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S’ha aprovat una nova estructura pressupostària, que ja cal aplicar en el pressupost del 2010. 
 
Ho regula l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s’aprova l’estructura dels 
pressupostos de les entitats locals i que substitueix i deroga l’Ordre del Ministerio de Economía y 
Hacienda de 20 de setembre de 1989, que és la que aplicàvem fins ara. 
   
Els principals canvis són: 
   
1) La partida pressupostària (orgànic + funcional + econòmic) passa a denominar-se APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA. 
 
2) Les despeses de les entitats locals es classificaran amb els següents criteris: 
a. Per programes (abans funcional) 
b. Per categories econòmiques 
c. Opcionalment, per unitats orgàniques 
 
3) L’APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA es defineix, al menys, com la conjunció de les classificacions per 
programes i econòmica. En el cas, com és a Sabadell, que s’utilitzi classificació orgànica, serà la 
conjunció de les classificacions orgànica, per programes i econòmica 
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4) La classificació o unitats orgàniques no canvien pel pressupost del 2010, ja que no ha variat 
l’estructura de l’Ajuntament 
 
5) La classificació per programes (abans funcional) ordena les despeses segons la seva finalitat i els 
objectius que, amb aquestes finalitats, es volen aconseguir. 
 
6) L’ordre ministerial distingeix dins de la classificació per programes:  
a. Àrees de despesa (1 dígit) 
b. Polítiques de despesa (2 dígits) 
c. Grups de programes (3 dígits) 
d. Programes (4 dígits) 
e. Subprogrames (5 dígits) 
A l’Ajuntament treballem a nivell de 5 dígits 

 
 
 

7) Les àrees de despesa (abans grups de funció) que defineix l’ordre ministerial són: 
Àrea de despesa 1: Serveis públics bàsics 
Àrea de despesa 2: Actuacions de protecció i promoció social 
Àrea de despesa 3: Producció de béns públics de caràcter preferent 
Àrea de despesa 4: Actuacions de caràcter econòmic 
Àrea de despesa 9: Actuacions de caràcter general 
Àrea de despesa 0: Deute públic 
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8) Cal remarcar que la filosofia de les àrees de despesa canvia considerablement respecte als 10 
grups de funció que abans utilitzàvem. 
 
9) La classificació econòmica de les despeses ordena les despeses segons la seva naturalesa 
econòmica (és a dir les despeses es destinen a lloguers o a reparacions o a consums o a 
publicacions....) 
 
10)  L’ordre pressupostària determina tres grans tipus de despesa a nivell econòmica i 8 capítols, que 
no canvien respecte l’anterior estructura: 
 
1. Operacions corrents: 
� Capítol 1 – Despeses de personal 
� Capítol 2 – Despeses corrents en béns i serveis 
� Capítol 3 – Despeses financeres 
� Capítol 4 – Transferències corrents 
 
 
2. Operacions de capital: 
� Capítol 6 – Inversions reals 
� Capítol 7 – Transferències de capital 
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3. Operacions financeres: 
� Capítol 8 – Actius financers 
� Capítol 9 – Passius financers 
 
3) L’ordre ministerial no modifica l’estructura de la classificació econòmica:  
a. Capítol (1 dígit) 
b. Article (2 dígits) 
c. Concepte (3 dígits) 
d. Subconcepte (5 dígits) 
A l’Ajuntament treballem a nivell de 3, 5 i 7 dígits 
 
4) El que si que canvia l’Ordre Ministerial és la denominació i numeració d’alguns conceptes i 
subconceptes 
 
 
  
 
 


