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4. INFORMACIÓ ECONÒMICA 
 
 
4.1. El pressupost municipal 
 
151. Podria introduir en el següent quadre les dades del pressupost de despeses que li 
demanem? 
 

DESPESES 2003 
Previsió inicial  

Pressupost 
2003 

Previsió 
definitiva 

Pressupost 
2003 

Obligacions 
reconegudes  
Pressupost 

2003 

Pagaments 
realitzats 

Pressupost 
2003 

I. DESPESES DE PERSONAL                         
Art. 12 Personal funcionari                         
Art. 13+14 Altre personal                         
II. DESPESES DE BÉNS 
CORRENTS I SERVEIS 

                        

Art. 21 Reparacions, manteniment i 
conservació 

                        

227. Contractes prestació serveis                         
227.442 Escombraries i neteja                         
III. DESPESES FINANCERES                         
IV. TRANSFERÈNCIES 
CORRENTS                         

Art. 41a Organismes autònoms 
administratius 

                        

Art. 43a Organismes autònoms 
comercials 

                        

Art. 44a Empreses municipals                         
Art. 46a Entitats locals                         
463 a Mancomunitats                         
Art. 48a Entitats sense ànim de 
lucre 

                        

VI. INVERSIONS REALS                         
Art. 60 Nova en infraestructures                         
Art. 61 De reposició en 
infraestructures 

                        

Art. 62 Nova associada al 
funcionament                         

Art. 63 Reposició associada al 
funcionament 

                        

Art. 64 Inversions immaterials                         
Art. 68 Inversions béns patrimonials                         
Art. 69 Inversions en béns 
comunals 

                        

VII. TRANSFERÈNCIES DE 
CAPITAL 

                        

Art. 71 A Organismes autònoms 
administratius 

                        

Art. 7.3 A Organismes autònoms                         



comercials 

Art 78 A Entitats sense ànim de 
lucre 

                        

VIII. ACTIUS FINANCERS                         
IX. PASSIUS FINANCERS                         
Amortització llarg termini                         
Amortització curt termini                         
TOTAL DESPESES                         

 
 
152. Podria introduir en el següent quadre les dades de la classificació funcional del 
pressupost de despeses que li demanem? 
 

Despeses 2003. Classificació funcional 
Obligacions reconegudes 

 Cap.1  Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8 Cap. 9 Total 
funció 

Grup 1                                                       
Grup 2                                                       
Funció 2.2                                                        
Subfunció 
2.2.2 

                                                      

Subfunció 
2.2.3 

                                                      

Grup 3                                                       
Funció 3.1                                                       
Subfunció 
3.1.3 

                                                      

Funció 3.2                                                       
Subfunció 
3.2.1 

                                                      

Subfunció 
3.2.2 

                                                      

Subfunció 
3.2.3                                                       

Grup 4                                                       
Funció 4.1                                                       
Subfunció 
4.1.2 

                                                      

Subfunció 
4.1.3                                                       

Funció 4.2                                                       
Subfunció 
4.2.2 

                                                      

Subfunció 
4.2.3 

                                                      

Funció 4.3                                                       
Funció 4.4                                                       
Subfunció                                                       



4.4.1 

Subfunció 
4.4.2 

                                                      

Subfunció 
4.4.3 

                                                      

Funció 4.5                                                       
Subfunció 
4.5.1                                                       

Subfunció 
4.5.2 

                                                      

Subfunció 
4.5.3 

                                                      

Funció 4.6                                                       
Grup 5                                                       
Grup 6                                                       
Funció 6.1                                                       
Funció 6.2                                                       
Grup 7                                                       
Grup 8                                                       
Grup 9                                                       
Grup 0                                                       
Total capítol                                                       

 
153. Podria introduir en el següent quadre les dades relatives al pressupost d’ingressos 
que li demanem? 
 

INGRESSOS 2003 Previsió inicial  Previsió 
definitiva  

Drets 
reconeguts  

Recaptació 
líquida  

I. IMPOSTOS DIRECTES                         

112.00 IBI. Rústega                         

112.01 IBI. Urbana                         
113 Vehicles de tracció 
mecànica 

                        

114 IVTNU                         

130 IAE                          

II. IMPOSTOS INDIRECTES                         
282 Construccions, instal·lacions 
i obres 

                        

III. TAXES, PREUS PÚBLICS I 
ALTRES INGRESSOS 

                        

Taxes (art.31+32)                         

Art. 31. Taxes per serveis                         

Llicència obres/urbanístiques                         

Llicència obertura establiment                         

Recollida escombraries                         

Clavegueram                         

Subministrament aigua                         

Art. 32 Taxes per util. Privada                         



Guals                         

Art. 34 Preus públics per serveis                         
Art. 35 Preus públics util. 
Privada  

                        

Art. 36 Contribucions especials                         

Art. 39 Altres ingressos                         

Multes                         

396 Quotes urbanístiques     
IV TRANSFERÈNCIES 
CORRENTS 

                        

Art. 42 De l’Estat                         
420.00 Participació en els tributs 
de l’Estat                         

Art. 45 De Comunitats 
Autònomes 

                        

455 De l’Admin. Gral de la Com. 
Autònoma 

                        

Art. 46 D’Entitats Locals                         

462 De Diputacions                         

462 De Comarques                         

Art. 49 De l’Exterior                         
V. INGRESSOS 
PATRIMONIALS 

                        

VI. ALIENACIÓ D’INVERSIONS                         
VII. TRANSFERÈNCIES DE 
CAPITAL 

                        

Art. 72 De l’Estat                         
Art. 75 De Comunitats 
Autònomes 

                        

755 De l’Adm. Gral de la Com. 
Autònoma                         

Art. 76 D’Entitats Locals                         

761 De Diputacions                         

765 De Comarques                         

Art. 79 De l’exterior                         

VIII. ACTIUS FINANCERS                         

IX. PASSIUS FINANCERS                         

Crèdits a llarg termini                         

Crèdits a curt termini                         

TOTAL INGRESSOS                         
 
 
 
 
 
 
 
 



154. Podria introduir en el següent quadre les dades relatives al romanent de tresoreria 
que li demanem? 
 

ROMANENT DE TRESORERIA 2003 

(1) Deutors pendents de cobrament (+)       

Saldos de dubtós cobrament (-)       

(2) Creditors pendents de tresoreria       

(3) Fons líquids de tresoreria       

(4) Romanent tresoreria amb finançament afectat       

(1-2+3-4) Romanent de tresoreria per despeses generals       

 
155. Podria introduir en el següent quadre les dades relatives al resultat pressupostari que 
li demanem? 
 

RESULTAT PRESSUPOSTARI 2003 

(1) Drets reconeguts nets       

(2) Obligacions reconegudes netes       

(3) Resultat pressupostari       

(4) Desviacions positives de finançament       

(5) Desviacions negatives de finançament       

(6) Despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria       

(7) Resultat d’operacions comercials       

(8) Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7)       

 
156. Quines operacions de refinançament s’han realitzat en el present exercici? I en el 
darrer? [Si no n’han realitzat cap, deixi l’espai de resposta en blanc.] 
 

 2002  2003 

1       1       

2       2       

3       3       

 
157. Podria indicar si l’Ajuntament té actualment cap pla de sanejament? 
 

(1) Sí  

(2) No  

 
 
 



158. Hi ha hagut cap pla de sanejament al llarg de l’anterior mandat (1999 –2003)?  
 

(1) Sí  

(2) No  

 
159. Es preveu cap pla de sanejament?  
 

(1) Sí  

(2) No  

 
160. Podria introduir en el següent quadre les dades relatives a les ratios legals 
d’endeutament que li demanem? 
 

RATIS LEGALS D’ENDEUTAMENT 2003 

Estalvi net a 31- XII       

Anualitat teòrica dels préstecs a 31-XII       

Ingressos corrents consolidats a 31-XII       

Deute viu consolidat a 31-XII       

 
 
4.2. Sistema tributari 
 
161. Podria completar els següents quadres? 
 

a.- Impost sobre Béns Immobles                                         2003 

IBI Any del cadastre       

IBI Valor cadastral (urbana)       

IBI Base liquidable (urbana)       

IBI Tipus aplicat       

IBI Tipus màxim aplicable pel municipi       

IBI unitats tributàries       

IBI urbana recaptació en voluntària       

 
b.- Impost sobre Activitats Econòmiques   2003 

IAE tarifa mínima (sense cap recàrrec)*       

IAE coeficient de ponderació aplicat       

IAE quota resultant per increment coeficient de 
ponderació       

IAE quota definitiva       

IAE unitats tributàries       

IAE en recaptació voluntària       



*Suma de les tarifes mínimes aprovades pel Govern, sense aplicació de l’escala  
de coeficients màxims establerts per l’art. 88 de la Llei 39/1988, Reguladora de  
les Hisendes Locals. 

 

Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica 2003 

Vehicles tarifa mínima       

Vehicles quota total       

Vehicles unitats tributàries       

Vehicles coeficient poblacional màxim aplicable       

Vehicles recaptació voluntària       

 
d.- Taxa subministrament d’aigua 

Subministrament d’aigua quota total       

Subministrament d’aigua unitats tributàries       

Subministrament d’aigua en voluntària       

 
e.- Taxa recollida escombraries 

Recollida d’escombraries quota total       

Recollida d’escombraries unitats tributàries       

Recollida d’escombraries recaptació en voluntària       

 
f.- Taxa clavegueram 

Clavegueram quota total       

Clavegueram unitats tributàries       

Clavegueram recaptació en voluntària       

 
162. Es porten a terme estudis per tal d’establir la quantia de les taxes? 
 

(1) Sí  

(2) No  

(3) En alguns casos  

 
163. Es porten a terme estudis per tal d’establir la quantia dels preus públics? 
 

(1) Sí  

(2) No  

(3) En alguns casos  

 
 
 



164. Indiqui el seu acord o desacord respecte les afirmacions següents: 
[essent 1: Totalment d'acord, 2: Bastant d'acord, 3: Bastant en desacord, 4: Totalment en 
desacord]. 
 

 Totalment 
d'acord 

(1) 

Bastant 
d’acord 

(2) 

Bastant 
en 

desacord 
(3) 

Totalment 
en 

desacord 
(4) 

(1) Les revisions cadastrals són necessàries 
per augmentar la recaptació en l'IBI     

(2) Les revisions cadastrals són necessàries 
quan els tipus impositius són molt propers al 
màxim legal 

    

(3) Les revisions cadastrals són necessàries 
per aconseguir que paguin més els individus 
amb una major capacitat econòmica 

    

(4) Les revisions cadastrals són necessàries 
per aconseguir que individus amb la mateixa 
capacitat econòmica paguin aproximadament 
el mateix 

    

(5) Les revisions cadastrals generen rebuig 
dels ciutadans en general     

(6) Les revisions cadastrals generen rebuig de 
determinats grups de ciutadans  (tercera edat, 
promotors i constructors, etc.) 

    

(7) L'ajuntament no es planteja fer revisions 
cadastrals: aquestes només es fan quan ho 
proposa el centre de gestió cadastral 

    

 
165. Indiqui, si us plau, quin o quins tipus d'incentius fiscals especials a la creació de nous 
negocis i/o ocupació concedeix l'ajuntament. [En el cas que no en concedeixi cap, deixi 
l’espai de resposta en blanc i passi a la pregunta 30.] 
 

 Sí (1) No (2) 

1. S'intenta que els tipus impositius i taxes que poden afectar la 
creació d'ocupació no siguin massa elevats 

  

2. S'atorguen les bonificacions fiscals legals (Llei 
d'Acompanyament dels PGE 2004) 

  

3. S'atorguen subvencions per l'import d'una part o la totalitat 
d'alguns tributs locals (IAE, Taxa d'obertura d'establiments, etc.)   

4. Subvencions a fons perdut (per empresa, inversió, lloc de 
treball creat) 

  

5. Aportació de sòl   

6. Finançament d'infrastructures (p ex. urbanització, 
electrificació, etc.)   

7. Altres. 
Expliqui-les: 
      
 

 
 

 
 



 
 
166. Podria explicar breument els incentius fiscals especials senyalats a l’anterior 
pregunta? 
      
............................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................... 
 
167. S’aplica algun tipus de recàrrec sobre els habitatges no ocupats? 
 

(1) Sí      

(2) No       [passi a la pregunta 169] 

 
168. Podria indicar com funciona aquest recàrrec sobre els habitatges no ocupats? 
      
............................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................... 
 
169. En alguns casos, s’apliquen bonificacions a les taxes, preus públics i contribucions 
especials per motius de renda? 
 

(1) Sí      

(2) No       [passi a la pregunta 171] 

 
170. En quins casos? 
      
............................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................... 
 
171. Podria indicar si existeixen ordenances fiscals reguladores de taxes amb incidència 
ambiental? 
 

Taxa d’escombraries  

Taxa de clavegueram  

Taxes per ocupació de la via pública per aparcar (zones 
blaves) 

 

Altres (especificar)        

 
 
 
 
 
 



172. Podria indicar si s’han previst bonificacions o exempcions amb finalitat ambiental en 
les següents figures impositives? 
 

Impost sobre Béns Immobles  

Impost sobre Activitats Econòmiques  

Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica  

Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres  

Taxa d’escombraries  

Taxes per llicències urbanístiques  

Taxes per llicències d’activitat  

Altres (especificar): 
      
 

 

 
173. L’Ajuntament porta a terme de manera directa tot el procediment de gestió i 
recaptació de totes les figures tributàries? 
 

(1) Sí      [passi a la pregunta 176] 

(2) No        

 
174.  Quin altre ens intervé en el procediment de gestió i recaptació de les figures 
tributàries? 
 

(1) Diputació o ens depenent  

(2) Consell Comarcal  

(3) Ens cooperació administrativa  

(4) Altres 
Especifiqui’ls:       
...................................................................... 
...................................................................... 
 

 
 

 
175. Podria indicar quines figures i quines fases del procediment tributari es troben 
delegades en aquest altre ens? 
 
 

Gestió censal Gestió 
tributària 

Recaptació 
Inspecció 

Voluntària Executiva 
(1) IVTM      
(2) IBI      
(3) IAE      
(4) Plúsvalua*      
(5) Altres      
 
(6) Multes      
 
* Impost sobre el valor del terreny de naturalesa urbana (IVTNU) 



 
4.3. Gestió pressupostària 
 
176. Es realitza la classificació orgànica del pressupost? 
 

(1) Sí      

(2) No       [passi a la pregunta 178] 

 
177. Podria indicar a quin criteri obeeix la classificació orgànica del pressupost? 
 

(1) Programes  

(2) Centres de cost  

(3) Regidories  

(4) Àmbits de treball  

(5) Altres  

 
178. Quin és el màxim responsable d'elaborar el pressupost? 
 

(1) El secretari  

(2) L’interventor  

(3) Una persona/equip del departament d’Intervenció 
                                        Escala            A 
                                                               B 
                                                               C 
                                                               D 
                                                               Mixt 

 
          

 
 
 
 

(4) Altres   

 
179. Quin és l'estil de pressupostació que se segueix? Triï al quadre l’opció que s’avingui 
amb el seu cas. [Marqui només una de les opcions.] 
 

(1) El pressupost l'elaboren els serveis econòmics (interventor o gestor econòmic) 
i la intervenció dels polítics es produeix més tard  

(2) El pressupost l'elaboren els serveis econòmics (interventor o gestor econòmic) 
però els polítics ofereixen les orientacions inicials sobre el nivell total de despesa i 
els projectes pressupostats 

 

(3) El pressupost l'elaboren els polítics. L'interventor només li dona forma al final  

 
180. Podria citar els polítics que acostumen a estar implicats en la fixació de les grans 
línies de pressupostació. [Si és necessari, marqui més d’una opció] 
 

(1) Alcalde  

(2) Regidor d’Hisenda  

(3) Altres regidors de govern  



(4) Altres regidors consistori  

(5) Altres: 
Especifiqui’ls:  
      
 
 

 
 

 
181. Inici de la pressupostació en l’àmbit tècnic. Indiqui amb una creu aquelles 
afirmacions amb què està d’acord. [Si és necessari, marqui més d’una opció.] 
 

(1) Els centres gestors elaboren el seu pressupost i el remeten a l'interventor  

(2) L'encarregat de la seva elaboració (gestor econòmic, interventor) elabora 
les normes bàsiques i les tramet als centres gestors  

(3) L'interventor/ gestor econòmic elabora directament el pressupost de cada 
centre gestor  

(4) El pressupost es confecciona a partir de les dades de l’execució 
pressupostària de l’any anterior 

 

 
182. Elaboració del pressupost en el terreny tècnic; ús d'indicadors. Senyali amb una creu 
les afirmacions amb què està d’acord. [Si és necessari, marqui més d’una opció.] 
 

(1) L'interventor/ gestor econòmic empra indicadors d'activitat i costos unitaris 
per quantificar l'impacte pressupostari previst de determinats increments de 
servei 

 

(2) Els indicadors s'empren per discutir la consignació pressupostària entre 
interventor i centre gestor  

(3) S'incorporen indicadors d'aquest tipus a la memòria del pressupost  

(4) S'utilitzen els indicadors per elaborar un pressupost per programes  

(5) Es fa un seguiment dels indicadors en la fase d'execució del pressupost  

(6) S'han fet estudis de costos i/o elaborat indicadors d'activitat però no 
s'utilitzen en la pressupostació o en l’elaboració de les ordenances fiscals 

 

(7) Tot i no emprar actualment indicadors, es consideraria útil disposar 
d'aquest tipus d'informació en el futur 

 

 
 
183. Pressupostació en l’àmbit polític (negociació bilateral vs. multilateral). Senyali amb 
una creu l’opció amb què més coincideix. [Marqui només una de les opcions.] 
 

(1) L'interventor/ gestor econòmic elabora el pressupost agregant 
els pressupostos dels diferents centres gestors i el remet al ple 
per a la seva aprovació 

[Passi a la 
pregunta] 

(2) El pressupost elaborat per l'interventor/ gestor econòmic és 
només indicatiu i es sotmet a negociació  

 
 
 
 
 



184. La negociació del pressupost. Senyali amb una creu l’opció amb què està més 
d’acord. [Marqui només una de les opcions.] 
 

1. Hi ha una nova negociació bilateral entre interventor/ gestor econòmic i 
centre gestor, però amb presència de representants polítics que actuen com a 
intermediaris 

 

2. La negociació bilateral té lloc només a nivell polític, entre el regidor 
d'hisenda/alcalde i el regidor d'àrea corresponent 

 

3. La negociació no és bilateral  sinó multilateral. Es resolen a la vegada 
problemes de despesa que afecten a diferents regidories  

4. El procés de negociació inclou regidors dels grups de l’oposició  

5. No hi ha negociació. El pressupost és refet per un grup reduït de regidors 
i/o per l'Alcalde 

 

 
185. Sobre el paper dels actors que participen en aquesta negociació, indiqui si està 
d'acord amb les següents afirmacions [1: Totalment d'acord, 2: Bastant d'acord, 3: Bastant 
en desacord, 4: Totalment en desacord.] 
 

 Totalment 
d'acord 

(1) 

Bastant 
d’acord 

(2) 

Bastant 
en 

desacord 
(3) 

Totalmet 
en 

desacord 
(4) 

(1) A les negociacions bilaterals, els centres 
gestors defensen increments de despesa en les 
seves àrees 

    

(2) Quan els resultats els són desfavorables en 
primera instància, busquen el recolzament del 
regidor d'àrea o fins i tot, de l'alcalde 

    

(3) A les negociacions bilaterals, els regidors 
d'àrea defensen increments de despesa en les 
seves àrees 

    

(4) Els regidors d'àrea defensen més els 
increments de despesa en les seves àrees quan 
són d'un partit diferent del de l’alcalde 

    

(5) L'interventor (Cap de Gestió Econòmica) 
actua com a tècnic independent, aliè a la 
influència política 

    

(6) L’actuació de l’interventor en l'elaboració té 
com a objectiu evitar el descontrol posterior a la 
fase d'execució 

    

(7) La seva actuació en l'elaboració té com a 
objectiu aportar informació i assegurar la 
transparència del pressupost 

    

(8) Les previsions d'ingressos i de costos dels 
serveis són realitzades exclusivament per 
l'interventor, al marge de la influència política 

    



(9) El paper de l'interventor consisteix en retallar 
les demandes excessives dels centres gestors, 
de diferents regidors d'àrea, etc. 

    

 
186. Podria indicar qui realitza el paper de contenció de les demandes excessives de 
despesa el realitza? [Si és necessari, marqui més d’una opció.] 
 

(1) L’interventor  

(2) El regidor d'hisenda  

(3) L'alcalde  

(4) No el fa ningú  
 
187. Podria indicar com es realitza la contenció de la despesa. [Si és necessari, marqui 
més d’una opció.]  
 

(1) Fixant uns límits màxims i unes prioritats en l'inici del procés  

(2) Mitjançant retalls en les peticions en la negociació bilateral  

(3) Imposant l'autoritat del regidor d'hisenda/ alcalde en la negociació multilateral  

 
188. L’any 2003, hi ha hagut pròrroga pressupostària? 
 

(1) Sí      

(2) No       [passi a la pregunta 192] 

 
189. S'elaboren informes periòdics sobre l'estat de l'execució del pressupost? 
 

(1) Sí      

(2) No       [passi a la pregunta 192] 

 
190. Amb quina periodicitat s’elaboren informes sobre l’estat d’execució del pressupost? 
 

(1) Cada mes  

(2) Cada trimestre  

(3) Cada semestre  

(4) Sempre que se sol·liciti  
(5) Altres 
Especifiqui’ls: 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



191. Hi ha l'obligació de presentar els informes d’estat d’execució al Ple? 
 

(1) Sí  

(2) No  

 
192. Es pren/en alguna/es de les següents mesures, si la despesa supera la partida 
pressupostària però no el nivell de vinculació? Si no se’n pren cap, deixi l’espai de 
resposta en blanc. 
 

(1) Informació al centre gestor o al regidor d'àrea  

(2) Al regidor d'hisenda o a l'alcalde  

(3) Al Ple en l'informe d'execució  
 
193. Indiqui què es fa amb les factures registrades i comptabilitzades que arriben l'any 
corresponent a l'exercici pressupostari però que corresponguin a l'anterior: 
 

(1) Comptabilització a l'any en què arriben  

(2) Comptabilització a l'any corresponent  

(3) Modificació de crèdit  
(4) Altres 
Especifiqui’ls: 
 
 

 

 
194. Fent referència a la gestió de les despeses derivades d'un procés de compra: 
existeix en el seu ajuntament una comissió de compres o cap altre òrgan tècnic consultiu 
responsable de la definició de les normes i criteris de compres? 
 

(1) Sí  

(2) No  

 
195. Existeix una unitat de compres o cap altre òrgan responsable de gestionar i tramitar 
les compres de béns i serveis, segons normes i criteris que li fixi la comissió indicada? 
 

(1) Sí      

(2) No       [passi a la pregunta 197 ] 

 
196. Indiqui quines d'aquestes funcions realitza  la unitat de compres o l’òrgan 
responsable de gestionar i tramitar les compres. [Si és necessari, marqui més d’una 
opció.] 
 

(1) Gestió de les compres en les millors condicions de preu, descomptes, 
lliuraments, terminis i condicions de pagament 

 

(2) Creació i gestió de fitxers de proveïdors  

(3) Col·laboració en la confecció d'un pressupost de compres  



(4) Gestió directa amb proveïdors  

(5) Col·laboració, en el seu cas, amb l'emmagatzematge i distribució de 
materials 

 

 
197. Es fa una programació de consums en els contractes de subministrament? 
 

(1) Sí      

(2) No       [passi a la pregunta 199] 

 
198. Indiqui si realitzen la programació de consums per algun dels següents motius: 
 

(1) Perquè reporta avantatges en relació amb el preu  

(2) Per motius de simplificació administrativa  

(3) Garantia de subministrament  

(4) Estabilitat  

(5) Previsió de costos  
 
199. Descentralització de la gestió de la despesa. Indiqui si els directius/caps de servei 
porten a terme algunes de les accions següents .[Si és necessari, marqui més d’una 
opció.]  
 

(1) Es corresponsabilitzen amb la gestió pressupostària  
(2) Col·laboren en l'elaboració de l'avantprojecte del pressupost de l'àrea en què 
es troben 

 

(3) Controlen els crèdits pressupostaris que tenen assignats  
(4) Elaboren, registren i trameten les operacions de despesa que emanen de 
l'àrea o servei 

 

 
200. S'utilitza alguna de les següents fórmules per agilitzar la gestió de la despesa? [Si és 
necessari, marqui més d’una opció.] 
 

(1) Desconcentració i delegació de funcions  

(2) Acumulació de les fases d'execució de la despesa  

(3) Fiscalització a posteriori  

(4) Ordres de pagament que cal justificar  

(5) Agilització de la gestió pressupostària  

(6) Procediment d'execució de la despesa  
 
 


