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1 Despeses de personal
10 Despeses de personal d’alts càrrecs
100 Retribucions bàsiques i altres remuneracions de càrrecs electius
11 Despeses de personal eventual de gabinets
110 Retribucions bàsiques i altres remuneracions personal eventual Gabinets
12 Personal funcionari
120 Retribucions bàsiques del personal funcionari
121 Retribucions complementàries del personal funcionari
122 Retribucions en espècie del personal funcionari
124 Retribucions de funcionaris en pràctiques
13 Despeses de personal laboral
130 Retribucions bàsiques del personal laboral fix
13000 Retribucions bàsiques del personal laboral fix
13001 Altres remuneracions del personal laboral fix
131 Retribucions bàsiques del personal laboral eventual
14 Altres despeses de personal
141 Retribucions d’altre personal
15 Incentius al rendiment
150 Incentius a la productivitat
151 Gratificacions
152 Paga d’assistència
153 Paga compensació
154 Substitucions i suport
155 Incentius serveis prestats
16 Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l’empresa
160 Quotes socials
16000 Seguretat social
16006 Assistència mèdic-farmacèutica a funcionaris
161 Prestacions socials
16103 Pensions excepcionals
16104 Indemnitzacions per jubilacions anticipades a personal laboral
16105 Pensions a càrrec de l’Entitat
16107 Assistència mèdico-farmacèutica a pensionistes
162 Despeses socials de funcionaris i personal no laboral
16200 Formació i perfeccionament del personal funcionari
16201 Economat i menjadors per a funcionaris
16202 Transport de personal funcionari
16204 Acció social destinada al personal funcionari
16205 Assegurances del personal funcionari
163 Despeses socials de personal laboral
16300 Formació i perfeccionament del personal laboral
16301 Economat i menjadors per al personal laboral
16302 Transport de personal laboral
16304 Acció social destinada al personal laboral
16305 Assegurances del personal laboral
164 Complement familiar personal funcionari en actiu
2 Despeses de béns corrents i serveis
20 Lloguers
20000 Lloguer terrenys i béns naturals
20200 Lloguers d’edificis i altres construccions
20300 Lloguer de maquinària, instal·lacions i utillatge
20400 Lloguer de material de transport
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20500 Lloguer de mobiliari i estris
20600 Lloguer d'equips per a processos d’informació
20900 Altres lloguers d'immobilitzat material
21 Reparacions, manteniment i conservació
210 Infraestructura i béns naturals
21000 Manteniment d'infraestructura i béns naturals
21001 Manteniment i conservació de béns naturals. Ripoll i Rodal
212 Edificis i altres construccions
21200 Manteniment d’edificis i altres construccions
21201 Reparacions d’edificis i altres construccions
213 Maquinària, instal·lacions i utillatge
21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge
214 Material de transport
21400 Reparacions del material de transport
21401 Manteniment i conservació del material de transport
215 Mobiliari i estris
21500 Manteniment del mobiliari i dels estris
216 Equipaments per a processos d'informació
21600 Manteniment de l’equipament per a processos informàtics
21800 Altres manteniments
219 Altre immobilitzat material
21900 Compra de material per reparacions i manteniments
21901 Compra de material per jardineria
22 Material, subministraments i altres
220 Material d’oficina
22000 Material d’oficina no inventariable
22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions
22002 Material informàtic no inventariable
22003 Mobiliari i petits equips
22004 Impresos i formularis
22009 Altre material no inventariable
22010 Material d’oficina
221 Subministraments
22100 Energia elèctrica
22101 Aigua
22102 Gas
22103 Combustibles i carburants
22104 Vestuari
22105 Productes alimentaris
22106 Manutenció d’animals
22107 Productes farmacèutics
22108 Productes de neteja
22109 Compra d'altres materials
22110 Equips auto - protecció
222 Comunicacions
22200 Comunicacions telefòniques
22201 Comunicacions postals
22202 Comunicacions telegràfiques
22203 Comunicacions per tèlex i telefax
22204 Comunicacions informàtiques
22300 Transports
22400 Primes d’assegurances
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22409 Altres assegurances
22500 Tributs
22600 Despeses diverses
22601 Atencions protocol·làries i representatives
22602 Publicitat i propaganda
2260200 Difusió d'activitats, premsa i ràdio
2260201 Informació municipal i comunicació
2260202 Publicacions
2260203 Promoció d'activitats
2260204 Publicació anuncis oficials
22603 Despeses jurídiques
22604 Despeses especials de funcionament
22605 Despeses especials de funcionament
22606 Reunions i conferències
22607 Festes populars
22608 Despeses d'organització
22609 Altres despeses especials funcionament
22610 Despeses Pla de Barris
227 Treballs  realitzats per altres empreses
2270000 Neteja
2270001 Contractes de neteja
22701 Seguretat
22702 Valoracions i peritatges
22704 Custòdia, dipòsit i magatzematge
22705 Processos electorals
22706 Estudis i treballs tècnics
22707 Altres treballs
2270701 Altres treballs
2270702 Altres treballs
22708 Serveis de recaptació a favor de l’entitat
22709 Treballs realitzats per altres empreses
23 Indemnitzacions per raons del servei
230 Dietes
23000 Dietes de càrrecs electius
23001 Dietes del personal
23002 Despeses de representació
231 Locomoció
23100 Locomoció
233 Altres indemnitzacions
23300 Altres indemnitzacions
3 Despeses financeres
30 Despeses financeres del deute interior
300 Interessos del deute interior
301 Despeses d’emissió, modificació i cancel·lació de deute interior
31 Interessos de préstecs de l’interior
310 Interessos de préstecs de l’interior
31000 Interessos de préstecs a llarg termini d’ens públics
31001 Interessos de préstecs a llarg termini entitats financeres
31002 Interessos de préstecs a curt termini
31100 Despeses de formalització, modificació i cancel·lació préstecs interiors
32 Despeses financeres del deute exterior
320 Interessos de deute exterior
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321 Despeses d’emissió, modificació i cancel·lació de deute exterior
322 Diferències de canvi d’operacions de deute exterior
33 Despeses financeres de préstecs de l’exterior
330 Interessos de préstecs de l’exterior
33000 Interessos de préstecs de l’exterior
331 Despeses de formalització, modificació i cancel·lació préstecs exteriors
33100 Despeses de formalització, modificació i cancel·lació préstecs exteriors
332 Diferències de canvi de préstecs a l’exterior
34 Despeses financeres de dipòsits, fiances i altres
342 Interessos de demora de dipòsits, fiances i altres
34200 Interessos de demora de dipòsits, fiances i altres
349 Altres despeses financeres
34900 Altres despeses financeres
4 Transferències corrents
40 Transferències corrents a l’administració general de l’entitat local
40000 Transferències corrents a l’administració general de l’entitat local
41 Transferències corrents a organismes autònoms administratius de l’entitat local
41000 Transferències corrents a organismes autònoms administratius de l’entitat local
42 Transferències corrents a l’estat
42000 Transferències corrents a l’Administració general de l’Estat
42100 Transferències corrents a Organismes autònoms administratius de l’Estat
42200 Transferències corrents a la Seguretat Social
42300 Transferències corrents a organismes comercials, industrials i financers de l’Estat
42400 Transferències corrents a empreses i altres ens de l’Estat
43 Transferències corrents a Organismes autònoms i comercials o anàlegs de l’entitat local
43000 Transferències corrents a Organismes autònoms i comercials o anàlegs de l’entitat local
44 Transferències corrents a empreses de l’entitat local
44000 Aportacions a societats mercantils municipals o provincials
44100 Aportacions a Promoció Econòmica de Sabadell - subvencions
44900 Altres transferències corrents
45 Transferències corrents a la Generalitat de Catalunya
45000 Transferències corrents a l’administració general de la Generalitat de Catalunya
45100 Transferències corrents a organismes autònoms administratius Generalitat de Catalunya
45300 Transferències corrents a organismes autònoms comercials o anàlegs Generalitat
45400 Transferències corrents a empreses i altres ens públics de la Generalitat
46 Transferències corrents a entitats locals
46100 Transferències corrents a la Diputació de Barcelona
46200 Transferències corrents a ajuntaments
46300 Transferències corrents a mancomunitats
46400 Transferències corrents a àrees metropolitanes
46500 Transferències corrents a consells comarcals
46600 Transferències a altres entitats que agrupin municipis
46700 Transferències corrents a consorcis
46701 Transferències corrents a consorcis
46800 Transferències corrents a entitats locals menors
47 Transferències corrents a empreses privades
47000 Transferències corrents a empreses privades
48 Transferències a famílies i institucions sense ànim de lucre
48000 Atencions benèfiques i assistencials
48100 Premis, beques i pensions d’estudi i investigació
48200 Transferències corrents institucions sense ànim de lucre
48201 Transferències corrents institucions sense ànim de lucre
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48202 Transferències corrents sense ànim de lucre
48203 Transferències corrents a biblioteques escolars
48300 Subvencions i aportacions institucionals
48600 Convenis i subvencions
48800 Transferències Pla de Barris
48900 Altres transferències
49 Transferències corrents a l’exterior
490 Transferències corrents a l’exterior
6 Inversions reals
60 Inversions noves en infraestructura i béns destinats ús general
600 Inversió nova en terrenys d’ús general
60000 Compra de sòl i edificis
60001 Compra de sòl i edificis
60002 Compra de sòl i edificis
601 Inversió nova en infraestructura
60100 Inversió nova en infraestructura
60101 Inversió nova en infraestructura
60102 Inversió nova en infraestructura
60103 Inversió nova en infraestructura
60104 Inversió nova en infraestructura
60105 Inversió nova en infraestructura
60106 Inversió nova en infraestructura
60107 Inversió nova en infraestructura
60108 Inversió nova en infraestructura
60109 Inversió nova en infraestructura
60110 Inversió nova en infraestructura
60111 Inversió nova en infraestructura
602 Altres inversions noves en infraestructura
60200 Altres inversions noves en infraestructura
60201 Altres inversions noves en infraestructura
60202 Altres inversions noves en infraestructura
60203 Altres inversions noves en infraestructura
60204 Altres inversions noves en infraestructura
60205 Altres inversions noves en infraestructura
60206 Altres inversions noves en infraestructura
60207 Altres inversions noves en infraestructura
60208 Altres inversions noves en infraestructura
60209 Altres inversions noves en infraestructura
61 Inversions de reposició en infraestructura i béns destinats a l’ús general
610 Inversions en terrenys
611 Inversió de reposició en infraestructura
61100 Inversió de reposició en infraestructura
61101 Inversió de reposició en infraestructura
61102 Inversió de reposició en infraestructura
61103 Inversió de reposició en infraestructura
61104 Inversió de reposició en infraestructura
61105 Inversió de reposició en infraestructura
61106 Inversió en reposició en infraestructura
61107 Inversió de reposició en infraestructura
61108 Inversió de reposició en infraestructura
61109 Inversió de reposició en infraestructura
612 Altres inversions de reposició en infraestructura
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61200 Altres inversions de reposició en infraestructura
61201 Altres inversions de reposició en infraestructura
61202 Altres inversions de reposició en infraestructura
61203 Altres inversions de reposició en infraestructura
61204 Altres inversions de reposició en infraestructura
61205 Altres inversions de reposició en infraestructura
61206 Altres inversions de reposició en infraestructura
61207 Altres inversions de reposició en infraestructura
61208 Altres inversions de reposició en infraestructura
61209 Altres inversions de reposició en infraestructura
62 Inversió nova associada al funcionament operatiu del servei
620 Inversió en terrenys i béns naturals associats al funcionament del servei
621 Inversió nova en equipaments i edificis diversos
62100 Inversió nova en equipaments i edificis diversos
62101 Inversió nova en equipaments i edificis diversos
62102 Inversió nova en equipaments i edificis diversos
62103 Inversió nova en equipaments i edificis diversos
62104 Inversió nova en equipaments i edificis diversos
62105 Inversió nova en equipaments i edificis diversos
62106 Inversió nova en equipaments i edificis diversos
62107 Inversió nova en equipaments i edificis diversos
62108 Inversió nova en equipaments i edificis diversos
62109 Inversió nova en equipaments i edificis diversos
622 Inversió nova en edificis i altres construccions
62200 Inversió nova en edificis i altres construccions
62201 Inversió nova en edificis i altres construccions
62202 Inversió nova en edificis i altres construccions
62203 Inversió nova en edificis i altres construccions
62204 Inversió nova en edificis i altres construccions
62205 Inversió nova en edificis i altres construccions
62206 Inversió nova en edificis i altres construccions
62207 Inversió nova en edificis i altres construccions
62208 Inversió nova en edificis i altres construccions
62209 Inversió nova en edificis i altres construccions
623 Inversió nova en maquinària, instal·lacions i utillatge
62300 Inversió nova en maquinària, instal·lacions i utillatge
62301 Inversió nova en maquinària, instal·lacions i utillatge
624 Inversió nova en material de transport
62400 Inversió nova en material de transport
625 Inversió nova en mobiliari i estris
62500 Inversió nova en mobiliari i estris
62501 inversió nova en equips d'oficina
626 Inversió nova en equips per a processos informàtics
62600 Inversió nova en equips per a processos informàtics
627 Inversió nova en projectes complexos
62700 Inversió nova en projectes complexos
628 Inversió nova en fons documental
62800 Inversió nova en fons documental
629 Altres inversions noves associades al funcionament del servei
62900 Altres inversions noves associades al funcionament del servei
62901 Altres inversions noves associades al funcionament del servei
63 Inversió de reposició associada al funcionament operatiu dels serveis
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630 Inversió de reposició en terrenys i béns naturals associats al funcionament dels serveis
631 Inversió de reposició en equipaments i edificis diversos
63100 Inversió de reposició en equipaments i edificis diversos
63101 Inversió de reposició en equipaments i edificis diversos
63102 Inversió de reposició en equipaments i edificis diversos
63103 Inversió de reposició en equipaments i edificis diversos
63104 Inversió de reposició en equipaments i edificis diversos
63105 Inversió de reposició en equipaments i edificis diversos
63106 Inversió de reposició en equipaments i edificis diversos
63107 Inversió de reposició en equipaments i edificis diversos
63108 Inversió de reposició en equipaments i edificis diversos
63109 Inversió de reposició en equipaments i edificis diversos
632 Inversió de reposició en edificis i altres construccions
63200 Inversió de reposició en edificis i altres construccions
63201 Inversió de reposició en edificis i altres construccions
63202 Inversió de reposició en edificis i altres construccions
63203 Inversió de reposició en edificis i altres construccions
63204 Inversió de reposició en edificis i altres construccions
63205 Inversió de reposició en edificis i altres construccions
63206 Inversió de reposició en edificis i altres construccions
63207 Inversió de reposició en edificis i altres construccions
63208 Inversió de reposició en edificis i altres construccions
63209 Inversió de reposició en edificis i altres construccions
633 Inversió de reposició en maquinària, instal·lacions i utillatge
63300 Inversió de reposició en maquinària, instal·lacions i utillatge
634 Inversió de reposició en material de transport
63400 Inversió de reposició en material de transport
635 Inversió de reposició en mobiliari i estris
63500 Inversió de reposició en mobiliari i estris
636 Inversió de reposició en equips per a processos informàtics
63600 Inversió de reposició en equips per a processos informàtics
637 Inversió de reposició en projectes complexos
63700 Inversió de reposició en projectes complexos
64 Despeses en inversions de caràcter immaterial
640 Despeses en inversions de caràcter immaterial
64000 Despeses en inversions de caràcter immaterial
68 Despeses en inversions de béns patrimonials
680 Adquisició de terrenys i béns naturals
68000 Adquisició de terrenys i béns naturals
682 Inversió immaterial en edificis i altres construccions
683 Inversió immaterial en maquinària, instal·lacions i utillatge
684 Inversió immaterial en material de transport
685 Inversió immaterial en mobiliari i estris
686 Inversió immaterial en equips per a processos d’informació
687 Inversió immaterial en projectes complexos
69 Inversions en béns comunals
690 Inversions en terrenys i béns naturals comunals
692 Inversió en infraestructures comunals
7 Transferències de capital
70 Transferències de capital a l’Administració general de l’Entitat local
700 Transferències de capital a l’Administració general de l’Entitat local
71 Transferències de capital a Organismes autònoms administratius de l’Entitat local
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710 Transferències de capital a Organismes autònoms administratius de l’Entitat local
72 Transferències de capital a l’Estat
720 Transferències de capital a l’Administració general de l’Estat
721 Transferències de capital a Organismes autònoms de l’Estat
722 Transferències de capital a la Seguretat Social
723 Transferències de capital a Organismes autònoms comercials o anàlegs de l'Estat
724 Transferències de capital a empreses i altres Ens públics de l’Estat
73 Transferències de capital a Organismes autònoms comercials o anàlegs de l'Entitat local
730 Transferències de capital a Organismes autònoms comercials o anàlegs de l'Entitat local
74 Transferències de capital a empreses de l’Entitat local
740 Aportacions a societats mercantils, municipals o provincials
74000 Aportacions a societats mercantils, municipals o provincials
749 Altres transferències de capital a Organismes de l’administració local
75 Transferències de capital a la Generalitat de Catalunya
750 Transferències de capital a l’administració general de la Generalitat de Catalunya
751 Transferències de capital a Organismes autònoms administratius de la Generalitat
753 Transferències de capital a Organismes autònoms comercials o similars de la Generalitat
754 Transferències de cap a empreses i altres ens públics de la Generalitat de Catalunya
75500 Transferències de capital a la Generalitat de Catalunya
76 Transferències de capital a Entitats locals
761 Transferències de capital a diputacions
762 Transferències de capital a ajuntaments
763 Transferències de capital a mancomunitats
764 Transferències de capital a àrees metropolitanes
765 Transferències de capital a comarques
766 Transferències de capital altres ens que agrupin municipis
767 Transferències de capital a consorcis
76700 Transferències de capital a consorcis
768 Transferències de capital a entitats locals menors
77 Transferències de capital a empreses privades
770 Transferències de capital a empreses privades
77000 Transferències de capital a empreses privades
78 Transferències de capital a famílies i institucions sense ànim de lucre
780 Transferències de capital a famílies i institucions sense ànim de lucre
78000 Transferències de capital a famílies i institucions sense ànim de lucre
79 Transferències de capital a l’exterior
790 Transferències de capital a l’exterior
8 Adquisició d’actius financers
80 Adquisició de deute del sector públic
800 Adquisició de deute del sector públic a curt termini
801 Adquisició de deute del sector públic a mig i llarg termini
81 Adquisició d’obligacions i bons fora del sector públic
810 Adquisició obligacions i bons fora del sector públic a curt termini
811 Adquisició obligacions i bons fora del sector públic a mig i llarg termini
82 Concessió de préstecs al sector públic
820 Concessió de préstecs al sector públic a curt termini
82000 Bestretes de caixa
821 Concessió de préstecs al sector públic a mig i llarg termini
83 Concessió de préstecs fora del sector públic
830 Concessió de préstecs fora del sector públic a curt termini
83000 Bestretes a funcionaris
831 Concessió de préstecs fora del sector púbica mig i llarg termini
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84 Constitució de dipòsits i fiances
840 Constitució de dipòsits
841 Constitució de fiances
85 Adquisició d’accions del sector públic
850 Adquisició d’accions d’empreses estatals
851 Adquisició d’accions d’empreses de la Generalitat de Catalunya
852 Adquisició d’accions d’empreses locals
85200 Adquisició d'accions d'empreses locals
86 Adquisició d’accions fora del sector públic
860 Adquisició d’accions fora del sector públic d’empreses nacionals
86000 Adquisició d'accions fora del sector públic d' empreses nacionals
861 Adquisició d’accions fora del sector públic d’empreses estranger
9 Passius financers
90 Amortització de deute interior
901 Amortització de deute interior a mig i llarg termini
91 Amortització de préstecs de l’interior
910 Amortització préstecs a curt termini d’ens sector públic
91000 Amortització préstecs a curt termini d’ens sector públic
911 Amortització préstecs a mig i llarg termini ens sector públic
91100 Amortització préstecs a llarg termini d’ens públics
912 Amortització préstecs a curt termini de fora sector públic
91200 Amortització préstecs a curt termini de fora sector públic
913 Amortització préstecs a mig i llarg termini d’ens fora sector públic
91300 Amortització préstecs a llarg termini entitats financeres
92 Amortització de deute exterior
921 Amortització de deute exterior a mig i llarg termini
93 Amortització de préstecs de l’exterior
930 Amortització préstecs de l’exterior a curt termini
93000 Amortització préstecs de l’exterior a curt termini
931 Amortització préstecs exterior a mig i llarg termini
93100 Amortització de préstecs a llarg termini entitats financeres de l'exterior
94 Devolució de dipòsits i fiances
940 Devolució de dipòsits
941 Devolució de fiances
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