 
Aplicació  480.0009 Projectes de mobilitat 
Aplicació  480.0010 Prestacions per l’acolliment de menors tutelats per la Generalitat 
Aplicació  480.0011 Prestacions per a joves extutelats 
Aplicació  480.0012 Indemnitzacions persones incloses supòsits Llei 46/77, de concessió d’amnistia 
Aplicació  480.0013 Ajuts assistencials a la protecció dels cònjuges supervivents 
Aplicació  480.0014 Pensions assistencials per a vellesa i malaltia 
Aplicació  480.0015 Prestacions per al manteniment de les despeses de la llar per a determinats 

col·lectius 
Aplicació  480.0016 Prestacions complementàries per a pensionistes de la modalitat no 

contributiva, per invalidesa o jubilació 
Aplicació  480.0017 Prestacions per atendre necessitats bàsiques 
Aplicació  480.0018 Ajuts i lliuraments per desplaçaments 
Aplicació  480.0019 Pròtesis i vehicles per a invàlids 
Aplicació  480.0020 Rescabalament de despeses de prestacions assistencials 
Aplicació  480.0021 Farmàcia excepcional 
Aplicació  480.0022 Ajuts per facilitar l’adaptació laboral de treballadors/es 
Aplicació  480.0023 Retribucions i Seguretat Social d’interns de centres penitenciaris 
Aplicació  480.0024 Fons d’ajuts per a afectats per la pobresa energètica 
Aplicació  480.0028 Renda garantida de ciutadania 
Aplicació  480.0029 Prestacions econòmiques complementàries d'ajuts, pensions i prestacions 
  estatals 
Aplicació  480.0030 Beques 
Aplicació  480.0031 Pla Pilot Renda Bàsica Universal 

Concepte  481. A fundacions  

Subvencions que l’Administració de la Generalitat i les seves entitats públiques efectuen a favor 
de fundacions en què el sector públic de la Generalitat i les seves entitats adscrites no hi 
participen.  

Per tant, en aquestes aplicacions no s’inclouran els recursos que es destinen a fundacions del 
sector públic de la Generalitat o adscrites (concepte 443), fundacions on la Generalitat no participa 
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majoritàriament però que estan classificades AP-SEC de la Generalitat (concepte 446),  
fundacions en què la seva participació és no majoritària i no s’integren en el sector AP-SEC de la 
Generalitat (concepte 448), ni aquelles que depenen d’altres administracions (409, 459 i 469).  

Aplicació  481.0001   A fundacions 
Aplicació  481.0002 A la Fundació Privada Taller de Músics 
Aplicació  481.0003 A la Fundació Centre Internacional de Música Antiga 
Aplicació  481.0004 A la Fundació Sala Beckett/Obrador Internacional de Dramatúrgia 
Aplicació  481.0005 A la Fundació Catalunya Cultura 
Aplicació  481.0006 A la Fundació Universitat Catalana d’Estiu 
Aplicació  481.0009  A la Fundació Esportsalus 
Aplicació  481.0010   A la Fundació Catalana per a l’Esport 
Aplicació  481.0011 A la Fundació Escola Valenciana 
Aplicació  481.0012 A la Fundació Revista de Catalunya 
Aplicació  481.0013 A la Fundació Joan Brossa 
Aplicació  481.0014 A la Fundació Banc dels Aliments 
Aplicació  481.0015 A la Fundació Privada per a la Investigació del Vi i la Nutrició (FIVIN) 
Aplicació  481.0016 A la Fundació Dieta Mediterrània 
Aplicació  481.0017 A la Fundació Parc Tecnològic del Vi  VITEC 
Aplicació  481.0018 A la Fundació privada Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) 
Aplicació  481.0019 A la Fundació Universitària Balmes 
Aplicació  481.0020 A la Fundació Eduard Soler 
Aplicació  481.0021 A la Fundació Indústries Gràfiques 
Aplicació  481.0022 A la Fundació Privada d'Osona Formació i Desenvolupament 
Aplicació  481.0023 A la Fundació Privada Catalunya Europa 

Concepte  482. A altres institucions sense fi de lucre i a altres ens corporatius 

Aplicació  482.0001 A altres institucions sense fi de lucre i a altres ens corporatius 
Aplicació  482.0002 A l’Institut d’Estudis Catalans 
Aplicació  482.0003 A l’Associació Catalana de Municipis i Comarques 
Aplicació  482.0004 A la Federació de Municipis de Catalunya 
Aplicació  482.0005 A l’Associació per a les Nacions Unides 
Aplicació  482.0006 A grups parlamentaris 
Aplicació  482.0007 Al Consell Català del Moviment Europeu 
Aplicació  482.0008 Al Centre Unesco 
Aplicació  482.0009 A Casals Catalans 
Aplicació  482.0010 A partits polítics en els processos electorals 
Aplicació  482.0011 Al Consell de col·legis de l’advocacia per justícia gratuïta 
Aplicació  482.0012 Al Consell de col·legis de procuradors per justícia gratuïta 
Aplicació  482.0013 A Col·legis professionals per a la mediació gratuïta 
Aplicació  482.0014 Programes de seguretat i salut laboral i altres de relacions laborals 
Aplicació  482.0016 Fons d’ajut a estructures representatives i auditories i altres (FSE) 
Aplicació  482.0020 Participació institucional dels agents socials 
Aplicació  482.0021 Al Col·legi d’Advocats per al finançament del Servei d’Orientació Jurídica 
Aplicació  482.0022 Organitzacions Professionals Agràries 
Aplicació  482.0023 A Cooperatives Agràries 
Aplicació  482.0024 A Confraries de Pescadors 
Aplicació  482.0025 A Associacions de Bombers Voluntaris 
Aplicació  482.0026 Al Consorci Patronat Monestir de Poblet 
Aplicació  482.0027 A organitzacions de consumidors 
Aplicació  482.0028 A l’Associació Pla Estratègic Metropolità de Barcelona 
Aplicació  482.0029 Als Centres Especials de Treball  
Aplicació  482.0030 A Cambres de Comerç  
Aplicació  482.0031 A Col·legis professionals 
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Aplicació  482.0032 A Acadèmies 
Aplicació  482.0033 Inserció laboral i treball protegit 
Aplicació  482.0034 A STOP Accidents 
Aplicació  482.0035  A l’Associació d’Accidents de Trànsit  
Aplicació  482.0036 Al Bisbat de Vic 
Aplicació  482.0037 A l'Institut d'Estudis Aranesi 
Aplicació  482.0038 A la Plataforma per la Llengua-Col·lectiu l'Esbarzer 
Aplicació  482.0039 Al Bisbat de Solsona 
Aplicació  482.0040 A la Confederació Sardanista de Catalunya 
Aplicació  482.0041 A l'Ens de l'Associacionisme Cultural Català 
Aplicació  482.0042 Al Moviment Coral Català 
Aplicació  482.0043 A l’Associació Cultural per la Tradició Musical TRAM 
Aplicació  482.0044  A la Unió de Federacions esportives de Catalunya 
Aplicació  482.0045 A la Unió de Consells Esportius de Catalunya 
Aplicació  482.0046 A la Plataforma Pro-Seleccions Esportives Catalanes 
Aplicació  482.0047 A la Volta Ciclista a Catalunya Associació Esportiva 
Aplicació  482.0048 A l'Associació de Joves Dirigents Catalans 
Aplicació  482.0049 A l'Agrupació Esportiva Associacions d'Esport Escolar de Catalunya 
Aplicació  482.0050 A la Real Acadèmia de Medicina de Catalunya 
Aplicació  482.0051 A la Real Acadèmia de Farmàcia de Catalunya 
Aplicació  482.0052 Al Consorci Associació patronal Sanitària i Social (CAPSS) 
Aplicació  482.0053 A la Creu Roja espanyola a Catalunya 
Aplicació  482.0054   A la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC) 
Aplicació  482.0055   A l’Associació d’Editors en Llengua Catalana per a La Setmana del Llibre en 

Català 
Aplicació 482.0056 A l a Federació d’Institucions Professionals del Còmic (FICÒMIC) per a 

l’organització del Saló del Còmic 
Aplicació  482.0057   A l’Associació de Lectura Fàcil 
Aplicació  482.0058   A la Federació de Gremis d’Editors d’Espanya (FGEE) per la Fira LIBER 
Aplicació  482.0059 A l’Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques Catalanes (ACC) 
Aplicació  482.0060 A l’Acadèmia Catalana de la Música 
Aplicació  482.0061 A Acció Cultural del País Valencià     
Aplicació  482.0062 A l'Obra Cultural Balear 
Aplicació  482.0063  A l’Ateneu Barcelonès 
Aplicació  482.0064 Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 
Aplicació  482.0065 A l'Associació de Micropobles de Catalunya 
Aplicació  482.0066 A l'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya  (ARCA) 
Aplicació  482.0067 A l'Associació Qualimac 
Aplicació  482.0068 A la Federació Frisona de Catalunya (FEFRIC) 
Aplicació  482.0069 A la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) 
Aplicació  482.0070 A la Sociedad Española de Ciencias Forestales 
Aplicació  482.0071 A l'Associació de Dones del Món Rural, Pageses i Ramaderes de Catalunya 
Aplicació  482.0072 A l'Associació Sèlvans 
Aplicació  482.0073 A la Fundació Espigoladors 
Aplicació  482.0074 A la Federació Catalana DOP-IGP 
Aplicació  482.0075 A la Federació Catalana de Raça Bruna del Pirineu (FEBRUPI)  
Aplicació  482.0076 A la Federació Catalana de Caça (FCC) 
Aplicació  482.0077 A l'Associació de Productors de Tòfona de Catalunya  (PROTOCAT) 
Aplicació  482.0078 A l'Associació Empresarial de Fruita de Catalunya (AFRUCAT) 
Aplicació  482.0079 A la Confederació d'Horticultura Ornamental de Catalunya (CHOC) 
Aplicació  482.0080 A l'Associació ACATCOR 
Aplicació  482.0081 A Unió de Pagesos de Catalunya 
Aplicació  482.0082 Als Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya JARC 
Aplicació  482.0083 Institut Català d’Ornitologia 
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Aplicació  482.0084 A la Xarxa per a la Conservació de la Natura 
Aplicació  482.0085 A la Institució Catalana d’Història Natural 
Aplicació  482.0086 A la Societat Catalana d'Educació Ambiental 
Aplicació  482.0087 A l'Associació Grup d'Acció Local Pesquer Costa Brava 
Aplicació  482.0088 Al Secretariat de Federacions i Agrupacions de Defensa Forestal de 

Catalunya 
Aplicació  482.0089 A Accions 3E 
 
Concepte 483. Premis 

Dotació de premis d’investigació, cultural, artístic, científic, tècnic, jurídic i econòmic atorgats amb 
la prèvia sol·licitud, en cas contrari no tindrien la naturalesa de transferència, subvenció o ajut i 
s’haurien d’imputar a l’aplicació 226.0010. 

Aplicació  483.0001  Premis 

Concepte  484. A centrals sindicals 

Aplicació  484.0001  A centrals sindicals 

Concepte  485. Actuacions d’àmbit social amb càrrec a l’assignació de l’IRPF 

Aplicació  485.0001 Actuacions d'àmbit social amb càrrec a l'assignació de l'IRPF 

Concepte  488. Concerts educatius 

Aplicació   488.0001  Concerts educatius. Nòmina delegada 

Inclou el cost de les nòmines dels treballadors que imparteixen ensenyaments concertats, que es 
tramiten per pagament delegat, així com les càrregues associades. Aquest personal té un règim 
d’analogia retributiva amb el personal docent propi del Departament d’Educació. 

Aplicació   488.0002 Concerts educatius. Despeses de funcionament i altres 

Inclou les despeses de funcionament a centres concertats d’acord amb els mòduls establerts per a 
cada exercici a la Llei de Pressupostos. També inclou les subvencions per garantir la gratuïtat dels 
ensenyaments concertats: 

- per transport, menjador i esbarjo per alumnes d’Educació Especial de centres concertats. 
- per zeladors d’atenció a alumnes NEE (necessitats educatives especials). 
- finançament addicional a centres  concertats ubicats en entorns desafavorits. 

Concepte  489. Farmàcia (receptes mèdiques) 

S’imputen els costos de les receptes mèdiques que el Servei Català de la Salut transfereix als 
establiments farmacèutics. 

Aplicació  489.0001 Farmàcia (receptes mèdiques) 
Aplicació  489.0002 Vacunes sistemàtiques 

ARTICLE  49. A L’EXTERIOR 

Concepte  490. A l’exterior 

Lliurament dinerari de caràcter corrent sense contrapartida directa a agents situats fora del territori 
de l’Estat espanyol, o quan s’hagi d’efectuar en divises. 

En aquest article s’imputaran també les quotes i contribucions a organismes internacionals. 



 
 

 

- 30 - 

Aplicació  490.0001 A l’exterior 

Aplicació  490.0002  Participació a Organismes internacionals i altres quotes 

Inclou aquelles despeses corresponents al pagament de quotes, inscripcions o altres, amb 
caràcter periòdic o no, a associacions de caràcter voluntari, que representin una contribució 
essencial i principal a les finalitats i objectius de l’associació o organisme i, que  impliqui formar 
part del protectorat o dels òrgans de govern de l’associació o organisme. En cas contrari s’imputen 
a l’aplicació 226.0040 “Inscripció com a soci o altra figura a organismes o a entitats de caràcter 
associatiu”. 

CAPÍTOL  5. FONS DE CONTINGÈNCIA  

ARTICLE  50. FONS DE CONTINGÈNCIA 

Concepte  500. Fons de Contingència  

Es tracta d’un fons de reserves destinat a atendre despeses no previstes inicialment en el 
pressupost, i que puguin sorgir al llarg de l’exercici. 

La dotació i la gestió del crèdit destinat a aquest fons és competència exclusiva del departament 
responsable de les finances de la Generalitat. 

Aplicació  500.0001 Fons de Contingència 

CAPÍTOL  6. INVERSIONS REALS 

En aquest capítol s’inclouen les despeses realitzades directament per l’Administració de la 
Generalitat, les seves entitats autònomes i altres ens públics destinades a la creació o adquisició 
de béns de capital de naturalesa material o intangible així com les destinades a l’adquisició de 
béns de naturalesa inventariable necessaris amb l’objecte d’obtenir un rendiment o per al 
funcionament operatiu dels serveis. Amb caràcter general, s’inclouen totes aquelles despeses que 
correspongui activar en el balanç com a immobilitzat material o intangible  que compleixin tots els 
requisits següents:  

- S’utilitzin i tinguin un valor econòmic perdurable durant més d’un exercici. 

- Puguin produir beneficis futurs mitjançant la seva utilització per a la producció de béns, per 
a prestacions de serveis o per a finalitats administratives. 

- Sigui fiable la seva valoració. 

- Siguin plenament identificables i susceptibles d’ésser alienades. 

Per tant, s’inclouran en aquest capítol, a més dels imports directament destinats a la creació o 
adquisició de capital: 

a) Les despeses d’establiment que no siguin separables de l’actiu immobilitzat objecte d’inversió 
o que estiguin directament relacionats amb la posada en servei d’aquest actiu. Aquestes 
despeses no es consignaran en una partida concreta sinó en la que correspongui a l’actiu amb 
què estan vinculades. Tanmateix, les despeses d’establiment que no compleixin aquestes 
condicions tindran la consideració de despeses corrents en béns i serveis. 

b) Les despeses que s’inclouen en els programes o projectes d’inversió definits a l’annex 
d’inversions reals, com la redacció de projectes d’obres, consultories d’obres, assistències 
tècniques d’obres o d’altres treballs necessaris per l’execució d’una obra. 
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c) També s’inclouran aquelles despeses en aportacions per inversions per compte de la 
Generalitat o les seves entitats, que s’equiparen a inversió per qui fa l’encàrrec atès que en 
serà el titular.  

d) Finalment, en el cas de les operacions d’arrendament financer, l’entitat arrendatària ha de 
reconèixer en aquest capítol la part de la quota d’arrendament que correspongui a 
la inversió del bé i la resta de la quota al capítol 3 per la càrrega financera i a 
l’article 20 si el contracte inclou prestacions de serveis per manteniment, entre 
d’altres.  

 

ARTICLE  60. INVERSIONS EN TERRENYS I BÉNS NATURALS 

Concepte  600. Inversions en terrenys i béns naturals 

Inclou la compra de qualsevol classe de terreny o bé natural independentment de la forma 
d’adquisició, incloses les expropiacions.  

També s’imputarà en aquest concepte qualsevol tipus de treball directament relacionat amb la 
inversió en terrenys i béns naturals, com el peritatge, la valoració, la partió i altres. 

Aplicació  600.0001 Inversions en terrenys i béns naturals 

Aplicació  600.0002 Pensions de censos emfitèutics constituïts sobre terrenys i béns naturals 

Recull els pagaments de les pensions acreditades pels contractes de cens emfitèutic. 

Aplicació  600.0003  Remediació de sòls 

Recull la inversió a efectuar pels tractaments o conjunt d’operacions que es realitzen amb 
l’objectiu de recuperar la qualitat de subsòls contaminats (sòls i aigües subterrànies associades). 

Concepte 603. Inversions per contractes d’arrendament financer en terrenys i béns naturals  

Aplicació 603.0001  Inversions per contractes d'arrendament financer en terrenys i béns naturals 

ARTICLE  61. INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 

Concepte  610. Inversions en edificis i altres construccions 

Inclou la compra i construcció de tota classe d’edificis, així com els equips fixos i estructurals 
associats, com per exemple les instal·lacions elèctriques o d’altres tipus que són imprescindibles per 
a l’ús de l’edifici. També s’imputaran en aquest concepte les obres d’ampliació, millora, 
modernització, adaptació, adequació o reforma dels edificis i qualsevol tipus de treball directament 
relacionat amb la inversió, com el peritatge, la valoració, la direcció d’obres i altres.  

Les aplicacions diferencien entre: 

 la inversió d’aquesta naturalesa que els departaments i entitats executen per compte propi i, que 
per tant, en seran els titulars. 

 la inversió que les entitats del sector públic o adscrites de la Generalitat executen per compte 
aliena per dur a terme determinats encàrrecs d’inversió formulats tant pels Departaments com 
per les seves entitats dependents. En aquest darrer cas, el titular de la inversió serà qui formula 
l’encàrrec i efectua l’aportació que el finança. Les entitats que reben l’encàrrec consignaran 
aquesta aportació a l’article 69 del seu pressupost d’ingressos. 
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Aplicació  610.0001 Inversions en edificis i altres construccions per compte propi 
Aplicació  610.0002 Inversions en edificis i altres construccions per compte aliè 

Recull les inversions en edificis i altres construccions encarregades per una entitat aliena a la que 
executa la despesa. 

Com a cas particular, es recullen també en aquesta aplicació les tarifes pagades a 
Infraestructures.cat per part de les unitats que fan els corresponents encàrrecs, associades a 
inversions en edificis i altres construccions en el marc dels Programes d’encàrrec d’actuacions 
(PEA) per a regular la gestió de les inversions, atès que aquestes tarifes es consideren un major 
cost de les actuacions executades per infraestructures.cat. 
 

Aplicació  610.0003 Pensions de censos emfitèutics constituïts sobre edificis i altres construccions 

Recull els pagaments de les pensions acreditades pels contractes de cens emfitèutic. Aquests 
pagaments tenen la consideració d’inversió per compte propi 
Aplicació 610.0004  Construcció d'una residència i centre de dia per a gent gran a Montornès del 
   Vallès 
Aplicació 610.0005 Construcció d'una residència i centre de dia per a gent gran a Benavent al 
   Barri de Maternitat i Sant Ramón de les Corts de Barcelona 
Aplicació 610.0006 Construcció de les noves oficines del SOC de l'Anoia a Igualada 
Aplicació 610.0007 Projecte d'ampliació i adequació del servei d'urgències de l'Hospital Moisès 
   Broggi 
Aplicació 610.0008 Redacció del projecte de construcció de l'equipament de Salut  del CAP  
   Casc antic/Rec Comtal de Barcelona 
Aplicació 610.0009 Redacció del projecte de construcció de l'equipament del parc del CAP i la 
   Llacuna de Barcelona  
Aplicació 610.0010 Nou Hospital Verge de la Cinta de Tortosa 
Aplicació 610.0011 Redacció del projecte de construcció de l'equipament de Salut del CAP  
   Raval  Nord de Barcelona 
Aplicació 610.0012 Redacció del projecte bàsic i executiu per a la construcció del nou Hospital 
   Comarcal a Vilanova i la Geltrú 
Aplicació 610.0013 Iniciar les obres de construcció del nou Institut Montserrat Miró de Montcada 
   i Reixac 
Aplicació 610.0014 Iniciar la construcció de l'institut-escola Els Aigüerols de Santa Perpetua de 
   Mogoda 
Aplicació 610.0015 Actualització del projecte de construcció d'un institut especialitzat en  
   hostaleria, turisme i indústries alimentàries del Baix Llobregat a Sant Feliu 
Aplicació 610.0016 Inversió per la rehabilitació i reparació de l'Escola Martí Pol de Sant Feliu de 
   Llobregat 
Aplicació 610.0017 Inici del projecte de construcció d'un centre educatiu d'estudis de grau mig i 
   superior de la família de la química a Montmeló 
 

Concepte  611. Aportacions a entitats del sector públic o adscrites de la Generalitat per 
inversions en edificis per compte d’aquesta o de les seves entitats 

S’imputaran en aquest concepte les aportacions que faci la Generalitat o les seves entitats a 
d’altres entitats del sector públic o adscrites de la Generalitat per finançar els encàrrecs d’inversió 
en edificis i altres construccions. Aquestes aportacions tenen consideració d’inversió per qui formula 
l’encàrrec atès que seran els titulars de la inversió. 

Les aplicacions d’aquest concepte són nominatives i consolidaran per la totalitat de l’import amb 
l’ingrés corresponent de l’entitat receptora dels recursos i que executa l’encàrrec. 
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Aplicació  611.xxxx (xxxx correspon al codi de l’entitat, segons l’article 3.1.a.1 de l’ordre) 

Concepte  613. Inversions per contractes d’arrendament financer en edificis i altres construccions  

Aplicació  613.0001 Inversions per contractes d'arrendament financer en edificis i altres  
  construccions 

ARTICLE  62. INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE  

Concepte  620. Inversions en maquinària, instal·lacions i utillatge.  

Inclou l’adquisició de qualsevol tipus de maquinària, d’equips, aparells i eines per a l’ús industrial, 
agrícola i d’obres públiques. 

En aquest concepte també s’inclouran les inversions destinades a mantenir o reposar els béns 
d’aquesta naturalesa. 

També s’imputaran en aquest concepte qualsevol tipus de treball directament relacionat amb la 
inversió en maquinària, instal·lacions i utillatge, com el peritatge, la valoració i altres. 

Aplicació  620.0001 Inversions en maquinària i utillatge  
Aplicació  620.0002 Inversions derivades de les activitats de protecció radiològica. CSN 
Aplicació  620.0003 Inversions actuacions en recursos minerals i explotacions mineres 
Aplicació  620.0004 Inversions en Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions 
  

Concepte  623. Inversions per contractes d’arrendament financer en maquinària, instal·lacions i 
utillatge  

Aplicació  623.0001 Inversions per contractes d'arrendament financer en maquinària,   
  instal·lacions i utillatge 

ARTICLE  63. INVERSIONS EN MATERIAL DE TRANSPORT 

Concepte  630. Inversions en material de transport 

Inclou l’adquisició de qualsevol tipus d’equip de transport destinat al trasllat de personal, animals, 
material i mercaderies. 

En aquest concepte també s’inclouran les inversions destinades a mantenir o reposar els béns 
d’aquesta naturalesa. 

També s’imputaran en aquest concepte qualsevol tipus de treball directament relacionat amb la 
inversió en material de transport, com el peritatge, la valoració i altres. 

Aplicació  630.0001 Inversions en material de transport 

Concepte  633. Inversions per contractes d’arrendament financer en material de transport  

Aplicació  633.0001 Inversions per contractes d'arrendament financer en material de transport 

ARTICLE  64. INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS 

Concepte  640. Inversions en mobiliari i estris  

Inclou les adquisicions de qualsevol tipus de mobiliari i d’equipament d’oficines, excepte els que es 
puguin imputar específicament a l’article 65. 

En aquest concepte també s’inclouran les inversions destinades a mantenir o reposar els béns 
d’aquesta naturalesa. 
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També s’imputaran en aquest concepte les aportacions que faci la Generalitat o les seves entitats 
a la resta d’entitats del sector públic o adscrites de la Generalitat per finançar encàrrecs d’inversió 
en mobiliari i estris. Es tracta d’aportacions consolidables en el conjunt del sector públic de la 
Generalitat. 
 
Aplicació  640.0001 Inversions en mobiliari i estris per compte propi 
Aplicació  640.0002 Inversions en mobiliari i estris per compte aliè 

Concepte  641. Aportacions a entitats del sector públic de la Generalitat per inversions en 
mobiliari i estris per compte d’aquesta o de les seves entitats 

S’imputaran en aquest concepte les aportacions que faci la Generalitat o les seves entitats a altres 
entitats del sector públic o adscrites de la Generalitat per finançar els encàrrecs d’inversió en 
mobiliari i estris. Aquestes aportacions tenen consideració d’inversió per qui formula l’encàrrec atès 
que seran els titulars de la inversió. 

Les aplicacions d’aquest concepte són nominatives i consolidaran per la totalitat de l’import amb 
l’ingrés corresponent de l’entitat receptora dels recursos i que executa l’encàrrec. 

Aplicació  641.xxxx (xxxx correspon al codi de l’entitat, segons l’article 3.1.a.1 de l’ordre). 

Concepte  643. Inversions per contractes d’arrendament financer en mobiliari i estris  

Aplicació  643.0001 Inversions per contractes d'arrendament financer en mobiliari i estris 

ARTICLE  65. INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS DE DADES I TELECOMUNICACIONS 

Concepte  650. Inversions en equips de procés de dades i telecomunicacions 

S’imputaran en aquest concepte les inversions en equipaments de procés de dades i 
telecomunicacions així com qualsevol altre tipus d’equip o programari necessaris per a l’explotació 
dels equipaments esmentats. 

També s’imputaran en aquest concepte qualsevol tipus de treball directament relacionat amb la inversió 
en equips de procés de dades i telecomunicacions, com els serveis d’instal·lació, configuració i altres.  

Aplicació  650.0001 Inversions en equips de procés de dades  

Inclou les adquisicions de qualsevol equipament per al tractament de la informació, com per 
exemple, l’adquisició d’equips de procés de dades, d’unitats centrals, dispositius auxiliars de 
memòria i d’altres de similar o anàloga naturalesa. 

Aplicació  650.0002 Inversions en telecomunicacions  

Inclou l’adquisició d’equips, aparells i sistemes de telecomunicacions, tant per al transport de veu 
com de dades. 

Aplicació  650.0003 Inversions en procés de dades. CTTI 

Inclou les adquisicions realitzades al CTTI de qualsevol equipament per al tractament de la 
informació, com per exemple, l’adquisició d’equips de procés de dades, d’unitats centrals, 
dispositius auxiliars de memòria i d’altres de similar o anàloga naturalesa. 

Aplicació  650.0004 Inversions en telecomunicacions. CTTI 

Inclou l’adquisició d’equips, aparells i sistemes de telecomunicacions, realitzada al CTTI, tant per 
al transport de veu com de dades. 

Concepte  653. Inversions per contractes d’arrendament financer en equips de procés de dades i 
telecomunicacions 
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Inclou la despesa derivada d’operacions d’arrendament financer en equips de procés de dades i 
telecomunicacions. 

Aplicació  653.0001 Inversions per contractes d'arrendament financer en equips de procés de 
  dades i telecomunicacions 

Aplicació  653.0002 Inversions per contractes d’arrendament financer en equips de procés de 
dades i telecomunicacions. CTTI 

ARTICLE  66. INVERSIONS EN BÉNS DESTINATS A L’ÚS GENERAL 

Concepte  660. Inversions en béns destinats a l’ús general 

Inclou qualsevol inversió en infraestructures i béns destinats a l’ús general. S’imputaran en aquest 
concepte la construcció de carreteres, ferrocarrils, ponts, molls, canals, preses, aeroports, bases 
navals, defensa del litoral, així com qualsevol altra anàloga d’enginyeria. 

També s’imputarà en aquest concepte qualsevol treball que modifiqui la forma o substància del 
terreny o subsòl, com dragatges, sondejos, prospeccions, injeccions, correcció de l’impacte 
mediambiental, regeneració de platges, actuacions urbanístiques o altres anàlogues. 

També s’imputaran en aquest concepte les obres d’ampliació, millora, modernització, adaptació, 
adequació o reforma de les inversions d’aquesta naturalesa. 

També s’imputarà en aquest concepte qualsevol tipus de treball directament relacionat amb la 
inversió en infraestructures i bens destinats a l’ús general, mapes geològics i d’altres tipus, com el 
peritatge, la valoració, la partió, la direcció d’obres i altres. 

Les aplicacions diferencien entre: 

 la inversió d’aquesta naturalesa que els departaments i entitats executen per compte propi i, que 
per tant, en seran els titulars. 

 la inversió que les entitats del sector públic executen per compte aliena per dur a terme 
determinats encàrrecs d’inversió formulats tant pels Departaments com per les seves entitats 
dependents. En aquest darrer cas, el titular de la inversió serà qui formula l’encàrrec i efectua 
l’aportació que el finança. Les entitats que reben l’encàrrec consignaran aquesta aportació a 
l’article 69 del seu pressupost d’ingressos. 

 
Aplicació 660.0001 Inversions en béns destinats a l'ús general per compte propi 
Aplicació 660.0002 Inversions en béns destinats a l'ús general per compte aliè 
 
Recull les inversions en béns destinats a l’ús general encarregades per una entitat aliena a la que 
executa la despesa. 
 
Com a cas particular, es recullen també en aquesta aplicació les tarifes pagades a 
Infraestructures.cat per part de les unitats que fan els corresponents encàrrecs, associades a 
inversions en béns destinats a l'ús general en el marc dels Programes d’encàrrec d’actuacions 
(PEA) per a regular la gestió de les inversions, atès que aquestes tarifes es consideren un major 
cost de les actuacions executades per infraestructures.cat. 
 
 
Aplicació 660.0003 Xarxa de camins rurals 
Aplicació 660.0004 Gestió de recursos d'aigua destinats a l'agricultura 
Aplicació 660.0005 Mesures de protecció del Delta de l’Ebre 
Aplicació 660.0079 Actuacions amb fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència 
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Concepte  661. Aportacions a entitats del sector públic o adscrites de la Generalitat per 
inversions en infraestructures per compte d’aquesta o de les seves entitats 

S’imputaran en aquest concepte les aportacions que faci la Generalitat o les seves entitats a 
d’altres entitats del sector públic o adscrites de la Generalitat per finançar encàrrecs d’inversió en 
infraestructures i béns destinats a l’ús general. Aquestes aportacions tenen consideració d’inversió 
per qui formula l’encàrrec atès que seran els titulars de la inversió. 

Les aplicacions d’aquest concepte són nominatives i consolidaran per la totalitat de l’import amb 
l’ingrés corresponent de l’entitat receptora dels recursos i que executa l’encàrrec. 

Aplicació  661.xxxx (xxxx correspon al codi de l’entitat, segons l’article 3.1.a.1 de l’ordre) 

ARTICLE  67. INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 

Concepte  670. Inversions en altre immobilitzat material 

Inclou l’adquisició de qualsevol altre actiu material no definit en els articles anteriors. 

Específicament s’imputaran en aquest concepte les adquisicions d’obres d’art i béns similars, el 
fons de biblioteques, l’adquisició d’equips i material destinat al camp de la recerca o investigació 
tecnològica, l’adquisició d’animals, equipaments de qualsevol tipus de laboratoris i qualsevol 
treball directament relacionat amb una inversió que no s’hagi definit en un altre article. 
 
Aplicació 670.0001 Fons bibliogràfic 
Aplicació 670.0002 Altre immobilitzat material 

Concepte 673. Inversions per contractes d’arrendament financer en altre immobilitzat material  

Aplicació 673.0001 Inversions per contractes d'arrendament financer en altre immobilitzat  
  material 

ARTICLE  68. INVERSIONS EN IMMOBILITZAT INTANGIBLE  

Concepte  680. Inversions en immobilitzat intangible 

Aplicació  680.0001 Inversions en immobilitzat intangible  

S’imputaran en aquesta aplicació les campanyes de promoció, les exposicions d’obres d’art i béns 
similars, les adquisicions de patents, marques i altres drets de propietat industrial, mercantil, 
intel·lectual o similars, els projectes, estudis i treballs tècnics destinats a la recerca, investigació o 
estadística, sempre i quan, en el cas de les entitats del sector públic o adscrites de la Generalitat, 
es puguin activar en el balanç. 

En el cas específic de les despeses de recerca i desenvolupament s’hi inclouran aquelles 
despeses d’investigació que estiguin associades a un projecte concret amb un cost determinat i 
distribuïble en el temps, i existeixin motius fonamentats per creure en la rendibilitat econòmica 
futura del projecte. Excepte les despeses de personal propi, que malgrat puguin ser activades a la 
comptabilitat financera com immobilitzat intangible, han de ser reconegudes en el capítol 1 de 
despeses de personal segons naturalesa. 

Aplicació  680.0002 Inversions en aplicacions informàtiques  

S’imputaran les adquisicions en aplicacions informàtiques estàndards adquirides per la Generalitat 
i les seves entitats i la compra de llicències de programari específic i llicències d’aplicacions 
basades en un estàndard, sempre i quan es pugui activar en el balanç d’acord amb les normes 
comptables. No inclou inversions en la configuració o adaptació d’aplicacions a mida basades en 
un estàndard. 
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Aplicació  680.0005 Desenvolupament de sistemes d’informació  

S’imputaran les inversions en el desenvolupament i posta en marxa de plataformes tecnològiques i 
aplicacions informàtiques necessàries per a la Generalitat i les seves entitats.  

El concepte de desenvolupament inclou anàlisi, disseny, construcció i implantació, i si es tracta 
d’aplicacions basades en un estàndard, s’inclouen addicionalment els serveis de configuració i 
parametrització de l’estàndard. S’inclouen també qualsevol despesa en serveis informàtics 
realitzats en un exercici, susceptibles de produir els seus efectes en exercicis futurs, així com 
qualsevol tipus de treball o desenvolupament directament relacionat i necessari per a la posta en 
marxa d’aquestes aplicacions informàtiques. 

Concepte  683. Inversions per contractes d’arrendament financer en immobilitzat intangible  

Aplicació  683.0001 Inversions per contractes d'arrendament financer en immobilitzat intangible 

CAPÍTOL  7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL  

Inclou les despeses per transferències, subvencions i ajuts concedits sense contraprestació 
directa per l’Administració de la Generalitat i les seves entitats públiques per finançar, les 
operacions de capital dels perceptors. S’imputen a l’article corresponent en funció del perceptor.  

Es considera subvenció quan l’aportació dinerària es destina a finançar operacions de l’ens 
perceptor amb caràcter finalista, que responguin al foment d’una activitat pública o interès social o 
a la promoció d’una finalitat pública.  

Es considera transferència quan l’aportació es destina a finançar globalment les operacions de l’ens 
perceptor en l’àmbit propi de les seves competències i que, en principi, no estan afectades per una 
activitat o projecte específic. Tanmateix, també es consideraran transferències aquelles aportacions 
dineràries entre diferents administracions públiques o agents de la mateixa administració destinades 
a finançar actuacions concretes del receptor en el marc de les funcions que tingui atribuïdes. 

En general, es consignaran per aquest capítol si: 

 
- A qui les concedeix no li donen dret d’exercir la condició de titular o soci.  

- qui les atorga no és titular o partícip de l’entitat receptora. 

- Complint l’anterior requisit, quan no comportin per al qui les concedeix l’assumpció 
d’endeutament. 

- es reben en règim de concurrència, amb independència de l’emissor de les subvencions 

- el receptor és una entitat sobre el patrimoni de la qual qui l’atorga no hi té drets econòmics. 

- les concedeix un titular o partícip de l’entitat receptora amb la finalitat d’atorgar-les a tercers 
per finançar inversions o amortització de l’endeutament. 

- S’entreguen per a concedir subvencions d’aquesta naturalesa a tercers, ja sigui mitjançant 
procediments de concurrència competitiva o directes.  

 

En qualsevol cas, es consignaran per capítol 7 les transferències i subvencions que concedeix la  
Generalitat i les entitats del sector públic de la Generalitat; així com les entitats adscrites, 
fundacions i consorcis participats no majoritàriament però adscrits a l’Administració de la 
Generalitat o  altres entitats participades de forma no majoritària, excepte que aquesta aportació 
es realitzi a societats mercantils, cas en què aquestes es consignaran en la partida corresponent 
de capítol 8. 

En canvi, els recursos entregats per finançar inversions pròpies del beneficiari, per compensar 
pèrdues d’exercicis anteriors i per a l’amortització d’endeutament procedents d’un titular o partícip 
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de l’entitat receptora es consignaran per capítol 8, sempre que la participació en l’entitat 
beneficiària sigui majoritària o quan es tracti d’una societat mercantil, en qualsevol cas. 

Es considera ajut l’aportació dinerària sense caràcter finalista destinada a les persones físiques i 
jurídiques que tenen dret a rebre-la d’acord amb la normativa legal.  

ARTICLE  70. AL SECTOR PÚBLIC ESTATAL 

Transferències de capital que la l’Administració de la Generalitat i les seves entitats públiques 
efectuen a favor de l’Administració de l’Estat, a les entitats autònomes de l’Estat o qualsevol altre 
entitats, ens o consorci depenent de l’Estat. 

Concepte  700. A l’Administració de l’Estat 

Aplicació  700.0001 A l'Administració de l'Estat 

Concepte 701. A l’Instituto Nacional de la Seguridad Social 

Aplicació  701.0001  A l'Instituto Nacional de la Seguridad Social 

Concepte  702. A entitats autònomes de l’Estat 

Aplicació 702.0001  A entitats autònomes de l'Estat 

Concepte  703. A empreses públiques i altres ens públics de l’Estat 

Aplicació  703.0001 A empreses públiques i altres ens públics de l’Estat 
Aplicació  703.0002 Transferències conveni SEIASA 

Concepte  704. A consorcis dependents de l’Estat 

Recursos que l’Administració de la Generalitat i les seves entitats públiques efectuen a favor de 
consorcis dependents de l’Estat. 

Aplicació  704.0001 A consorcis dependents de l'Estat 

Aplicació 704.0002 Al Consorci  Barcelona Supercomputing Center-Centre Nacional de 
Supercomputació 

Aplicació 704.0003  Al Consorci construcció, equipament i explotació del Laboratori de Llum   
Sincrotró 

Concepte  709. A altres ens dependents del sector públic estatal 

Aplicació  709.0001 A altres ens dependents del sector públic estatal 

ARTICLE  71. A L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT 

Transferències de capital que les entitats autònomes i altres entitats públiques efectuen a favor de 
l’Administració de la Generalitat. Són transferències consolidables en el conjunt del sector públic 
de la Generalitat. 

Concepte  710. A l’Administració de la Generalitat 

Aplicació 710.0001  A l'Administració de la Generalitat 

ARTICLE  73. A ENTITATS AUTÒNOMES DE LA GENERALITAT I AL SERVEI CATALÀ DE LA 
SALUT 
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Transferències de capital que l’Administració de la Generalitat i les seves entitats públiques 
efectuen a favor de les entitats autònomes de la Generalitat i al Servei Català de la Salut. Són 
transferències consolidables en el conjunt del sector públic o entitats adscrites de la Generalitat. 

Aquest article inclou una aplicació pressupostària per a cada entitat autònoma de la Generalitat i 
pel Servei Català de la Salut. 

Concepte  730. A entitats autònomes administratives de la Generalitat i al Servei Català de la 
Salut 

Aplicació  730.0001 A entitats autònomes administratives de la Generalitat i al Servei Català de 
la Salut. 

Aplicació  730.xxxx (xxxx correspon al codi de l’entitat, segons l’article 3.1.a.1 de l’ordre) 

Concepte  731. A entitats autònomes comercials i financeres de la Generalitat 

Aplicació  731.0001 A entitats autònomes comercials i financeres de la Generalitat 
Aplicació  731.xxxx (xxxx correspon al codi de l’entitat, segons l’article 3.1.a.1 de l’ordre) 

ARTICLE  74. A ALTRES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC O ADSCRITES, A UNIVERSITATS 
PÚBLIQUES I A ALTRES ENTITATS PARTICIPADES 

Concepte  740. A entitats de dret públic de la Generalitat sotmeses al règim jurídic privat 

Aquest concepte inclou una aplicació pressupostària per a cada entitat de dret públic de la 
Generalitat sotmesa al règim jurídic privat i per altres entitats assimilables. Es tracta de 
transferències consolidables en el conjunt del sector públic de la Generalitat. 

Aplicació  740.0001 A entitats de dret públic de la Generalitat sotmeses al règim jurídic privat 
Aplicació  740.0002 A l’Agència Catalana de l’Aigua. Fons de Cohesió 
Aplicació  740.0003 A l’Agència de Residus de Catalunya. Fons de Cohesió 
Aplicació  740.0004 A Aigües Ter Llobregat. Fons de Cohesió 
Aplicació  740.xxxx (xxxx correspon al codi de l’entitat, segons l’article 3.1.a.1 de l’ordre) 

Concepte  741. A societats mercantils del sector públic de la Generalitat. 

Aquest concepte inclou una aplicació pressupostària per a cada societat mercantil del sector 
públic de la Generalitat. Es tracta de transferències consolidables en el conjunt del sector públic 
de la Generalitat. 

Aplicació  741.0001 A societats mercantils del sector públic de la Generalitat 
Aplicació  741.xxxx (xxxx correspon al codi de l’entitat, segons l’article 3.1.a.1 de l’ordre) 

Concepte  742. A consorcis del sector públic o adscrits de la Generalitat 

Aquest concepte inclou una aplicació pressupostària per a cada consorci del sector públic o 
adscrit de la Generalitat. Es tracta de transferències consolidables en el conjunt del sector públic 
de la Generalitat. Es consignaran els recursos destinats a consorcis amb participació no 
majoritària de la Generalitat però adscrits a aquesta i en el cas de consorcis del sector públic 
només es consignarà en aquest concepte aquells recursos destinats a atorgar subvencions de 
capital a tercers. Quan es tracti de fer aportacions de capital a consorcis participats de forma 
majoritària per la Generalitat per finançar inversions o endeutament s’efectuaran pel concepte 
pressupostari 872. 

Aplicació  742.0001 A consorcis del sector públic o adscrits de la Generalitat 
Aplicació  742.xxxx (xxxx correspon al codi de l’entitat, segons l’article 3.1.a.1 de l’ordre) 
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Concepte  743. A fundacions del sector públic o adscrites de la Generalitat  

Aquest concepte inclou una aplicació pressupostària per a cada fundació i entitat sense finalitat de 
lucre del sector públic o adscrita de la Generalitat. Es tracta de transferències consolidables en el 
conjunt del sector públic de la Generalitat. Es consignaran els recursos destinats a fundacions 
amb participació no majoritària de la Generalitat però adscrits a aquesta i en el cas de fundacions 
del sector públic de la Generalitat només es consignarà en aquest concepte aquells recursos  
destinats a atorgar subvencions de capital. Quan es tracti de fer aportacions de capital a 
fundacions majoritàries per finançar inversions o endeutament es farà s’efectuaran pel concepte 
pressupostari 873. 

Aplicació  743.0001 A fundacions del sector públic o adscrites de la Generalitat 
Aplicació  743.xxxx (xxxx correspon al codi de l’entitat, segons l’article 3.1.a.1 de l’ordre) 

Concepte  744. A altres societats mercantils classificades AP-SEC de la Generalitat.  

Aquest concepte inclou una aplicació pressupostària per a cada societat classificada dins del 
sector Administració Pública de la Generalitat d’acord amb la metodologia SEC sempre i quan no 
formi part del seu sector públic. Es tracta de recursos consolidables en el conjunt del sector AP-
SEC. 

Aplicació  744.0001 A altres societats mercantils classificades AP-SEC de la Generalitat 
Aplicació  744.xxxx (xxxx correspon al codi de l’entitat, segons l’article 3.1.a.2 de l’ordre) 

Concepte  745. A altres consorcis classificats AP-SEC de la Generalitat.  

Aquest concepte inclou una aplicació pressupostària per a cada consorci classificat dins del sector 
Administració Pública de la Generalitat d’acord amb la metodologia SEC sempre i quan no formi part 
del seu sector públic ni estigui adscrit a l’Administració de la Generalitat. Es tracta de recursos 
consolidables en el conjunt del sector AP-SEC. 

Es consignaran en aquest concepte com a subvencions de capital aquells recursos a consorcis no 
majoritaris classificats dins del sector Administració Pública de la Generalitat d’acord amb la 
metodologia SEC per finançar inversions, absorbir pèrdues o atendre l’amortització d’endeutament . 

Aplicació  745.0001 A altres consorcis classificats AP-SEC de la Generalitat 
Aplicació  745.xxxx (xxxx correspon al codi de l’entitat, segons l’article 3.1.a.2 de l’ordre) 

Concepte  746. A altres fundacions classificades AP-SEC de la Generalitat 

Aquest concepte inclou una aplicació pressupostària per a cada fundació i entitat sense finalitat de 
lucre classificada dins del sector Administració Pública de la Generalitat d’acord amb la 
metodologia SEC sempre i quan no formi part del seu sector públic ni estigui adscrita a 
l’Administració de la Generalitat. Es tracta de recursos consolidables en el conjunt del sector AP-
SEC. 

Aplicació  746.0001 A altres fundacions classificades AP-SEC de la Generalitat 
Aplicació  746.xxxx (xxxx correspon al codi de l’entitat, segons l’article 3.1.a.2 de l’ordre) 

Concepte  747. A altres entitats classificades AP-SEC de la Generalitat 

Aplicació  747.0001 A altres entitats classificades AP-SEC de la Generalitat 
Aplicació  747.xxxx (xxxx correspon al codi de l’entitat, segons l’article 3.1.a.2 de l’ordre) 

Concepte  748. A altres entitats participades pel sector públic de la Generalitat 

Aquest concepte inclou aplicacions pressupostàries nominatives referides a algunes entitats 
participades per la Generalitat de forma no majoritària que no estan adscrites a l’Administració de 
la Generalitat, ni estan classificades dins del sector AP-SEC. També s’inclouran els recursos a 
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favor d’aquelles entitats, que tot i dependre de les corporacions locals, estan participades pel 
sector públic de la Generalitat. Es tracta de subvencions de capital a entitats participades per la 
Generalitat que no són consolidables ni en el conjunt del seu sector públic de la Generalitat ni del 
sector AP-SEC. 

 
Aplicació  748.0001 A altres entitats participades pel sector públic de la Generalitat 
Aplicació  748.0002 Al Consorci Centre Internacional d’Investigació de Recursos Costaners 
Aplicació  748.0004  A la Fundació Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC) 
Aplicació  748.0005 A la Fundació Teatre Lliure 
Aplicació  748.0006 A la Fundació del Museu d’Art Contemporani de Barcelona 
Aplicació  748.0008 A la Fundació Fòrum Ambiental 
Aplicació  748.0009   A la Fundació Privada de l’Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau 
Aplicació  748.0010 A la Fundació Joan Miró 
Aplicació  748.0011 A la Fundació Gran Teatre del Liceu 
Aplicació  748.0012 A Biocat, la Fundació BioRegió de Catalunya 
Aplicació  748.0017 Al Consorci Mercat de les Flors 
Aplicació  748.0019 Al Consorci Badalona Sud  
Aplicació  748.0020 Al Consorci del Turó de la Seu Vella de Lleida  
Aplicació  748.0021 A la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya 
Aplicació  748.0022 A la Fundació Privada Antoni Tàpies 
Aplicació  748.0023 A la Fundació Universitària Balmes 
Aplicació  748.0025 Al Consorci del Gran Teatre del Liceu 
Aplicació  748.0026 Al Consorci del Museu d’Art Contemporani de Barcelona 
Aplicació  748.0027 Al Consorci de la Fira Internacional de Barcelona 
Aplicació  748.0030   A la Fundació Sitges, Festival Internacional de Cinema de Catalunya 
Aplicació  748.0031 Al Parc Audiovisual de Catalunya, SL 
Aplicació  748.0032 A la Fira del Teatre al Carrer de Tàrrega 
Aplicació  748.0033  Al Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona 
Aplicació  748.0034  Al Consorci de l’Habitatge de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 

Concepte  749. A universitats públiques i ens dependents 

S’imputen les transferències de capital a les universitats públiques de la Generalitat i a les seves 
entitats dependents. 
 
Aplicació 749.0001 A universitats públiques 
Aplicació 749.0002 A la Universitat de Barcelona 
Aplicació 749.0003 A la Universitat Autònoma de Barcelona 
Aplicació 749.0004 A la Universitat Politècnica de Catalunya 
Aplicació 749.0005 A la Universitat Pompeu Fabra 
Aplicació 749.0006 A la Universitat de Girona 
Aplicació 749.0007 A la Universitat de Lleida 
Aplicació 749.0008 A la Universitat Rovira i Virgili 
 

ARTICLE  75. A COMUNITATS AUTÒNOMES 

Concepte  750. A comunitats autònomes 

Transferències de capital que l’Administració de la Generalitat i les entitats públiques efectuen a 
favor d’altres comunitats autònomes. 

Aplicació 750.0001  A comunitats autònomes 

Concepte  751. A consorcis dependents d’altres CA 
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Recursos que l’Administració de la Generalitat i les seves entitats públiques efectuen a favor de 
consorcis d’altres comunitats autònomes. 

Aplicació  751.0001 A consorcis dependents d'altres CA 

Aplicació  751.0002 Al Consorci de la Comunitat de Treballs dels Pirineus 

Concepte  759. A altres ens dependents de comunitats autònomes 

Aplicació 759.0001  A altres ens dependents de comunitats autònomes 

ARTICLE  76. A ENS I CORPORACIONS LOCALS 

Concepte  760. A corporacions locals 

Transferències de capital que l’Administració de la Generalitat i les seves entitats públiques 
efectuen a favor de corporacions locals. 

Aplicació  760.0001 A corporacions locals 
Aplicació  760.0002 Foment de llars d’infants municipals 
Aplicació  760.0003 Al Consell Comarcal del Baix Llobregat 
Aplicació  760.0031 Al Parc Geològic i Miner de la Catalunya Central 
Aplicació  760.0032 Al Patronat Museu de Granollers 

Concepte  761. A consorcis dependents de les corporacions locals 

Recursos que l’Administració de la Generalitat i les seves entitats públiques efectuen a favor de  
consorcis de corporacions dependents locals, en els què no hi participa la Generalitat ni les seves 
entitats públiques. Els recursos als consorcis dependents de les corporacions locals, però en els 
quals també hi participa el sector públic de la Generalitat, es dotaran en el concepte 748. 

Aplicació  761.0001 A consorcis dependents de les corporacions locals 
Aplicació  761.0006 Al Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre  COPATE 
Aplicació  761.0007 Al Consorci del Parc Natural de la serra de Collserola 
Aplicació  761.0008 Al Consorci de les Gavarres 
Aplicació  761.0009 Al Consorci del Parc de la Serralada Litoral 
Aplicació  761.0010 Al Consorci per a l’Espai d’Interès Natural de l’Estany de Banyoles i de  
   Porqueres. 
Aplicació  761.0011 Al Consorci del Ter 

Concepte  762. Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 

Aplicació 762.0001 Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya 
 
Concepte  763. Ajuts danys catastròfics i actuacions urgents 
 
Aplicació  763.0001 Ajuts danys catastròfics i actuacions urgents 

Concepte  764. A altres ens dependents de corporacions locals 

Aplicació  764.0001 A altres ens dependents de corporacions locals 
Aplicació  764.0002 A l'Organisme Autònom de Patrimoni Victor Balaguer 
Aplicació  764.0030 Aportacions per a inversions en medi natural per a ens locals (mitjançant 

Forestal Catalana SA) 

Concepte  765. Transferències al Conselh Generau dera Val d’Aran 

Aplicació  765.0001 Transferències al Conselh Generau dera Val d’Aran 
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ARTICLE  77. A EMPRESES PRIVADES 

Concepte  770. A empreses privades.  

Subvencions que l’Administració de la Generalitat i les seves entitats públiques efectuen a favor 
de d’empreses privades. 

 
Aplicació  770.0001 A empreses privades 
Aplicació  770.0003 Modernització de les cooperatives agràries 
Aplicació  770.0004 Millora de la transformació i comercialització de les indústries   
   agroalimentàries 
Aplicació  770.0005 Mesures de suport al sector dels fruits secs 
Aplicació  770.0006 Gestió de recursos d'aigua destinats a l'agricultura 
Aplicació  770.0007 Foment de l'ús de les assegurances agràries 
Aplicació  770.0008 Pla de reconversió del sector de la fruita dolça 
Aplicació  770.0009 Foment del Contracte Global d'Explotació 
Aplicació  770.0010 Modernització del sector pesquer 

ARTICLE  78. A FAMÍLIES, INSTITUCIONS SENSE FI DE LUCRE I ALTRES ENS CORPORATIUS 

Subvencions que l’Administració de la Generalitat i les seves entitats públiques efectuen a favor de 
persones físiques i jurídiques sense finalitat de lucre. D’entre les persones jurídiques s’inclouen 
fundacions privades, Cambres de Comerç, Col·legis professionals i institucions, associacions, 
entitats benèfiques o esportives i qualsevol altra entitat sense afany de lucre. 

S’imputen tot tipus de subvencions, ajuts, auxilis, beques i donacions. 

Concepte  780. A famílies 

Aplicació 780.0001  A famílies 

Concepte  781. A fundacions.  

Subvencions que l’Administració de la Generalitat i les seves entitats públiques efectuen a favor de 
fundacions en què el sector públic de la Generalitat no hi participa. Per tant, en aquestes 
aplicacions no s’inclouran els recursos a fundacions del sector públic o adscrites de la Generalitat  
(concepte 743), fundacions en què la Generalitat no participa majoritàriament però que estan 
classificades AP-SEC de la Generalitat (concepte 746), ni en aquelles fundacions en què la seva 
participació és no majoritària i no s’integren en el sector AP-SEC de la Generalitat (concepte 748), 
ni els destinats a aquelles fundacions que depenen d’altres administracions (709, 759 i 764).  

Aplicació  781.0001 A fundacions 
Aplicació  781.0014 A la Fundació Banc dels Aliments 
Aplicació  781.0015 A la Fundació Privada per a la Investigació del Vi i la Nutrició (FIVIN) 
Aplicació  781.0016 A la Fundació Dieta Mediterrània 
Aplicació  781.0017 A la Fundació Parc Tecnològic del Vi  VITEC 
Aplicació  781.0018 A la Fundació privada Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) 
Aplicació  781.0019 A la Fundació Universitària Balmes 

Concepte  782. A altres institucions sense fi de lucre i a altres ens corporatius 

Aplicació  782.0001 A altres institucions sense fi  de lucre i a altres ens corporatius 
Aplicació  782.0002 A l'Institut d'Estudis Catalans 
Aplicació  782.0003 A l'Associació Catalana de Municipis 
Aplicació  782.0004 A la Federació Catalana de Municipis 
Aplicació  782.0005 A l'Associació per a les Nacions Unides 



 
 

 

- 44 - 

Aplicació  782.0006 A Casals Catalans 
Aplicació  782.0007 Al Consorci Patronat Monestir de Poblet 
Aplicació  782.0008 A organitzacions de consumidors 
Aplicació  782.0029 Als Centres Especials de Treball 
Aplicació  782.0030 Aportacions per a inversions en medi natural per a monts conveniats 

 (mitjançant Forestal Catalana, SA) 
Aplicació  782.0031 A Cambres de Comerç 
Aplicació  782.0032 A Col·legis professionals 
Aplicació  782.0033 A Acció Cultural del País Valencià 
Aplicació  782.0034 A l’Ateneu Barcelonès   
Aplicació  782.0066 A l'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya  (ARCA) 
Aplicació  782.0067 A l'Associació Qualimac 
Aplicació  782.0068 A la Federació Frisona de Catalunya (FEFRIC) 
Aplicació  782.0069 A la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) 
Aplicació  782.0070 A la Sociedad Española de Ciencias Forestales 
Aplicació  782.0071 A l'Associació de Dones del Món Rural, Pageses i Ramaderes de Catalunya 
Aplicació  782.0072 A l'Associació Sèlvans 
Aplicació  782.0073 A la Fundació Espigoladors 
Aplicació  782.0074 A la Federació Catalana DOP-IGP 
Aplicació  782.0075 A la Federació Catalana de Raça Bruna del Pirineu (FEBRUPI)  
Aplicació  782.0076 A la Federació Catalana de Caça (FCC) 
Aplicació  782.0077 A l'Associació de Productors de Tòfona de Catalunya  (PROTOCAT) 
Aplicació  782.0078 A l'Associació Empresarial de Fruita de Catalunya (AFRUCAT) 
Aplicació  782.0079 A la Confederació d'Horticultura Ornamental de Catalunya (CHOC) 
Aplicació  782.0080 A l'Associació ACATCOR 
Aplicació  782.0081 A Unió de Pagesos de Catalunya 
Aplicació  782.0082 Als Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya JARC 
Aplicació  782.0083 Institut Català d’Ornitologia 
Aplicació  782.0084 A la Xarxa per a la Conservació de la Natura 
Aplicació  782.0085 A la Institució Catalana d’Història Natural 
Aplicació  782.0086 A la Societat Catalana d'Educació Ambiental 
Aplicació  782.0087 A l'Associació Grup d'Acció Local Pesquer Costa Brava 
Aplicació  782.0088 Al Secretariat de Federacions i Agrupacions de Defensa Forestal de 

Catalunya 
Aplicació  782.0089 A Accions 3E 

Concepte  785. Actuacions d’àmbit social amb càrrec a l’assignació de l’IRPF 

Aplicació  785.0001 Actuacions d'àmbit social amb càrrec a l'assignació de l'IRPF 

ARTICLE  79. A L’EXTERIOR 

Concepte  790. A l’exterior 

Lliurament dinerari per finançar operacions de capital sense contrapartida directa a agents situats 
fora del territori de l’Estat espanyol, o quan s’hagi d’efectuar en divises. 

En aquest article s’imputaran també les contribucions a organismes internacionals amb la finalitat 
de finançar operacions de capital. 

Aplicació  790.0001 A l'exterior 

CAPÍTOL  8. VARIACIÓ D’ACTIUS FINANCERS 
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En aquest capítol s’inclouran els crèdits destinats a l’adquisició d’actius financers, que puguin ser 
representats en títols valors, anotacions en compte, contractes de préstecs o qualsevol altre 
document que inicialment els reconegui. Inclourà, també, els crèdits destinats a la constitució de 
dipòsits i fiances. 

Addicionalment, recull les aportacions al compte de capital de les entitats del sector públic de la 
Generalitat sobre el patrimoni de les quals la Generalitat i les seves entitats participen 
majoritàriament a més de les concedides amb l’objectiu de participar en una societat mercantil.  

ARTICLE  80. ADQUISICIÓ DE DEUTE EN EUROS 

Concepte  800. Adquisició de deute en euros 

Adquisició de tot tipus de deute a curt i a llarg termini en euros. 

Aplicació 800.0001  Adquisició de deute en euros 

ARTICLE  81. ADQUISICIÓ DE DEUTE EN DIVISES 

Concepte  810. Adquisició de deute en divises 

Adquisició de tot tipus de deute a curt i a llarg termini en divises. 

Aplicació  810.0001 Adquisició de deute en divises 

ARTICLE  82. CONCESSIÓ DE PRÉSTECS I BESTRETES AL SECTOR PÚBLIC O A 
ENTITATS ADSCRITES DE LA GENERALITAT 

Concepte  820. Concessió de préstecs i bestretes al sector públic o entitats adscrites de la 
Generalitat a llarg termini  

Préstecs i bestretes amb o sense interès concedits al sector públic o entitats adscrites de la 
Generalitat, amb termini de reemborsament superior a 1 any . Els imports concedits seran 
totalment consolidables amb el corresponent ingrés de l’entitat que obté el préstec. 

Aplicació  820.0001 Concessió de préstecs i bestretes al sector públic o entitats adscrites de la 
Generalitat a llarg termini  

Aplicació  820.xxxx (xxxx correspon al codi de l’entitat, segons l’article 3.1.a.1 de l’ordre) 
Aplicació  820.0002  Concessió de préstecs participatius al sector públic o entitats adscrites de la 

Generalitat 

Préstecs a llarg termini a empreses dins el sector públic de la Generalitat amb possibilitat de 
carència, els interessos dels quals estan vinculats a l’evolució dels resultats i de l’activitat de 
l’empresa prestatària, segons algun criteri prefixat entre les parts. 

Concepte  821. Concessió de préstecs i bestretes al sector públic o entitats adscrites de la 
Generalitat  a curt termini  

Préstecs i bestretes amb o sense interès a curt termini concedits al sector públic o entitats 
adscrites de la Generalitat amb termini de reemborsament igual o inferior a 1 any. Els imports 
concedits seran totalment consolidables amb el corresponent ingrés de l’entitat que obté el préstec 

Aplicació  821.0001 Concessió de préstecs i bestretes al sector públic o entitats adscrites de la 
Generalitat a curt termini   

Aplicació  821.xxxx (xxxx correspon al codi de l’entitat, segons l’article 3.1.a.1 de l’ordre) 
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ARTICLE  83. CONCESSIÓ DE PRÉSTECS I BESTRETES FORA DEL SECTOR PÚBLIC DE 
LA GENERALITAT 

Concepte  830. Concessió de préstecs i bestretes fora del sector públic de la Generalitat a llarg 
termini 

Préstecs i bestretes amb o sense interès concedits fora del sector públic de la Generalitat de la 
amb termini de reemborsament superior a 1 any  .  

Aplicació  830.0001 Concessió de préstecs i bestretes  al personal a llarg termini  

Concessió de préstecs i bestretes que l’Administració de la Generalitat, les seves entitats 
autònomes i altres ens públics concedeixen amb  termini de reemborsament superior a un any  al 
seu personal. 

Aplicació  830.0002 Concessió de préstecs i bestretes fora del sector públic de la Generalitat a 
llarg termini  

Aplicació  830.0003 Fons de garantia per l’impagament de pensions alimentàries i compensatòries 
a llarg termini  

Aplicació  830.0004 Concessió de préstecs participatius en societats concessionàries i 
superficiàries. 

Préstecs a llarg termini atorgats a societats concessionàries i superficiàries dels contractes de 
concessió i dret de superfície per a la construcció i explotació d’infraestructures i equipaments 
públics de la Generalitat o les seves entitats dependents, les condicions generals dels quals es 
determinen en la llei anual de pressupostos (com ara la variable a la qual es vincula la 
remuneració del préstec i el seu import màxim). A efectes mercantils, un préstec d’aquestes 
característiques té consideració de fons propis de l’empresa prestatària.  

Aplicació  830.0005 Concessió d’altres préstecs participatius fora del sector públic de la 
Generalitat 

Préstecs a llarg termini en empreses de fora del sector públic de la Generalitat amb possibilitat de 
carència, els interessos dels quals estan vinculats a l’evolució dels resultats i de l’activitat de 
l’empresa prestatària, segons algun criteri prefixat entre les parts. A efectes mercantils, un préstec 
d’aquestes característiques té consideració de fons propis de l’empresa prestatària.  

Aplicació 830.0006  Execució d’avals que garanteixen operacions de tercers. 

Inclou els pagaments per execució d’avals que en el seu moment es van atorgar per garantir 
operacions de tercers 

Aplicació 830.0007 Execució d’avals dels fons de garantia a l’Institut Català de Finances 

Imports dels càrrecs nets realitzats per l'Institut Català de Finances (ICF) dels Fons de Garantia 
dipositats per departaments de la Generalitat. 

Concepte  831. Concessió de préstecs i bestretes de qualsevol tipus de deute no documentada 
en títols valors a curt termini  

Préstecs i bestretes amb o sense interès concedits fora del sector públic amb termini de 
reemborsament igual o inferior a 1 any.  

Aplicació  831.0001 Concessió de préstecs i bestretes al personal a curt termini  
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Concessió de préstecs i bestretes que l’Administració de la Generalitat, les seves entitats 
autònomes i altres ens públics concedeixen amb  termini de reemborsament igual o inferior a un 
any al seu personal. 

Aplicació  831.0002 Concessió de préstecs i bestretes fora del sector públic de la Generalitat a 
curt termini  

Aplicació  831.0003 Fons de garantia per l’impagament de pensions alimentàries i compensatòries 
a curt termini  

ARTICLE  84. CONSTITUCIÓ DE DIPÒSITS I FIANCES 

Concepte  840. Dipòsits constituïts 

Lliuraments de fons en concepte de dipòsits efectuats per la Generalitat, els seus organismes 
públics i altres entitats del sector públic o adscrites, a les caixes i entitats d’estalvi. Poden ser a 
curt i a llarg termini. 

Aplicació  840.0001 Dipòsits constituïts 

Aplicació  840.0003   Aportacions a fons de garantia per operacions de préstecs o avals gestionats 
   per l’ICF. 

Concepte  841. Fiances constituïdes 

Lliuraments de fons en concepte de fiances efectuats per la Generalitat, els seus organismes 
públics i altres entitats del sector públic o adscrites a les caixes i entitats d’estalvi. Poden ser a curt 
i a llarg termini. 

Aplicació  841.0001 Fiances constituïdes 

ARTICLE 85. ADQUISICIÓ DE PARTICIPACIONS EN SOCIETATS AMB CARÀCTER TEMPORAL 

Concepte 850.  Adquisició de participacions en societats amb caràcter temporal 

Adquisicions d’accions i participacions en societats de fora del sector públic de la Generalitat que 
no tenen com a objectiu exercir els drets econòmics i polítics sobre la societat amb caràcter 
permanent sinó que es tracta d’una inversió temporal. 

Aplicació  850.0001 Adquisició de participacions en societats amb caràcter temporal 

 

ARTICLE  87. APORTACIONS DE CAPITAL A ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC O ADSCRITES 
I A ALTRES ENTITATS PARTICIPADES  

Les aportacions de capital efectuades a entitats participades de forma majoritària, directament o 
indirecta que tinguin per finalitat el finançament d’inversions pròpies, absorbir pèrdues o atendre 
l’amortització d’endeutament o que constitueixin la contrapartida, per igual valor, d’actius financers 
rebuts o d’un augment de la participació en el patrimoni net de l’ens, existint expectatives de 
recuperació d’aquestes aportacions es consignen per aquest article. 

Es consignaran per capítol 8 les aportacions de capital entregades a les entitats participades de 
forma majoritària, directament o indirecta, per la Generalitat de Catalunya o per les entitats del 
sector públic de la Generalitat i  que reuneixen els requisits següents: 

 
- Que es rebin, per igual valor, actius financers o un augment de la participació en el patrimoni net 

de l’ens i existeixin expectatives de recuperació de les aportacions.  
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- Que tinguin la finalitat de finançar inversions pròpies, absorbir pèrdues o atendre a l’amortització 
de l’endeutament.  

Concepte  870. Aportacions de capital  entitats  autònomes, Servei Català de la Salut i entitats de 
dret públic de la Generalitat 

Aquest concepte inclou una aplicació pressupostària per a cada entitat autònoma, Servei Català 
de la Salut i entitat de dret públic de la Generalitat. Es tracta d’aportacions consolidables en el 
conjunt del sector públic de la Generalitat.  

Aplicació  870.0001 Aportacions de capital entitats autònomes, Servei Català de la Salut i entitats 
de dret públic de la Generalitat 

Aplicació  870.xxxx (xxxx correspon al codi de l’entitat, segons l’article 3.1.a.1 de l’ordre) 

Concepte  871. Aportacions de capital a societats mercantils del sector públic de la Generalitat 

Aquest concepte inclou una aplicació pressupostària per a cada societat mercantil que inclou el 
seu pressupost en els pressupostos de la Generalitat. Es tracta d’aportacions consolidables en el 
conjunt del sector públic de la Generalitat.  

Aplicació  871.0001 Aportacions de capital a societats mercantils del sector públic de la 
Generalitat 

Aplicació  871.xxxx (xxxx correspon al codi de l’entitat, segons l’article 3.1.a.1 de l’ordre) 

Concepte  872. Aportacions de capital a  consorcis  del sector públic de la Generalitat 

Aquest concepte inclou una aplicació pressupostària per a cada consorci de la Generalitat. Es 
tracta d’aportacions consolidables en el conjunt del sector públic de la Generalitat.  

Aplicació  872.0001 Aportacions de capital a  consorcis del sector públic  de la Generalitat 
Aplicació  872.xxxx (xxxx correspon al codi de l’entitat, segons l’article 3.1.a.1 de l’ordre) 
 

Concepte  873. Aportacions de capital a fundacions del sector públic de la Generalitat 

Aquest concepte inclou una aplicació pressupostària per a cada fundació de la Generalitat. Es 
tracta d’aportacions consolidables en el conjunt del sector públic de la Generalitat. Els recursos 
que abans es transferien a les fundacions del sector públic  de la Generalitat  com a subvencions 
de capital per a dotar el seu fons fundacional, atendre inversions o pel retorn de l’endeutament ara 
es consignen en aquest concepte pressupostari.  

Aplicació  873.0001 Aportacions de capital a fundacions del sector públic  de la Generalitat 
Aplicació  873.xxxx (xxxx correspon al codi de l’entitat, segons l’article 3.1.a.1 de l’ordre) 

Concepte  874. Aportacions de capital a altres societats mercantils, classificades AP-SEC de la 
Generalitat 

Aquest concepte inclou una aplicació pressupostària per a cada societat mercantil classificada 
dins del sector Administració Pública de la Generalitat d’acord amb la metodologia SEC sempre i 
quan no formi part del seu sector públic. Es tracta d’aportacions consolidables en el conjunt del 
sector AP-SEC. 

Aplicació  874.0001 Aportacions de capital a altres societats mercantils de la Generalitat, 
classificades AP-SEC de la Generalitat.  

Aplicació  874.xxxx (xxxx correspon al codi de l’entitat, segons l’article 3.1.a.2 de l’ordre) 

Concepte  876 Aportacions de capital  a altres entitats participades 
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Aquest concepte inclou aplicacions pressupostàries nominatives referides a algunes entitats 
mercantils participades per la Generalitat però que no són majoritàries, ni adscrites, ni estan 
classificades dins del sector AP-SEC. 

Aplicació  876.0001 Aportacions de capital  a altres entitats participades 

Aplicació  876.0008 Aportacions de capital a Avalis de Catalunya, SGR 

Inclou les aportacions de capital a Avalis de Catalunya, SGR, amb l’objecte de dotar la societat de 
recursos suficients per al desenvolupament de la seva activitat (concessió d’avals) 

Concepte  879. Aportacions extraordinàries de la Generalitat i de la resta del sector públic per 
compensar pèrdues acumulades d’exercicis anteriors 

Els imports consignats en aquest concepte de despesa estan adreçats a compensar pèrdues 
acumulades de les entitats del sector públic i adscrites. 

Aplicació  879.0001 Aportacions extraordinàries de la Generalitat i de la resta del sector públic 
per compensar pèrdues acumulades d’exercicis anteriors 

Aplicació  879.xxxx (xxxx correspon al codi de l’entitat, segons l’article 3.1.a.1 i a.2 de l’ordre) 

ARTICLE  89. ALTRES VARIACIONS D’ACTIUS FINANCERS 

Concepte  890. Altres variacions d’actius financers 

Inclou totes aquelles despeses generades amb l’adquisició d’actius financers no inclosos en la 
resta d’aquest capítol. 

Aplicació 890.0001 Altres variacions d'actius financers 

 

CAPÍTOL  9. VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 

Amortització de deutes emesos, contrets o assumits per la Generalitat i els seus organismes 
públics, ja siguin en euros o en divises, ja siguin a curt o a llarg termini. 

ARTICLE  90. AMORTITZACIÓ DEUTE PÚBLIC EN EUROS 

Concepte  900. Cancel·lació de deute públic en euros 

Cancel·lació de tot tipus de deute en euros, a curt i a llarg termini, documentat en títols valors, 
anotacions en compte o qualsevol altre document que formalment el reconegui. 

Aplicació  900.0001 Cancel·lació de deute públic en euros 

ARTICLE  91. AMORTITZACIÓ PRÉSTECS I ALTRES CRÈDITS EN EUROS 

Inclou aquelles despeses per al retorn dels préstecs i altres crèdits en euros. Els conceptes 
diferencien entre els obtinguts dins o fora del sector públic de la Generalitat i entre operacions a 
curt i llarg termini. 

Concepte  910. Cancel·lació de préstecs en euros del sector públic o entitats adscrites de la 
Generalitat a llarg termini  

Cancel·lació dels préstecs i bestretes en euros que s’han obtingut dins del mateix sector públic i 
entitats adscrites de la Generalitat en operacions de reemborsament superior a un any. Per tant, 
també inclourà els imports a retornar en un període igual o inferior a un any per cancel·lar els 
préstecs obtinguts amb un termini de reemborsament superior a l’any que, en canvi, en la 
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comptabilitat financera es reclassifiquen de llarg a curt termini. Els imports que s’imputen en les 
aplicacions d’aquest concepte són totalment consolidables amb el corresponent ingrés que rep 
l’entitat que ha atorgat el préstec o la bestreta.  

Aplicació  910.0001 Cancel·lació de préstecs en euros d’ens del sector públic o adscrites de la 
Generalitat a llarg termini  

Aplicació  910.xxxx  (xxxx correspon al codi de l’entitat, segons l’article 3.1.a.1 de l’ordre) 

Concepte  911. Cancel·lació de préstecs i altres crèdits en euros del sector públic o entitats 
adscrites de la Generalitat a curt termini  

Cancel·lació de préstecs i altres crèdits en euros contrets en operacions amb termini de 
reemborsament igual o inferior a un any,  i obtinguts del sector públic de la Generalitat. No inclourà 
en cap cas els imports a retornar en un període igual o inferior a un any per cancel·lar els préstecs 
obtinguts amb un termini de reemborsament superior a un any, que en comptabilitat financera sí que 
es reclassifiquen de llarg a curt termini. En qualsevol cas no es consignarà en pressupost inicial. 

Aplicació  911.0001  Cancel·lació de préstecs i altres crèdits en euros del sector públic o entitats 
adscrites de la Generalitat a curt termini  

Aplicació  911. xxxx  (xxxx correspon al codi de l’entitat, segons l’article 3.1.a.1 de l’ordre) 

Concepte 912.  Cancel·lació de préstecs i altres crèdits en euros d’ens de fora del sector públic de 
la Generalitat a llarg termini  

Cancel·lació de préstecs i bestretes que s’han obtingut fora del sector públic de la Generalitat en 
operacions de reemborsament superior a un any. Per tant, també inclourà els imports a retornar 
en un període igual o inferior a un any per cancel·lar els préstecs obtinguts amb un termini de 
reemborsament superior a l’any que, en canvi, que en la comptabilitat financera es reclassifiquen 
de llarg a curt termini. 

Aplicació  912.0001 Cancel·lació de préstecs i altres crèdits en euros d’ens de fora del sector 
públic de la Generalitat a llarg termini  

Aplicació  912.0002 Reemborsament de préstecs i bestretes atorgades per altres administracions 
a  llarg termini  

Reemborsament de préstecs i bestretes en euros a llarg termini, contrets o assumits per la 
Generalitat i els seus organismes públics, i obtinguts principalment de l’Administració de l’Estat o 
d’organismes de la Unió Europea. 

Concepte  913. Cancel·lació de préstecs en euros de fora del sector públic de la Generalitat a 
curt termini  

Cancel·lació de préstecs en euros contrets en operacions amb termini de reemborsament igual o 
inferior a un any, per la Generalitat i les seves entitats i obtinguts de fora del sector públic de la 
Generalitat. No inclourà en cap cas els imports a retornar en un període igual o inferior a un any 
per cancel·lar els préstecs obtinguts amb un termini de reemborsament superior a l’any, que en 
comptabilitat financera sí que es reclassifiquen de llarg a curt termini. En qualsevol cas no es 
consignarà en pressupost inicial. 

Aplicació  913.0001 Cancel·lació de préstecs i altres crèdits en euros de fora del sector públic de 
la Generalitat a curt termini  

Aplicació  913.0002 Reemborsament de préstecs i bestretes atorgades per altres administracions 
a  curt termini  
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Reemborsament de préstecs i bestretes en euros a  curt termini, contrets o assumits per la 
Generalitat i els seus organismes públics, i obtinguts principalment de l’Administració de l’Estat o 
d’organismes de la Unió Europea. 

ARTICLE  92. AMORTITZACIÓ DEUTE PÚBLIC EN DIVISES 

Concepte  920. Cancel·lació de deute públic en divises 

Cancel·lació de tot tipus de deute en divises, a curt i a llarg termini, documentat en títols valors, 
anotacions en compte o qualsevol altre document que formalment el reconegui. 

Aplicació 920.0001 Cancel·lació de deute públic en divises 

ARTICLE  93. AMORTITZACIÓ PRÉSTECS I ALTRES CRÈDITS EN DIVISES 

Concepte  930. Cancel·lació de préstecs en divises 

Cancel·lació de préstecs en divises, a curt o llarg termini, contrets o assumits per la Generalitat, 
els seus organismes públics, entitats del sector públic i adscrites. 

Aplicació  930.0001  Cancel·lació de préstecs en divises 

ARTICLE  94. DEVOLUCIÓ DE FIANCES I DIPÒSITS 

Concepte  940. Devolució de fiances rebudes 

Aplicació  940.0001 Devolució de fiances rebudes 

Concepte  941. Devolució de dipòsits rebuts 

Aplicació  941.0001 Devolució de dipòsits rebuts 

ARTICLE  95. ALTRES VARIACIONS DE PASSIUS FINANCERS 

Concepte  950. Altres variacions de passius financers a llarg termini  

En aquest concepte s’inclourà qualsevol altra variació de passius financers a  llarg termini que no 
pugui ser inclosa en els conceptes anteriors. 

Aplicació  950.0001 Altres variacions de passius financers a llarg termini 

Concepte  951. Altres variacions de passius financers a curt termini  

En aquest concepte s’inclourà qualsevol altra variació de passius financers a curt termini que no  
pugui ser inclosa en els conceptes anteriors. 

Aplicació 951.0001  Altres variacions de passius financers a curt termini 

 

 


