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Exposició de motius 

 

La gestió de la tresoreria exigeix disposar d’instruments adequats que garanteixin la liquiditat 

suficient pel puntual pagament de les obligacions i optimitzi l’ús dels recursos financers. 

 

El Pla de Disposició de Fons és un instrument de planificació de la Tresoreria municipal, en el que 

es recolliran les quanties màximes dels pagaments a ordenar en cada moment, els criteris a aplicar 

en l’expedició de les ordres de pagament i l’ordre de prioritat en la realització dels mateixos. 

 

El Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les 

Hisendes Locals en el seu article 187 contempla l’existència, amb caràcter obligatori, del Pla de 

Disposició de Fons al disposar que l’expedició de les ordres de pagament s’acomodaran al Pla de 

Disposició de Fons que estableixi el President que, en tot cas, deurà recollir la prioritat de les 

despeses de personal y de les obligacions contretes en exercicis anteriors. 

 

L’article 65.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, afegeix que el pla de disposició de fons 

considerarà aquells factors que facilitin una eficient i eficaç gestió de la tresoreria de l’Entitat.  

 

Als articles 106 i 107 de la Llei General Pressupostaria, d’aplicació a les Entitats Locals en funció de 

la remissió continguda a l’article 194.3 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 

és contempla: 

 

Article 106, l’existència, amb caràcter obligatori, de un Pressupost Monetari, llur antecedent és el 

Pla de Disposició de Fons, anual al que haurà d’acomodar-se l’expedició de les ordres de 

pagament, i que te per objecte aconseguir una adequada distribució temporal dels pagaments i una 

correcta estimació de la necessitat d’endeutament. 

 

L’article 107 referit als criteris d’ordenació de pagaments, disposa que la quantia dels pagaments 

ordenats en cada moment s’ajustarà al Pressupost monetari i que en l’expedició de les ordres de 

pagament s’aplicaran criteris objectius, tals com la data de recepció, l’import de l’operació, aplicació 

pressupostaria i forma de pagament, entre d’altres. 

 

Així doncs, el Pla de Disposició de Fons es un instrument necessari per la gestió de la tresoreria i 

constitueix una eina eficaç per regular la liquiditat del sistema financer local. 

 

L’absència del Pla de Disposició de Fons suposa respectar la prelació radical establerta als articles 

135.3 de la Constitució Espanyola (despeses de naturalesa financera) i a l’article 187 del Reial 

Decret Llei 2/2004 (despeses de personal i obligacions contretes en exercicis anteriors) i, dins de les 

obligacions de l’exercici corrent, l’aplicació de l’article 74.2 de la Llei 30/1992, és a dir, el despatx 
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d’expedients per rigorós ordre d’incoació, exceptuant resolució motivada en contra. L’ordre 

d’incoació seria el de producció de la Fase “Reconeixement de l’Obligació”. 

 

Article 1. Àmbit d’aplicació. 

Aquest Pla de disposició de fons resultarà aplicable a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i els seus 

Organismes Autònoms. 

 

Article 2. Principis generals. 

a) El Pla de Disposició de Fons de la Tresoreria de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú te per 

objecte aconseguir una adequada distribució temporal dels pagaments acomodant-los a les 

disponibilitats de efectiu previstes a la Tresoreria Municipal que permeti una correcta estimació 

de les necessitats de endeutament de l’Ajuntament i l’optimització de l’ús dels recursos 

disponibles.  

b) La gestió dels fons integrants de la tresoreria, exceptuant disposició legal en contrari, es 

realitzarà sota el principi d’unitat de caixa amb la centralització de tots els fons i valors generats 

per operacions pressupostàries i per operacions no pressupostàries. S’ordena a la Tresoreria 

Municipal l’ús de tots els recursos dineraris disponibles per al pagament de les obligacions. 

c) La previsió d’ingressos sobre la que opera aquest Pla de Disposició de Fons és la continguda 

en el Pressupost Financer (de Tresoreria) per l’any 2016 que s’adjunta a aquest Pla (Annex I). 

d) El Pla de Disposició de Fons podrà ser revisat al llarg de l’exercici en funció de les 

modificacions produïdes a les disponibilitats liquides efectives o previstes de la Tresoreria. 

e) La quantia dels pagaments ordenats s’ajustarà al que disposa aquest Pla de Disposició de 

Fons. 

 

Article 3. Ordenació del pagament. 

Els pagaments pressupostaris per execució del pressupost de despeses, s’ordenaran per 

obligacions reconegudes amb càrrec a cadascun dels crèdits del pressupost de despeses, atenent 

al grau de vinculació amb que apareixen en els pressupostos aprovats, conforme als següents 

criteris: 

a) Els pagaments corresponents als crèdits del capítol I: Despeses de personal, capítol VIII: 

Actius financers per préstecs i bestretes al personal, capítol III: Despeses financeres i 

capítol IX: Passius financers, s’ordenaran atenen al reconeixement de l’obligació 

corresponent, donada la necessària execució pressupostaria dels mateixos en funció del 

respectius meritaments.  

b) Els pagaments corresponents als crèdits del capítol II: Despeses corrents en Bens i Serveis, 

capítol VI Inversions reals, s’ordenaran de forma que es complexi el disposat a l’article 
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216.4 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós 

de la Llei de Contractes del Sector Públic (en endavant TRLCSP) 

c) Els pagaments corresponents al capítol IV Transferències corrents i al capítol VII 

Transferències de Capital, se ordenaran en funció de la planificació de la Tresoreria, de tal 

forma que el pagament dels mateixos no impliqui l’impossibilitat de pagament dins dels 

terminis legalment establerts dels pagaments corresponents a la resta de capítols. 

d) Queden exceptuats de les limitacions assenyalades als apartats anteriors, els pagaments 

que s’hagin de realitzar en formalització (p.e. compensació de deutes) d’acord amb el que 

es disposa en la normativa reguladora del procediment pel pagament d’obligacions i els que 

corresponguin a despeses finançades amb ingressos afectats que, per disposició legal o per 

conveni, el seu finançament constitueixi tresoreria separada.  

 

Article 4. Prioritats en l’ordenació i execució material dels pagaments. 

a ) Prelació general de pagaments.  

Quan les disponibilitats de tresoreria, certes o estimades no permetin atendre el pagament de la 

totalitat de les obligacions vençudes i exigibles, s’estableixen amb caràcter general les següents 

prioritats en l’ordenació i execució material dels pagaments: 

Primer. Pagaments de les obligacions derivades de les operacions de crèdit a curt o llarg 

termini tramitades conforme als articles 48 a 55 del RDL 2/2004 pel que s’aprova el Text Refós 

de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 

Segon. Pagament de retribucions als empleats de l’entitat local per qualsevol concepte i dels 

membres de la Corporació, així com les prestacions socials realitzades en compliment d’una 

disposició legal o voluntàriament, els pagaments als sindicats corresponents a l’import retingut 

de la nòmina dels treballadors per qualsevol concepte, i els pagaments a favor dels organismes 

o jutjats corresponents a embargaments de la nòmina . 

Tercer. Pagament de les retencions, tributàries o de qualsevol tipus, practicades, els pagament 

de les aportacions de l’entitat als Règims de la Seguretat Social o altres especials, els derivats 

de la presentació d’autoliquidacions tributàries o de la notificació de liquidacions tributaries.  

(inclou els ajornaments o fraccionaments que es puguin sol·licitar) 

Quart. Devolucions de garanties o dipòsits constituïts en metàl·lic, els pagaments originats en 

actes ferms de devolució d’ingressos i els pagaments de tributs retinguts o repercutits a tercers. 

Cinquè. Els pagaments o dipòsits originats per l’execució de sentencies judicials, resolucions 

judicials fermes o terminació convencional de procediments judicials. 

Sisè. Els pagaments d’obligacions contretes en exercicis anteriors com contraprestació a les 

operacions comercials realitzades entre empreses i l’Administració, de conformitat amb el que 

disposa el TRLCSP 

Setè. Bestretes de caixa fixa i pagaments a justificar. 
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Vuitè. Els pagaments d’obligacions contretes en l’exercici corrent com contraprestació a les 

operacions comercials realitzades entre empreses i l’Administració, de conformitat amb el que 

disposa el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de 

la Llei de Contractes del Sector Públic 

Novè. Els pagaments d’obligacions derivades de transferències i subvencions ( amb 

independència de l’any de reconeixement de l’obligació). 

 

b) Excepcions a la prelació general de pagament 

Quan les disponibilitats de tresoreria, certes o estimades no permetin atendre el pagament de la 

totalitat de les obligacions vençudes i exigibles, s’estableixen amb caràcter general les següents 

prioritats en l’ordenació i execució material dels pagaments: 

 Reprogramació.  

Quan dels pressupostos de tresoreria és desprengui que les disponibilitats dineràries de 

l’entitat local no permetin atendre el puntual pagament de les retribucions del personal, 

quotes d’assegurances i prestacions socials obligatòries, retencions practicades en nomina 

o de les obligacions d’operacions de crèdit, podran realitzar-se ajustos en la programació 

dels pagaments fins aconseguir els recursos monetaris necessaris que permetin atendre 

aquelles obligacions. 

Serveis públics bàsics, actuacions de protecció social i ens vinculats. 

L’ordenador de pagaments, podrà ordenar el pagament d’obligacions alterant l’ordre de 

prelació establert a l’apartat tercer corresponents a despeses necessàries pel 

funcionament dels serveis públics basics i per actuacions de protecció social, així 

com els pagaments derivats de despeses de transferències o de cànons, que no 

estiguin coberts amb altres ingressos, a favor d’organismes autònoms locals, 

empreses publiques locals o gestors de serveis públics, en la quantia que l’ordenador 

de pagaments consideri necessària per que els esmentats ens puguin atendre els 

pagaments corresponents a les despeses de la naturalesa descrita als nivells primer a 

tercer d’aquest Pla de Disposició de Fons, deixant constància formal d’això en la 

corresponent ordre de pagament. 

i. Als efectes d’aquets apartat tindran la consideració de despeses necessàries pel 

funcionament dels serveis públics bàsics: 

 

1. Despeses de funcionament ordinari de les instal·lacions publiques, entre altres: 

− Assegurances 

− Despeses de consergeria. 

− Serveis jurídics externs  

− Despeses de formació i compra de material de consulta pel personal. 

− Despeses de manteniment instal·lacions municipals. 

− Subministraments energètics de qualsevol naturalesa, 
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− Subministrament de telèfon, internet,  

− Serveis de missatgeria 

− Neteja d’edificis públics  

− Lloguer d’immobles  

− Subministrament material d’oficina o de consulta i equipaments oficina 

(inclosos els informàtics, llicències, manteniment, hardware i software). 

− Despeses d’enviament per correu  

− Publicacions a diaris per anuncis oficials 

 

2. Despeses de manteniment i normal funcionament dels serveis públics, entre 

d’altres: 

− Enllumenat públic 

− Serveis de jardineria 

− Neteja de la via publica i recollida d’escombraries, 

− Servei de transport públic 

− Gestió i organització centres cívics 

− Serveis de renting o leasing. 

 

ii.  Als efectes d’aquets apartat tindran la consideració tindran la consideració de      

actuacions de protecció social: 

− Serveis professionals: psicologia, mediació, etc. 

− Serveis d’acolliment familiar  

− Servei de teleassistència 

− Gestió economat protecció social 

− Pagament a Justificar per ajuts a les famílies d’urgència social i pobresa 

energètica 

− Serveis violència masclista i prevenció drogo-dependència 

− Programa integració social mitjançant l'esport 

 

Autònoms i proveïdors en situacions especials. 

L’ordenador de pagaments, podrà ordenar el pagament d’obligacions o formalitzar plans de 

pagaments, en el cas d’obligacions que, cas de no atendre-les, puguin afectar greument a la 

capacitat productiva o al nivell d’ocupació del creditor, especialment si es tracta 

d’empresaris autònoms o empreses en que un percentatge superior al 70% de les 

seves despeses siguin despeses de personal. Sempre que sigui possible es 

formalitzaran plans de pagament.  

En qualsevol cas s’haurà d’acreditar aquesta circumstancia mitjançant la documentació que 

la Tresoreria estimi convenient. 
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Excepció principi unitat de caixa. 

En els supòsits en els que per disposició legal, per conveni o per aplicació d’acords plenaris 

de la Corporació Local, el producte d’un determinat ingrés estigues afectat a una despesa, 

tal producte s’entendrà tresoreria separada i és destinarà a l’atenció dels pagaments 

corresponents al fi afecte. 

 

Subvencions finalistes. 

Quan es tracti de despeses finançades amb subvencions finalistes en els que el cobrament 

de les mateixes estigui condicionat a la justificació del pagament de les esmentades 

despeses o en el cas de reintegrament de subvencions llur justificació sigui necessària per 

l’obtenció de la concessió o cobrament d’altres subvencions, podrà alterar-se l’ordre de 

prelació dels pagaments amb l’exclusiva finalitat de justificar aquells, respectant en tot cas, 

el privilegi dels pagaments corresponents a la carrega financera, de personal, quotes 

obligatòries de la Seguretat Social i de quantitats retingudes a favor del l’AEAT. L’òrgan o 

servei gestor de la despesa formularà petició raonada dirigida a l’ordenador de pagaments 

de la necessitat de la mesura i de les despeses afectades per la mateixa. 

 

Pagaments domiciliats. 

En el cas de pagaments domiciliats es faran efectius a la data de carrega de la despesa a 

l’entitat bancària, amb independència de la seva naturalesa econòmica. 

 

Compensació. 

En el cas d’ordres de pagament a favor d’un tercer que sigui alhora deutor dels ens inclosos 

dins de l’àmbit d’aplicació d’aquest Pla, per qualsevol concepte es procedirà a la 

cancel·lació dels deutes recíprocs, fins a l’import coincident, mitjançant l’oportú expedient de 

compensació de crèdits. 

 

Pagaments urgents. 

L’ordenador de pagaments, podrà ordenar el pagament d’obligacions no preferents, fora de 

l’ordre de prelació l estipulat, aquests pagaments tenen la denominació de “pagament 

urgents”. Es requerirà un decret d’alcaldia acompanyat de l’informe del tècnic de l’àrea 

corresponent, justificant la necessitat dels pagaments i la seva urgència.  

 

Suspensió de pagaments. 

En el cas en que d’acord amb les previsions de Tresoreria, el responsable de la mateixa 

estimes que fer efectiu qualsevol pagament pot posar en perill la efectivitat dels pagaments 

dels nivells 1 a 3  informarà a l’ordinador de pagaments i suspendrà el pagament. 
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Informe Tresoreria. 

La adopció de compromisos que imposin terminis de pagaments requerirà l’informe previ de 

la Tresoreria Municipal. 

 

       Article 5. Dates de pagament. 

Amb l’objecte d’ordenar l’activitat de la Tresoreria i aconseguir una major eficiència en la seva 

gestió, se estableixen les següents normes en la realització dels pagaments. 

a) Com a regla general, el pagaments es realitzaran el penúltim dia hàbil de cada mes i si 

aquest fos inhàbil, l’immediat hàbil següent. 

b) Queden exceptuats de la regla general anterior: 

Les obligacions llur data de pagament vingui determinada per disposició legal, contracte o 

conveni i sigui diferent al penúltim dia del mes, entre d’altres: 

− La nomina del personal es pagarà d’acord amb el que disposa el conveni regulador 

de les condicions específiques de treball del personal laboral de l’Ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú. 

− Les quotes de les assegurances socials i de mutualitats de previsió social es 

pagaran als venciments establerts a les seves normatives reguladores. 

− Els pagaments per retencions practicades en concepte de impost sobre la renta de 

les persones físiques i per repercussió de l’impost sobre el valor afegit (IVA) o per 

altres retencions exigides en virtut de la llei, es faran efectius en els terminis 

establerts per l’Agencia Estatal de Administració Tributària o organisme que tingui la 

competència per la seva recaptació.  

− Els pagaments derivats d’autoliquidacions i liquidacions tributàries ( ajornament o 

fraccionaments en el seu cas) és satisfaran dins dels terminis establerts legalment 

pel seu pagament dins del període voluntari.  

c) Els pagaments corresponents a bestretes de nomina reintegrables, avançaments de 

nomina i avançaments de pagues extres es faran efectius tan aviat la Tresoreria disposi 

de l’ordenació del pagament ( document comptable P) degudament aprovat. 

d) La reposició de fons per constitució o reposició de bestretes de caixa fixa es faran 

efectius, dins dels 15 dies següents a la data en que la ordenació de pagament s’hagi 

aprovat. 

e) El pagaments per domiciliació bancària, es faran efectius al moment del seu venciment. 

Respecte al proveïdors als que afecten, actualment són els corresponents als següents : 

• Diari Oficial de la Generalitat. 

• Butlletí Oficial de la Província 

• Registre Mercantil Central 

• Col·legi de Registradors. 

• VIA T 

• Regants del Pantà de Foix 
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• Seguretat Social. 

• Agencia Tributària. 

• Orange Espagne 

• Sistemas Digitales 

• Tecnology 2050 

• BNP PARIBAS 

 

Subvencions finalistes: Els pagament que derivin de subvencions finalistes, es faran efectius 

dins de la setmana en es comuniquem a la Tresoreria de forma fefaent i sempre que els 

documents comptables hagin estat traslladats a la Tresoreria.  

Pagament urgents. En el cas que per Decret d’Alcaldia es declarés la urgència d’un 

pagament, aquest es realitzarà quan la Tresoreria tingui els documents degudament 

comptabilitzats i conformats i restarà sempre condicionat a les disposicions liquiditat i 

previsions de la Tresoreria. 

 

Article 6 .Formes de pagament. 

La base 25ena de les Bases d’execució del pressupost estableix: 

“Pagaments. En general la realització de pagaments signada pel Tresorer es farà mitjançant 

relacions de transferències bancàries. Excepcionalment i per causa justificada podran 

realitzar-se pagament mitjançant xecs nominatius. En aquest cas el Tresor/a comprovarà la 

identificació i acreditació de les persones a les quals pagui, si li fossin desconegudes.” 

Es podran carregar directament en compte els imports de telèfon, contractes financers, 

rènting, targetes de crèdit i d’altres despeses amb la conformitat de la Tresoreria 

municipal” 

Per els pagaments es realitzaran per qualsevol dels mitjans següents: 

1. Transferència bancària. Per tal de fer efectiva la transferència serà necessari la 

presentació del full de transferència bancària degudament validat que s’adjunta com 

annex II d’aquest document. 

2. Xecs nominatius. 

3. Domiciliació bancària. 

4. Altres que estimi convenient la Tresoreria. 

 

Article 7 .Aplicació als Organismes Autònoms Municipals. 

En l’aplicació d’aquesta normativa als Organismes Autònoms Municipals es tindran en 

compte les singularitats derivades del seu objecte social. 

En particular, tindran la consideració de serveis públics basics tots aquells que derivin del 

compliment del seu objecte social. 
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Serveis públics bàsics de l’IMET 

 
Despeses de funcionament ordinari de l’IMET, entre altres: 

• Assegurances 

• Despeses de formació 

• Despeses de manteniment instal·lacions municipals. 

• Subministraments energètics de qualsevol naturalesa 

• Subministrament de telèfon, internet 

• Serveis de missatgeria 

• Lloguers de maquinària, instal·lacions i locals pels cursos 

• Subministrament material d’oficina o de consulta i equipaments oficina (inclosos els 

informàtics, llicències, manteniment, hardware i software). 

• Despeses d’enviament per correu 

• Publicacions a diaris per anuncis oficials 

• Experts i docents dels cursos 

• Pagaments del Pati Obert 

• Servei de vigilància de la salut 

• Menjar i productes pel bar i pels cursos 

• Beques pels alumnes per assistència als cursos segons normativa del SOC 

 

Subvencions finalistes. 

Quan es tracti de despeses finançades amb subvencions finalistes en els que el cobrament 

de les mateixes estigui condicionat a la justificació del pagament de les esmentades 

despeses o en el cas de reintegrament de subvencions llur justificació sigui necessària per 

l’obtenció de la concessió o cobrament d’altres subvencions, podrà alterar-se l’ordre de 

prelació dels pagaments amb l’exclusiva finalitat de justificar aquells, respectant en tot cas, 

el privilegi dels pagaments corresponents a la carrega financera, de personal, quotes 

obligatòries de la Seguretat Social i de quantitats retingudes a favor del l’AEAT. L’òrgan o 

servei gestor de la despesa formularà petició raonada dirigida a l’ordenador de pagaments 

de la necessitat de la mesura i de les despeses afectades per la mateixa. 

 

Pagaments domiciliats. 

En el cas de pagaments domiciliats es faran efectius a la data de càrrega de la despesa a 

l’entitat bancària, amb independència de la seva naturalesa econòmica. 

Respecte al proveïdors als que afecten, actualment son els corresponents als següents : 

• Bonifacio Díaz Cabeza 

• Begudes del Garraf i Penedès, SA 
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Compensacions. 

En el cas d’ordres de pagament a favor d’un tercer que sigui alhora deutor dels ens inclosos 

dins de l’àmbit d’aplicació d’aquest Pla, per qualsevol concepte es procedirà a la 

cancel·lació dels deutes recíprocs, fins a l’import coincident, mitjançant l’oportú expedient de 

compensació de crèdits. 

 

Pagaments urgents. 

L’ordenador de pagaments, podrà ordenar el pagament d’obligacions no preferents, fora de 

l’ordre de prelació l estipulat, aquests pagaments tenen la denominació de “pagament 

urgents”. Es requerirà un decret d’alcaldia acompanyat de l’informe del tècnic de l’àrea 

corresponent, justificant la necessitat dels pagaments i la seva urgència. 

 

 

 

Serveis públics bàsics de l’OAP VICTOR BALAGUER 

 

Despeses de funcionament ordinari de l’OAP Victor Balaguer, entre altres: 

• Serveis d’atenció al públic dels museus i difusió. 

• Manteniment d’aires condicionats i humectadors museus. 

• Manteniment d’alarmes i sistema de protecció contra el foc. 

• Manteniment d’extintors. 

• Manteniment d’instal·lació elèctrica i aigua corrent. 

• Material lavabos. 

• Material d’oficina per museus. 

• Serveis de muntatge, desmuntatge i transport d’exposicions i obres d’art. 

• Serveis de reparació i restauració museus. 

• Material de restauració i manteniment de peces del fons. 

 

Pagaments domiciliats. 
 

En el cas de pagaments domiciliats es faran efectius a la data de càrrega de la despesa a 

l’entitat bancària, amb independència de la seva naturalesa econòmica. 

Respecte al proveïdors als que afecten, actualment son els corresponents als següents : 

• Rènting fotocopiadora. 

• Consum mensual de fotocòpies. 

• Assegurances. 
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DISPOSICIÓ ADICIONAL PRIMERA. Informe de Tresoreria. 

Qualsevol acord o contracte que suposin una alteració de la prelació o dates de pagament 

previstes en aquest Pla haurà d’estar informat prèviament per la Tresoreria. L’informe de 

Tresoreria s’haurà de sol·licitar com a mínim set dies abans de la data en que es prevegi adoptar 

l’acord, signar el conveni o realitzar el pagament. L’informe de Tresoreria serà vinculant. 

 

DISPOSICIÓ TRANSITORIA PRIMERA. Convenis en vigor. 

Els convenis o acords en vigor a la data d’aprovació d’aquest Pla que suposin alteració de la 

prelació o dates de pagament previstes hauran de ser comunicats a la Tresoreria dins del mes 

d’inici de la vigència del Pla. 

 

DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA. Vigència. 

El present Pla de Disposició de Fons tindrà vigència anual i serà d’aplicació durant l’exercici 

pressupostari corresponent a l’any 2020 i es considerarà automàticament prorrogat fins l’aprovació 

de un nou. 

 

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA. Entrada en vigor. 

El present Pla de Disposició de Fons entrarà en vigor el dia següent de la seva aprovació. 

 

DISPOSICIO DEROGATÒRIA. 

Queda expressament derogat el Pla de Disposició de Fons aprovat pel Ple en data 30 de juliol de 

2018.
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