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DESPESA ELEGIBLE PER A L’EXECUCIÓ D’ACTUACIONS CONSISTENTS EN RECURSOS ECONÒMICS CONCEDITS EN EL MARC DE LES MESES 
DE CONCERTACIÓ DEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALS 2012-2015” 
  
 

ÀMBIT DE 
CONCERTACIÓ 

ELEGIBILITAT D’ACORD CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA DE LA DESPESA 
[Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats locals] 

DESPESA CORRENT DESPESA DE CAPITAL 

GARANTIA DE LA 
PRESTACIÓ 

ADEQUADA DE 
SERVEIS PÚBLICS 

LOCALS 

 Capítol 1 – “despeses de personal”. 
 Capítol 2 – “despeses corrents en béns i serveis”. 
 Capítol 4 – “transferències corrents” per al finançament de 

serveis.  

____ 

MANTENIMENT 
D’EQUIPAMENTS I 

INFRAESTRUCTURES 

 Capítol 1 – “despeses de personal”: despeses derivades de 

la modalitat d’execució per administració, en cas que l’ens 

destinatari realitzi contractacions de personal laboral no 

permanent relacionat directament amb l’execució de l’obra, en 

els termes de l’article 15 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 

d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels 

preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en 

matèria de funció pública.  

 Capítol 2 – “despeses corrents en béns i serveis”: quan 

estiguin relacionades amb reparacions, manteniment i 

conservació de béns.  

 Capítol 4 – “transferències corrents”: aportacions a tercers per 

al manteniment d’equipaments i d’infraestructures. 

 

 Capítol 6 – “inversions reals”: contractació d’estudis i treballs tècnics relacionats 

amb l’actuació (com per exemple, pagament d’honoraris, redacció de projectes o 

direccions d’obra) així com també, despeses en inversions de caràcter immaterial o 

aquelles altres relatives a inversions de reposició. 

 
 Capítol 7 – “transferències de capital”: aportacions a tercers per al finançament 

d’inversions de reposició. 
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ÀMBIT DE 
CONCERTACIÓ 

ELEGIBILITAT D’ACORD CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA DE LA DESPESA 
[Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats locals] 

DESPESA CORRENT DESPESA DE CAPITAL 

REFORÇAMENT DE LA 
SOLVÈNCIA DE LES 
FINANCES LOCALS 

 Capítol 3 – “despeses financeres”: pagament d’ interessos de 
préstecs de l’ens local destinatari.  

 Capítol 2: “despeses corrents en béns i serveis”. 
 Capítol 4 – “transferències corrents”.  

 Capítol 6 – “inversions reals”: inversions executades per l’ens local 

destinatari a càrrec de les anualitats 2010 i 2011 amb dèficit de finançament. 

 Capítol 7 – “ transferències de capital”. 

 Capítol 9 – “passius financers”: amortització anticipada del deute. 
 
 

CREACIÓ 
D’EQUIPAMENTS I 

INFRAESTRUCTURES 

 Capítol 1 – “despeses de personal”:  despeses derivades de la 

modalitat d’execució per  administració, en cas que l’ens 

destinatari realitzi contractacions de personal laboral no 

permanent relacionat directament amb l’execució de l’obra, en els 

termes de l’article 15 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, 

pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de 

determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció 

pública. 

 

 Capítol 6 – “inversions reals”: contractació d’estudis i treballs tècnics 

relacionats amb l’actuació (com per exemple, pagament d’honoraris, redacció 

de projectes, direccions d’obra) i aquelles altres relatives a nova inversió. 

 Capítol 7 – “transferències de capital”: aportacions a tercers per al 

finançament de noves inversions.  

 

 


