Generalita
at de Catalunya
Departam
ment d’Econ
nomia i Co
oneixement
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d Pressup
postos
Pressupos
stos de la Generalitat
G
t de Catalu
unya per al 2013
de la desp
Explicació
ó de la clas
ssificació econòmica
e
pesa
CAPÍTOL 1. REMUN
NERACION
NS DE PER
RSONAL
ersonal al servei
s
de la
a
En aquest capítol s’aplicaran less despeses següents: les retribuccions del pe
el treball rea
alitzat, les cotitzacions
c
s obligatòrie
es als ens g
gestors del sistema de
e
Generalitat per raó de
erses desp
peses de naturalesa social rea
alitzades en
n complime
ent de less
previsió social i dive
ns vigents.
disposicion
ARTICLE 10. ALTS CÀRRECS
S
omprèn les remuneraccions dels alts
a càrrecs dels deparrtaments de
e la Genera
alitat, de less
L’article co
entitats au
utònomes, del
d Servei Català de la Salut, de
d l’Institut Català de la Salut i de l’Institutt
Català d’A
Assistència i Serveis Socials. En
E el prime
er cas s’ha
auran de cconsignar dins
d
de less
secretariess generals dels
d
departa
aments. Per a la resta,, en el serve
ei pressupo
ostari de l’en
ntitat.
Concepte 100. Alts càrrecs
c
Aplicació 100.0001 Retribucion
ns bàsiquess
ades per: asssignació, trriennis i pag
gues extraordinàries
Comprèn les retribucions integra
Aplicació 100.0002 Retribucion
ns complem
mentàries
a resta de retribucions
r
que siguin procedents
s per raó de
el càrrec d’a
acord amb la
a normativa
a
Comprèn la
vigent.
ARTICLE 11. PERS
SONAL EVE
ENTUAL
Concepte 110. Personal eventu
ual
l retribuccions del pe
ersonal eventual nome
enat a l’efeccte d’acord amb les disposicions
d
s
Comprèn les
vigents.
ucions corre
esponents seran
s
consig
gnades dins
s el mateix servei on ffiguri l’alt cà
àrrec de quii
Les retribu
aquest perrsonal even
ntual en dep
pengui direcctament, que normalme
ent serà la Secretaria General. Ell
personal nomenat
n
evventual adsscrit a entitats autòno
omes s’inclourà en ell servei pre
essupostarii
correspone
ent a l’entita
at autònoma
a.
Aplicació 110.0001 Retribucion
ns bàsiquess
uells concep
ptes que pe
er als tipus de persona
al a què esttiguin homo
ologats retriibutivamentt
Inclou aqu
tenen aque
est caràcterr.
Aplicació 110.0002 Retribucion
ns complem
mentàries
esta de retriibucions tre
et de les que
e correspon
ngui incloure
e a l’article1
15.
Inclou la re
ARTICLE 12. PERS
SONAL FUN
NCIONARI
atutari, incloses les delss funcionariis en serveii
Comprèn les retribucions del perrsonal funcionari i esta
etats mercan
ntils, consorcis i fundaccions.
actiu adscrrits a entitatts de dret públic, socie
Concepte 120. Retriibucions bàsiques
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Aplicació 120.0001 Retribucion
ns bàsiquess
u, triennis, pagues exxtraordinàrie
es, i altres retribucionss bàsiques d’acord am
mb la seva
a
Inclou: sou
normativa específica.
Aplicació 120.0002 Retribucion
ns bàsiquess nova prom
moció Mosso
os d’Esquadra
Concepte 121. Retriibucions complementàries
Aplicació 121.0001 Retribucion
ns complem
mentàries
ns complem
mentàries que
q
tinguin aquesta na
aturalesa en
e la norma
ativa aplicable. Inclou::
Retribucion
complement de destin
nació, comp
plement esp
pecífic i altrres retribucions comple
ementàries establertess
reglamentà
àriament.
No s’inclou
uen en aqu
uest concep
pte les retrib
bucions com
mplementàrries que corresponguin
n imputar a
l’article 15..
Aplicació 121.0002 Casa habittatge
ns que perrceben per aquest co
oncepte el personal trransferit o de cossoss
Inclou les retribucion
als estatals que conserrvin aquest concepte re
etributiu.
funcionaria
ARTICLE 13. PERS
SONAL LAB
BORAL
Aquest artticle comprè
èn tota men
na de retrib
bucions i ind
demnitzacio
ons del perssonal laborral al serveii
de la Generalitat i less seves entitats que s’hagin
s
de satisfer en virtut dels convenis col·lectius
c
o
contractes laborals i disposicions
d
s que els sig
guin d’aplica
ació.
uten en aquest article
e els crèdiits destinatts al vestuari de perrsonal laboral al quall
No s’impu
l'Administració imposa
a l’ús d’unifforme duran
nt l’horari de serveis, ni
n les dietess de viatge i despesess
de locomoció. En aqu
uests casos, els crèditss correspone
ents s’han de
d consigna
ar en el cap
pítol 2.
Concepte 130. Personal labora
al fix
onal laboral de la Generalitat, le
es seves en
ntitats autònomes, less
Inclou les retribucions del perso
entitats ge
estores de la Segureta
at Social i el
e Servei Ca
atalà de la Salut, que ocupa llocs
s de treballl
reservats a personal laboral fix.
Aplicació 130.0001 Retribucion
ns bàsiquess
ari base, co
omplement d’antiguitat
d
xtraordinàries
Inclou: sala
i pagues ex
Aplicació 130.0002 Retribucion
ns complem
mentàries
sual i que no estan vinculades a retribuirr
Inclou les altres retrribucions de caràcter fix i mens
ncies previsstes en altre
es concepte
es pressupo
ostaris.
circumstàn
Aplicació 130.0003 Altres remu
uneracions
l retribucions que no
o tinguin ca
aràcter fix ni
n periodicita
at mensual, concretam
ment: horess
Comprèn les
extraordinà
àries, indem
mnitzacions correspone
ents a trasllats, acomia
adaments o similar
Concepte 131. Personal labora
al temporal
n les remun
neracions indicades en
e el conce
epte 130, que
q
siguin a
aplicables al
a personall
S’inclouran
laboral tem
mporal contrractat per a la realitzacció de tasques ocasion
nals o urgents. En qua
alsevol cas,,
s’haurà d’incloure una
a estimació segons less places i no
o un import indetermina
at.
Aplicació 131.0001 Retribucion
ns bàsiquess
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Inclou: sala
ari base, co
omplement d’antiguitat
d
i pagues ex
xtraordinàries
Aplicació 131.0002 Retribucion
ns complem
mentàries
sual i que no estan vinculades a retribuirr
Inclou les altres retrribucions de caràcter fix i mens
ncies previsstes en altre
es concepte
es pressupo
ostaris.
circumstàn
Aplicació 131.0003 Altres remu
uneracions
l retribucions que no
o tinguin ca
aràcter fix ni
n periodicita
at mensual, concretam
ment: horess
Comprèn les
extraordinà
àries, indem
mnitzacions correspone
ents a trasllats, acomia
adaments o similars.
Concepte 132. Personal d’empreses i d’alttres entitats
s del sector públic
ns salarialss del perso
onal adscrrit a les en
ntitats de dret públic
c, societatss
Inclou les retribucion
sonal funcio
onari en serrvei actiu.
mercantils, consorcis i fundacions, excepte les del pers
Aplicació 132.0001 Personal d’alta direcció i assimila
at
r
onal vincula
at amb con
ntracte en base al Re
eial Decrett
del perso
Comprèn totes les retribucions
5, d’1 agost, pel qual es
e regula la relació laboral de carà
àcter especcial del pers
sonal d’alta
a
1382/1985
direcció. Per
P tant, tam
mbé inclou le
es retribucio
ons variable
es en funció
ó d’objectiuss.
També s’inclouran le
es retribucio
ons que puguin corre
espondre als
a càrrecs executius d’aquestess
entitats que siguin nomenats pel Govern.
Aplicació 132.0002 Personal la
aboral
n totes les retribucions del perso
onal laboral en règim ordinari esstiguin o no
o reguladess
S’inclouran
mitjançant conveni co
ol·lectiu, llevvat dels inccentius al re
endiment que correspo
onen a l’artticle 15, en
n
totes les tip
pologies pre
evistes en l’Estatut del treballadorr.
Concepte 133. Indem
mnitzacionss del person
nal d’empre
eses públiqu
ues
Aplicació 133.0001 Indemnitza
acions del personal
p
d’e
empreses pú
úbliques
nt del perso
onal adscritt a les entittats de drett
Inclou les indemnitzacions per trrasllat o accomiadamen
m
e consorcis i les funda
els
acions.
públic, les societats mercantils,
ARTICLE 15. INCEN
NTIUS AL RENDIMEN
R
NT I ACTIVIT
TATS EXTR
RAODINÀR
RIES
l retribuccions destin
nades a rem
munerar l’es
special rendiment, l’acctivitat extra
aordinària i
Comprèn les
l’interès o iniciativa en
n el desenvo
olupament de la funció
ó del person
nal al servei de la Gene
eralitat i less
seves entittats, quan la
a seva quan
ntia individu
ual no estigui prèviame
ent determin
nada.
Concepte 150. Incen
ntius al rend
diment
Aplicació 150.0001 Productivita
at
n els impo
orts que pe
er aquest concepte puguin
p
correspondre a persona
al eventual,
S’inclouran
variables en
funcionari, estatutari i laboral, exxcepte les retribucions
r
e funció d’’objectius del personall
d’alta direccció i assimilat del conccepte 132.
Es necessita l’autoritzzació expressa de la Direcció
D
Gen
neral de Pre
essupostoss per a la se
eva inclusió
ó
en l’avantp
projecte de pressupostt.
Concepte 151. Activvitats extrao
ordinàries
Aplicació 151.0001 Gratificacio
ons serveis extraordina
aris
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Retribucion
ns de carà
àcter perso
onal de pe
ersonal eve
entual, funcionari i e
estatutari, per
p
serveiss
realitzats fora
f
de la jo
ornada norm
mal de treba
all que, en cap
c cas, po
odran ser fixxes en la se
eva quantia
a
ni periòdiques en el dret a perceb
bre-les.
ARTICLE 16. ASSE
EGURANCE
ES I COTITZ
ZACIONS SOCIALS
S
Aportacion
ns al règim de
d la Segurretat Social i de previsiió social del personal.
Concepte 160. Quottes Socials
e
personal.
s als diferents règims de previsió social del p
Comprèn les quotes empresarial
Aplicació 160.0001 Seguretat Social
S
Aplicació 160.0002 MUFACE
Aplicació 160.0004 Altres règim
ms de previsió social
Aplicació 160.0011 Subsidis pe
er incapacittat temporal de la Segu
uretat Socia
al.
a aplicació les quantties recone
egudes al personal en
e situació
ó
S’inclouen en aquessta darrera
d’incapacittat tempora
al quan el se
eu import es
e correspon amb el pagament de
elegat de la
a Seguretatt
Social sense cap presstació comp
plementària de millora.
Es necessita l’autoritzzació expressa de la Direcció
D
Gen
neral de Pre
essupostoss per a la se
eva inclusió
ó
en l’avantp
projecte de pressupostt.
ARTICLE 17. PENS
SIONS I ALT
TRES PRES
STACIONS
S SOCIALS
Concepte 170. Penssions
ns temporals reconegu
udes per la Generalita
at de Catalu
unya en raó
ó
Inclou les pensions i assignacion
dels serveis prestats.
Aplicació 170.0001 Pensions
Aplicació 170.0002 Assignació
ó temporal i pensions Lleis 6/03 i 2/88 exprresidents Generalitat
G
i
Parlament
en virtut de
Aplicació 170.0003 Pensions concedides
c
el decret de Presidència 14.11.78
Aplicació 170.0004 Pensions exconsellers
e
s de la Generalitat
Aplicació 170.0005 Pensions personal
p
eve
entual, conttractat i inte
erí anterior a
al 1939 (Lle
ei 18/1984)
Concepte 171. Aporrtacions a plans de pen
nsions
a
s que es pug
guin fer a plans de pen
nsions en la
a modalitat d
de sistema d’ocupació..
Inclou les aportacions
Es necessita l’autoritzzació expressa de la Direcció
D
Gen
neral de Pre
essupostoss per a la se
eva inclusió
ó
en l’avantp
projecte de pressupostt.
Aplicació 171.0001 Aportacions a plans de pensions
Concepte 172. Altres prestacions socials
ns econòmiiques de caràcter
c
so
ocial recone
egudes al personal p
per norma o convenii
Prestacion
col·lectiu vinculades
v
a cessamen
al
nt de la sevva prestació
ó de serveis per mort, ju
ubilació o in
nvalidesa.
Aplicació 172.0001 Prestacions compleme
entàries
Concepte 173. Desp
peses socia
als
e complem
ments familia
ars reconeg
guts a algun
n personal trransferit d’u
una altra Administració,,
Comprèn els
per raó del seu estatu
ut laboral, amb caràcter residual i a extingir.
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Aplicació 173.0001 Despeses socials
CAPÍTOL 2. DESPE
ESES CORRENTS DE
E BÉNS I SE
ERVEIS
Aquest capítol recull els recurso
os destinats a atendre
e les despe
eses corren
nts en béns
s i serveis,
necessariss per a l’exe
ercici de less activitats de
d l’administració de la
a Generalita
at, entitats autònomes
a
i
altres ens públics que
e no suposin
n un increm
ment de capital o del pa
atrimoni púb
blic.
ol les despe
eses origina
ades per l’a
adquisició d
de béns que reuneixin
n
Són imputables a aquest capíto
e les caracte
erístiques se
egüents: serr béns fungib
bles, la seva
a vigència ha
a de ser pre
evisiblementt
algunes de
inferior a l’e
exercici presssupostari, no
n ser susce
eptibles d’inv
ventariar i, en
e principi, sser despesa
a recurrent.
No s’imputtaran als crrèdits d’aqu
uest capítol les despes
ses destina
ades a satissfer qualsev
vol tipus de
e
retribució pels serveis prestats o treballs realitzats pel
p persona
al dependen
nt dels dep
partaments,
entitats autònomes o altres ens públics.
p
ARTICLE 20. LLOG
GUERS I CÀ
ÀNONS
Els lloguerrs són les despeses
d
de
erivades de
e l’arrendam
ment de bén
ns mobles i immobles mentre
m
que
e
els cànonss són paga
aments per la utilitzacció d’un serrvei o com a contraprrestació en contractess
d’assistènccia tècnica, de cessió de tecnologia, per ús d’una pate
ent, d’una m
marca, etc. Per
P tant, ess
registren en aquest arrticle, tant el lloguer de terrenys, edificis
e
i loca
als, el llogue
er d’equips informàtics,,
el lloguer de
d maquinària i materia
al de transp
port, sempre
e que no ess tracti d’un arrendame
ent financer,,
com la parrt de la quota concertada en conccepte de pre
estació de serveis
s
en e
els immoble
es arrendatss
(per mante
eniment, en
ntre d’altress). Per tant, en cap cas s’hi inclourà la p
part de la quota que
e
correspong
gui al finanççament de la inversió i a la càrrega financera
a d’aquest fiinançamentt.
Concepte 200. Llogu
uers i cànon
ns de terren
nys, béns naturals, edifficis i altress construccio
ons
dificis, finqu
ues i altres; inclou les d
despeses co
omunitàriess
Despeses per lloguer de terrenyss, solars, ed
si estan asssociades al lloguer.
Lloguers i cànons
Aplicació 200.0001
2
c
mitjjançant Infraestructure
es de la Gen
neralitat de Catalunya,
SAU
Aplicació 200.0002
2
Altres lloguers i cànonss de terrenys, béns natu
urals, edificiss i altres con
nstruccions
Prestacions periòdiques derivade
Aplicació 200.0003
2
es d’altres drets
d
de sup
perfície
Concepte 201. Llogu
uers i cànon
ns de materrial de trans
sport
es de totes les classes
s utilitzable
es per al tra
ansport de persones i
Despeses de lloguer de vehicle
mercaderie
es. S’inclouen en aq
quest conce
epte les de
espeses de
e rènting i lloguer de
e vehicles,
encara qu
ue portin asssociats se
erveis de conservació
c
ó, reparació
ó i manteniiment. S’ex
xclouen elss
lloguers de
e vehicles lligats a com
missions de
e serveis qu
ue originin desplaçam
ments, que s’imputaran
s
n
a càrrec de
el concepte
e 230.
Concepte 202. Llogu
uers i cànon
ns d’equips per a procé
és de dadess, programa
ari i reprogrrafia
es operatius
s, aplicatiuss
Despeses de lloguer i cessions d’ús d’equips informàttics, ofimàticcs, sisteme
d bases de
e dades i qualsevol alttre tipus d’e
equipamentt informàtic.. S’inclouen
n en aquestt
de gestió de
concepte les despese
es de rèntin
ng d’equipss, encara que portin associats
a
se
erveis de co
onservació,,
reparació i mantenime
ent.
2
c
d’eq
quips per a procés de dades
d
Aplicació 202.0001
Lloguers i cànons
Despeses de llogue
er i cession
ns d’ús d’equips info
ormàtics (o
ordinadors personals i portàtils,,
servidors, equip d’emmagatzema
ament de da
ades, o altres de simila
ar naturalessa).
Aplicació 202.0002
2
Lloguers d’equips de reprografia
r
i fotocopiad
dores
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Despeses de lloguer i cessió d’úss d’equips de
d reprogra
afia i fotocop
piadores.
Aplicació 202.0003
2
Lloguers i cànons
c
de programari
p
Despeses de llicèncie
es de progra
amari i apliccacions info
ormàtiques.
Concepte 203. Llogu
uers i cànon
ns d’altre im
mmobilitzat material
e maquinàrria, instal·lac
cions i utilla
atge, les de
espeses del lloguer de
e
Inclou, enttre d’altres, lloguers de
l’equip utilitzat en la conservació
ó i reparació d’inversio
ons i les de
espeses de
el lloguer de mobiliari,
equips d’officina i estris.
Aplicació 2
203.0001 Lloguers i cànons
c
d’altre immobilitzat material
Aplicació 203.0002
2
Prestacions derivadess de conces
ssions administratives
Concepte 204. Altres lloguers i cànons
c
no inclosos en els concep
ptes anteriors; específicament, les
s quantitatss
Recull els lloguers i cànons
ment per la cessió d’un bé, per l’ús
l
de la propietat
p
in
ndustrial i la
a utilització
ó
satisfetes periòdicam
d’altres béns de naturralesa mate
erial o imma
aterial.
ARTICLE 21. CONS
SERVACIÓ I REPARA
ACIÓ
s
n les desp
peses corresponents a la con
nservació i reparació
ó
En aquesst article s’imputaran
d’infraestru
uctures, edificis i localls, maquinà
ària de trans
sport i altre
e immobilitzzat material, realitzada
a
amb mitjan
ns propis o amb contrractes amb
b empreses
s externes, excepte si s’inclou dins la quota
a
concertada
a en un conttracte de llog
guer en con
ncepte de prrestació de serveis.
s
Comprèn les despese
es següentss:
eparació d’immobles propis o arre
endats,
- Despesses de consservació i re
- Tarifess per vigilància, revisió i conservacció de màqu
uines i insta
al·lacions de
e les oficine
es.
- Despesses de man
nteniment o de caràctter anàleg que
q
originin
n els equipss de procés
s de dadess
informàtics i d’insttal·lacions telefòniques
t
s
- Quotess i despesess comunitàrries, derram
mes, entre d’altres,
d
deriivades de la
a propietat.
- Despesses de mantenimentt o reposicció dels elements
e
accessoris en carrete
eres, ports,,
instal·lacions com
mplexes esp
pecialitzadess, línies de comunicació, etc.
c
a norm
ma general,, les grans reparacions
s i despese
es de renovvacions, am
mpliacions o
En canvi, com
millores, que
q
suposin
n un increm
ment de la productivita
at, capacita
at, rendimen
nt, eficiència, o bé un
n
allargamen
nt de la vida
a útil del bé
é de la prop
pietat de l’en
ntitat no imp
putable al m
mantenimen
nt preventiu
u
habitual, s’’imputaran al capítol 6.
Concepte 210. Consservació, re
eparació i mantenimen
m
nt de terrenyys, béns na
aturals, edifficis i altress
consstruccions
onservació, el mantenim
ment i la re
eparació de terrenys, b
béns naturals, edificis i
Despeses per a la co
r
am
mb mitjans propis o am
mb contracte
es amb empreses exte
ernes.
altres consstruccions, realitzats
Concepte 211. Consservació, re
eparació i manteniment
m
t de materia
al de transp
port
onservació, el manteniiment i la re
eparació de
e material d
de transporrt, realitzatss
Despeses per a la co
ns propis o amb contra
actes amb empreses
e
ex
xternes.
amb mitjan
Concepte 212. Consservació, reparació
r
i mantenim
ment d’equ
uips per a procés de dades,,
programari i rep
prografia
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Despeses per a la co
onservació, el mantenim
ment i la re
eparació dels equips per a procés
s de dades,
reprografia
a i programa
ari, realitzatts amb mitja
ans propis o amb contrractes amb empreses externes.
Aplicació 2
212.0001 Conservacció, reparaciió i manteniiment d’equ
uips per a procés de da
ades
Aplicació 212.0002
2
Conservació, reparació
ó i mantenim
ment d’equips de repro
ografia i fotocopiadores
Mantenime
Aplicació 212.0003
2
ent d’aplicaccions inform
màtiques
Inclou les despeses de
d manteniment assocciades a les
s llicències d’ús de prrogramari i aplicacionss
informàtiqu
ues de merrcat, així co
om les desp
peses de mantenimentt de les apliicacions infformàtiquess
a mida, bà
àsicament pel que fa a suport a ussuaris, mantteniment co
orrectiu i pettit evolutiu.
Concepte 213. Consservació, re
eparació i manteniment
m
t d’altre imm
mobilitzat material
d
de conservació, reparacció i manten
niment de maquinària,
m
ns i utillatge
e
instal·lacion
Inclou les despeses
realitzats amb
a
mitjanss propis o am
mb contracttes amb em
mpreses externes.
Concepte 214. Altres despesess de conservvació, reparació i manteniment
d
d conserva
de
ació, reparació i manteniment de béns
b
que no
o es pugin incloure en
n
Inclou les despeses
els anteriors concepte
es d’aquest mateix article 21 i que
e, com en tots
t
aquestss casos, só
ón realitzatss
amb mitjan
ns propis o amb contra
actes amb empreses
e
ex
xternes.
ARTICLE 22. MATE
ERIAL, SUB
BMINISTRA
AMENT I AL
LTRES
Concepte 220. Mate
erial d’oficina
Material orrdinari no inventariable
Aplicació 220.0001
2
Despeses ordinàries de materia
al d’oficina no inventarriable. Conffecció de ta
argetes d’id
dentificació,,
impresos i recanvis de
e màquiness d’oficina.
Aplicació 220.0002
2
Premsa, re
evistes, llibre
es i altres publicacions
p
s
Adquisició de llibres, publicacion
ns, revistes, documenttació, subsccripcions en
n general, excepte
e
elss
fons de bib
blioteques que
q s’imputa
aran al capítol 6.
Despeses o quotes orriginades pe
er consultess a bases de
d dades do
ocumentals o registrals
s incloent
s
o consulta telemàtica a bases de
e dades.
qualsevol subscripció
Concepte 221. Subm
ministramen
nts
Aplicació 221.0001
2
Aigua i ene
ergia
Despeses de subministraments d’aigua, ga
as, electricittat i combu
ustible per a calefacció
ó, sempre i
quan no esstiguin inclo
oses en el preu
p
dels llo
oguers.
Aplicació 221.0002
2
Combustib
ble per a mittjans de tran
nsport
Aplicació 221.0003
2
Vestuari
Uniformes reglamenta
aris d’orden
nances, uxie
ers i altre personal
p
subaltern. Ve
estuari del personal
p
de
e
cossos de seguretat. Vestuari de
d personall laboral qu
ue per convveni col·lecttiu o reglam
mentació hii
tingui dret.
Aplicació 221.0004
2
Subministrrament de material
m
san
nitari
Inclou desspeses de tipus sanitari com l’insttrumental i el petit utillatge, el ma
aterial per a consum i
reposició, i les pròtesiis i altres arrticles ortop
pèdics.
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Aplicació 221.0005
2
Productes farmacèuticcs i analítiques
Despeses de medica
aments de la farmacio
ola del depa
artament, productes
p
d
d’assistència
a sanitària,,
material tè
ècnic fungib
ble de laborratori i, en general,
g
ma
aterial fungiible del serrvei sanitari. En el cass
de les entitats presttadores de serveis sa
anitaris, aq
questa apliccació comp
prèn la tota
alitat de la
a
despesa en
e producte
es farmacèu
utics amb independèn
ncia de la seva
s
dispen
nsació, per tant inclou
u
també la medicació
m
ho
ospitalària de
d dispensa
ació ambula
atòria (MHD
DA).
S’inclouen les analítiq
ques.
Compres de
Aplicació 221.0006
2
d mercaderies i matèrries primere
es
Les entitatss del sector públic de la
a Generalita
at imputaran
n en aquesta
a aplicació le
es despeses derivadess
de l’adquissició de me
ercaderies per
p a la sevva comercia
alització i le
es correspon
nents a l’ad
dquisició de
e
matèries prrimeres o prroductes semiacabats per
p a la seva
a transforma
ació i posterior venda.
Queviures
Aplicació 221.0007
2
Inclou les despeses derivades
d
d l’adquisiició de que
de
eviures desttinats a la p
prestació dels serveiss
relacionatss.
Aplicació 221.0089
2
Altres subm
ministramen
nts
Adquisició de material divers de
d consum i reposició
ó de caràccter periòdicc, no incloses en elss
conceptes anteriors, com l’adqu
uisició de material
m
fottogràfic, rèttols, article
es de neteja, recàrrecc
d’extintors, planxes i tintes
t
per a impremta.
Despeses de comunittat en el ca
as de localss en règim de
d propieta
at de la Gen
neralitat de Catalunya,,
així com le
es quotes de
e participacció en edificcis de serveis múltiples.
Instrumenttal i petit utillatge no sa
anitari i mate
erial no san
nitari per a consum
c
i re
eposició.
Concepte 222. Com
municacions
Despeses postals, misssatgeria i altres
Aplicació 222.0001
2
a
simila
ars
Inclou les despeses
d
p correspo
per
ondència po
ostal, missatgeria o qua
alsevol altre
e tipus de comunicació
ó
i enllaç. No
o s’inclouran
n en aquestta aplicació les despes
ses de serve
eis de teleco
omunicacions, incloentt
el consum telefònic fixx o mòbil.
Comunicaccions mitjan
Aplicació 222.0002
2
nçant serve
eis de veu i dades adq
quirits a en
ntitats de la
a
Generalitatt
Inclou les despeses per als serrveis de telecomunica
acions de veu
v
i dadess, incloent consum
c
de
e
telefonia fixx o mòbil, adquirits
a
a entitats de la
a Generalita
at.
Comunicaccions mitjan
Aplicació 222.0003
2
nçant serveiis de veu i dades
d
adqu
uirits a altres
s entitats
Inclou les despeses per als serrveis de telecomunica
acions de veu
v
i dadess, incloent consum
c
de
e
telefonia fixx o mòbil, adquirits
a
a altres
a
entitatts.
Concepte 223. Transports
ort de tot tip
pus, ja sigu
uin terrestre
es, marítimss o aeris que s’hagin d’abonar a
Despeses de transpo
blica o priva
ada pels se
erveis de transports prestats.
p
Incclou les de
espeses de
e
qualsevol entitat púb
transport i reparació d’edificis prefabricatss propis de
estinats a la ubicació
ó provisiona
al de certss
col·lectius mentre no es
e construe
eixi l’edifici definitiu.
d
n els tran
nsports complementa
aris lligats a comisssions de serveis qu
ue originin
n
S’exclouen
desplaçam
ments, que s’imputaran
s
n amb càrre
ec al concepte 230.
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Concepte 224. Desp
peses d’asssegurances
actació i gestió
g
de le
es pòlissess d’assegu
urances que contractii
Despeses relatives a la contra
egurances de vehicles, d’edific
cis, de locals, de rresponsabillitat civil i
l’Administrració (asse
patrimonia
al, etc.).
Concepte 225. Tribu
uts
des a la co
obertura de taxes, con
ntribucions i
S’inclouen en aquestt concepte les despeses destinad
j siguin esstatals, auto
onòmics o lo
ocals.
impostos, ja
Concepte 226. Desp
peses diverses
elles despe
eses de na
aturalesa co
orrent que no es pod
den incloure
e en altress
S’inclouen totes aque
conceptes de l’article 22.
Exposicion
Aplicació 226.0001
2
ns, certàmen
ns i altres activitats
a
de promoció
Despeses relatives a l’’organització
ó i muntatge
e d’exposicio
ons, certàme
ens i altres a
activitats de
e promoció.
Aplicació 226.0002
2
Atencions protocol·làrries i representatives
S’imputara
an en aque
esta aplicació les desspeses rea
alitzades exxclusivamen
nt pels me
embres dell
Govern de
e la Generalitat de Catalunya, els secretaris generals i tot
t aquell personal que
e exerceixi,
amb motiu
u del seu treball, funcions direcctives i de representa
ació que siiguin neces
ssàries perr
mantenir la
l correcció
ó, l’atenció
ó social i representat
r
tiva enverss sectors i persones alienes all
departame
ent o entita
at del seu àmbit
à
d’actuació, sem
mpre que aq
questes red
dundin en benefici de
e
l’administra
ació, i per a les quals no
n existeixi un aplicació específica
a en altres cconceptes.
Aplicació 226.0003
2
Publicitat, difusió
d
i cam
mpanyes ins
stitucionals
Despeses de divulgacció, d’activittats de prom
moció, prop
paganda i publicitat
p
en
ncaminades
s a informarr
la comunita
at de l’activvitat i els serrveis que re
ealitza l’adm
ministració.
No s’inclouran en aq
questa apliicació les despeses
d
ocasionade
o
es amb mo
otiu de la inserció
i
de
e
publicitat en
e els butlle
etins oficialss, que s’imp
putaran a l’aplicació 22
26.0007, ni aquelles en
e les qualss
la seva fina
alitat princip
pal sigui la venda,
v
que s’inclouran
n en el conccepte 240.
Aplicació 226.0004
2
Jurídics i contenciososs
Despeses produïdes per
p litigis, acctuacions o procedimen
nts en què és
é part l’adm
ministració au
utonòmica.
es despese
es per inde
emnitzacions
s derivadess de qualsevol responsabilitat a
També s’inclouran le
satisfer per l’Administració.
m
de notaris.
Inclou les minutes
Aplicació 226.0005
2
ons, conferè
ències i currsos
Organitzacció de reunio
Despeses d’organitzzació i celebració de
e conferèn
ncies, asse
emblees, ccongressos, simposis,,
convencion
ns i reunion
ns anàlogue
es.
Despeses derivades de l’organ
nització de seminaris i cursos, sempre qu
ue els desttinataris no
o
pertanyin a l’Administració de la Generalitatt.
També s’im
mputaran aq
quelles desspeses que tinguin perr objecte aportacions de l’Administració de la
a
Generalitat a cursos, congressoss, seminariss, etc.
d sales, ho
ostes i hosttesses, men
njar per als assistents,
Es poden incloure less despeses de lloguer de
d transporrt, hotel i alttres que no puguin ser imputades al concepte
e 230.
despeses de
Aplicació 226.0006
2
Oposicionss i proves se
electives
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Despeses produïdes per l’organiització d’oposicions i proves
p
selecctives de pe
ersonal. Inc
clou tant elss
drets d’assistències derivats de
e la particiipació en tribunals
t
co
om les desspeses derrivades dell
personal col·laborado
or.
Publicacion
Aplicació 226.0007
2
ns i edictes als diaris oficials
o
S’inclouran
n en aquestta aplicació
ó les despesses ocasion
nades amb motiu de la
a inserció de
d publicitatt
en els butlletins oficials.
Funcionam
Aplicació 226.0008
2
ment de centres i serveis propis am
mb gestió autònoma
Inclou les transferènccies fetes des dels dep
partaments als centress que tenen
n aquesta singularitat.
s
.
S’entén co
om a centres amb ge
estió autòno
oma, als effectes de la
a seva aplicació pres
ssupostària,,
aquells òrg
gans o unittats depend
dents de diiferents dep
partaments de la Generalitat que
e gestionen
n
directamen
nt part del seu
s pressup
post de desp
peses i els ingressos obtinguts
o
de
e la seva ge
estió.
Aplicació 226.0009
2
Funcionam
ment de consells i òrgan
ns col·legiats
Inclou tote
es aquelles despeses motivades per al func
cionament de
d determin
nats consellls i òrganss
col·legiats..
Premis
Aplicació 226.0010
2
Dotació de
e premis d’investigació
ó, cultural, artístic, cie
entífic, tècnic, jurídic i econòmic, relacionatss
amb l’activvitat de l’enttitat que no siguin amb
b sol·licitud prèvia, en cas
c contrarri tindrien la naturalesa
a
de subvenció o ajut i s’haurien
s
d’’imputar a l’’article 48.
e premis.
S’inclouen les despesses correntss derivades de l’organittzació de lliurament de
Aplicació 226.0011
2
Formació del
d persona
al propi
Recull les despeses corresponents a l’asssistència del
d persona
al propi de l’entitat a cursos de
e
formació i perfecciona
ament realiitzats, tant per centres
s de formacció públics com privats
s. Per tant,
dins d’aqu
uesta aplica
ació s’inclou
uen les desspeses corrresponents a matrícule
es, drets d’inscripció i
altres despeses direcctament vin
nculades a l’assistènc
cia al curs.. En canvi,, no s’hi in
nclouen less
despeses pròpies de serveis enccomanats a una persona física o jurídica
j
perr a l’organitz
zació d’una
a
activitat forrmativa, less quals s’imputaran a l’aplicació 22
27.0014 “Se
erveis de fo
ormació”.
Despeses de primer establiment
Aplicació 226.0012
2
e
Recull la despesa corrrent derivad
da de la possada en ma
arxa de nou
us serveis.
Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació

226.0013
2
2
226.0014
2
226.0015
2
226.0016
2
226.0017
2
226.0018
2
226.0019
2
226.0020
2
226.0021
2
226.0022
2
226.0023
2
226.0024
2
226.0025
2
226.0026
2
226.0027
2
226.0028

Actuacionss conjuntes amb la Unió Europea
Delegació de la Generalitat a Ma
adrid
Oficina ex--President
Consell Asssessor Dessenvolupam
ment Sostenible
Casa de Pe
erpinyà
Centre d’Història Conttemporània
a
Delegacion
ns, oficines i missions exteriors
e
Despeses reservadess del Departtament d’Intterior
Activitats/re
elacions Ge
eneralitat Ministeri de Defensa
D
Activitats vinculades
v
a la funció in
nspectora i de control
Despeses derivades de
d les activitats de prottecció radio
ològica. CSN
N
Actuacionss en recurso
os minerals i explotacio
ons mineress
Consell Esscolar de Ca
atalunya
Consell Su
uperior d’Avaluació del Sistema Ed
ducatiu
Funcionam
ment de llarss d’infants
Unitats d’escolarització compartid
da
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Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació

226.0029
2
2
226.0030
2
226.0031
2
226.0032
2
226.0033

Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació

226.0034
2
2
226.0035
2
226.0036
2
226.0037
2
226.0038

Institut Cattalà de Qua
alificacions Professiona
P
als
Consell Ca
atalà de la Formació
F
Prrofessional
Programess de qualificcació profes
ssional
Pla Genera
al de Forma
ació Profess
sional
Desenvolupament de Programes
s de segure
etat i salut la
aboral en el treball perr
prevenció de
d riscos la
aborals
Control me
etrològic
Despeses de funciona
ament de la
a Comissió Central
C
de S
Subministra
aments
Despeses originades per l’accepttació d’herè
ències i per la gestió d’’abintestats
Actuacionss singulars de
d suport a centres educatius
Actes instittucionals i de
d promoció
ó de la Pressidència de la Generaliitat

Recull les despeses derivades
d
de
els actes d’’alta represe
entació de la
l Presidència de la Ge
eneralitat
Aplicació 226.0039
2
Despeses per serveis bancaris
Recull les despeses per serveiss bancaris que no ting
guin natura
alesa de fin
nanceres, com ara less
comissionss per gestió
ó de cobram
ments o pagaments.
Aplicació 226.0040
2
Inscripció com
c
a soci o altra fig
gura a orga
anismes o a entitats de
d caràcterr
associatiu
Inclou aqu
uelles desp
peses corre
esponents al pagame
ent de quo
otes, inscrip
pcions o altres,
a
amb
b
caràcter periòdic o no, a associiacions de caràcter vo
oluntari, que
e no repressentin una contribució
ó
essencial i principal a les finalitats i objectiu
us de l’asso
ociació o org
ganisme i, q
que no impliqui formarr
part del pro
otectorat o dels òrganss de govern
n de l’associació o orga
anisme.
Aplicació 226.0089
2
Altres desp
peses diversses
Totes aque
elles despeses que per la seva na
aturalesa no
o tinguin cabuda en elss anteriors conceptes.
c
Concepte 227. Treballs realitza
ats per persones físique
es o jurídiqu
ues.
uelles despe
eses deriva
ades de less activitats que, essen
nt competè
ència dels organismes
o
s
Inclou aqu
públics, s’e
encarreguen a persone
es físiques internes o externes, o jurídiques externes, de
d la pròpia
a
administració, seguintt els tràmitss administra
atius corresp
ponents.
Aplicació 227.0001
2
Neteja i sanejament
Inclou les despeses
d
c
corresponen
nts als serve
eis de neteja i sanejam
ment.
Aplicació 227.0002
2
Seguretat
Inclou les despeses
d
c
corresponen
nts als serve
eis de seguretat.
Aplicació 227.0003
2
Valoracions i peritatge
es
Inclou els serveis de
e valoració
ó i peritatge
e i l’adquis
sició d’articcles no invventariables
s d’aquesta
a
naturalesa
a, sempre i quan no estiguin directament
d
t relacionatts amb una inversió, els qualss
s’imputaran al concep
pte correspo
onent del ca
apítol 6.
Aplicació 227.0004
2
Processos electorals
Inclou les despeses correspone
c
ament destinats a proccessos elec
ctorals, aixíí
nts als servveis directa
com l’adqu
uisició d’artiicles no invventariabless amb aque
esta finalitatt. S’hi inclou
uen també les dietes i
indemnitza
acions derivvades dels processos
p
e
electorals.
Aplicació 227.0005
2
Estudis i diictàmens
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Despeses d’estudis i dictàmens de qualsevvol naturalesa encoma
anats a emp
preses espe
ecialitzadess
o professio
onals independents o experts
e
lliurrats o efectuats per esscrit i que im
mpliqui l’estudi, l’opinió
ó
o el judici que es rea
alitza, es forrma o s’em
met sobre un
na cosa o una
u qüestió
ó, sempre que
q no donii
lloc a un dret de naturralesa mate
erial o imma
aterial (per exemple,
e
prropietat inte
el·lectual).
d
a aquesta
a
aplicació:
No s’han d’imputar
•

Les de
espeses d’estudis relatius a pro
ogrames o projectes d’inversió, com la re
edacció de
e
projecttes d’obress, consultorries d’obres, assistèn
ncies tècniq
ques d’obre
es o d’altrres treballss
necesssaris per l’exxecució d’una obra, qu
ue s’han d’im
mputar nece
essàriamen
nt al capítol 6.

•

Les de
espeses corrresponentss a immobilitzat intangible que co
ompleixin els requisits següents (ii
que s’im
mputaran al
a concepte 680):
a) S’u
utilitzin i ting
guin un valo
or econòmicc perdurable
e durant mé
és d’un exerrcici.
b) Pug
guin produir beneficis futurs, mitjançant la seva
s
utilitza
ació, per a la producciió de béns,,
perr a prestacio
ons de servveis o per a finalitats ad
dministrative
es.
c) Sig
guin plenam
ment identificcables i sussceptibles d’ésser alien
nades..

•

Les següents despeses: honoraris per articles
a
en revistes,
r
per conferènccies o curso
os, treballs i
estudiss informàticcs, publicaccions, mun
ntatges de fires i acttes de pro
omoció o divulgació
d
i
assesssoraments diversos
d
s’h
han d’imputa
ar a l’aplica
ació corresp
ponent en fu
unció de la naturalesa
a
correspon imputar-loss
econòm
mica de la mateixa.
m
Pe
er exemple: els estudis
s o treballs informàtics
i
al concepte 228 “Serveis in
nformàtics” o a l’aplic
cació 680.0
0002 ”Inversions en aplicacionss
informà
àtiques” en funció del supòsit.
s

Aplicació 227.0006
2
Serveis de menjador
Inclou les despeses dels
d
serveiss de menjad
dor que es contracten amb emprreses extern
nes per alss
centres do
ocents, hosp
pitalaris, ressidencials, presons,
p
etc
c.
Aplicació 227.0007
2
Gestió de centres
c
i se
erveis
Inclou tot tipus
t
de serrveis que l’a
administració contracti amb empre
eses externe
es per tal de gestionarr
centres pro
opis.
Aplicació 227.0008
2
Intèrprets i traductors
Inclou les despeses
d
re
elatives a serveis d’intè
èrprets i de traductors..
Serveis de suport a ce
Aplicació 227.0010
2
entres i a co
ol·lectius
Despeses derivades de
d la contra
actació de serveis
s
de suport
s
per millorar
m
l’ate
enció perso
onalitzada a
col·lectius amb necesssitats especcials.
Aplicació 227.0011
2
Custòdia, dipòsit,
d
emm
magatzema
atge i destru
ucció
Despeses derivades de la guard
da, vigilància i destrucc
ció de bénss. Inclou tottes aquelles
s despesess
relatives a la guarda, custòdia i destrucció d’arxius, i altra docum
mentació, aiixí com la recollida
r
de
e
residus com paper, ca
artró i plàstics i altre material per a la seva de
estrucció i rreciclatge.
Aplicació 227.0012
2

Auditories i control de fons europ
peus

Despeses derivades de
d la contra
actació d’em
mpreses especialitzade
es per a la realització d’auditories
d
s
a entitats dels sector públic de
e la Genera
alitat o perr a la realittzació de ccontrols pro
opis de less
funcions a realitzar pels
p
diferen
nts òrgans de la Gene
eralitat, aixíí com el co
ontrol de su
ubvencionss
finançadess amb fonss propis i aliens
a
de la
a Generalittat, inclosess aquelles finançades
s amb fonss
provinents de la Unió Europea.
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Aplicació 227.0013
2
Treballs tèccnics
Despeses derivades de treballs que impliq
quin uns co
oneixementss especialss sobre una
a matèria o
siguin conseqüència de l’exercicci d’una esp
pecialitat laboral tècnicca. S’inclouen els treballs tècnicss
de qualsevvol naturalesa, com els
e de labo
oratori, els de naturalesa estadística, asse
essoramentt
tècnic o jurrídic, sempre que no siguin
s
aplica
ables a prog
grames o projectes d’in
nversió. En tot cas, no
o
ha d’impliccar opinió o judici ja que,
q
en aquest supòs
sit, s’hauria d’imputar a l’aplicació
ó 227.0005
5
“Estudis i dictàmens”.
d
Serveis de formació
Aplicació 227.0014
2
Recull les despeses realitzades
r
es de forma
ació corresp
ponents a le
es activitats formativess
pels centre
pròpies de
erivades de
e la prestacció de serve
eis encoma
anats a una
a persona física o jurídica per a
l’organitzacció d’aquesstes activita
ats. Per tantt, inclou les
s despeses de material i professorat, ja siguii
personal extern
e
o inte
ern de la prò
òpia Administració.
Aplicació 227.0089
2
Altres treba
alls realitzatts per perso
ones físique
es o jurídiqu
ues.
També s’inclourà l’attorgament de poders notarials, serveis de notícies, rrevelat de fotografies,,
contractes d’instal·laccions de se
erveis, i qualsevol altrre que no tingui
t
cabuda en les aplicacionss
esmentade
es.
Concepte 228. Servveis informàtics
erveis inform
màtics, dife
erents dels inclosos en
n
Despeses corrents occasionades per la presstació del se
2, distingintt els serveis realitzats
s pel CTTI i els realitzats per altrres entitats..
el conceptte 212 i 222
S’inclouen els serveiss de gestió TIC.
T
Aplicació 2
228.0001 Serveis info
ormàtics realitzats pel CTTI.
Aplicació 228.0002
2
Serveis info
ormàtics rea
alitzats per altres entita
ats
ARTICLE 23. INDEM
MNITZACIO
ONS PER RAÓ
R
DEL SERVEI
Concepte 230. Diete
es, locomocció i trasllatss
Inclou les indemnitzacions que d’acord
d
amb
b la legislac
ció vigent s’hagin
s
de ssatisfer a alts càrrecs i
assimilats, funcionariss, laborals, eventuals, estatutaris
s, contractat i altre tipu
us de perso
onal; inclou
u
les compensacions econòmiques per despe
eses de ma
anutenció i desplaçam
ment, inclose
es aquelless
realitzadess amb vehiccles de llog
guer amb o sense conductor nece
essàries pe
er efectuar la comissió
ó
de servei o el desplaççament.
Concepte 231. Altres indemnitzzacions
an en aquesst concepte
e les indem
mnitzacions reglamentà
àries per asssistència del personall
S’imputara
intern o exxtern de l’Ad
dministració
ó i òrgans col·legiats
c
i, en generall, per la con
ncurrència d’aquests
d
a
reunions, consells,
c
co
omissions i altres.
a
Inclourà qu
ualsevol altre
e tipus d’ind
demnització al personal que no es pugui imputtar al conce
epte anteriorr
ni al concepte 133 “Ind
demnitzacion
ns del perso
onal d’empre
eses públiqu
ues”.
Concepte 232. Ajutss menjar
ponents als vals menja
ador del perrsonal. Es n
necessita l’a
autorització
ó
S’inclouen les despesses corresp
d la Direccció Genera
al de Presssupostos per a la sevva inclusió en l’avantp
projecte de
e
expressa de
pressupost.
Concepte 233. Fonss d’Acció So
ocial

- 13 -

Generalita
at de Catalunya
Departam
ment d’Econ
nomia i Co
oneixement
Direcció General de
d Pressup
postos
S’inclouen les dotacio
ons corresp
ponents al Fons
F
d’Acció
ó Social de
el personal ffuncionari i laboral. Ess
necessita l’autoritzaci
l
ó expressa
a de la Direccció Genera
al de Pressupostos pe
er a la seva inclusió en
n
l’avantproje
ecte de pre
essupost.
ARTICLE 24. DESP
PESES DE PUBLICAC
P
IONS
Concepte 240. Desp
peses de pu
ublicacions
nades per l’edició
l
i dis
stribució de
e les publica
acions. En el cas que
e
S’inclouen les despesses ocasion
m
prop
pis, les dife
erents desp
peses s’imp
putaran als conceptes econòmicss
l’edició es faci amb mitjans
correspone
ents.
ARTICLE 25. PRES
STACIÓ DE SERVEIS AMB MITJA
ANS ALIEN
NS
Concepte 251. Prestació de serveis amb mitjans
m
alien
ns
es motivade
es per la pre
estació de determinats
d
s serveis am
mb mitjans que no són
n
Comprèn les despese
p
com
m poden se
er els serve
eis prestatss en l’àmbit d’atenció
ó
els propis de l’entitat que els presta,
hospitalària
a i especiallitzada, socciosanitària, salut menttal, transport sanitari, e
etc. Cadasc
cuna de less
aplicacionss d’aquest concepte fan
f
referèn
ncia a desp
peses per prestacionss específiqu
ues en elss
àmbits esm
mentats, a excepció de les due
es primeres
s que comprenen less despeses per altress
prestacions de serveiss no definid
des específiicament.
Aplicació 251.0001
2
Prestació de
d serveis amb
a
mitjans
s aliens amb
b entitats de
e la Genera
alitat
Comprèn les
l despese
es motivade
es per la prrestació de serveis am
mb mitjans que no són
n els propiss
del servei o entitat qu
ue els presssuposta, sin
nó a través d’una altra
a entitat, el pressupostt de la quall
també s’in
nclou en elss Pressupo
ostos de la Generalitat, motiu pe
el qual aque
esta aplicac
ció sempre
e
serà conso
olidable.
Aplicació 251.0002
2
Prestació de
d serveis amb
a
mitjans
s aliens amb
b altres entiitats
Comprèn les
l despese
es motivade
es per la prrestació de serveis am
mb mitjans que no són
n els propiss
del servei o entitat qu
ue els presssuposta sinó
ó a través d’una
d
altra entitat
e
el pre
essupost de
e la qual no
o
s’inclou en
n els Pressu
upostos de la
l Generalittat.
Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació

251.0003
2
2
251.0004
2
251.0005
2
251.0006
2
251.0007
2
251.0008
2
251.0009
2
251.0010
2
251.0011
2
251.0012
2
251.0013

Medicació hospitalària
a de dispensació ambu
ulatòria
Atenció a la
a salut men
ntal
Atenció a la
a insuficiència renal
Rehabilitacció
Transport sanitari
s
i em
mergències mèdiques
Oxigenoterràpia
Equips d’attenció primà
ària
Atenció hospitalària d’aguts
Atenció socciosanitària
a
Altres serveis d’atenciió especialittzada
Atenció inte
egral de salut

CAPÍTOL 3. DESPE
ESES FINA
ANCERES
nancera perr interessoss de tot tipus de deutes
s i préstecs emesos, contrets o as
ssumits perr
Càrrega fin
la Generallitat, les sevves entitatss autònomes o altres ens
e públics, ja siguin e
en euros o en divises.
Per tant, ta
ambé s’hi in
nclouen la part
p de les quotes
q
periò
òdiques corrresponent a despeses
s financeress
de les ope
eracions d’a
arrendament financer en
e què es prevegi exerrcir l’opció d
de compra, assimilant-se a la modalitat corre
esponent de
e préstecs a llarg termini.
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Despeses d’emissió, modificació
ó i cancel·lacció dels esm
mentats deu
utes.
nancera perr interessoss de tot tipuss de fiances
s i dipòsits constituïts.
Càrrega fin
Altres rend
diments imp
plícits i diferrències de canvi.
c
Despeses bancàries derivades de la gesttió dels pagaments que efectua l’Administrració de la
a
Generalitat.
ARTICLE 30. DESP
PESES FINA
ANCERES DEL DEUT
TE PÚBLIC EN EUROS
S
a com les despeses
s derivadess
Interessos de tot tipus de deutes emesos o assumits en euros, així
de qualsevvol operació
ó relacionad
da.
Concepte 300. Interessos del deute
d
públicc en euros
p
d
d’interessos
s, inclosos els
e implícits
s, de deute
e emès o asssumit en euros,
e
amb
b
Inclou el pagament
independè
ència del seu termini d’a
amortització
ó.
Aplicació 3
300.0001 Interessos llarg termin
ni del deute públic en euros
e
Interessos curt termini del deute públic en euros
Aplicació 300.0002
3
Concepte 302. Desp
peses d’emissió, modifficació i can
ncel·lació de
el deute púb
blic en euro
os
uelles despe
eses que sig
guin necesssàries per dur
d a terme les operaciions esmen
ntades en ell
Recull aqu
nom del co
oncepte, co
om per exem
mple: despe
eses de con
nversió, can
nvi, negocia
ació, manten
niment, etc,,
i relatives als
a deutes emesos
e
o assumits
a
en moneda na
acional.
Concepte 309. Altres despesess financeress del deute públic en eu
uros
p
en euros, excep
pte els interessos implícits que s’imputen
s
all
Rendimentts implícits del deute públic
concepte 300,
3
i qualsevol altra depesa
d
finan
ncera que no
n es puguii classificar en cap altrre concepte
e
d’aquest article.
ARTICLE 31. DESP
PESES FINA
ANCERES DELS PRÉ
ÉSTECS EN
N EUROS
s en euros, així com le
es despeses
s derivadess
Interessos de tot tipuss de préstecs contrets o assumits
de qualsevvol operació
ó relacionad
da.
Concepte 310. Interessos dels préstecs en
n euros
agament d’interessos dels
d
préstecs rebuts en euros, ja siguin a currt o a llarg termini.
t
Inclou el pa
Aplicació 310.0001
3
Interessos d’operacion
ns de tresoreria dels préstecs en euros
Recull el pagament
p
d
d’interessos
s de préste
ecs a curt termini
t
en euros, exce
epte els meritats pelss
préstecs obtinguts a través
t
del sistema de Tresoreria
T
corporativa
c
(cash-pooling)
Interessos de préstecss en euros a llarg term
Aplicació 310.0002
3
mini fora del sector públlic
Recull el pagament
p
d
d’interessos
s de présteccs en euros
s a llarg termini fora d
del sector públic
p
de la
a
Generalitat de Catalunya.
Interessos d’operacion
Aplicació 310.0003
3
ns de tresoreria en eurros (cash po
ooling)
El cash-po
ooling és un
u sistema de centralització de fons per a la gestió conjunta de
d diversoss
comptes bancaris
b
am
mb l’objectiu
u d’optimitzzar els sald
dos a nivelll de grup permetent una gestió
ó
flexible. Aq
quest sistem
ma de centrralització de
e fons comporta la gesstió de fluxo
os monetarris deutors i
creditors entre
e
la Tressoreria corp
porativa i less entitats pú
úbliques que
e, alhora ge
eneren uns ingressos
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Recull els fluxos deuto
ors de la Trresoreria co
orporativa, és
é a dir, els imports pagats per aq
questa a less
entitats públiques perr la utilitzacció dels sald
dos existentts, aportats a la Tresoreria corporativa i que
e
provenen dels
d
ingresssos propis de
d les entita
ats públique
es.
També reccull els pag
gaments d’iinteressos de les entitats integra
ades en el sistema de
e tresoreria
a
corporativa
a per dispossar de la pò
òlissa corpo
orativa (utilittzació dels saldos
s
existtents en el sistema)
Aplicació 310.0005
3
Interessos de préstecss a llarg terrmini dintre del sector p
públic
Pagament d’interesso
os per pré
éstecs en euros a lla
arg termini dintre del sector pú
úblic de la
a
Generalitat de Catalunya. Es traccta d’una de
espesa con
nsolidable.
Concepte 312. Desp
peses d’emissió, modifficació i can
ncel·lació de
els préstecss en euros
ns necessà
àries per du
ur a terme les operaccions esmentades en el nom dell
Despeses i comission
concepte, en relació als
a préstecss rebuts en euros.
Concepte 319. Altres despesess financeress dels préste
ecs en euro
os
ecs en euro
os i qualsev
vol altra desspesa finan
ncera que no
n es puguii
Rendimentts implícits dels préste
classificar en cap altre
e concepte d’aquest arrticle.
ARTICLE 32. DESP
PESES FINA
ANCERES DEL DEUT
TE PÚBLIC EN DIVISE
ES
e divises, així com le
es despeses
s derivadess
Interessos de tot tipuss de deutess emesos o assumits en
ó relacionad
da.
de qualsevvol operació
Concepte 320. Interessos del deute
d
públicc en divises
p
d’interessos, inclosos els
e implícits, de deute emès o assumit en diivises, amb
b
Inclou el pagament
independè
ència del seu termini d’a
amortització
ó.
Concepte 322. Desp
peses d’emissió, modifficació i can
ncel·lació de
el deute púb
blic en divis
ses
Recull aqu
uelles despe
eses que sig
guin necesssàries per dur
d a terme les operaciions esmen
ntades en ell
nom del concepte,
c
c
com
per exe
emple: com
missions, ne
egociació, mantenime
ent, etc, i re
elatives alss
deutes emesos o assumits en divvises.
Concepte 323. Diferrències de canvi
c
del de
eute públic en
e divises
er modificaccions del tip
pus de canvvi en el moment de l’a
amortització
ó
Recull les pèrdues prroduïdes pe
e
en divises.
d
del deute emesa
Concepte 329. Altres despesess financeress del deute públic en diivises
a que no ess pugui class
sificar en ca
ap altre conccepte d’aqu
uest article.
Qualsevol altra despesa financera
ARTICLE 33. DESP
PESES FINA
ANCERES DELS PRÉ
ÉSTECS EN
N DIVISES
pus de pré
éstecs conttrets o ass
sumits en divises, aixxí com les
s despesess
Interessos de tot tip
ol operació relacionada
a.
derivades de qualsevo
n divises
Concepte 330. Interessos dels préstecs en
agament d’interessos dels
d
préstecs rebuts en divises, ja
a siguin a cu
urt o a llarg termini.
Inclou el pa
Concepte 332. Desp
peses d’emissió, modifficació i can
ncel·lació de
els préstecss en divises
ns necessà
àries per du
ur a terme les operaccions esmentades en el nom dell
Despeses i comission
a préstecss rebuts en divises.
concepte, en relació als
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Concepte 333. Diferrències de canvi
c
dels préstecs
p
en divises
er modificaccions del tip
pus de canvvi en el moment de l’a
amortització
ó
Recull les pèrdues prroduïdes pe
ats en divise
es.
de présteccs contracta
Concepte 339. Altres despesess financeress dels préste
ecs en divisses
a que no ess pugui class
sificar en ca
ap altre conccepte d’aqu
uest article.
Qualsevol altra despesa financera
ARTICLE 34. ALTRES DESPE
ESES FINAN
NCERES
Entre d’altrres inclou:
•

La càrrrega finance
era per interessos de tot
t tipus de dipòsits i fia
ances rebud
des.

•

Els interessos de
d demora
a a satisfe
er pels div
versos age
ents com a conseq
qüència de
e
d’incom
mpliment de
el pagamen
nt de les ob
bligacions en
e el termini establert, s’imputaran al capítoll
corresp
ponent a l’o
obligació principal de l’o
operació.

•

Les despeses fina
anceres perr descompte
es.

•

d canvi co
om a consseqüència de
d pagame
ents en mo
oneda estra
angera, no
o
Les differències de
derivad
des d’opera
acions d’end
deutament ni
n de préste
ecs.

Concepte 340. Desp
peses financeres derivades de la gestió de pagaments
uelles desp
peses derivvades de la
a gestió de
e pagamen
nts sempre que tinguin caràcterr
Inclou aqu
financer. En
E cas contrrari aniran a càrrec de l’aplicació 226.0039.
2
Concepte 342. Com
missions i alttres despesses bancàrie
es
eses bancàrries, com arra comissions, sempre
e que tinguin
n caràcter fiinancer. En
n
Inclou aquelles despe
c
de l’a
aplicació 22
26.0039.
cas contrari aniran a càrrec
Concepte 349. Altres despesess financeress
es aquelles despeses financeres
f
oncepte dell
que no es poden classsificar en ccap altre co
Inclou tote
capítol 3.
SFERÈNCIE
ES CORRE
ENTS
CAPÍTOL 4. TRANS
s
ns i ajuts concedits
c
ssense conttraprestació
ó
Inclou les despeses per transfferències, subvencion
directa pe
er l’Adminisstració de la Generalitat i les seves entitats públiq
ques per finançar less
operacionss corrents dels prece
eptors. Addicionalmentt, s’inclouen els prem
mis si hi ha
a sol·licitud
d
prèvia. S’im
mputen a l’a
article corre
esponent en
n funció del perceptor.
Es conside
era subvenció quan l’a
aportació dinerària
d
es
s destina a finançar le
es operacion
ns de l’enss
perceptor amb
a
caràctter finalista que respon
nguin al fom
ment d’una activitat
a
púb
blica o interrès social o
a la promo
oció d’una finalitat pública.
Es conside
era transferè
ència quan l’aportació es
e destina a finançar globalment
g
les operacio
ons de l’enss
perceptor en
e l’àmbit propi
p
de les seves competències i que, en principi, no esstan afectad
des per una
a
activitat o projecte
p
esp
pecífic. Tanmateix, tam
mbé es cons
sideraran tra
ansferències aquelles aportacions
a
s
dineràries entre difere
ents adminisstracions pú
úbliques o ag
gents de la mateixa ad
dministració destinadess
a finançar actuacions
a
concretes del
d receptor en el marc de les funccions que tin
ngui atribuïd
des.
Es conside
era ajut l’ap
portació dinerària sensse caràcter finalista de
estinada a le
es persone
es físiques i
jurídiques que tenen dret a reb
bre-la d’aco
ord amb la normativa legal. Els premis ato
orgats amb
b
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sol·licitud prèvia
p
s’incclouen en aquesta cate
egoria. Tam
mbé s’inclou
uen en aquesta catego
oria aquellss
ajuts amb caràcter ind
demnitzatorri per compe
ensació de pèrdues o altres
a
danyss.
ARTICLE 40. AL SE
ECTOR PÚB
BLIC ESTA
ATAL
Concepte 400. A l’A
Administració
ó de l’Estat
ncies corren
nts que l’Administració de Genera
alitat i les se
eves entitatss públiques efectuen a
Transferèn
favor de l’A
Administracció de l’Esta
at.
Concepte 401. A l’In
nstituto Naccional de la Seguridad Social
S
ncies corrents que l’A
Administracció de la Generalitat
G
i les sevves entitats
s públiquess
Transferèn
efectuen a favor de l’Instituto Naccional de la
a Seguridad Social.
Concepte 402. A entitats autònomes de l’E
Estat
ncies corrents que l’A
Administracció de la Generalitat
G
i les sevves entitats
s públiquess
Transferèn
efectuen a favor d’enttitats autòno
omes de l’E
Estat.
Concepte 403. A em
mpreses púb
bliques i altrres ens púb
blics de l’Esstat
ncies corrents que l’A
Administracció de la Generalitat
G
s públiquess
Transferèn
i les sevves entitats
efectuen a favor d’em
mpreses púb
bliques i altrres ens púb
blics de l’Esttat.
Concepte 404. A consorcis dep
pendents de
e l’Estat
ncies corrents que l’A
Administracció de la Generalitat
G
s públiquess
i les sevves entitats
Transferèn
efectuen a favor de co
onsorcis de
e l’Estat.
Concepte 409. A altres ens dep
pendents de
el sector pú
úblic estatal
ARTICLE 41. A L’AD
DMINISTRA
ACIÓ DE LA
A GENERA
ALITAT
Administració
ó de la Gen
neralitat
Concepte 410. A l’A
ncies corren
nts que les entitats autònomes i altres
a
entita
ats públique
es efectuen a favor de
e
Transferèn
. Són transsferències consolidable
njunt del se
l’Administrració de la Generalitat
G
c
es en el con
ector públicc
de la Gene
eralitat.
ARTICLE 42. AL SE
ERVEI CATA
ALÀ DE LA
A SALUT, IN
NSTITUT CA
ATALÀ DE L
LA SALUT I INSTITUT
T
CATA
ALÀ D’ASSIS
STÈNCIA I SERVEIS SOCIALS
S
Concepte 420. Al Se
ervei Català
à de la Salutt, Institut Ca
atalà de la Salut
S
i Institu
ut Català d’Assistència
a
i Serv
rveis Socialss.
Transferèn
ncies corren
nts que l’Administració de la Gene
eralitat i les seves entita
ats públique
es efectuen
n
a favor de
el Servei Ca
atalà de la Salut, l’Insttitut Català de la Salut i l’Institut Català d’A
Assistència i
Serveis So
ocials. Són transferènci
t
ies consolid
dables en ell conjunt de
el sector púb
blic de la Ge
eneralitat.
Aplicació 420.xxxx
4

(xxxx corre
espon al cod
di de l’entita
at, segons l’article 3.1.a
a.1 de l’ordre)

ARTICLE 43. A ENT
TITATS AUTÒNOMES
S DE LA GE
ENERALITA
AT
Concepte 430. A entitats autònomes administratives de
d la Generralitat

- 18 -

Generalita
at de Catalunya
Departam
ment d’Econ
nomia i Co
oneixement
Direcció General de
d Pressup
postos
i les sevves entitats
Transferèn
ncies corrents que l’A
Administracció de la Generalitat
G
s públiquess
efectuen a favor de les entitats autònomess administra
atives de la
a Generalita
at. Són tran
nsferènciess
consolidab
bles en el co
onjunt del sector públicc de la Gene
eralitat.
Aquest concepte inclou una aplicació pressupostària per a cada
a entitat auttònoma adm
ministrativa
a
de la Gene
eralitat.
administrattives de la Generalitat
Aplicació 4
430.0001 A entitats autònomes
a
G
Aplicació 430.xxxx
4
(xxxx corre
espon al cod
di de l’entita
at, segons l’article 3.1.a
a.1 de l’ordre)
Concepte 431. A entitats autònomes come
ercials i fina
anceres de la
l Generalittat
ncies corren
nts que l’Administració de la Gene
eralitat i les seves entita
ats públique
es efectuen
n
Transferèn
a favor de
e les entitatts autònom
mes comercials i financ
ceres de la
a Generalita
at. Són tran
nsferènciess
consolidab
bles en el co
onjunt del sector públicc de la Gene
eralitat.
Aquest concepte incllou una aplicació presssupostària
a per a cad
da entitats autònoma comercial i
financera de
d la Generralitat.
Aplicació 4
431.0001 A entitats autònomes
a
comercials i financeress de la Gen
neralitat
Aplicació 431.xxxx
4
(xxxx corre
espon al cod
di de l’entita
at, segons l’article 3.1.a
a.1 de l’ordre)
ARTICLE 44. A ALT
TRES ENTIT
TATS DEL SECTOR PÚBLIC,
P
A UNIVERSIT
TATS PÚBL
LIQUES I A
ALTRES ENTITA
ATS PARTIC
CIPADES
Concepte 440. A entitats de dre
et públic de la Generalitat sotmeses al règim jurídic priva
at
Aquest co
oncepte incclou una ap
plicació pre
essupostària
a per a ca
ada entitat de dret públic de la
a
Generalitat sotmesa al règim jurídic privvat i per altres entittats assimiilables. Es tracta de
e
transferènccies consolidables en el
e conjunt del
d sector pú
úblic de la Generalitat.
G
Aplicació 4
440.0001 A entitats de
d dret públlic de la Generalitat sotmeses al rrègim jurídic
c privat
Aplicació 440.xxxx
4
(xxxx corre
espon al cod
di de l’entita
at, segons l’article 3.1.a
a.1 de l’ordre)
Concepte 441. A societats mercantils del sector
s
públic de la Gen
neralitat.
Aquest co
oncepte inclou una ap
plicació pre
essupostària
a per a cada societatt mercantil del sectorr
públic de la
l Generalittat. Es tracta de transferències consolidable
c
es en el con
njunt del se
ector públicc
de la Gene
eralitat.
Aplicació 4
441.0001 A societatss mercantilss del sector públic de la
a Generalita
at
Aplicació 441.xxxx
4
(xxxx corre
espon al cod
di de l’entita
at, segons l’article 3.1.a
a.1 de l’ordre)
Concepte 442. A consorcis dep
pendents de
el sector públic de la Generalitat
G
Aquest concepte inclo
ou una aplicació presssupostària per a cada
a consorci d
del sector públic
p
de la
a
Generalitat. Són transsferències consolidable
c
es en el con
njunt del sector públic d
de la Generralitat.
Aplicació 4
442.0001 A consorciss dependen
nts del secto
or públic de
e la Generalitat
Aplicació 442.xxxx
4
(xxxx corre
espon al cod
di de l’entita
at, segons l’article 3.1.a
a.1 de l’ordre)
Concepte 443. A fun
ndacions de
el sector públic de la Generalitat
G
Aquest con
ncepte inclo
ou una apliccació pressupostària per a cada fu
undació i en
ntitat sense
e finalitat de
e
lucre del sector
s
públicc de la Gen
neralitat. Só
ón transferè
ències consolidables en el conjunt del sectorr
públic de la
a Generalita
at.
Aplicació 443.0001
4
A fundacions del secto
or públic de
e la Generalitat
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Generalita
at de Catalunya
Departam
ment d’Econ
nomia i Co
oneixement
Direcció General de
d Pressup
postos
Aplicació 443.xxxx
4

(xxxx corre
espon al cod
di de l’entita
at, segons l’article 3.1.a
a.1 de l’ordre)

Concepte 444. A altres societatts mercantills, classifica
ades AP-SE
EC de la Ge
eneralitat
Aquest concepte incllou una aplicació presssupostària per a cad
da societat mercantil classificada
c
a
dins del se
ector Admin
nistració Pú
ública de la Generalitatt d’acord am
mb la metodologia SEC sempre i
quan no fo
ormi part de
el seu sector públic. Es
E tracta de
e transferèn
ncies conso
olidables en
n el conjuntt
del sector AP-SEC.
Aplicació 4
444.0001 A altres societats merrcantils, clas
ssificades AP-SEC
A
de la Generalitat
(xxxx corre
Aplicació 444.xxxx
4
espon al cod
di de l’entita
at, segons l’article 3.1.a
a.2 de l’ordre)
Concepte 445. A altres consorccis, classificcats AP-SEC
C de la Gen
neralitat
Aquest con
ncepte inclo
ou una apliccació pressu
upostària per a cada consorci
c
cla
assificat dins
s del sectorr
Administració Pública de la Gene
eralitat d’aco
ord amb la metodologia
m
a SEC semp
pre i quan no formi partt
del seu secctor públic. Es tracta de
e transferèn
ncies consolidables en el
e conjunt del sector AP
P-SEC.
Aplicació 4
445.0001 A altres consorcis, cla
assificats AP
P-SEC de la
a Generalita
at
(xxxx corre
Aplicació 445.xxxx
4
espon al cod
di de l’entita
at, segons l’article 3.1.a
a.2 de l’ordre)
Concepte 446. A altres fundacions, classifficades AP-SEC de la Generalitat
G
Aquest con
ncepte inclo
ou una apliccació pressupostària per a cada fu
undació i en
ntitat sense
e finalitat de
e
lucre classsificada dins del sector Admin
nistració Pública de la Genera
alitat d’acord amb la
a
metodologia SEC sem
mpre i quan
n no formi part del se
eu sector pú
úblic. Es tra
acta de tran
nsferènciess
consolidab
bles en el co
onjunt del sector AP-SEC.
Aplicació 4
446.0001 A altres fun
ndacions, classificades
s AP-SEC de
d la Genera
alitat
Aplicació 446.xxxx
4
(xxxx corre
espon al cod
di de l’entita
at, segons l’article 3.1.a
a.2 de l’ordre)
Concepte 447. A altres entitats classificades AP-SEC
C de la Gene
eralitat
Aplicació 4
447.0001 A altres entitats classificades AP--SEC de la Generalitatt
(xxxx corre
Aplicació 447.xxxx
4
espon al cod
di de l’entita
at, segons l’article 3.1.a
a.2 de l’ordre)
Concepte 448. A altres entitats participade
es pel secto
or públic de la Generaliitat
Aquest co
oncepte incclou aplicaccions presssupostàries
s nominativves referide
es a algun
nes entitatss
participade
es per la Ge
eneralitat però
p
que no
o són majorritàries ni esstan classifficades dins
s del sectorr
AP-SEC. També
T
s’incclouran les transferènc
t
cies a favor d’aquelles entitats,
e
que
e tot i dependre de less
corporacio
ons locals, estan
e
particcipades pel sector públlic de la Ge
eneralitat. E
En qualsevo
ol cas no ess
tracta de transferènccies consolidables, atès que aquestes enttitats no s’iinclouen diins de cap
p
perímetre de
d consolid
dació i no ad
djunten el seu pressup
post.
Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació

448.0001
4
4
448.0002
4
448.0004
4
448.0005
4
448.0006
4
448.0007
4
448.0009
4
448.0010
4
448.0011
4
448.0012
4
448.0013
4
448.0014

A altres entitats participades pel sector
s
públic de la Gen
neralitat
Al Consorcci Internacio
onal d’Inves
stigació de Recursos
R
C
Costaners
Al Consorcci del Institu
ut Català d’A
Avaluació de
d Polítique
es Públique
es
A la Funda
ació Institut de Tecnolo
ogia de la Co
onstrucció
A la Funda
ació Teatre Lliure
A la Funda
ació del Musseu d’Art Co
ontemporan
ni de Barcellona
A la Funda
ació Fòrum Ambiental
A
A la Funda
ació Privada
a Barcelona
a Graduate School
S
of E
Economics
A la Funda
ació Privada
a Casa Amè
èrica
A la Funda
ació Joan Miró
A la Funda
ació Gran Te
eatre del Lic
ceu
A la Funda
ació Privada
a Bioregió de Catalunya
a
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Generalita
at de Catalunya
Departam
ment d’Econ
nomia i Co
oneixement
Direcció General de
d Pressup
postos
Aplicació 4
448.0015 A la Funda
ació Privada
a Creafutur
Aplicació 448.0016
4
A l’Institut Ramon Muntaner. Fu
undació Priivada dels Centres d’’Estudis de
e
Parla Catalana
Aplicació 448.0019
4
Al Consorcci Fira Intern
nacional de Barcelona
Aplicació 448.0020
4
Al Consorcci del Merca
at de les Flo
ors/Centre de
d les Arts d
de Movimen
nt
Aplicació 448.0021
4
Al Consorcci El Far, Ce
entre de Tre
eballs del Mar
M
Aplicació 448.0022
4
Al Consorcci Badalona Sud
Aplicació 448.0023
4
Al Consorcci del Turó de
d la Seu Vella de Lleid
da
Aplicació 448.0024
4
A la Funda
ació Privada
a Orfeó Cata
alà – Palau de la Músicca Catalana
a
Concepte 449. A universitats pú
úbliques
ncies corren
nts a les uniiversitats pú
úbliques de la Generalitat.
Transferèn
Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació

449.0001
4
4
449.0002
4
449.0003
4
449.0004
4
449.0005
4
449.0006
4
449.0007
4
449.0008
4
449.0009
4
449.0010
4
449.0011

A universita
ats públique
es
A la Univerrsitat de Barcelona
A la Univerrsitat Autònoma de Barcelona
A la Univerrsitat Politèccnica de Ca
atalunya
A la Univerrsitat Pompeu Fabra
A la Univerrsitat de Girrona
A la Univerrsitat de Lle
eida
A la Univerrsitat Rovira
a i Virgili
A les unive
ersitats per millora del finançamen
f
nt condicion
nada a objec
ctius
Regularitza
ació anual model
m
finançament
Pla Serra Húnter
H

ARTICLE 45. A COM
MUNITATS
S AUTÒNOM
MES
Concepte 450. A comunitats au
utònomes
ncies corrents que l’A
Administracció de la Generalitat
G
i les sevves entitats
s públiquess
Transferèn
efectuen fa
avor d’altress comunitatts autònome
es.
Concepte 451. A consorcis dep
pendents d’a
altres CA
ncies corrents que l’A
Administracció de la Generalitat
G
i les sevves entitats
s públiquess
Transferèn
efectuen a favor de co
onsorcis d’a
altres comunitats autòn
nomes.
Concepte 459. A altres ens dep
pendents de
e comunitatts autònome
es
ARTICLE 46. A ENS
S I CORPO
ORACIONS LOCALS
Concepte 460. A corporacions locals
ncies corrents que l’A
Administracció de la Generalitat
G
s públiquess
i les sevves entitats
Transferèn
efectuen a favor de co
orporacionss locals.
Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació

460.0001
4
4
460.0002
4
460.0003
4
460.0004
4
460.0005
4
460.0006
4
460.0007
4
460.0008
4
460.0009

A corporaccions locals
Fons de Co
ooperació Local
L
de Ca
atalunya. Co
onsells Com
marcals
Fons de Co
ooperació Local
L
de Ca
atalunya. Aju
untaments
Fons de Co
ooperació Local
L
de Cattalunya. Enttitats municiipals descentralitzadess
Finançame
ent obligacio
ons municip
pals Badia del
d Vallès
Funcionam
ment centress educatius locals
Funcionam
ment llars d’iinfants mun
nicipals
Funcionam
ment conserrvatoris i esc
coles de mú
úsica i danssa locals
Funcionam
ment centress d’arts plàs
stiques loca
als
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Generalita
at de Catalunya
Departam
ment d’Econ
nomia i Co
oneixement
Direcció General de
d Pressup
postos
Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació

460.0010
4
4
460.0011
4
460.0012
4
460.0013
4
460.0014

A consells comarcals per a serve
eis escolars
Participació
ó dels ajunttaments en els tributs de
d l’Estat
Participació
ó de les dip
putacions en
n els tributs de l’Estat
Polítiques actives
a
d’occupació
Programess per al fom
ment de l’ocupació amb
b entitats lo
ocals cofinançades perr
l’Administra
ació de l’Esstat
Aplicació 4
460.0015 FSE. Progrrames per al
a foment, fo
ormació i qu
ualificació p
professionall
Concepte 461. A consorcis dep
pendents de
e les corporracions loca
als
ncies corrents que l’A
Administracció de la Generalitat
G
s públiquess
Transferèn
i les sevves entitats
efectuen a favor de co
onsorcis de
e corporacio
ons locals en
e els què no
n hi particip
pa la Generralitat ni less
seves entittats públiqu
ues. Les transferènciess corrents que
q els conssorcis i altre
es entitats dependents
d
s
de les corp
poracions lo
ocals, però en els qua
als també hi participa el
e sector pú
úblic de la Generalitat,
G
es dotaran
n en el conccepte 448.
Aplicació 4
461.0001 A consorciss dependen
nts de les co
orporacionss locals
Aplicació 461.0003
4
Al Consorcci de Serveis Agroambientals del Baix
B
Ebre i Montsià
Concepte 462. Transferències al Conselh Generau de
era Val d’Arran
Aplicació 4
462.0001 Transferèn
ncies al Con
nselh Generrau dera Va
al d’Aran
Aplicació 462.0002
4
Finançame
ent polítique
es pròpies
Aplicació 462.0003
4
Finançame
ent competè
ències trans
sferides
Concepte 463. Fonss de gestió de
d residus
Aplicació 4
463.0001 Transferèn
ncia per la re
ecaptació del
d cànon pe
er disposició de rebuig
g de residuss
muniicipals
Concepte 464. Pla Únic
Ú
d’Obre
es i Serveis de Catalunya
Concepte 469. A altres ens dep
pendents de
e corporacio
ons locals
ncies corrents que l’A
Administracció de la Generalitat
G
s públiquess
i les sevves entitats
Transferèn
efectuen a favor d’altrres ens dep
pendents de
e corporacio
ons locals.
ARTICLE 47. A EMP
PRESES PRIVADES
mpreses privvades
Concepte 470. A em
ncies corrents que l’A
Administracció de la Generalitat
G
i les sevves entitats
s públiquess
Transferèn
efectuen a favor d’em
mpreses privvades. Tam
mbé s’inclou
uran les tran
nsferènciess a aquelles
s empresess
en les qua
als el secto
or públic de
e la Generralitat tinguii participacions reduïd
des, en qua
alsevol cass
minoritàrie
es, i sempre
e i quan no hagin
h
estat classificade
es dins del sector AP-S
SEC de la Generalitat.
G
Aplicació 4
470.0001 A emprese
es privades
Aplicació 470.0002
4
Ajuts previs jubilació ordinària tre
eballadors empreses p
procés rees
structuració
ó
(Estat)
Programess d’integració
Aplicació 470.0003
4
ó sociolaboral en col·la
aboració am
mb el FSE (2
2007-2013)
Aplicació 470.0005
4
Programess per a la formació i qualificació prrofessional
Aplicació 470.0006
4
Programess per al fom
ment, formac
ció i qualificcació professsional cofin
nançats perr
l’Administra
ació de l’Esstat
Aplicació 470.0007
4
Programess per al fom
ment, formac
ció i qualificcació professsional cofin
nançats pell
FSE. 2007-2013
Aplicació 470.0008
4
A emprese
es privades. Pla d’ajusttos estructurals
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Generalita
at de Catalunya
Departam
ment d’Econ
nomia i Co
oneixement
Direcció General de
d Pressup
postos
Concepte 473. Fonss de gestió de
d residus
Aplicació 473.0001
4
Transferèn
ncia per a la
a recaptació
ó del cànon de residus de la consttrucció
Concepte 479. Com
mpensació de tarifes pe
er l’ús d’infra
aestructuress
àries a favo
or d’emprese
es concessionàries d’in
nfraestructu
ures amb la
a
S’inclouen les aportaccions dinerà
t
d’ús per part dells usuaris.
finalitat de compensar l’abaratiment de les tarifes
ARTICLE 48. A FAM
MÍLIES, INSTITUCIONS
S SENSE FII DE LUCRE
E I ALTRES
S ENS CORP
PORATIUS
ncies corren
nts que l’Administració de la Gene
eralitat i les seves entita
ats públique
es efectuen
n
Transferèn
a favor de
e persones físiques i ju
urídiques sense finalitat de lucre. D’entre le
es persones
s jurídiquess
s’inclouen fundacionss privades, Cambress de Comerç, Col·legis professsionals i institucions,,
es o esportivves i qualse
evol altra en
ntitat sense afany de lucre.
associacions o entitatss benèfique
e subvencio
ons, ajuts, auxilis, beq
ques, donacions, prem
mis literaris,, artístics o
S’imputen tot tipus de
p
s contributivves i no con
ntributives i altres ajutss amb caràccter indemn
nitzatori perr
científics, prestacions
compensació de pèrdues o altress danys.
Concepte 480. A fam
mílies
Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació

480.0001
4
4
480.0002
4
480.0003
4
480.0004

A famílies
e
v
vinculada
al
a servei (LA
APAD)
Prestació econòmica
Prestació econòmica
e
per cuidado
or no professsional (LAP
PAD)
Prestació econòmica
e
d
d’assistènc
ia personal (LAPAD)

S’imputen les obligaccions econò
òmiques derrivades de la Llei 39/2
2006 de Pro
omoció de l’Autonomia
a
Personal i Atenció a le
es personess en situaciió de depen
ndència (LA
APAD).
Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació

480.0005
4
4
480.0006
4
480.0007
4
480.0008
4
480.0009
4
480.0010
4
480.0011
4
480.0012
4
480.0013
4
480.0014
4
480.0015

Aplicació 480.0016
4
Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació

480.0017
4
4
480.0018
4
480.0019
4
480.0020
4
480.0021
4
480.0022
4
480.0023

Renda Mín
nima d’Inserrció
Funcionam
ment llars d’iinfants priva
ades
Funcionam
ment d’escolles de música o dansa
a
Convenis i programess pel fomentt de la Form
mació Professsional
Projectes de
d mobilitat
Prestacions per l’acollliment de menors
m
tutela
ats per la G
Generalitat
Prestacions per a jove
es extutelats
s
Indemnitzacions persones incloses
s supòsits Llei
L 46/77, de
e concessió
ó d’amnistia
Ajuts assisstencials a la
a protecció dels cònjug
ges supervivents
Pensions assistencials
a
s per a velle
esa i malalttia
Prestacions per al ma
anteniment de les desp
peses de la
a llar per a determinats
d
s
col·lectius
Prestacions complem
mentàries per a pen
nsionistes de la mo
odalitat no
o
contributiva
a, per invalidesa o jubilació
Prestacions per atend
dre necessittats bàsique
es
Ajuts i lliura
aments per desplaçam
ments
Pròtesis i vehicles
v
perr a invàlids
Rescabalament de de
espeses de prestacionss assistenciials
Medicació especial i estrangera
e
Ajuts per fa
acilitar l’ada
aptació labo
oral de treba
alladors/es
Retribucion
ns i Segurettat Social d’interns de centres pen
nitenciaris

Concepte 481. A fun
ndacions
ncies corrents que l’A
Administracció de la Generalitat
G
i les sevves entitats
s públiquess
Transferèn
efectuen a favor de fu
undacions en
e què el se
ector públic de la Gene
eralitat no hii participa. Per
P tant, en
n
aquestes aplicacionss no s’inclo
ouran les transferències a funda
acions en què la Ge
eneralitat hii
participa majoritàriam
m
ment (concep
pte 443), no
o majoritària
ament però
ò que estan classificade
es AP-SEC
C
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Generalita
at de Catalunya
Departam
ment d’Econ
nomia i Co
oneixement
Direcció General de
d Pressup
postos
de la Generalitat (concepte 446
6), ni en aq
quelles en què
q
la seva
a participacció és mino
oritària i no
o
s’integren en el sector AP-SEC de
d la Generralitat (concepte 448).
Aplicació 4
481.0001 A fundacions
Aplicació 481.0003
4
A la Funda
ació Jaume Balmes de Vic
Aplicació 481.0005
4
A la Funda
ació Privada
a Antoni Tàp
pies
Concepte 482. A altres instituciions sense fi de lucre i a altres ens corporatiu
us
Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació

482.0001
4
4
482.0002
4
482.0003
4
482.0004
4
482.0005
4
482.0006
4
482.0007
4
482.0008
4
482.0009
4
482.0010
4
482.0011
4
482.0012
4
482.0013
4
482.0014
4
482.0016
4
482.0017
4
482.0018

Aplicació 482.0019
4
Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació

482.0020
4
4
482.0021
4
482.0022
4
482.0023
4
482.0024
4
482.0025
4
482.0026
4
482.0027
4
482.0028
4
482.0029

Concepte
Concepte
Concepte
Concepte

483.
484.
488.
489.

A altres insstitucions se
ense fi de lu
ucre i a altre
es ens corp
poratius
A l’Institut d’Estudis
d
C
Catalans
A l’Associa
ació Catalan
na de Munic
cipis
A la Federa
ació Catalana de Municipis
A l’Associa
ació per a le
es Nacions Unides
A grups pa
arlamentariss
Al Consell Català del Moviment Europeu
E
Al Centre Unesco
U
A Casals Catalans
C
A partits po
olítics en elss processos
s electorals
Al Consell de Col·legiss d’Advocatts de Catalu
unya
Al Consell de Col·legiss de Procurradors de Catalunya
C
A Col·legiss professionals per a la
a mediació gratuïta
g
Programess de seguretat i salut la
aboral i altre
es de relacio
ons laborals
s
Fons d’ajutt a estructures represe
entatives i auditories i a
altres (FSE))
Programess per a la formació i qualificació prrofessional
Programess per al fom
ment, formac
ció i qualificcació professsional cofin
nançats perr
l’Administra
ació de l’Esstat
Programess per al fom
ment, formac
ció i qualificcació professsional cofin
nançats pell
FSE. Prog.. 2007-2013
3
Participació
ó institucion
nal dels age
ents socials
Al Col·legi d’Advocatss per al finan
nçament de
el Servei d’O
Orientació Jurídica
J
Organitzaccions Professsionals Agràries
A Coopera
atives Agràries
A Confrarie
es de Pesca
adors
A Associaccions de Bo
ombers Volu
untaris
Al Consorcci Patronat Monestir
M
de
e Poblet
A organitza
acions de co
onsumidors
s
A l’Associa
ació Pla Estratègic Mettropolità de Barcelona
Als Centress Especialss de Treball

Prem
mis
A centrals sindiccals
Conccerts educa
atius
Farm
màcia (recep
ptes mèdiqu
ues)

S’imputen els costos de les recceptes mèdiques que el Servei Català
C
de la
a Salut tran
nsfereix alss
establimen
nts farmacèutics.
Aplicació 4
489.0001 Farmàcia (receptes
(
m
mèdiques)
Aplicació 489.0002
4
Vacunes sistemàtique
es
ARTICLE 49. A L’EX
XTERIOR
Concepte 490. A l’exxterior
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Generalita
at de Catalunya
Departam
ment d’Econ
nomia i Co
oneixement
Direcció General de
d Pressup
postos
Lliuramentt dinerari de
e caràcter corrent
c
sensse contrapartida directa
a a agents ssituats fora del territorii
de l’Estat espanyol,
e
o quan s’hag
gi d’efectuar en divises
s.
En aquest article s’imputaran tam
mbé les quo
otes i contrib
bucions a organismes
o
nals.
internacion
Aplicació 490.0001
4
A l’exteriorr
CAPÍTOL 5. FONS DE CONTIN
NGÈNCIA
ARTICLE 50. FONS
S DE CONT
TINGÈNCIA
A
Concepte 500. Fonss de Conting
gència
es destinatt a atendre
e despesess no previsstes inicialm
ment en ell
Es tracta d’un fons de reserve
guin sorgir al
a llarg de l’e
exercici.
pressupost, i que pug
ó i la gestió del crèdit destinat
d
a aquest
a
fons
s és compettència exclu
usiva del de
epartamentt
La dotació
d’Economia i Coneixe
ement.
ALS
CAPÍTOL 6. INVERSIONS REA
En aquestt capítol s’inclouen le
es despese
es realitzad
des directa
ament per l’Administrració de la
a
Generalitat, les sevess entitats au
utònomes i altres ens públics desstinades a la creació o adquisició
ó
de béns de capital de
e naturalessa material o immaterial així com
m les destina
ades a l’ad
dquisició de
e
béns de naturalesa inventariab
ble necesssaris amb l’objecte d’obtenir un
n rendiment o per all
funcionament operattiu dels se
erveis. En general s’inclouen doncs
d
totess aquelles despesess
correspone
ents a immo
obilitzat material o imm
material que
e compleixin
n tots els req
quisits segü
üents:
-

S’u
utilitzin i ting
guin un valo
or econòmicc perdurable
e durant mé
és d’un exerrcici.

-

Pug
guin produir beneficis futurs
f
mitjançant la sev
va utilització per a la p
producció de
e béns, perr
a prestacions
p
de serveis o per a fina
alitats admin
nistratives.

-

Sig
gui fiable la seva valora
ació.

-

Sig
guin plenam
ment identificcables i sussceptibles d’ésser alien
nades.

Per tant, s’inclouran
s
en aquest capítol, a més
m dels im
mports directament de
estinats a la
a creació o
adquisició de capital:
espeses d’establiment que no sigu
uin separab
bles de l’acttiu immobiliitzat objecte
e d’inversió
ó
a) Les de
o que estiguin directament relacionatss amb la posada
p
en servei d’aq
quest actiu. Aquestess
despesses no es co
onsignaran en una parrtida concre
eta sinó en la que corre
espongui a l’actiu amb
b
què esstan vincula
ades. Tanm
mateix, les despeses d’establime
ent que no
o compleixin
n aquestess
condiciions tindran
n la conside
eració de de
espeses corrrents en bé
éns i serveiss.
b) Les de
espeses qu
ue s’incloue
en en els programes
s o projecttes d’inverssió definits a l’annexx
d’inverssions realss, com la re
edacció de
e projectes d’obres, co
onsultories d’obres, assistències
a
s
tècniqu
ues d’obres o d’altres treballs nece
essaris per l’execució d’una obra..
c) També
é s’incloura
an aquelless despesess en aporttacions perr inversions per com
mpte de la
a
Genera
alitat o les seves entittats, que s’e
equiparen a inversió per
p qui fa l’’encàrrec atès
a
que en
n
serà el titular.
ns d’arrenda
ament finan
ncer, l’entitat arrendattària ha de
e
d) Finalment, en el cas de less operacion
èixer en aqu
uest capítol la part de la quota d’arrendament que corrrespongui a la inversió
ó
reconè
del bé i la resta de
d la quota al capítol 3 per la càrrrega financcera i a l’artticle 20 si el
e contracte
e

- 25 -

Generalita
at de Catalunya
Departam
ment d’Econ
nomia i Co
oneixement
Direcció General de
d Pressup
postos
inclou prestacionss de serve
eis per manteniment, entre d’alttres. Això no obstantt, tenint en
n
compte
e els proce
ediments ad
dministratius que cal seguir per aquestes operacions, i per tall
d’agilita
ar-ne la co
omptabilitat pressuposstària, sego
ons la importància re
elativa de la despesa
a
adjacent a la inve
ersió, amb caràcter general
g
es podrà comptabilitzar p
pressupostà
àriament ell
conjuntt de la desp
pesa amb càrrec a aqu
uest capítol i aplicar elss ajustos qu
ue correspo
onguin en ell
tancam
ment de l’e
exercici, se
ens perjudici del com
mpliment de les instrruccions es
specífiquess
sectorials o per de
eterminadess entitats qu
ue existeixin
n al respectte.
ARTICLE 60. INVER
RSIONS EN
N TERRENY
YS I BÉNS NATURALS
Concepte 600. Inverrsions en te
errenys i bén
ns naturals
Inclou la compra
c
de
e qualsevol classe de
e terreny o bé natura
al independ
dentment de la forma
a
d’adquisició, incloses les expropiiacions.
També s’im
mputarà en
n aquest co
oncepte qualsevol tipu
us de treba
all directament relacionat amb la
a
inversió en
n terrenys i béns natura
als, com el peritatge, la
a valoració, la partió i a
altres.
Aplicació 600.0001
6
Inversions en terrenyss i béns naturals
Pensions de
Aplicació 600.0002
6
d censos emfitèutics
e
constituïts
c
s
sobre
terren
nys i béns naturals
n
Recull els pagamentss de les pen
nsions acred
ditades pels
s contractess de cens em
mfitèutic
Concepte 603. Inverrsions per contractes
c
d
d’arrendame
ent financerr en terrenyys i béns naturals
espesa derrivada d’ope
eracions d’a
arrendamen
nt financer en
e terrenys i béns naturals.
Inclou la de
Aplicació 603.0001
6
Inversions per contracctes d'arrendament fina
ancer en terrrenys i bén
ns naturals
ARTICLE 61. INVER
RSIONS EN
N EDIFICIS I ALTRES CONSTRU
UCCIONS
Concepte 610. Inverrsions en ed
dificis i altre
es construcc
cions
Inclou la compra
c
i co
onstrucció de tota cla
asse d’edific
cis, així com els equips fixos i estructurals
e
s
associats, com per exxemple les in
nstal·lacionss elèctriques o d’altres tipus que són imprescindibles perr
a l’ús de
e l’edifici. També
T
s’im
mputaran en
e aquest concepte les obres d’ampliac
ció, millora,,
modernitza
ació, adapta
ació, adequació o reforrma dels ed
dificis i qualsevol tipus de treball directament
d
t
relacionat amb
a
la inversió, com ell peritatge, la
l valoració, la direcció d’obres i alltres.
Les aplicaccions diferen
ncien entre::
•

la inverrsió d’aquessta naturalesa que els departamen
d
nts i entitatss executen p
per compte propi i, que
e
per tan
nt, en seran els titulars.

•

la inve
ersió que le
es entitats del sector públic exe
ecuten per compte aliiena per dur a terme
e
determ
minats encàrrrecs d’inve
ersió formula
ats tant pels Departam
ments com per les sev
ves entitatss
depend
dents. En aquest
a
darre
er cas, el tittular de la inversió serrà qui formu
ula l’encàrre
ec i efectua
a
l’aporta
ació que el finança. Le
es entitats que reben l’encàrrec consignaran
n aquesta aportació
a
a
l’article
e 69 del seu
u pressuposst d’ingresso
os.

Aplicació 6
610.0001 Inversions en edificis i altres cons
struccions per
p compte propi
Inversions en edificis i altres cons
Aplicació 610.0002
6
struccions per
p compte aliè
Pensions de
Aplicació 610.0003
6
d censos emfitèutics constituïts so
obre edificiss i altres con
nstruccions
Recull els pagamentss de les pe
ensions acrreditades pels
p
contracctes de cen
ns emfitèutiic. Aquestss
pagamentss tenen la consideració
c
ó d’inversió per compte
e propi
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Concepte 611. Aporrtacions a entitats
e
del sector
s
públiic de la Gen
neralitat perr inversions
s en edificiss
per compte
c
d’aq
questa o de les seves entitats
e
an en aque
est conceptte les aporttacions que
e faci la Generalitat o les seves
s entitats a
S’imputara
d’altres entitats del se
ector públic de la Gene
eralitat per finançar
f
elss encàrrecs d’inversió en edificis i
altres consstruccions. Aquestes aportacions
a
tenen cons
sideració d’inversió perr qui formula
a l’encàrrecc
atès que se
eran els titu
ulars de la in
nversió.
Les aplicacions d’aqu
uest concep
pte són nom
minatives i consolidara
an per la to
otalitat de l’iimport amb
b
l’ingrés corrresponent de l’entitat receptora dels
d
recurso
os i que exe
ecuta l’encàrrec.
Aplicació 611.xxxx
6

(xxxx corre
espon al cod
di de l’entita
at, segons l’article 3.1.a
a.1 de l’ordre)

Concepte 613. Inverrsions per contractes
c
d
d’arrendame
ent financerr en edificis i altres con
nstruccions
espesa derrivada d’ope
eracions d’a
arrendamen
nt financer en
e edificis i altres consttruccions.
Inclou la de
ARTICLE 62. INVER
RSIONS EN
N MAQUINÀ
ÀRIA, INST
TAL·LACION
NS I UTILLA
ATGE
Concepte 620. Inverrsions en maquinària,
m
i
instal·lacion
ns i utillatge
e
quisició de qualsevol tipus
t
de ma
aquinària, d’equips, aparells i eine
es per a l’ús
s industrial,,
Inclou l’adq
agrícola i d’obres
d
púb
bliques.
En aquestt concepte també s’incclouran les inversions destinadess a manten
nir o reposa
ar els bénss
d’aquesta naturalesa.
mputaran en
e aquest concepte
c
qu
ualsevol tipus de treba
all directam
ment relacio
onat amb la
a
També s’im
inversió en
n maquinària, instal·laccions i utillattge, com el peritatge, la
a valoració i altres.
Aplicació 6
620.0001 Inversions en maquinà
ària, instal·lacions i utilllatge
Inversions derivades de
Aplicació 620.0002
6
d les activitats de protecció radio
ològica. CSN
N
Inversions actuacions en recurso
Aplicació 620.0003
6
os minerals i explotacio
ons mineres
s
Concepte 623. Inverrsions per contractes
c
d’arrendam
ment finance
er en maqu
uinària, insttal·lacions i
utillatge
d
de
erivada d’op
peracions d’arrendam
d
ent finance
er en maqu
uinària, insttal·lacions i
Inclou la despesa
utillatge.
ARTICLE 63. INVER
RSIONS EN
N MATERIA
AL DE TRAN
NSPORT
Concepte 630. Inverrsions en material
m
de trransport
quisició de qualsevol tipus
t
d’equiip de transp
port destina
at al trasllat de persona
al, animals,,
Inclou l’adq
material i mercaderies
m
s.
En aquestt concepte també s’incclouran les inversions destinadess a manten
nir o reposa
ar els bénss
d’aquesta naturalesa.
mputaran en
e aquest concepte
c
qu
ualsevol tipus de treba
all directam
ment relacio
onat amb la
a
També s’im
inversió en
n material de transport,, com el perritatge, la va
aloració i altres.
Concepte 633. Inverrsions per contractes
c
d
d’arrendame
ent financerr en materia
al de transp
port
espesa derrivada d’ope
eracions d’a
arrendamen
nt financer en
e material de transporrt.
Inclou la de
ARTICLE 64. INVER
RSIONS EN
N MOBILIAR
RI I ESTRIS
S
Concepte 640. Inverrsions en mobiliari
m
i esttris
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Inclou les adquisicion
a
s de qualse
evol tipus de
e mobiliari i d’equipament d’oficine
es, excepte
e els que ess
puguin imp
putar especcíficament a l’article 65.
En aquestt concepte també s’incclouran les inversions destinadess a manten
nir o reposa
ar els bénss
d’aquesta naturalesa.
e aquest co
oncepte less aportacion
ns que faci la Generalittat o les sev
ves entitatss
També s’’imputaran en
d
de
el sector públic per fina
ançar encàrrrecs d’inversió en mob
biliari i estris
s. Es tracta
a
a la resta d’entitats
d’aportacio
ons consolid
dables en el
e conjunt de
el sector públic de la Generalitat.
G
Aplicació 640.0001
6
In
nversions en mobiliari i estris per compte pro
opi
Aplicació 640.0002
6
In
nversions en mobiliari i estris per compte aliè
è
Concepte 641. Aporrtacions a entitats de
el sector públic
p
de la
a Generalittat per inv
versions en
n
mobiiliari i estris per compte
e d’aquesta
a o de les se
eves entitats
an en aquesst concepte les aportaccions que fa
aci la Generralitat o les seves entittats a altress
S’imputara
entitats de
el sector públic per finançar
f
elss encàrrecs
s d’inversió
ó en mobiliiari i estris
s. Aquestess
aportacionss tenen con
nsideració d’inversió
d
pe
er qui formu
ula l’encàrre
ec atès que seran els tiitulars de la
a
inversió.
uest concep
pte són nom
minatives i consolidara
an per la to
otalitat de l’iimport amb
b
Les aplicacions d’aqu
d
recurso
os i que exe
ecuta l’encàrrec.
l’ingrés corrresponent de l’entitat receptora dels
Aplicació 641.xxxx
6

espon al cod
di de l’entita
at, segons l’article 3.1.a
a.1 de l’ordre).
(xxxx corre

Concepte 643. Inverrsions per contractes
c
d
d’arrendame
ent financerr en mobilia
ari i estris
espesa derrivada d’ope
eracions d’a
arrendamen
nt financer en
e mobiliari i estris.
Inclou la de
ARTICLE 65. INVER
RSIONS EN
N EQUIPS DE
D PROCÉ
ÉS DE DADES I TELEC
COMUNICA
ACIONS
Concepte 650. Inverrsions en eq
quips de pro
océs de dad
des i teleco
omunicacion
ns
an en aqu
uest conce
epte les in
nversions en
e equipam
ments de procés de
e dades i
S’imputara
telecomunicacions aixxí com qualsevol altre tipus d’equip o program
mari necesssaris per a l’explotació
ó
dels equipa
aments esm
mentats.
També s’im
mputaran en aquest con
ncepte qualssevol tipus de treball dire
ectament rellacionat amb
b la inversió
ó
en equips de
d procés de
e dades i tellecomunicaccions, com els
e serveis d’instal·lació,
d
, configuració i altres.
Aplicació 650.0001
6
Inversions en equips de
d procés de
d dades
Inclou les adquisicion
ns de quallsevol equipament pe
er al tractam
ment de la
a informació
ó, com perr
exemple, l’adquisició d’equips de
d procés de dades, d’unitats centrals,
c
diispositius auxiliars
a
de
e
memòria i d’altres de similar o an
nàloga naturalesa.
Aplicació 650.0002
6
Inversions en telecom
municacions
Inclou l’adq
quisició d’e
equips, aparrells i sistem
mes de tele
ecomunicaccions, tant p
per al transp
port de veu
u
com de da
ades.
Concepte 653. Inverrsions per contractes
c
d
d’arrendame
ent financer en equipss de procés de dades i
teleccomunicacio
ons
d
derivada d’op
peracions d’’arrendament financer en equips de procés de dades i
Inclou la despesa
telecomunicacions.
ARTICLE 66. INVER
RSIONS EN
N BÉNS DE
ESTINATS A L’ÚS GEN
NERAL
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Concepte 660. Inverrsions en bé
éns destina
ats a l’ús general
aestructuress i béns des
stinats a l’ús general. S
S’imputaran
n en aquestt
Inclou qualsevol inverrsió en infra
eteres, ferro
ocarrils, ponts, molls, canals, pre
eses, aeroports, basess
concepte la construccció de carre
navals, deffensa del littoral, així co
om qualsevvol altra anà
àloga d’enginyeria.
També s’im
mputarà en
n aquest co
oncepte qua
alsevol treb
ball que mo
odifiqui la fo
orma o sub
bstància dell
terreny o subsòl, co
om dragatg
ges, sondejjos, prospe
eccions, injjeccions, ccorrecció de
e l’impacte
e
mediambie
ental, regen
neració de platges,
p
actu
uacions urb
banístiques o altres anà
àlogues.
També s’im
mputaran en
e aquest concepte
c
less obres d’a
ampliació, millora,
m
mod
dernització, adaptació,,
adequació o reforma de
d les inverrsions d’aqu
uesta natura
alesa.
També s’im
mputarà en
n aquest co
oncepte qualsevol tipu
us de treba
all directament relacionat amb la
a
inversió en
n infraestrucctures i ben
ns destinatss a l’ús gene
eral, mapess geològics i d’altres tip
pus, com ell
peritatge, la valoració, la partió, la direcció d’obres
d
i altrres.
ncien entre::
Les aplicaccions diferen
•

la inverrsió d’aquessta naturalesa que els departamen
d
nts i entitatss executen p
per compte propi i, que
e
per tan
nt, en seran els titulars.

•

la inve
ersió que le
es entitats del sector públic exe
ecuten per compte aliiena per dur a terme
e
determ
minats encàrrrecs d’inve
ersió formula
ats tant pels Departam
ments com per les sev
ves entitatss
depend
dents. En aquest
a
darre
er cas, el tittular de la inversió serrà qui formu
ula l’encàrre
ec i efectua
a
l’aporta
ació que el finança. Le
es entitats que reben l’encàrrec consignaran
n aquesta aportació
a
a
l’article
e 69 del seu
u pressuposst d’ingresso
os.

Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació

660.0001
6
6
660.0002
6
660.0003
6
660.0004

Inversions en béns de
estinats a l’ú
ús general per
p compte propi
Inversions en béns de
estinats a l’ú
ús general per
p compte aliè
Xarxa de camins
c
ruralls
Gestió de recursos
r
d’a
aigua destin
nats a l’agricultura

Concepte 661. Aporrtacions a entitats de
el sector públic
p
de la
a Generalittat per inv
versions en
n
infrae
estructures per compte
e d’aquesta
a o de les se
eves entitats
an en aque
est conceptte les aporttacions que
e faci la Generalitat o les seves
s entitats a
S’imputara
d’altres en
ntitats del sector pú
úblic de la
a Generalittat per fin
nançar enccàrrecs d’in
nversió en
n
infraestrucctures i béns destinats a l’ús gene
eral. Aquesttes aportacions tenen cconsideració d’inversió
ó
per qui form
mula l’encàrrrec atès qu
ue seran elss titulars de la
l inversió.
Les aplicacions d’aqu
uest concep
pte són nom
minatives i consolidara
an per la to
otalitat de l’iimport amb
b
l’ingrés corrresponent de l’entitat receptora dels
d
recurso
os i que exe
ecuta l’encàrrec.
Aplicació 661.xxxx
6

(xxxx corre
espon al cod
di de l’entita
at, segons l’article 3.1.a
a.1 de l’ordre)

ARTICLE 67. INVER
RSIONS EN
N ALTRE IM
MMOBILITZ
ZAT MATER
RIAL
Concepte 670. Inverrsions en alltre immobillitzat materiial
quisició de qualsevol altre
a
actiu material
m
no definit
d
en elss articles an
nteriors.
Inclou l’adq
Específicament s’imp
putaran en aquest
a
concepte les adquisicions
a
s d’obres d’art i béns similars, ell
fons de bib
blioteques, l’adquisició
ó d’equips i material de
estinat al camp de la recerca o investigació
ó
tecnològica
a, l’adquisició d’anima
als, equipa
aments de qualsevol tipus de la
aboratoris i qualsevoll
treball dire
ectament rellacionat am
mb una inverrsió que no s’hagi defin
nit en un alttre article.
Concepte 673. Inverrsions per contractes
c
d
d’arrendame
ent financerr en altre im
mmobilitzat material
m
espesa derrivada d’ope
eracions d’a
arrendamen
nt financer en
e altre imm
mobilitzat ma
aterial.
Inclou la de
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ARTICLE 68. INVER
RSIONS EN
N IMMOBILITZAT IMM
MATERIAL
Concepte 680. Inverrsions en im
mmobilitzat immaterial
us immobilittzats intangibles.
Inclou qualsevol inverrsió en actiu
Aplicació 680.0001
6
Inversions en immobilitzat immaterial
S’imputara
an en aquessta aplicació
ó les campa
anyes de prromoció, less exposicions d’obres d’art i bénss
similars, le
es adquisiccions de pa
atents, marrques i altrres drets de
d propietatt industrial,, mercantil,,
intel·lectua
al o similarss, els projecctes, estudiss i treballs tècnics
t
destinats a la rrecerca, inv
vestigació o
estadística
a, sempre i quan, en el
e cas de less entitats del sector pú
úblic de la G
Generalitat, es puguin
n
activar en el balanç.
espeses de
e recerca i desenvolu
upament s’’hi incloura
an aquelless
En el cass específic de les de
despeses d’investigacció que esttiguin assocciades a un
n projecte concret
c
amb
b un cost determinat
d
i
distribuïble
e en el tem
mps, i existe
eixin motiuss fonamenttats per cre
eure en la rendibilitat econòmica
a
futura del projecte.
p
Aplicació 680.0002
6
Inversions en aplicacio
ons informà
àtiques
S’imputara
an les adquiisicions en aplicacionss informàtiqu
ues estànda
ards adquirrides per la Generalitatt
i les seves entitats i la compra
a de llicènccies de pro
ogramari esspecífic i llicències d’aplicacionss
basades en
e un estàn
ndard, semp
pre i quan es
e pugui ac
ctivar en el balanç d’a
acord amb les normess
comptables. No inclou
u inversionss en la con
nfiguració o adaptació d’aplicacion
ns a mida basades
b
en
n
un estànda
ard
Aplicació 680.0003
6
Desenvolupament de sistemes d’informació de recurso
os humans
S’imputara
an les inverssions en el desenvolup
pament i posta en marxxa de platafformes tecn
nològiques i
aplicacionss informàtiq
ques necessàries per a la Generalitat i les seves
s
entita
ats, relacion
nades amb
b
plataforme
es de gestió
ó de recurso
os humans.
Aplicació 680.0004
6
Desenvolupament de sistemes de gestió eco
onomicofina
ancera
S’imputara
an les inverssions en el desenvolup
pament i posta en marxxa de platafformes tecn
nològiques i
aplicacionss informàtiq
ques necessàries per a la Generalitat i les seves
s
entita
ats, relacion
nades amb
b
plataforme
es de gestió
ó economico
ofinancera.
Aplicació 680.0005
6
Desenvolupament d’a
altres platafo
ormes de siistemes d’in
nformació
S’imputara
an les inverssions en el desenvolup
pament i posta en marxxa de platafformes tecn
nològiques i
aplicacionss informàtiq
ques necesssàries per a la Generallitat i les sevves entitatss.
Per les ap
plicacions 680.0003, 680.0004 i 680.0005
5, el concepte de dessenvolupam
ment inclou
u
anàlisi, dissseny, consstrucció i im
mplantació, i si es trac
cta d’aplicacions basa
ades en un estàndard,,
s’inclouen addicionalm
ment els se
erveis de co
onfiguració i parametriització de l’’estàndard. S’inclouen
n
també qua
alsevol desp
pesa en serveis inform
màtics realittzats en un exercici, su
usceptibles de produirr
els seus efectes
e
en exercicis futurs, aixíí com quallsevol tipuss de treball o desenv
volupamentt
directamen
nt relaciona
at i necessari per a la posta
p
en ma
arxa d’aquesstes aplicaccions inform
màtiques.
Concepte 683. Inverrsions per contractes
c
d
d’arrendame
ent financerr en immobiilitzat immaterial
espesa derrivada d’ope
eracions d’a
arrendamen
nt financer en
e immobilittzat immate
erial
Inclou la de
CAPÍTOL 7. TRANS
SFERÈNCIE
ES DE CAP
PITAL
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Inclou les despeses per transfferències, subvencion
s
ns i ajuts concedits
c
ssense conttraprestació
ó
directa pe
er l’Adminisstració de la Generallitat i les seves
s
entittats públiqu
ues per fin
nançar, less
operacionss de capital dels preceptors. S’imp
puten a l’artticle corresp
ponent en fu
unció del pe
erceptor.
Concretam
ment, s’inclo
ouen en aqu
uest capítoll les transfe
erències d’a
aquesta naturalesa que
e s’efectuïn
n
a favor de les fundacions o de qu
ualsevol altrra entitat pú
ública de la Generalitatt sobre el patrimoni de
e
les quals la
a Generalita
at o les sevves entitats no dispose
en de drets econòmicss. També s’imputen en
n
aquest cap
pítol els fon
ns atorgats a tercers (ja
a sigui en règim de co
oncurrència o no) i els efectuats a
favor d’enttitats de la Generalita
at que tenen previst atorgar-los
a
a tercers, e
en ambdós casos perr
finançar inversions o amortització
a
ó.
nció quan l’aportació dinerària es
e destina a finançarr operacion
ns de l’enss
Es considera subven
a
caràcter finalista, que respon
nguin al fom
ment d’una activitat púb
blica o interrès social o
perceptor amb
a la promo
oció d’una finalitat pública.
Es conside
era transferè
ència quan l’aportació es
e destina a finançar globalment
g
les operacio
ons de l’enss
perceptor en
e l’àmbit propi
p
de les seves competències i que, en principi, no esstan afectad
des per una
a
activitat o projecte
p
esp
pecífic. Tanmateix, tam
mbé es cons
sideraran tra
ansferències aquelles aportacions
a
s
dineràries entre difere
ents adminisstracions pú
úbliques o ag
gents de la mateixa ad
dministració destinadess
a finançar actuacions
a
concretes del
d receptor en el marc de les funccions que tin
ngui atribuïd
des.
Es conside
era ajut l’ap
portació dinerària sensse caràcter finalista de
estinada a le
es persone
es físiques i
jurídiques que tenen dret
d a rebre
e-la d’acord amb la norrmativa lega
al.
ARTICLE 70. AL SE
ECTOR PÚB
BLIC ESTA
ATAL
Concepte 700. A l’A
Administració
ó de l’Estat
ncies de ca
apital que la
a l’Adminisstració de la
a Generalittat i les sevves entitats
s públiquess
Transferèn
efectuen a favor de l’A
Administracció de l’Esta
at.
Concepte 701. A l’In
nstituto Naccional de la Seguridad Social
S
ncies de ca
apital que l’Administra
ació de la Generalita
at i les sevves entitats
s públiquess
Transferèn
efectuen a favor de l’Instituto Naccional de la
a Seguridad Social.
Concepte 702. A entitats autònomes de l’E
Estat
ncies de ca
apital que l’Administra
ació de la Generalita
at i les sevves entitats
s públiquess
Transferèn
efectuen a favor d’enttitats autòno
omes de l’E
Estat.
Concepte 703. A em
mpreses púb
bliques i altrres ens púb
blics de l’Esstat
ncies de ca
apital que l’Administra
ació de la Generalita
at i les sevves entitats
s públiquess
Transferèn
efectuen a favor d’em
mpreses púb
bliques i altrres ens púb
blics de l’Esttat.
Aplicació 7
703.0001 A emprese
es públiquess i altres ens públics de
e l’Estat
Aplicació 703.0002
7
Transferèn
ncies conveni SEIASA
Concepte 704. A consorcis dep
pendents de
e l’Estat
ncies de ca
apital que l’Administra
ació de la Generalita
at i les sevves entitats
s públiquess
Transferèn
efectuen a favor de co
onsorcis de
e l’Estat.
Concepte 709. A altres ens dep
pendents de
el sector pú
úblic estatal
ARTICLE 71. A L’AD
DMINISTRA
ACIÓ DE LA
A GENERA
ALITAT
Concepte 710. A l’A
Administració
ó de la Gen
neralitat
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Transferèn
ncies de cap
pital que less entitats au
utònomes i altres entita
ats públique
es efectuen
n a favor de
e
l’Administrració de la Generalitat
G
. Són transsferències consolidable
c
es en el con
njunt del se
ector públicc
de la Gene
eralitat.
ARTICLE 72. AL SE
ERVEI CATA
ALÀ DE LA
A SALUT, IN
NSTITUT CA
ATALÀ DE L
LA SALUT I INSTITUT
T
CATA
ALÀ D’ASSIS
STÈNCIA I SERVEIS SOCIALS
S
Concepte 720. Al Se
ervei Català
à de la Salutt, Institut Ca
atalà de la Salut
S
i Institu
ut Català d’Assistència
a
i Serv
rveis Socialss
Transferèn
ncies de cap
pital que l’Ad
dministració
ó de la Gene
eralitat i les seves entittats públique
es efectuen
n
a favor de
el Servei Ca
atalà de la Salut, l’Insttitut Català de la Salut i l’Institut Català d’A
Assistència i
Serveis So
ocials. Són transferènci
t
es consolidables en el conjunt del sector públlic de la Generalitat.
Aplicació 720.xxxx
7

(xxxx corre
espon al cod
di de l’entita
at, segons l’article 3.1.a
a.1 de l’ordre)

ARTICLE 73. A ENT
TITATS AUTÒNOMES
S DE LA GE
ENERALITA
AT
Concepte 730. A entitats autònomes administratives de
d la Generralitat
ncies de ca
apital que l’Administra
ació de la Generalita
at i les sevves entitats
s públiquess
Transferèn
efectuen a favor de les entitats autònomess administra
atives de la
a Generalita
at. Són tran
nsferènciess
consolidab
bles en el co
onjunt del sector públicc de la Gene
eralitat.
Aquest concepte inclou una aplicació pressupostària per a cada
a entitat auttònoma adm
ministrativa
a
de la Gene
eralitat.
administrattives de la Generalitat
Aplicació 7
730.0001 A entitats autònomes
a
G
Aplicació 730.xxxx
7
(xxxx corre
espon al cod
di de l’entita
at, segons l’article 3.1.a
a.1 de l’ordre)
Concepte 731. A entitats autònomes come
ercials i fina
anceres de la
l Generalittat
ncies de cap
pital que l’Ad
dministració
ó de la Gene
eralitat i les seves entittats públique
es efectuen
n
Transferèn
a favor de
e les entitatts autònom
mes comercials i financ
ceres de la
a Generalita
at. Són tran
nsferènciess
consolidab
bles en el co
onjunt del sector públicc de la Gene
eralitat.
Aquest concepte incllou una aplicació presssupostària
a per a cad
da entitats autònoma comercial i
d la Generralitat.
financera de
Aplicació 7
731.0001 A entitats autònomes
a
comercials i financeress de la Gen
neralitat
Aplicació 731.xxxx
7
(xxxx corre
espon al cod
di de l’entita
at, segons l’article 3.1.a
a.1 de l’ordre)
ARTICLE 74. A ALT
TRES ENTIT
TATS DEL SECTOR PÚBLIC,
P
A UNIVERSIT
TATS PÚBL
LIQUES I A
ALTRES ENTITA
ATS PARTIC
CIPADES
Concepte 740. A entitats de dre
et públic de la Generalitat sotmeses al règim jurídic priva
at
Aquest co
oncepte incclou una ap
plicació pre
essupostària
a per a ca
ada entitat de dret públic de la
a
Generalitat sotmesa al règim jurídic privvat i per altres entittats assimiilables. Es tracta de
e
transferènccies consolidables en el
e conjunt del
d sector pú
úblic de la Generalitat.
G
Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació

740.0001
7
7
740.0002
7
740.0003
7
740.0004
7
740.xxxx

A entitats de
d dret públlic de la Generalitat sotmeses al rrègim jurídic
c privat
A l’Agència
a Catalana de
d l’Aigua. Fons de Co
ohesió
A l’Agència
a de Residu
us de Catalu
unya. Fons de Cohesió
ó
A Aigües Ter
T Llobrega
at. Fons de Cohesió
(xxxx corre
espon al cod
di de l’entita
at, segons l’article 3.1.a
a.1 de l’ordre)
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Concepte 741. A societats mercantils del sector
s
públic de la Gen
neralitat.
Aquest co
oncepte inclou una ap
plicació pre
essupostària
a per a cada societatt mercantil del sectorr
públic de la
l Generalittat. Es tracta de transferències consolidable
c
es en el con
njunt del se
ector públicc
de la Gene
eralitat.
Aplicació 7
741.0001 A societatss mercantilss del sector públic de la
a Generalita
at
Aplicació 741.xxxx
7
(xxxx corre
espon al cod
di de l’entita
at, segons l’article 3.1.a
a.1 de l’ordre)
Concepte 742. A consorcis dep
pendents de
el sector públic de la Generalitat
G
Aquest concepte inclo
ou una aplicació presssupostària per a cada
a consorci d
del sector públic
p
de la
a
Generalitat. Es tracta de transsferències consolidablles en el conjunt
c
del sector pú
úblic de la
a
Generalitat.
Aplicació 7
742.0001 A consorciss dependen
nts del secto
or públic de
e la Generalitat
Aplicació 742.xxxx
7
(xxxx corre
espon al cod
di de l’entita
at, segons l’article 3.1.a
a.1 de l’ordre)
Concepte 743. A fun
ndacions de
el sector públic de la Generalitat
G
Aquest con
ncepte inclo
ou una apliccació pressupostària per a cada fu
undació i en
ntitat sense
e finalitat de
e
lucre del sector públicc de la Generalitat. Es tracta de trransferèncie
es consolida
ables en el conjunt dell
sector púb
blic de la Ge
eneralitat.
Aplicació 7
743.0001 A fundacions del secto
or públic de
e la Generalitat
(xxxx corre
Aplicació 743.xxxx
7
espon al cod
di de l’entita
at, segons l’article 3.1.a
a.1 de l’ordre)
Concepte 744. A altres societatts mercantills, classifica
ades AP-SE
EC de la Ge
eneralitat
Aquest concepte incllou una aplicació presssupostària per a cad
da societat mercantil classificada
c
a
dins del se
ector Admin
nistració Pú
ública de la Generalitatt d’acord am
mb la metodologia SEC sempre i
quan no fo
ormi part de
el seu sector públic. Es
E tracta de
e transferèn
ncies conso
olidables en
n el conjuntt
del sector AP-SEC.
Aplicació 7
744.0001 A altres societats merrcantils, clas
ssificades AP-SEC
A
de la Generalitat
(xxxx corre
Aplicació 744.xxxx
7
espon al cod
di de l’entita
at, segons l’article 3.1.a
a.2 de l’ordre)
Concepte 745. A altres consorccis, classificcats AP-SEC
C de la Gen
neralitat
Aquest con
ncepte inclo
ou una apliccació pressu
upostària pe
er a cada consorci
c
cla
assificat dins
s del sectorr
Administració Pública de la Gene
eralitat d’aco
ord amb la metodologia
m
a SEC semp
pre i quan no formi partt
del seu secctor públic. Es
E tracta de
e transferènccies consolidables en el
e conjunt de
el sector AP-SEC.
Aplicació 7
745.0001 A altres consorcis, cla
assificats AP
P-SEC de la
a Generalita
at
(xxxx corre
Aplicació 745.xxxx
7
espon al cod
di de l’entita
at, segons l’article 3.1.a
a.2 de l’ordre)
Concepte 746. A altres fundacions, classifficades AP-SEC de la Generalitat
G
Aquest con
ncepte inclo
ou una apliccació pressupostària per a cada fu
undació i en
ntitat sense
e finalitat de
e
lucre classsificada dins del sector Admin
nistració Pública de la Genera
alitat d’acord amb la
a
metodologia SEC sem
mpre i quan
n no formi part del se
eu sector pú
úblic. Es tra
acta de tran
nsferènciess
consolidab
bles en el co
onjunt del sector AP-SEC.
Aplicació 7
746.0001 A altres fun
ndacions, classificades
s AP-SEC de
d la Genera
alitat
Aplicació 746.xxxx
7
(xxxx corre
espon al cod
di de l’entita
at, segons l’article 3.1.a
a.2 de l’ordre)
Concepte 747. A altres entitats classificades AP-SEC
C de la Gene
eralitat
Aplicació 747.0001
7
A altres entitats classificades AP--SEC de la Generalitatt
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Aplicació 747.xxxx
7

(xxxx corre
espon al cod
di de l’entita
at, segons l’article 3.1.a
a.2 de l’ordre)

Concepte 748. A altres entitats participade
es pel secto
or públic de la Generaliitat
Aquest co
oncepte incclou aplicaccions presssupostàries
s nominativves referide
es a algun
nes entitatss
participade
es per la Ge
eneralitat però
p
que no
o són majorritàries ni esstan classifficades dins
s del sectorr
AP-SEC. També
T
s’incclouran les transferènc
t
cies a favor d’aquelles entitats,
e
que
e tot i dependre de less
corporacio
ons locals, estan
e
participades pel sector
s
públic de la Generalitat. En
n qualsevol cas no ess
tracta de transferènccies consollidables atè
ès que aqu
uestes entiitats no s’iinclouen dins de cap
p
perímetre de
d consolid
dació i no ad
djunten el seu pressup
post.
Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació

748.0001
7
7
748.0002
7
748.0004
7
748.0005
7
748.0006
7
748.0008
7
748.0009
7
748.0010
7
748.0011
7
748.0012
7
748.0013
7
748.0017
7
748.0018
7
748.0019
7
748.0020

A altres entitats participades pel sector
s
públic de la Gen
neralitat
Al Consorcci Centre Intternacional d’Investiga
ació de Recu
ursos Costa
aners
A la Funda
ació Institut de Tecnolo
ogia de la Co
onstrucció
A la Funda
ació Teatre Lliure
A la Funda
ació del Musseu d’Art Co
ontemporan
ni de Barcellona
A la Funda
ació Fórum Ambiental
A
A la Funda
ació Privada
a de l’Hospittal de la Sa
anta Creu i S
Sant Pau
A la Funda
ació Joan Miró
A la Funda
ació Gran Te
eatre del Lic
ceu
A la Funda
ació Privada
a Bioregió de Catalunya
a
A la Funda
ació Privada
a Creafutur
Al Consorcci Mercat de
e les Flors/C
Centre de le
es Arts de M
Moviment
Al Consorcci El Far, Ce
entre de Tre
eballs del Mar
M
Al Consorcci Badalona Sud
Al Consorcci del Turó de
d la Seu Vella de Lleid
da

Concepte 749. A universitats pú
úbliques i ens
e depende
ents
es universita
ats públique
es de la Ge
eneralitat i a les sevess
S’imputen les transferències de capital a le
entitats dependents
Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació

749.0001
7
7
749.0002
7
749.0003
7
749.0004
7
749.0005
7
749.0006
7
749.0007
7
749.0008

A universita
ats públique
es
A la Univerrsitat de Barcelona
A la Univerrsitat Autònoma de Barcelona
A la Univerrsitat Politèccnica de Ca
atalunya
A la Univerrsitat Pompeu Fabra
A la Univerrsitat de Girrona
A la Univerrsitat de Lle
eida
A la Univerrsitat Rovira
a i Virgili

ARTICLE 75. A COM
MUNITATS
S AUTÒNOM
MES
Concepte 750. A comunitats au
utònomes
ncies de capital que l’A
Administracció de la Ge
eneralitat i les entitatss públiques efectuen a
Transferèn
favor d’altrres comunitats autònom
mes.
Concepte 751. A consorcis dep
pendents d’a
altres CA
ncies de ca
apital que l’Administra
ació de la Generalita
at i les sevves entitats
s públiquess
Transferèn
efectuen a favor de co
onsorcis d’a
altres comunitats autòn
nomes.
Concepte 759. A altres ens dep
pendents de
e comunitatts autònome
es
ARTICLE 76. A ENS
S I CORPO
ORACIONS LOCALS
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Concepte 760. A corporacions locals
ncies de ca
apital que l’Administra
ació de la Generalita
at i les sevves entitats
s públiquess
Transferèn
efectuen a favor de co
orporacionss locals.
Aplicació 7
760.0001 A corporaccions locals
Aplicació 760.0002
7
Foment de
e llars d’infants municip
pals
Concepte 761. A consorcis dep
pendents de
e les corporracions loca
als
ncies de ca
apital que l’Administra
ació de la Generalita
at i les sevves entitats
s públiquess
Transferèn
efectuen a favor de co
onsorcis de
e corporacio
ons locals, en
e els què no
n hi particip
pa la Generralitat ni less
seves enttitats públiq
ques. Les transferències de ca
apital que els conso
orcis i altrres entitatss
dependentts de les co
orporacions locals, perrò en els qu
uals també hi participa
a el sector públic
p
de la
a
Generalitat, es dotara
an en el con
ncepte 748.
Aplicació 7
761.0001 A consorciss dependen
nts de les co
orporacionss locals
Aplicació 761.0003
7
Al Consorcci de Serveis Agroambientals del Baix
B
Ebre i Montsià
Concepte 762. Pla Únic
Ú
d’Obre
es i Serveis de Catalunya
Concepte 763. Ajutss danys cata
astròfics i actuacions urgents
u
Concepte 764. A altres ens dep
pendents de
e corporacio
ons locals
Aplicació 7
764.0001 A altres ens dependen
nts de corpo
oracions loccals
Aplicació 764.0030
7
Aportacions per a invversions en
n medi natu
ural per a e
ens locals (mitjançantt
Forestal Ca
atalana SA))
ARTICLE 77. A EMP
PRESES PRIVADES
Concepte 770. A em
mpreses privvades
ncies de ca
apital que l’Administra
ació de la Generalita
at i les sevves entitats
s públiquess
Transferèn
efectuen a favor d’em
mpreses privvades.
Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació

770.0001
7
7
770.0003
7
770.0004
7
770.0005
7
770.0006
7
770.0007
7
770.0008
7
770.0009
7
770.0010

A emprese
es privades
Modernitza
ació de les cooperative
c
es agràries
Millora de la transform
mació i come
ercialització de les indússtries agroa
alimentàries
Mesures de
e suport al sector dels fruits secs
Gestió de recursos
r
d’a
aigua destin
nats a l’agricultura
Foment de
e l’ús de les asseguranc
ces agràries
Pla de reco
onversió de
el sector de la fruita dolça
Foment de
el Contracte Global d’Explotació
Modernitza
ació del secctor pesquerr

Aplicació 770.0011
7
Execució d’avals
d
que garanteixen
n operacion
ns d’empresses privades
s
Inclou els pagamentss per l’execcució d’avalls que en el
e seu mom
ment es va
an atorgar per
p garantirr
operacionss d’emprese
es privades. Per tant, aquests paga
aments es tractaran
t
pre
essupostàriiament com
m
a transferè
ències de ca
apital amb in
ndependènccia que es pugui
p
preve
eure o no el seu reinteg
grament. En
n
cas de pro
oduir-se el reintegrame
ent, l’ingrés es tractarà
à també co
om a transfe
erència de capital i ess
recollirà a l’aplicació
l
7
770.0002
Re
escabalame
ent d’avals
ARTICLE 78. A FAM
MÍLIES, INSTITUCIONS
S SENSE FII DE LUCRE
E I ALTRES
S ENS CORP
PORATIUS
Transferèn
ncies de cap
pital que l’Ad
dministració
ó de la Gene
eralitat i les seves entittats públique
es efectuen
n
a favor de
e persones físiques i jurídiques sense finalitat de lucre. D’entre le
es persones
s jurídiquess
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s’inclouen fundacionss privades, Cambress de Comerç, Col·le
egis professsionals i institucions,
i
,
associacions, entitats benèfiques o esportive
es i qualsevo
ol altra entittat sense afa
any de lucre
e.
e subvencions, ajuts, auxilis, beques i donacions.
S’imputen tot tipus de
mílies
Concepte 780. A fam
ndacions
Concepte 781. A fun
ncies de ca
apital que l’Administra
ació de la Generalita
at i les sevves entitats
s públiquess
Transferèn
efectuen a favor de fu
undacions en
e què el se
ector públic de la Gene
eralitat no hii participa. Per
P tant, en
n
aquestes aplicacionss no s’inclo
ouran les transferències a funda
acions en què la Ge
eneralitat hii
participa majoritàriam
m
ment (concep
pte 743), no
o majoritària
ament però
ò que estan classificade
es AP-SEC
C
de la Generalitat (concepte 746
6), ni en aq
quelles en què
q
la seva
a participacció és mino
oritària i no
o
s’integren en el sector AP-SEC de
d la Generralitat (concepte 748).
Aplicació 7
781.0001 A fundacions
Aplicació 781.0003
7
A la Funda
ació Jaume Balmes de Vic
Aplicació 781.0005
7
A la Funda
ació Privada
a Antoni Tàp
pies
Concepte 782. A altres instituciions sense fi de lucre i a altres ens corporatiu
us
Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació
Aplicació

782.0001
7
7
782.0002
7
782.0003
7
782.0004
7
782.0005
7
782.0006
7
782.0007
7
782.0008
7
782.0029
7
782.0030

A altres insstitucions se
ense fi de lu
ucre i a altre
es ens corp
poratius
A l’Institut d’Estudis
d
C
Catalans
A l’Associa
ació Catalan
na de Munic
cipis
A la Federa
ació Catalana de Municipis
A l’Associa
ació per a le
es Nacions Unides
A Casals Catalans
C
Al Consorcci Patronat Monestir
M
de
e Poblet
A organitza
acions de co
onsumidors
s
Als Centress Especialss de Treball
Aportacions per a in
nversions en
e medi natural
n
per a monts conveniatss
(mitjançantt Forestal Catalana
C
SA
A)

ARTICLE 79. A L’EX
XTERIOR
Concepte 790. A l’exxterior
er finançar operacions
o
de capital sense conttrapartida directa a age
ents situatss
Lliuramentt dinerari pe
fora del terrritori de l’Estat espanyyol, o quan s’hagi d’efe
ectuar en divvises.
En aquest article s’im
mputaran tam
mbé les con
ntribucions a organism
mes internaccionals amb
b la finalitatt
de finançar operacion
ns de capita
al.
CAPÍTOL 8. VARIAC
CIÓ D’ACT
TIUS FINAN
NCERS
nclouran elss crèdits de
estinats a l’a
adquisició d’actius
d
fina
ancers, que puguin serr
En aquest capítol s’in
representa
ats en títolss valors, anotacions en
e compte, contractes de préstecs o qualsevol altre
e
document que inicialm
ment els re
econegui. In
nclourà, tam
mbé, els crè
èdits destina
ats a la con
nstitució de
e
dipòsits i fiances.
Addicionalment, recull les aporta
acions al co
ompte de capital
c
o fon
ns patrimon
nial de les entitats dell
sector púb
blic de la Generalitat
G
s
sobre
el pa
atrimoni de les quals la
a Generalittat i les sev
ves entitatss
tenen dretss econòmiccs.
ARTICLE 80. ADQU
UISICIÓ DE
E DEUTE EN
N EUROS
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Concepte 800. Adqu
uisició de de
eute en eurros
Adquisició de tot tipuss de deute a curt i a llarg termini en
e euros.
ARTICLE 81. ADQU
UISICIÓ DE
E DEUTE EN
N DIVISES
Concepte 810. Adqu
uisició de de
eute en diviises
Adquisició de tot tipuss de deute a curt i a llarg termini en
e divises.
ARTICLE 82. CONC
CESSIÓ DE
E PRÉSTEC
CS I BESTR
RETES AL SECTOR
S
PÚBLIC
Concepte 820. Présttecs i bestre
etes al secttor públic a llarg termin
ni
a
o sensse interès concedits al sector púb
blic de la Ge
eneralitat, amb
a
terminii
Préstecs i bestretes amb
orsament su
uperior a 1 any. Els im
mports conc
cedits seran
n totalment consolidab
bles amb ell
de reembo
correspone
ent ingrés de
d l’entitat que
q obté el préstec.
p
Aplicació 8
820.0001 Préstecs i bestretes al sector púb
blic a llarg te
ermini
(xxxx corre
Aplicació 820.xxxx
8
espon al cod
di de l’entita
at, segons l’article 3.1.a
a.1 de l’ordre)
Concepte 821. Présttecs i bestre
etes del secctor públic a curt termin
ni
a
o sense interès a curt termin
ni concedits al sector p
públic de la Generalitatt
Préstecs i bestretes amb
mborsamentt igual o inferior a 1 any.
a
Els im
mports conccedits seran
n totalmentt
amb termini de reem
bles amb el correspone
ent ingrés de l’entitat que obté el préstec
p
consolidab
Aplicació 8
821.0001 Préstecs i bestretes del sector pú
úblic a curt termini
t
(xxxx corre
Aplicació 821.xxxx
8
espon al cod
di de l’entita
at, segons l’article 3.1.a
a.1 de l’ordre)
ARTICLE 83. CONC
CESSIÓ DE
E PRÉSTEC
CS I BESTR
RETES FOR
RA DEL SECTOR PÚB
BLIC
Concepte 830. Conccessió de préstecs i be
estretes fora
a del sectorr públic a lla
arg termini
nse interès concedits fora
f
del secctor públic de la amb termini de
e
Préstecs i bestretes amb o sen
ament superior a 1 anyy.
reemborsa
Aplicació 830.0001
8
Préstecs i bestretes co
oncedits al personal a llarg termin
ni
Concessió
ó de préste
ecs i bestrretes que l’Administra
ació de la Generalita
at, les sev
ves entitatss
autònomess i altres en
ns públics concedeixen
c
n amb term
mini de reem
mborsamen
nt superior a un any all
seu person
nal.
Aplicació 8
830.0002 Concessió de préstecs i bestretes fora del sector públicc a llarg term
mini
Fons de ga
Aplicació 830.0003
8
arantia per l’impagamen
nt de pensio
ons alimenttàries i comp
pensatòriess
a llarg term
mini
Aplicació 830.0004
8
Préstecs participatius en societatts concessio
onàries i su
uperficiàries
s.
Préstecs a llarg term
mini atorgatss a societa
ats concess
sionàries i superficiàrie
s
es dels con
ntractes de
e
concessió i dret de superfície
s
p a la construcció i explotació d’infraestru
per
uctures i eq
quipamentss
públics de la Generalitat o les seves
s
entita
ats depende
ents, les co
ondicions g
generals dels quals ess
determinen
n en la lle
ei anual de
e pressupo
ostos (com
m ara la va
ariable a la
a qual es vincula la
a
remuneracció del présstec i el se
eu import màxim).
m
A efectes me
ercantils, u
un préstec d’aquestess
característtiques té consideració de
d fons pro
opis de l’empresa presttatària.
Aplicació 830.0005
8
Altres présstecs participatius fora del sector públic
p
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Préstecs a llarg termini en empre
eses de forra del sector públic de la Generaliitat amb possibilitat de
e
carència, els
e interesssos dels qu
uals estan vinculats a l’evolució dels resultats i de l’activitat de
e
l’empresa prestatària,, segons alg
gun criteri prefixat
p
entrre les parts.. A efectes mercantils, un préstecc
d’aquestess característiques té co
onsideració de fons pro
opis de l’em
mpresa prestatària.
Concepte 831. Présttecs i bestrretes de qua
alsevol tipu
us de deute no docume
entada en títols
t
valorss
a currt termini
ense interè
ès concedits fora del sector pú
úblic amb termini de
e
Préstecs i bestretes amb o se
reemborsa
ament igual o inferior a 1 any.
Préstecs i bestretes co
Aplicació 831.0001
8
oncedits al personal a curt termini
Concessió
ó de préste
ecs i bestrretes que l’Administra
ació de la Generalita
at, les sev
ves entitatss
autònomess i altres en
ns públics concedeixen
c
n amb term
mini de reemborsamen
nt igual o in
nferior a un
n
any al seu personal.
Aplicació 8
831.0002 Concessió de préstecs i bestretes fora del sector públicc a curt term
mini
Fons de ga
Aplicació 831.0003
8
arantia per l’impagamen
nt de pensio
ons alimenttàries i comp
pensatòriess
a curt termini
ARTICLE 84. CONS
STITUCIÓ DE
D DIPÒSIT
TS I FIANC
CES
Concepte 840. Dipòsits constitu
uïts
e conceptte de dipòssits efectuatts per la Generalitat
G
i els seus organismes
o
s
Lliuramentts de fons en
públics a le
es caixes i entitats
e
d’esstalvi. Pode
en ser a curtt i a llarg termini.
Concepte 841. Fiancces constitu
uïdes
G
i els seus organismes
o
s
Lliuramentts de fons en conceptte de fiances efectuatts per la Generalitat
públics a le
es caixes i entitats
e
d’esstalvi. Pode
en ser a curtt i a llarg termini.
ARTICLE 85.
8

ADQU
UISICIÓ DE PARTICIPA
ACIONS EN
N SOCIETAT
TS AMB CA
ARÀCTER TEMPORAL
T

Concepte 850.
8
Adqu
uisició de pa
articipacions en societa
ats amb carràcter temp
poral
Adquisicions d’accion
ns i participa
acions en societats
s
de
e fora del se
ector públicc de la Generalitat que
e
ectiu exerccir els dretss econòmic
cs i polítics sobre la ssocietat am
mb caràcterr
no tenen com a obje
permanentt sinó que es
e tracta d’u
una inversió
ó temporal.
ARTICLE 87. APOR
RTACIONS DE CAPITAL I ALT
TRES FON
NS PROPIS
S A ENTIT
TATS DEL
L
SECT
TOR PÚBLIC
C I A ALTR
RES ENTITA
ATS PARTICIPADES
Concepte 870. Aporrtacions al fons
f
patrimo
onial d’entittats autònomes i d’enttitats de dre
et públic de
e
la Ge
eneralitat
Aquest con
ncepte inclo
ou una aplicació presssupostària per
p a cada entitat autò
ònoma i enttitat de drett
públic de la Generalittat. Es tracta d’aportaccions consolidables en el conjunt del sector públic
p
de la
a
Generalitat.
Aplicació 870.0001
8
Aportacions al fons patrimoniall d’entitats autònomess i d’entita
ats de drett
públic de la
a Generalita
at
Aplicació 870.xxxx
8
(xxxx corre
espon al cod
di de l’entita
at, segons l’article 3.1.a
a.1 de l’ordre)
Concepte 871. Aporrtacions a compte
c
de capital de societats mercantils
m
d
del sector públic
p
de la
a
Gene
eralitat
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Aquest concepte inclou una aplicació pressupostària per a cada
a societat m
mercantil qu
ue inclou ell
seu pressu
upost en elss pressuposstos de la Generalitat.
G
Es tracta d’aportacion
d
ns consolidables en ell
conjunt del sector púb
blic de la Ge
eneralitat.
Aplicació 871.0001
8
Aportacions a compte
e de capital de societats mercantils del secto
or públic de
e
la Generaliitat
Aplicació 871.xxxx
8
(xxxx corre
espon al cod
di de l’entita
at, segons l’article 3.1.a
a.1 de l’ordre)
Concepte 872. Aporrtacions a fo
ons propis de
d consorcis dependen
nts de la Ge
eneralitat
Aquest concepte inclou una aplicació presssupostària per a cada consorci de la Gen
neralitat. Ess
tracta d’ap
portacions consolidable
es en el con
njunt del sec
ctor públic de
d la Generralitat.
Aplicació 8
872.0001 Aportacions a fons pro
opis de consorcis depe
endents de la Generalitat
(xxxx corre
Aplicació 872.xxxx
8
espon al cod
di de l’entita
at, segons l’article 3.1.a
a.1 de l’ordre)
Concepte 873. Aporrtacions al fons
f
patrimo
onial del Se
ervei Català
à de la Salu
ut i Institut Català
C
de la
a
Salutt
Aquest co
oncepte inclou una ap
plicació pre
essupostària
a per a cad
dascuna d’’aquestes entitats.
e
Ess
tracta d’ap
portacions consolidable
es en el con
njunt del sec
ctor públic de
d la Generralitat.
Aplicació 873.xxxx
8

(xxxx corre
espon al cod
di de l’entita
at, segons l’article 3.1.a
a.1 de l’ordre)

Concepte 874. Aporrtacions de capital a altres
a
societtats mercan
ntils, classifficades AP--SEC de la
a
Gene
eralitat
Aquest concepte incllou una aplicació presssupostària per a cad
da societat mercantil classificada
c
a
dins del se
ector Admin
nistració Pú
ública de la Generalitatt d’acord am
mb la metodologia SEC sempre i
quan no fo
ormi part de
el seu secttor públic. Es
E tracta d’aportacionss consolidables en el conjunt dell
sector AP--SEC.
Aplicació 874.0001
8
Aportacions de capital a altres so
ocietats mercantils, cla
assificades AP-SEC
A
de
e
la Generaliitat
Aplicació 874.xxxx
8
(xxxx corre
espon al cod
di de l’entita
at, segons l’article 3.1.a
a.2 de l’ordre)
Concepte 875.
8
Aporrtacions a fo
ons propis d’altres
d
consorcis, classsificats AP--SEC de la Generalitatt
Aquest con
ncepte inclo
ou una apliccació pressu
upostària pe
er a cada consorci, cla
assificat dins
s del sectorr
Administra
ació Pública
a de la Gen
neralitat d’accord amb la
a metodologia SEC se
empre i qua
an no formii
part del seu sector públic. Es traccta d’aportacions conso
olidables en
n el conjunt del sector AP-SEC.
A
Aplicació 875.0001
8
Aportacion
ns a fons propis d’alttres consorcis, classiificats AP-S
SEC de la
a
Generalitatt
Aplicació 875.xxxx
8
(xxxx corre
espon al cod
di de l’entita
at, segons l’article 3.1.a
a.2 de l’ordre)
Concepte 876 Aporrtacions de capital i altrres fons pro
opis a altress entitats pa
articipades
Aquest co
oncepte incclou aplicaccions presssupostàries
s nominativves referide
es a algun
nes entitatss
participade
es per la Ge
eneralitat però
p
que no
o són majorritàries ni esstan classifficades dins
s del sectorr
AP-SEC. No
N es tracta
a d’aportacio
ons consolidables atès
s que aquesstes entitatss no s’inclou
uen dins de
e
cap períme
etre de conssolidació i no
n adjunten
n el seu pres
ssupost.
Aplicació 8
876.0001 Aportacions de capital i altres fon
ns propis a altres
a
entita
ats participa
ades
Aplicació 876.0002
8
Aportacions a fons pro
opis del Consorci Centtre Internaccional d’Inve
estigació de
e
Recursos Costaners
C
Aplicació 876.0004
8
Aportacions a fons pro
opis del Consorci Bada
alona Sud
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Aplicació 8
876.0006 Aportacions a fons pro
opis del Consorci del Gran
G
Teatre
e del Liceu
Aplicació 876.0007
8
Aportacions a fons pro
opis del Consorci de la
a Fira Intern
nacional de Barcelona
Aplicació 876.0008
8
Aportacions a fons pro
opis d’Avalis de Catalu
unya, SGR
Inclou les aportacions
a
s de capital a Avalis de
e Catalunya
a, SGR, amb l’objecte d
de dotar la societat de
e
recursos suficients pe
er al desenvvolupament de la seva activitat (co
oncessió d’a
avals)
Aplicació 876.0009
8
Aportacions a fons prropis del Consorci
C
Barcelona Supercomputiing Center-Centre Naccional de Su
upercomputació
Aplicació 876.0010
8
Aportacions a fons prropis del Co
onsorci construcció, eq
quipament i explotació
ó
del Laboratori de Llum
m Sincrotó
Concepte 879. Aporrtacions exttraordinàries de la Ge
eneralitat i de
d la resta del sectorr públic perr
comp
pensar pèrd
dues acumu
ulades d’exe
ercicis ante
eriors
ats en aque
est conceptte de desp
pesa estan adreçats a compensar pèrduess
Els importts consigna
acumulade
es de les entitats
e
del sector públlic i, en con
nseqüència
a, no tenen caràcter co
onsolidable
e
atès que les entitats receptoress no els po
oden incorporar en el seu pressu
upost inicial (només a
través d’u
una modificcació poste
erior) perqu
uè es tracta d’ingresssos que ffinancen de
espeses ja
a
executades en exerciccis anteriorss.
Aplicació 879.0001
8
Aportacions extraordinàries de la
a Generalittat i de la rresta del se
ector públicc
per compensar pèrdue
es acumula
ades d’exerccicis anterio
ors
(xxxx corre
Aplicació 879.xxxx
8
espon al cod
di de l’entita
at, segons l’article 3.1.a
a.1 i a.2 de l’ordre)
ARTICLE 89. ALTRES VARIAC
CIONS D’AC
CTIUS FINA
ANCERS
Concepte 890. Altres variacionss d’actius financers
es aquelles despeses generadess amb l’adq
quisició d’acctius financcers no incllosos en la
a
Inclou tote
resta d’aqu
uest capítol.
CAPÍTOL 9. VARIAC
CIÓ DE PA
ASSIUS FIN
NANCERS
Amortitzacció de deuttes emesoss, contrets o assumits
s per la Ge
eneralitat i els seus organismes
o
s
públics, ja siguin en euros
e
o en divises,
d
ja siiguin a curt o a llarg termini.
ARTICLE 90. AMOR
RTITZACIÓ
Ó DEUTE PÚ
ÚBLIC EN EUROS
E
Concepte 900. Canccel·lació de deute públic en euros
pus de deu
ute en euro
os, a curt i a llarg term
mini, docum
mentat en tíítols valors,,
Cancel·lacció de tot tip
anotacionss en compte
e o qualsevo
ol altre document que formalmentt el reconeg
gui.
ARTICLE 91. AMOR
RTITZACIÓ
Ó PRÉSTEC
CS I ALTRE
ES CRÈDITS
S EN EURO
OS
uelles desp
peses per al
a retorn de
els préstec
cs i altres crèdits
c
en euros. Els conceptess
Inclou aqu
diferencien
n entre els obtinguts
o
dins o fora de
el sector pú
úblic i entre operacionss a curt i llarrg termini.
Concepte 910. Canccel·lació de préstecs en
n euros del sector púb
blic a llarg te
ermini
uros que s’h
han obtingut dins del m
mateix secto
or públic de
e
Cancel·lacció dels présstecs i besttretes en eu
la Generallitat en ope
eracions de
e reemborsa
ament supe
erior a un any.
a
Per tant, també inclourà elss
imports a retornar
r
en un període
e igual o infe
erior a un any per canccel·lar els p
préstecs obttinguts amb
b
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un termini de reemb
borsament superior
s
a l’any que, en canvi, en la comptabilitat fin
nancera ess
reclassifiqu
uen de llarrg a curt termini.
t
Elss imports que
q
s’imputten en les aplicacion
ns d’aquestt
concepte són
s totalme
ent consolid
dables amb el correspo
onent ingrés que rep l’entitat que
e ha atorgatt
el préstec o la bestretta.
Aplicació 9
910.0001 Cancel·lació
C
ó de présteccs en euros d’ens del sector
s
públicc a llarg term
mini
Aplicació 910.xxxx
9
(xxxx corre
espon al cod
di de l’entita
at, segons l’article 3.1.a
a.1 de l’ordre)
Concepte 911. Canccel·lació de préstecs i altres
a
crèditts en euros del sector públic a currt termini
e
Cancel·lació de présstecs i altrres crèdits en euros contrets en operacions amb termini de
ament igual o inferior a un any, i obtinguts
o
de
el sector públic de la G
Generalitat. No inclourà
à
reemborsa
en cap cass els imports a retornarr en un període igual o inferior a un
u any per cancel·lar els
e préstecss
obtinguts amb
a
un term
mini de reem
mborsamentt superior a un any, que
e en compta
abilitat finan
ncera sí que
e
es reclassifiquen de lla
arg a curt te
ermini. En qualsevol cas no es con
nsignarà en pressupost inicial.
Aplicació 911.0001
9
Cancel·lació de présttecs i altres
s crèdits en euros de
el sector pú
úblic a curtt
termini
Aplicació 911.
9
xxxx (xxxx corre
espon al cod
di de l’entita
at, segons l’article 3.1.a
a.1 de l’ordre)
Concepte 912. Canccel·lació de préstecs i altres
a
crèditts en euros d’ens de fo
ora del sector públic a
llarg termini
etes que s’h
han obtingu
ut fora del sector
s
públiic de la Generalitat en
n
Cancel·lacció de préstecs i bestre
operacionss de reemb
borsament superior
s
a un
u any. Perr tant, tamb
bé inclourà els imports
s a retornarr
en un perííode igual o inferior a un any pe
er cancel·la
ar els préste
ecs obtingu
uts amb un termini de
e
reemborsa
ament superior a l’any que, en ca
anvi, que en
n la compta
abilitat finan
ncera es rec
classifiquen
n
de llarg a curt
c termini..
Cancel·lació de présttecs i altres
Aplicació 912.0001
9
s crèdits en
n euros d’e
ens de fora del sectorr
públic a llarg termini
Reemborsa
Aplicació 912.0002
9
ament de préstecs i be
estretes atorgades per altres administracionss
a llarg term
mini
Reemborsament de préstecs i bestretes en euros a llarg term
mini, contre
ets o assum
mits per la
a
Generalitat i els seuss organisme
es públics, i obtinguts principalme
ent de l’Adm
ministració de
d l’Estat o
d’organism
mes de la Un
nió Europea
a.
Concepte 913. Canccel·lació de préstecs en
n euros de fora del secctor públic a curt termin
ni
os contrets en operacions amb te
ermini de re
eemborsam
ment igual o
Cancel·lacció de préstecs en euro
inferior a un
u any, perr la Generalitat i les se
eves entitatts i obtingutts de fora d
del sector públic
p
de la
a
Generalitat. No inclou
urà en cap cas els imp
ports a reto
ornar en un període igu
ual o inferio
or a un anyy
per cancell·lar els pré
éstecs obtin
nguts amb un
u termini de
d reemborrsament superior a l’a
any, que en
n
comptabilittat financerra sí que es
e reclassifiiquen de lla
arg a curt termini. En
n qualsevol cas no ess
consignarà
à en pressupost inicial..
Aplicació 913.0001
9
Cancel·lació de préste
ecs i altres crèdits en euros de fo
ora del secttor públic a
curt termini
Reemborsa
Aplicació 913.0002
9
ament de préstecs i be
estretes atorgades per altres administracionss
a curt termini
Reemborsament de préstecs i bestretes en euros a curt term
mini, contre
ets o assum
mits per la
a
Generalitat i els seuss organisme
es públics, i obtinguts principalme
ent de l’Adm
ministració de
d l’Estat o
d’organism
mes de la Un
nió Europea
a.
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ARTICLE 92. AMOR
RTITZACIÓ
Ó DEUTE PÚ
ÚBLIC EN DIVISES
D
Concepte 920. Canccel·lació de deute públic en divises
pus de deute en divise
es, a curt i a llarg term
mini, docum
mentat en tíítols valors,,
Cancel·lacció de tot tip
anotacionss en compte
e o qualsevo
ol altre document que formalmentt el reconeg
gui.
ARTICLE 93. AMOR
RTITZACIÓ
Ó PRÉSTEC
CS I ALTRE
ES CRÈDITS
S EN DIVIS
SES
Concepte 930. Canccel·lació de préstecs en
n divises
mini, contrets o assum
mits per la Generalitat
G
i
Cancel·lacció de préstecs en divises, a curt o llarg term
els seus orrganismes públics.
p
ARTICLE 94. DEVO
OLUCIÓ DE
E FIANCES I DIPÒSITS
S
Concepte 940. Devo
olució de fia
ances rebud
des
Concepte 941. Devo
olució de dip
pòsits rebutts
ARTICLE 95. ALTRES VARIAC
CIONS DE PASSIUS FINANCERS
F
S
Concepte 950. Altres variacionss de passiu
us financers a llarg term
mini
s
q
qualsevol
altra variació
ó de passiuss financers a llarg term
mini que no
o
En aquest concepte s’inclourà
e concepte
es anteriorss.
pugui ser inclosa en els
us financers a curt term
mini
Concepte 951. Altres variacionss de passiu
s
q
qualsevol
altra variació
ó de passius financerss a curt term
mini que no
o
En aquest concepte s’inclourà
e concepte
es anteriorss.
pugui ser inclosa en els
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