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OBJECTIUS I ACTIVITATS 2017
Els objectius de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) per al 2017 resulten del
compliment del Conveni amb el Departament de Salut, el Consorci Sanitari de Barcelona i
l’Ajuntament de Barcelona per al desenvolupament dels serveis de salut pública per al període
2017-2020.
Com cada any, l’ASPB ha de desplegar el seu catàleg de serveis de salut pública que es
mostra a la Taula. Cal assenyalar però, que l’any 2017 l’Agència de Salut Pública de
Barcelona té algunes activitats que s’han prioritzat i caldrà fer-ne especial èmfasi. Són les
següents:
-

Desplegar la Mesura de Salut Comunitària implantant el Programa Barcelona Salut
als Barris als 23 barris desfavorits de la ciutat.

-

Elaborar el Pla de Drogues 2017-2020.

-

Seguir desplegant l’Observatori de Qualitat de Vida: que té per objectius monitorar
indicadors de qualitat de vida i avaluar l’impacte en salut de polítiques portades a
terme en altres àrees de l’Ajuntament (com per exemple el programa “superilles”).

-

Participar en la taula de salut mental i en la taula de salut sexual i reproductiva.

-

Participar en la taula de qualitat de l’aire. Elaborar un sistema de vigilància de
l’impacte en salut de la qualitat de l’aire.

-

Augmentar el control dels múrids.

-

Participar en taules de coresponsabilitat a l’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat
de coordinar millor les tasques que fem (incloent control de plagues i seguretat
alimentària).

-

Participar en les taules del Departament de Salut amb la finalitat de coordinar millor
les tasques compartides.

-

Donar a conèixer els resultats de l’Enquesta de Salut de Barcelona i l’Enquesta de
Factors de Risc en Adolescents, fetes l’any 2016.
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Principals variacions pressupostàries
El pressupost d’ingressos 2017 de l’ASPB s’incrementa en 2,5 milions d’euros (10%) respecte
l’anterior pressupost prorrogat de l’exercici 2016. Aquest increment té a veure, en primer lloc,
amb l’augment de les previsions dels ingressos corresponents a taxes i preus públics (11%),
sobretot del Laboratori, d’acord amb els drets liquidats d’aquesta naturalesa a l’exercici anterior.

En segon lloc, també han augmentat les previsions corresponents a les aportacions de la
Generalitat de Catalunya (4%) i l’Ajuntament de Barcelona en 1,9 milions d’euros (12%) respecte
al pressupost inicial prorrogat anterior. Aquests increments permetran desenvolupar diversos
programes i ampliar despesa als conceptes que es relacionen tot seguit:


Reforç i extensió del Programa de Salut als Barris.



Programes de Salut mental, salut sexual i reproductiva.



Posada en marxa de l’Observatori d’Impactes en Salut.



Aportació específica per múrids.



Cobertures de vacants per interinatges prioritàries i augment de l’1% de les taules
salarials.

PRESSUPOST D'INGRESSOS

2016

Capítol III. Taxes i preus públics

3.193.293,09

2017

%

356.896,40

11%

22.477.793,72

24.608.247,54 2.130.453,82

9%

Ajuntament de Barcelona 15.409.576,62

17.276.353,23 1.866.776,61

12%

Capítol IV. Transferències corrents

3.550.189,49

Diferència

Generalitat de Catalunya

6.944.074,93

7.220.130,00

276.055,07

4%

Altres Transferències

124.142,17

111.764,34

-12.377,83

-10%

2.000,00

2.000,00

0,00

0%

28.160.437,03 2.487.350,22

10%

Capítol V. Ingressos patrimonials i Altres
TOTAL

25.673.086,81

Respecte el pressupost de despeses 2017 de l’ASPB, aquest increment pressupostari afecta a
gairebé tots els capítols de despesa. L’increment del pressupost de la despesa de personal té a
veure amb les interinitats realitzades a finals de l’exercici anterior i amb les previstes per aquest
any, així com els efectes de l’augment de les taules salarials en un 1%.
El pressupost de despeses relatiu a l’adquisició de béns i serveis corrents s’ha incrementat un
12% respecte el pressupost inicial prorrogat del 2016 principalment per l’augment de la despesa
en matèria de desratització així com l’increment de la despesa per l’adquisició de material
fungible i medis de cultiu per al Laboratori.
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Les transferències corrents baixen per l’efecte que suposa que la gestió i el cost del personal
auxiliar de veterinaris de l’escorxador es realitzi directament pel Departament de Salut.
Finalment, quant a inversions, es continuarà amb el procés de millora d’espais de l’edifici
Lesseps, Laboratori i Príncep d’Astúries, així com es preveu la renovació parcial dels equips
informàtics i l’adquisició d’altres equips per al procés d’informació. Juntament amb això es
continua amb la política de renovació d’equipament analític.

PRESSUPOST DE DESPESES

2016

2017

Capítol I. Despeses de Personal

13.300.000,00

13.997.153,69

697.153,69

5%

Capítol II. Despeses en béns i serveis corrents

11.738.432,12

13.180.783,29

1.442.351,17

12%

Capítol III. Despeses Financeres

Diferència

%

5.000,00

5.000,00

0,00

Capítol IV. Transferències corrents

449.654,69

397.500,05

-52.154,64

-12%

Capítol VI. Inversions i altres

180.000,00

580.000,00

400.000,00

222%

25.673.086,81

28.160.437,03

2.487.350,22

10%

TOTAL

0%
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PRESSUPOST D'INGRESSOS 2017

CAPÍTOL III
319.03
319.05
319.07
319.08
349.04
349.06
360.00
361.00
391.90
399.00

TAXES I PREUS PÚBLICS

TAXA CONTROL SANITARI
TAXA D'EMISSIÓ CERTIFICATS SANITARIS
TAXA REGISTRE I AUTORITZACIONS
TAXA D'INSPECCIÓ SANIT, VIGIL. I CTROL. D'ALIMENTS I ESTABLIM.
PREUS PÚBLICS: INGRESSOS ANÀLISI LABORATORI
PREUS PÚBLICS: INGRESSOS CURSOS
VENDES DE BÉNS I SERVEIS
VENDES DE BÉNS I SERVEIS: SERVEI CATALÀ DE LA SALUT
MULTES I SANCIONS
ALTRES INGRESSOS DIVERSOS

CAPÍTOL IV

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

400.00
410.00
450.60

TRANSF. CORRENTS DE L'ADM. GRAL. DE L' AJUNTAMENT
TRANSF. CORRENTS D'OOAA DE L' AJUNTAMENT
ALTRES TRANSF. CORRENTS DE CONVENIS SUBSCRITS AMB LA CCAA

CAPITOL V
520.00

INGRESSOS PATRIMONIALS
INGRESSOS FINANCERS

TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS

3.550.189,49
124.000,00
21.000,00
28.500,00
176.277,85
300.000,00
6.000,00
15.000,00
2.722.911,64
156.000,00
500,00

24.608.247,54
17.303.888,22
84.229,32
7.220.130,00

2.000,00
2.000,00

28.160.437,03
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PRESSUPOST DE DESPESES 2017

CAP I
101.00
120.00
120.01
120.03
120.04
120.05
120.06
121.00
121.01
129.00
130.00
130.02
131.00
131.02
160.00
160.08

CAP II
202.00
204.00
206.00
209.00
212.00
213.00
214.00
215.00
216.00
220.00
220.01
220.02
221.00
221.01
221.02
221.03
221.04
221.06
221.10
221.90
221.91
221.92
221.99
222.00
222.01
222.03
223.00

DESPESES DE PERSONAL
RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL DIRECTIU
RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS: SOUS DEL GRUP A1
RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS: SOUS DEL GRUP A2
RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS: SOUS DEL GRUP C1
RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS: SOUS DEL GRUP C2
RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS: SOUS DEL GRUP E
RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS: TRIENIS
RETRIB. COMPLEMENTÀRIES FUNCIONARIS: DE DESTÍ
RETRIB. COMPLEMENTÀRIES FUNCIONARIS: ESPECÍFIC
ALTRES RETRIBUCIONS FUNCIONARIS
RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX
ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL FIX
RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL
ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL TEMPORAL
APORTACIONS SEGURETAT SOCIAL
QUOTES AFILIACIÓ AL PAMEM

DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
ARRENDAMENTS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
ARRENDAMENTS ELEMENTS DE TRANSPORT
ARRENDAMENTS EQUIPS PROCÉS INFORMACIÓ
CÀNONS
MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
MANTENIMENT MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE
MANTENIMENT MATERIAL DE TRANSPORT
MANTENIMENT MOBILIARI
MANTENIMENT EQUIPS PROCÉS INFORMACIÓ
MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE
PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS
MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE
ENERGIA ELÈCTRICA
AIGUA
GAS
COMBUSTIBLE I CARBURANTS
VESTUARI
PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI
PRODUCTES DE NETEJA
MEDIS DE CULTIU
PRODUCTES QUÍMICS (REACTIUS)
SUBMINISTRAMENT GASOS LABORATORI
ALTRES SUBMINISTRAMENTS
SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS
COMUNICACIONS POSTALS
COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES
SERVEIS DE TRANSPORT

13.997.153,69
72.229,83
801.754,33
519.516,98
97.692,58
99.461,64
8.269,16
522.914,38
713.647,23
1.044.777,67
915.272,04
2.739.763,25
508.116,51
2.227.205,49
243.008,61
3.399.523,99
84.000,00

13.180.783,29
479.000,00
0,00
64.700,00
199.500,00
441.000,00
385.300,00
11.000,00
7.750,00
80.250,00
40.000,00
14.050,00
500,00
258.500,00
19.000,00
24.500,00
1.500,00
12.000,00
22.300,00
500,00
220.000,00
237.000,00
150.000,00
507.650,00
110.000,00
45.060,00
37.500,00
53.500,00
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224.00
225.00
225.01
225.02
226.01
226.02
226.03
226.04
226.06
226.07
226.09
226.99
227.00
227.01
227.04
227.06
227.10
227.99
230.10
230.20
231.10
231.20
240.00

CAP III

Consorci Sanitari de Barcelona

PRIMES D'ASSSEGURANCES
TRIBUTS ESTATALS
TRIBUTS DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES
TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS
ATENCIONS PROTOCOLÀRIES I REPRESENTATIVES
PUBLICITAT I PROPAGANDA
PUBLICACIÓ A DIARIS OFICIALS
SERVEIS JURÍDICS
REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS
FORMACIÓ I PROMOCIÓ
ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES
ALTRES DESPESES DIVERSES (MATERIAL, SUBMIN. I ALTRES)
SERVEIS DE NETEJA
SERVEIS DE SEGURETAT
CUSTÒDIA, DIPÒSIT I EMMAGATZEMATGE
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS
RECOLLIDA DE RESIDUS
ALTRES CONTRACTES DE GESTIÓ
DIETES DEL PERSONAL DIRECTIU
DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU
LOCOMOCIÓ PERSONAL DIRECTIU
LOCOMOCIÓ PERSONAL NO DIRECTIU
DESPESES D'IMPREMTA

DESPESES FINANCERES

359.00 COMISSIONS BANCÀRIES

CAP IV

622.00
623.00
625.00
626.00
641.00

5.000,00
5.000,00

TRANSFERÈNCIES

467.00 TRANSF. CORRENTS A CONSORCIS (CIBERESP)
481.00 TRANSF. CORRENTS: PREMIS, BEQUES I PENSIONS D'ESTUDIS
489.00 TRANSF. CORRENTS: ENTITATS SENSE AFANY DE LUCRE

CAP VI

14.000,00
100,00
0,00
7.800,00
32.100,00
1.000,00
4.500,00
1.000,00
73.000,00
93.700,00
1.200,00
13.900,00
291.600,00
162.000,00
15.000,00
3.342.133,29
40.500,00
5.485.000,00
1.550,00
2.250,00
2.690,00
50.500,00
123.200,00

INVERSIONS
EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
MAQUINÀRIA
MOBILIARI
APARELLS INFORMÀTICS
INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES

397.500,05
59.425,08
3.819,44
334.255,53

580.000,00
230.000,00
200.000,00
15.000,00
15.000,00
120.000,00

28.160.437,03
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PRESSUPOST ASPB INGRESSOS 2017

Ingressos
Capítol III. Taxes i Preus Públics

3.550.189,49

Taxa de Control sanitari

124.000,00

Taxa d'Emissió de certificats sanitaris

21.000,00

Taxa de Registres i Autoritzacions

28.500,00

Taxa d'Inspecció Sanit., Vigil., i Ctrol. d'aliments i establ.

176.277,85

Ingressos Preus Públics Laboratori

300.000,00

Ingressos Cursos

6.000,00

Venda de béns i serveis

15.000,00

Venda de béns i serveis: Servei Català de la Salut
Assistència als usuaris de drogues

2.722.911,64
2.046.820,02

Unitat de Salut Laboral

146.534,00

Programa de detecció precoç del càncer de mama

529.557,62

Multes i sancions
Altres ingressos

156.000,00
500,00

Capítol IV. Transferències corrents
Ajuntament de Barcelona
Aportació Municipal

Generalitat de Catalunya (Departament de Salut)
Conveni de Drogodependències
Aportació Departament de Salut

Altres transferències
De l'Ajuntament de Barcelona
Conveni Accidentalitat trànsit a Barcelona
Institut Municipal de Mercats: programa plagues

Capítol V. Ingressos Patrimonials

Total

24.608.247,54
17.276.353,23
17.276.353,23

7.220.130,00
843.366,61
6.376.763,39

111.764,31
111.764,31
27.534,99
84.229,32

2.000,00

28.160.437,03
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PRESSUPOST ASPB DESPESES 2017

Despeses
Capítol I. Despeses de Personal

13.997.153,69

Capítol II. Béns i Serveis

13.180.783,29

Capítol III. Despeses financeres

5.000,00

Capítol IV. Transferències Corrents
Conveni amb Parc de Salut MAR i UPF - Medecina preventiva
Beca Avaluació APPS VIH Sífilis
Conveni amb la Fundació BCN Formació Professional
Conveni col·laboració ASPB, Fundació IMIM i Universitat Las Palmas
John Hopkins University School
Conveni amb la Universitat Pompeu Fabra - 6 Beques Col·laboració Activitats docents amb la UAB

Capítol VI. Inversions

Total

397.500,05
59.425,08
3.819,44
49.761,36
22.050,00
185.853,04
72.268,42
4.322,71

580.000,00
28.160.437,03
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PRESSUPOST D'INGRESSOS 2017
CAPÍTOL III
319.03
319.05
319.07
319.08
349.04
349.06
360.00
361.00
391.90
399.00

CAPÍTOL IV
400.00
410.00
450.60

CAPITOL V
520.00

TAXES I PREUS PÚBLICS
TAXA CONTROL SANITARI
TAXA D'EMISSIÓ CERTIFICATS SANITARIS
TAXA REGISTRE I AUTORITZACIONS
TAXA D'INSPECCIÓ SANIT, VIGIL. I CTROL. D'ALIMENTS I ESTABLIM.
PREUS PÚBLICS: INGRESSOS ANÀLISI LABORATORI
PREUS PÚBLICS: INGRESSOS CURSOS
VENDES DE BÉNS I SERVEIS
VENDES DE BÉNS I SERVEIS: SERVEI CATALÀ DE LA SALUT
MULTES I SANCIONS
ALTRES INGRESSOS DIVERSOS

TRANSFERÈNCIES CORRENTS
TRANSF. CORRENTS DE L'ADM. GRAL. DE L' AJUNTAMENT
TRANSF. CORRENTS D'OOAA DE L' AJUNTAMENT
ALTR. TRANSF. CORRENTS DE CONVENIS SUBSCRITS AMB LA CCAA

INGRESSOS PATRIMONIALS
INGRESSOS FINANCERS

311.00

311.10

311.20

311.30

311.40

311.41

311.50

311.60

311.70

311.80

311.90

124.000,00
21.000,00
28.500,00
176.277,85
300.000,00
6.000,00
2.000,00

13.000,00
676.091,62

2.046.820,02
156.000,00
500,00
500,00

0,00

0,00

2.046.820,02

0,00

0,00

505.777,85

300.000,00

689.091,62

0,00

8.000,00

311.00

311.10

311.20

311.30

311.40

311.41

311.50

311.60

311.70

311.80

311.90

16.523.353,23

27.534,99

750.000,00
84.229,32

6.376.763,39

124.000,00
21.000,00
28.500,00
176.277,85
300.000,00
6.000,00
15.000,00
2.722.911,64
156.000,00
500,00

24.608.247,54
17.303.888,22
84.229,32
7.220.130,00

843.366,61

22.903.116,62

27.534,99

0,00

843.366,61

0,00

834.229,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

311.00

311.10

311.20

311.30

311.40

311.41

311.50

311.60

311.70

311.80

311.90

2.000,00
2.000,00

3.550.189,49

2.000,00
2.000,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28.160.437,03
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PRESSUPOST DE DESPESES 2017
CAP I

DESPESES DE PERSONAL

101.00
120.00
120.01
120.03
120.04
120.05
120.06
121.00
121.01
129.00
130.00
130.02
131.00
131.02
160.00
160.08

RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL DIRECTIU
RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS: SOUS DEL GRUP A1
RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS: SOUS DEL GRUP A2
RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS: SOUS DEL GRUP C1
RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS: SOUS DEL GRUP C2
RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS: SOUS DEL GRUP E
RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS: TRIENIS
RETRIB. COMPLEMENTÀRIES FUNCIONARIS: DE DESTÍ
RETRIB. COMPLEMENTÀRIES FUNCIONARIS: ESPECÍFIC
ALTRES RETRIBUCIONS FUNCIONARIS
RETRIB. BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX
ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL FIX
RETRIB. BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL
ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL TEMPORAL
APORTACIONS SEGURETAT SOCIAL
QUOTES AFILIACIÓ AL PAMEM

CAP II

DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS

202.00
204.00
206.00
209.00
212.00
213.00
214.00
215.00
216.00
220.00
220.01
220.02
221.00
221.01
221.02
221.03
221.04
221.06
221.10

ARRENDAMENTS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
ARRENDAMENTS ELEMENTS DE TRANSPORT
ARRENDAMENTS EQUIPS PROCÉS INFORMACIÓ
CÀNONS
MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
MANTENIMENT MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE
MANTENIMENT MATERIAL DE TRANSPORT
MANTENIMENT MOBILIARI
MANTENIMENT EQUIPS PROCÉS INFORMACIÓ
MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE
PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS
MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE
ENERGIA ELÈCTRICA
AIGUA
GAS
COMBUSTIBLE I CARBURANTS
VESTUARI
PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI
PRODUCTES DE NETEJA

311.00
72.229,83
33.507,00
43.309,00
43.447,25
27.124,76
8.269,16
52.674,76
82.685,54
107.911,53
101.466,15
519.921,75
126.693,87
187.850,15
14.397,00
467.176,50
84.000,00

311.10

311.20

311.30

311.40

16.708,49
14.429,65

16.687,55
101.007,50
21.698,13

16.687,55
43.288,93

50.116,65
28.879,36

9.050,25

311.41

311.50

311.60

311.70

551.632,10

66.804,22
28.859,29
10.849,07
36.174,88

49.610,77
259.743,25
21.698,13
9.037,25

9.037,25

311.80

311.90

9.037,25

15.345,95
20.026,15
26.130,15
9.715,05
143.522,40
18.336,41
103.387,18
4.837,38
132.146,20

57.348,47
62.558,25
76.242,05
40.020,24
249.057,86
18.336,41
163.586,71
6.722,14
273.279,55

25.110,40
26.685,17
33.218,65
10.867,85
52.158,17
11.809,72
137.192,62
8.004,80
134.458,58

30.731,48
38.919,02
62.416,55
45.469,85
270.736,49
42.606,21
74.740,25
3.345,70
220.071,74

1.306,06
4.450,37
7.549,17
3.643,13
103.823,89
10.566,07
153.100,00
43.258,60
102.776,70

134.838,65
248.625,34
424.198,00
429.552,55
166.602,88
22.610,40
85.550,00
37.662,65
562.309,55

58.363,30
69.551,42
99.206,95
100.713,25
686.273,13
133.159,17
635.914,34
67.065,25
681.512,32

144.060,96
155.695,60
200.355,45
165.025,65
493.763,29
105.099,90
543.885,30
28.557,50
721.259,67

141.998,94
29.157,59
79.669,22

24.863,96

1.972.664,25

513.635,26

1.086.544,86

499.482,44

868.033,30

439.511,24

2.663.582,12

2.674.446,59

2.897.792,72

283.795,21

97.665,70

311.00

311.10

311.20

311.30

311.40

311.41

311.50

311.60

311.70

311.80

311.90

405.000,00
54.000,00
190.000,00
371.000,00

53.903,39
18.898,35

74.000,00
700

10.000,00
9.500,00

9.000,00
4.000,00
80.000,00
21.000,00
500,00
500,00
90.000,00
7.500,00
9.500,00
1.500,00
1.500,00
500,00
500,00

3.134,35
4.450,37
7.549,17
8.798,32

500,00
500,00

70.000,00
349.300,00

36.000,00
2.000,00
3.650,00
250,00

100,00

1.500,00
1.500,00
13.000,00
1.500,00

20.500,00

18.000,00

8.000,00
350,00

135.000,00
10.000,00
15.000,00
7.500,00

1.600,00

9.000,00
7.000,00

3.000,00
2.200,00

4.200,00

13.997.153,69
72.229,83
801.754,33
519.516,98
97.692,58
99.461,64
8.269,16
522.914,38
713.647,23
1.044.777,67
915.272,04
2.739.763,25
508.116,51
2.227.205,49
243.008,61
3.399.523,99
84.000,00

13.180.783,29
479.000,00
0,00
64.700,00
199.500,00
441.000,00
385.300,00
11.000,00
7.750,00
80.250,00
40.000,00
14.050,00
500,00
258.500,00
19.000,00
24.500,00
1.500,00
12.000,00
22.300,00
500,00
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221.90
221.91
221.92
221.99
222.00
222.01
222.03
223.00
224.00
225.00
225.01
225.02
226.01
226.02
226.03
226.04
226.06
226.07
226.09
226.99
227.00
227.01
227.04
227.06
227.10
227.99
230.10
230.20
231.10
231.20
240.00

Consorci Sanitari de Barcelona

MEDIS DE CULTIU
PRODUCTES QUÍMICS (REACTIUS)
SUBMINISTRAMENT GASOS LABORATORI
ALTRES SUBMINISTRAMENTS
SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS
COMUNICACIONS POSTALS
COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES
SERVEIS DE TRANSPORT
PRIMES D'ASSSEGURANCES
TRIBUTS ESTATALS
TRIBUTS DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES
TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS
ATENCIONS PROTOCOLÀRIES I REPRESENTATIVES
PUBLICITAT I PROPAGANDA
PUBLICACIÓ A DIARIS OFICIALS
SERVEIS JURÍDICS
REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS
FORMACIÓ I PROMOCIÓ
ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES
ALTRES DESPESES DIVERSES (MATERIAL, SUBMIN. I ALTRES)
SERVEIS DE NETEJA
SERVEIS DE SEGURETAT
CUSTÒDIA, DIPÒSIT I EMMAGATZEMATGE
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS
RECOLLIDA DE RESIDUS
ALTRES CONTRACTES DE GESTIÓ
DIETES DEL PERSONAL DIRECTIU
DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU
LOCOMOCIÓ PERSONAL DIRECTIU
LOCOMOCIÓ PERSONAL NO DIRECTIU
DESPESES D'IMPREMTA

1.700,00
110.000,00
45.000,00
33.000,00
35.000,00
14.000,00

3.500,00
266.600,00
72.500,00
10.000,00
606.783,29

4.300,00
1.500,00

17.000,00

100,00

27.000,00

4.300,00
3.200,00

5.000,00
4.000,00

2.500,00
3.000,00

2.000,00
4.500,00

4.000,00
4.000,00

2.400,00

5.000,00
6.000,00

8.000,00
24.000,00

1.000,00
25.000,00
72.000,00
5.000,00
125.000,00
22.000,00

15.500,00

2.000,00

181.000,00
18.500,00
5.485.000,00
125,00
125,00

111.750,00

1.650.000,00

41.900,00

100,00
100,00

125,00
125,00

125,00
125,00

200,00
400,00

2.850,00

3.000,00

3.700,00

5.500,00

1.300,00

5.700,00
25.000,00
1.200,00
7.000,00

15.500,00
2.000,00

240.700,00

105.000,00

125,00
125,00
190,00
20.000,00
7.700,00

100.000,00

165.000,00

115.000,00

500,00
1.000,00
2.000,00
7.000,00
15.000,00

125,00
125,00
250,00
3.050,00

125,00
125,00
250,00
4.100,00
500,00

2.513.883,29

178.000,00

137.200,00

5.826.500,00

210.650,00

1.661.950,00

70.500,00

1.968.200,00

372.900,00

0,00

241.000,00

311.10

311.20

311.30

311.40

311.41

311.50

311.60

311.70

311.80

311.90

359.00

COMISSIONS BANCÀRIES

5.000,00

TRANSF. CORRENTS A CONSORCIS
TRANSF. CORRENTS: PREMIS, BEQUES I PENSIONS D'ESTUDIS
TRANSF. CORRENTS: ENTITATS SENSE AFANY DE LUCRE

10,00

5.000,00
1.000,00
4.500,00
1.000,00
21.000,00
18.000,00

311.00

467.00
481.00
489.00

50,00
200,00

1.000,00

7.800,00

DESPESES FINANCERES

TRANSFERÈNCIES

250,00

100,00

CAP III

CAP IV

24.700,00

220.000,00
237.000,00
150.000,00
480.000,00

220.000,00
237.000,00
150.000,00
507.650,00
110.000,00
45.060,00
37.500,00
53.500,00
14.000,00
100,00
0,00
7.800,00
32.100,00
1.000,00
4.500,00
1.000,00
73.000,00
93.700,00
1.200,00
13.900,00
291.600,00
162.000,00
15.000,00
3.342.133,29
40.500,00
5.485.000,00
1.550,00
2.250,00
2.690,00
50.500,00
123.200,00

5.000,00
5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

311.00

311.10

311.20

311.30

311.40

311.41

311.50

311.60

311.70

311.80

311.90

397.500,05

59.425,08

59.425,08
3.819,44
334.255,53

3.819,44
49.761,36

22.050,00

49.761,36

22.050,00

262.444,17
3.819,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

321.869,25
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CAP VI

INVERSIONS

622.00
623.00
625.00
626.00
641.00

EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
MAQUINÀRIA
MOBILIARI
APARELLS INFORMÀTICS
INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL

311.00

311.10

311.20

311.30

311.40

311.41

311.50

311.60

311.70

311.80

311.90

230.000,00
200.000,00
15.000,00
15.000,00
120.000,00
580.000,00

580.000,00
230.000,00
200.000,00
15.000,00
15.000,00
120.000,00

0,00

0,00

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28.160.437,03
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PREUS PÚBLICS
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PREUS PÚBLICS DEL LABORATORI

Art. 1r. Disposicions generals. D’acord amb allò que disposen els estatuts de l’Agència de
Salut Pública de Barcelona (ASPB) es fixen els preus públics de la prestació de serveis analítics
del seu Laboratori.

Les analítiques realitzades en les mostres aportades per empreses o particulars no tenen la
consideració d’oficials, atès que no han estat obtingudes per inspectors en l’exercici de l’autoritat
sanitària. En conseqüència, dels seus resultats analítics no poden extreure’s conclusions
d’interès públic sanitari ni de defensa dels consumidors. Tanmateix, davant d’un resultat analític
que pugui indicar un risc sanitari, l’ASPB es reserva la facultat d’emprendre les actuacions que
consideri més adients per protegir la salut de la població.

Art. 2n. Objecte. Es regula la contraprestació pecuniària pels serveis analítics del Laboratori.

Art. 3r. Obligació de pagament. Estaran obligats al pagament de la tarifa dels preus públics les
persones físiques o jurídiques, públiques o privades, a les quals el Laboratori de l’ASPB presti
els seus serveis analítics.
Art. 4t. Naixement de l’obligació de pagament. L’obligació de pagament neix en el moment en
què es sol·licita formalment la prestació del servei. El pagament pot ser exigible en el moment
de fer la sol·licitud del servei. En cas d’impagament la quantia podrà ser exigida per via de
constrenyiment.
Art. 5è. Quantia. Les tarifes dels preus públics a aplicar són les que figuren a l’annex. A les
tarifes dels preus públics caldrà aplicar el tipus d’IVA vigent.
5.1. La llista de preus no es exhaustiva. A les determinacions no especificades a l’annex, se’ls
aplicarà per analogia la tarifa corresponent a l’anàlisi d’un paràmetre o tècnica analítica de
característiques similars.

5.2. La ASPB podrà establir una tarifa de preu públic inferior a la determinada considerant el
volum de mostres a analitzar, les característiques de les determinacions sol•licitades o altres
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consideracions d’interès públic. En aquests casos el preu no podrà ser inferior al cost de la
determinació.
Article 6è. Pagament del preu públic. Per al pagament del preu públic, l'ASPB pot establir
períodes de venciment, mitjançant acords de caràcter general.
Quan els preus no es satisfacin en el venciment que els correspon, l'ASPB podrà exigir, a més
de les quotes vençudes, els recàrrecs i els interessos de demora aplicant el tipus d’interès legal,
un cop transcorregut un mes des del venciment de l’obligació.
Art. 7è. Bonificacions.
7.1. Bonificacions per raó del subjecte passiu.
A les mostres que provenen d’organismes de les administracions públiques se’ls podrà aplicar un
descompte del 40%.

7.2. Bonificacions per raó del nombre de mostres.
7.2.1. A les mostres d’empreses i particulars, la bonificació a aplicar es farà segons el nombre de
mostres entrades anualment:
Nombre de mostres anuals

Bonificació

Fins a 100

10%

De 100 a 200

20%

200 o més

40%

En qualsevol cas, serà necessària una sol•licitud prèvia de la persona interessada on es
comprometi a complir les condicions que determinen la bonificació.
7.2.2 La bonificació s’aplicarà a partir de la primera mostra i al final de l’exercici es regularitzaran
les bonificacions aplicades, si és el cas. Si el nombre de mostres compromeses per un client
s’ha sobrepassat al finalitzar l’any, l’ASPB podrà optar per aplicar un descompte en l’import de la
següent factura.
7.3. Aquestes bonificacions són incompatibles entre si. A cada liquidació s’aplicarà la que resulti
més favorable al subjecte passiu.
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ANÀLISIS FÍSICO-QUÍMIQUES

CODI I NOM PROCEDIMENT
ANÀLISIS GENERAL EN ALIMENTS PER CROMATOGRAFIA DE LÍQUIDS
MA/2/08001
Determinació de sucres en aliments
Determinació d' edulcorants, conservadors i cafeïna en aliments per CL
MA/2/08650
DAD
MA/2/11100
Determinació conservadors orgànics en aliments per CL DAD
MA/2/12000
Determinació antioxidants en aliments per CL DAD
Determinació colorant natural àcid carmínic, carmí, cotxinilla (E-120) en
MA/2/16100
aliments per CL DAD
MA/2/16200
Determinació colorants artificials en aliments per CL DAD
MA/2/16400
Anàlisi de Colorants Sudan en condiments i salses per CL MS/MS
MA/2/22350
Determinació HAPs en aliments per CL FLD
MA/2/24200
Determinació aflatoxines B-G en aliments per CL FLD
MA/2/24204
Determinació d'Aflatoxina M1 en aliments per CL FLD
MA/2/24213
Determinació d'ocratoxina A en aliments per CL-FLD
MA/2/24240
Determinació d'amines biògenes per CL FLD
MA/2/24260
Determinació de patulina en aliments per CL-DAD
MA/2/24400
Determinació Toxines Fusarium en aliments per CL MS/MS
MA/2/24500
Determinació de àcid domoic en aliments per CL-DAD
Anàlisi de biotoxines marines lipofíliques en mol·luscs bivalves per CLMA/2/24550
HRMS
MA/2/24600
Determinació d'alcaloids tropànics per CL MS/MS
ANÀLISIS GENERAL EN ALIMENTS PER CROMATOGRAFIA DE GASOS
MA/2/13003
Determinació d'àcids grassos en aliments per CG FID
MA/2/14000
Determinació d'esterols en aliments per CG FID
MA/2/15010
Determinació de metanol , acetat d'etil i alcohols superiors per CG FID
MA/2/22400
Determinació 3-mcpd en salses de soja i proteïna de soja per CG MS
MA/2/22420
Esters de 3-mcpd per CG MS
MA/2/22450
Determinació d'etilcarbamat en vins i licors per CG MS
MA/2/22600
Determinació de furà en aliments per CG MS
MA/2/23200
Determinació de compostos volàtils en aliments per HS GC-MS
ANÀLISIS DE CONTAMINANTS AMBIENTALS
Determinació de plaguicides , PCBs, PCNs i HAPS en aigües per CG
MA/2/20100
MS/MS
MA/2/20230
Determinació de nicotina en filtres per CG/MS
MA/2/20280
Contaminants orgànics atmosfèrics per TD CG-MS
MA/2/20300
Determinació de plaguicides en aigües per CL MS/MS
Determinació d'hidrocarburs policíclics aromàtics en filtres de suport
MA/2/22320
atmosfèric per CL-FLD
MA/2/30470
Determinació compostos orgànics volàtils en aigua per P&T CG-MS
ANÀLISIS DE CONTAMINANTS DE PROCESSAT EN ALIMENTS I AIGÜES PER HPLC
MA/2/22500
Determinació d'acrilamida en aliments per CL HRMS

PREU
ANALÍTICA
100,00 €
85,00 €
110,00 €
80,00 €
125,00 €
125,00 €
250,00 €
200,00 €
160,00 €
170,00 €
160,00 €
170,00 €
140,00 €
200,00 €
160,00 €
500,00 €
250,00 €
130,00 €
180,00 €
120,00 €
200,00 €
300,00 €
235,00 €
225,00 €
250,00 €
225,00 €
60,00 €
100,00 €
200,00 €
225,00 €
100,00 €
250,00 €
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MA/2/22700
MA/2/22850
ANÀLISIS DE
HRMS
MA/2/20000
MA/2/20260
MA/2/20265

Determinació de melamina per CL MS/MS
225,00 €
Determinació de BADGEs per CL MS/MS
240,00 €
PLAGUICIDES I COMPOSTOS PERSISTENTS EN ALIMENTS PER CG-MS/MS QqQ I

Anàlisi de plaguicides (tractament)
Determinació plaguicides per CG-MS-MS (a sumar a tractament)
Determinació PCB's per CG MS/MS
Determinació de ditiocarbamats en productes vegetals per CG MS (a
MA/2/20295
sumar a tractament)
MA/2/20320
Determinació plaguicides per CL MS/MS (a sumar a tractament)
Determinació plaguicides polars QUATS per CL MS/MS (a sumar a
MA/2/20400
tractament)
MA/2/22200
Determinació de nitrosamines per CG MS/MS
MA/2/22900
Determinació de PBDEs i PCNs per CG MS/MS
ANÀLISIS DE RESIDUS FÀRMACS VETERINARIS PER CL MS/MS I HRMS I HRMS
MA/2/19110
Anàlisi de tireostàtics per CL MS/MS i HRMS
Determinació d'antiinflamatoris no esteroideus (AINES) per CL MS/MS i
MA/2/19150
HRMS
MA/2/19210
Anàlisi d'antibiòtics en múscul per CL MS/MS i HRMS
MA/2/19250
Anàlisi d'antibiòtics en aliments líquids per CL MS/MS i HRMS
MA/2/19310
Anàlisi de beta-agonistes per CL MS/MS i HRMS
MA/2/19350
Anàlisi de Nitroimidazols per CL MS/MS i HRMS
MA/2/19410
Anàlisi d'avermectines per CL MS/MS i HRMS
MA/2/19450
Anàlisi d'aminoglucòsids en mel, ronyo per CL MS/MS i HRMS
MA/2/19510
Anàlisi de cloramfenicol per CL MS/MS i HRMS
MA/2/19560
Anàlisi de Nitrofurans per CL MS/MS i HRMS
MA/2/19610
Anàlisi de Corticosteroids en fetge per CL MS/MS i HRMS
MA/2/19660
Anàlisi d'antibiòtics polipeptídics per CL HRMS
MA/2/19710
Anàlisi de Colorants Zoosanitaris en peix per CL MS/MS i HRMS
MA/2/19750
Anàlisi de Coccidiostàtics en múscul per CL MS/MS i HRMS
MA/2/19810
Anàlisi de benzodiazepines en orina per CL MS/MS i HRMS
MA/2/19850
Anàlisi d'hormones en orina per CL-HRMS
MA/2/19950
Anàlisi de Toltrazuril en múscul per CL-HRMS
ANÀLISI FISICO-QUÍMICA I DE COMPOSTOS INORGÀNICS
MA/2/01001
Determinació del pes
MA/2/01002
Determinació de volum total
MA/2/01012
Densitat
MA/2/02001
Determinació del pH en aliments
MA/2/02004
Anàlisi de sulfit en aliments per cromatografia iònica
MA/2/02007
Anàlisi de nitrits i nitrats en aliments i additius per cromatografia iònica
MA/2/02009
Determinació d'àcids orgànics en aliments per cromatografia iònica
MA/2/02010
Determinació de fluorur en additius alimentaris per cromatografia iònica
Determinació de l'acidesa fixa i volàtil en vinagres i begudes alcohòliques
MA/2/03100
per valoració potenciomètrica
MA/2/03300
Determinació de l'acidesa en aliments per valoració potenciomètrica

200,00 €
50.00 €
250,00 €
150,00 €
50,00 €
150,00 €
250,00 €
250,00 €
550,00 €
550,00 €
550,00 €
550,00 €
550,00 €
550,00 €
550,00 €
550,00 €
550,00 €
550,00 €
550,00 €
550,00 €
550,00 €
550,00 €
550,00 €
550,00 €
550,00 €
12,00 €
12,00 €
18,00 €
15,00 €
70,00 €
80,00 €
65,00 €
80.00 €
55,00 €
31,00 €
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MA/2/03400
MA/2/04101
MA/2/05101
MA/2/05104
MA/2/05108
MA/2/05110
MA/2/05202
MA/2/05204
MA/2/05209
MA/2/05220
MA/2/06001
MA/2/07101
MA/2/07214
MA/2/07312
MA/2/07410
MA/2/07410
MA/2/07420
MA/2/07420
MA/2/07450
MA/2/07450
MA/2/10214
MA/2/10215
MA/2/10606
MA/2/15100
MA/2/17053
MA/2/17060
MA/2/17070
MA/2/18021

Determinació d'agents reductors en aliments per iodometria
Determinació gravimètrica de la humitat i components volàtils en aliments
Determinació gravimètrica de greix en aliments per extracció etèria
Determinació gravimètrica de greix pel mètode de Gerber
Determinació gravimètrica de greix pel mètode de Röse-Gottlieb
Impureses en olis per gravimetria
Determinació de l’índex de peròxids en olis i greixos per valoració
potenciomètrica
Absorció UV dels olis d'oliva
Compostos polars en olis fregits
Determinació d'àcid ascòrbic per UV/VIS
Determinació de nitrogen total pel mètode Kjeldahl en aliments
Determinació de cendres en aliments
Anàlisi de clorurs per potenciometria en aliments
Anàlisi de diòxid de titani per ICP-MS en aliments
Anàlisi de metalls en aliments per ICP-MS (tractament)
Anàlisi de metalls en aliments per ICP-MS (per element)
Anàlisi de Na, Ca, Mg i K en aliments per ICP-MS (tractament)
Anàlisi de Na, Ca, Mg i K en aliments per ICP-MS (per element)
Anàlisi d'espècies d'arsènic en aliments per IC- ICP-MS (tractament)
Anàlisi d'espècies d'arsènic en aliments per IC- ICP-MS (per element)
Anàlisi de CO en productes de la pesca
Determinació de fosfats afegits per càlcul en productes carnis
Determinació de peròxid d'hidrogen en aigües i productes de la pesca per
UV
Grau alcohòlic
Determinació de nitrogen bàsic volàtil total (NBVT) per destil·lació i
valoració potenciomètrica
Determinació d'Hidroxiprolina en productes carnis i derivats per
espectrofotometria
Determinació de metalls pesants en additius alimentaris per colorimetria

Determinació de Gluten en aliments
Anàlisi de mercuri i metil-mercuri en productes de la pesca, làctics i
MA/2/30240
additius per ICP-MS (per determinació)
ANÀLISI DE MOSTRES AMBIENTALS (AIGÜES I SUPORT ATMOSFÊRIC)
MA/2/00500
Determinació de color en aigües per colorimetria
MA/2/00510
Determinació de l'olor i el sabor de l'aigua
MA/2/02001
Determinació del pH en aigües
MA/2/02002
Anàlisi d'anions en aigües per cromatografia iònica
MA/2/02003
Anàlisi de clorits i clorats en aigües per cromatografia iònica
MA/2/02006
Anàlisi de cations en aigües per cromatografia iònica
MA/2/06001
Determinació de nitrogen total pel mètode kjeldahl en aigües
MA/2/07460
Anàlisi de metalls en aigües per ICP-MS (tractament)
MA/2/07460
Anàlisi de metalls en aigües per ICP-MS (per element)
MA/2/07480
Anàlisi de metalls en filtres atmosfèrics per ICP-MS (tractament)

35,00 €
45,00 €
45,00 €
50,00 €
45,00 €
75,00 €
55,00 €
55,00 €
50,00 €
55,00 €
75,00 €
45,00 €
30,00 €
65,00 €
70,00 €
10,00 €
70,00 €
10,00 €
70,00 €
10,00 €
100,00 €
30,00 €
50,00 €
45,00 €
45,00 €
75,00 €
45,00 €
250,00 €
80,00 €
25,00 €
25,00 €
15,00 €
60,00 €
60,00 €
60,00 €
75,00 €
40,00 €
10,00 €
70,00 €
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MA/2/07480
MA/2/30109
MA/2/30213
MA/2/30400
MA/2/30420
MA/2/30503
MA/2/30504
MA/2/30506
MA/2/30512
MA/2/30516
MA/2/30523
MA/2/31200

Anàlisi de metalls en filtres atmosfèrics per ICP-MS (per element)
Determinació de cianurs lliures i totals en aigües per colorimetria
Determinació de la conductivitat
Determinació de l’oxidabilitat del permanganat en aigua per valoració
potenciomètrica
Determinació de tensioactius aniònics en aigües per colorimetria
Determinació de la demanda química d’oxigen (DQO) en aigües per
colorimetria
Determinació de la terbolesa en aigua per turbidimetria
Determinació de l'alcalinitat d'aigües per valoració potenciomètrica
Determinació dels sòlids en suspensió i sòlids dissolts en aigua per
gravimetria
Determinació de clor residual total i lliure per colorimetria
Determinació del residu total en l'aigua per gravimetria
Determinació del material particulat per gravimetria

10,00 €
60,00 €
13,00 €
36,00 €
60,00 €
58,00 €
25,00 €
35,00 €
50,00 €
25,00 €
50,00 €
22,00 €

ANÀLISIS MICROBIOLÒGIQUES
CODI I NOM PROCEDIMENT

PREU
ANALÍTICA

ANÀLISI MICROBIOLÔGICA GENERAL
MA/1/0003
MA/1/0004
MA/1/0005

Recompte de fongs filamentosos i llevats en aliments. Tècnica de
recompte de colònies (NF V 08-059:2002)
Detecció de Salmonella en aliments (ISO 6579:2002)
Detecció de Listeria monocytogenes en aliments (ISO 112901:1996/A1:2004)

MA/1/0008

Recompte de Listeria monocytogenes en aliments. Tècnica de recompte
de colònies (ISO 11290-2:1998/A1:2004)
Recompte de microorganismes aerobis mesòfils. Tècnica de recompte de
colònies a 35ºC

MA/1/0009

Recompte de microorganismes aerobis en aliments. Tècnica de recompte
de colònies a 30ºC (ISO 4833:2003)

MA/1/0006

30,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
30,00 €
30,00 €

MA/1/0013

Recompte d'enterobacteris en aliments. Tècnica de recompte de colònies
(ISO 21528-2:2004)
Recompte d'Escherichia coli b-glucuronidasa positius en aliments. Tècnica
de recompte de colònies a 44ºC (Protocolo Biomerieux 12/5-01/99
validado frente a ISO 16649-2:2001)

MA/1/0014

Recompte d'estafilococs coagulasa positius (S.aureus i altres espècies) en
aliments. Tècnica de recompte de colònies (ISO 6888-2:1999)

50,00 €

MA/1/0015
MA/1/0016
MA/1/0022
MA/1/0025

Detecció d'estafilococs coagulasa positius (S.aureus i altres espècies) en
aliments (ISO 6888-3:2003)
Detecció d'enterobacteris en aliments (ISO 21528-1:2004)
Detecció de Vibrio cholerae en aliments (ISO 21872-1:2007)
Detecció de coliformes en aliments (FDA, BAM:2002)

30,00 €
30,00 €
50,00 €
30,00 €

MA/1/0028

Recompte de Clostridium perfringens en aliments. Tècnica de recompte de
colònies (ISO 7937:2004)

50,00 €

MA/1/0010

30,00 €
30,00 €
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MA/1/0029

Detecció d'Escherichia coli presumptius en aliments (ISO 7251:2005)

50,00 €

MA/1/0030
MA/1/0031
MA/1/0038
MA/1/0040
MA/1/0049
MA/1/0050
MA/1/0053
MA/1/0055

Recompte de Bacillus cereus presumptius en aliments. Tècnica de
recompte de colònies a 30ºC (ISO 7932:2004)
Detecció de Bacillus cereus presumptius en aliments (ISO 21871:2006)
Detecció de Shigella en aliments (ISO 21567:2004)
Detecció de Vibrio parahaemolyticus en aliments (ISO 21872-1:2007)
Detecció de Yersinia enterocolítica en aliments (ISO 10273:2003)
Detecció de E. coli O157 en aliments (ISO 16654:2001)
Recompte d'esporoformadors aerobis mesòfils (APHA, 2001)
Recompte de Vibrio parahaemolyticus. Tècnica del nombre més probable.

50,00 €
50,00 €
50,00 €
65,00 €
50,00 €
50,00 €
40,00 €
60,00 €

MA/1/0076
MA/1/0077

Recompte de coliformes en aliments. Tècnica de recompte de colònies a
37ºC (Protocolo Biomerieux 12/20-12/06 validado frente a ISO 4832:2006)
Detecció de Campylobacter en aliments (ISO 10272-1:2006)
Investigació i identificació de larves d'Anisakidae
Recompte de bacteris anaerobis sulfitoreductors (ISO 15213:2003)
Detecció
d'enterotoxines
estafilocòciques
en
aliments. Assaig
immunofluorescent enzimàtic (VIDAS STAPH ENTEROTOXIN II) (Mètode
europeu CRL:2010)
Investigació de toxina diarreica de Bacillus cereus

MA/1/0082

Recompte d'Escherichia coli en mol·luscs vius. Tècnica del nombre més
probable (ISO/TS 16649-3:2005)

60,00 €

MA/1/0088

Detecció de Cronobacter spp en llet en pols, preparats deshidratats per
lactants i preparats de continuació (ISO/TS 22964:2006)

50,00 €

MA/1/0089

Detecció de larves de Trichinella spp. Mètode de digestió amb agitador
magnètic (REGLAMENT (CE) NÚM. 2015/1375)

30,00 €

MA/1/0098

Investigació de sensibilitat/resistència antimicrobianes i concentració
mínima inhibitòria (Mètode Europeu CLSI)

80,00 €

MA/1/0058
MA/1/0059
MA/1/0060
MA/1/0072

MA/1/0102
MA/1/0103
MA/1/0104
MA/1/0106
MA/1/0109

Detecció d'Escherichia coli O157 en aliments. Assaig immunofluorescent
enzimàtic ( VIDAS UP E.COLI O157) (Protocolo Biomerieux 12/25-05/09)
Detecció de Cronobacter spp. (Enterobacter sakazakii) en aliments
(ISO/TS 22964:2006)
Subtificació molecular per PFGE d'Escherichia coli O157:H7, E. Coli no
O157 (STEC), Salmonella, Shigella sonnei i Shigella flexneri (Protocol
Pulsenet (CDC))
Estudi antigènic de Salmonella (ISO/TR 6579-3:2014)
Recompte de Campylobacter en aliments (PROTOCOL MICROVAL
RQA2010LR38)

30,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
80,00 €
75,00 €

75,00 €
50,00 €
200,00 €
50,00 €
50,00 €

MA/1/0117
MA/1/0128

Subtipificació molecular per PFGE de Campylobacter spp (Protocol
Pulsenet (CDC))
Recompte de bacteris aerobis termòfils. Tècnica de recompte en placa a
55ºC
Determinació de l'activitat de l'aigua (aw)

MA/1/0129

Tipificació d'enterotoxina estafilocòcica. Tècnica d'aglutinació passiva de
làtex en fase reversa (SET-RPLA)

50,00 €

MA/1/1004

Investigació d'enteropatògens en mostres de femtes en casos de
gastroenteritis aguda

150,00 €

MA/1/0110

200,00 €
30,00 €
45,00 €
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MA/1/1009

Investigació d'enteropatògens en mostres de femtes d'animals

100,00 €

MA/1/1010
MA/1/1011

Investigació de bacteris patògens en mostres d'insectes
Detecció de patògens en mostres de superfície

150.00 €
80,00 €

MA/1/3000
MA/1/3001
MA/1/3002
MA/1/3003
MA/1/3004
MA/1/3005

Detecció de Proteus spp
Detecció de Staphylococcus aureus
Detecció d’anaerobis sulfitoreductors
Recompte d'aerobis i anaerobis facultatius
Recompte d'enterococs
Recompte de Vibrio parahaemolyticus
Identificació de soques

90,00 €
40,00 €
40,00 €
30,00 €
40,00 €
100,00 €
86,00 €

ANÀLISI MICROBIOLÒGICA DE MOSTRES D'AIGÜES I AMBIENTALS
MA/1/0007

Recompte d'espores de clostridis sulfito-reductors en aigües. Mètode de
filtració per membrana (ISO 6461-2:1986)

50,00 €

MA/1/0012

Recompte de microorganismes a 36ºC i a 22ºC en aigües. Tècnica de
abocament en placa (ISO 6222:1999)

30,00 €

MA/1/0019
MA/1/0020

Recompte d'enterococs intestinals en aigües. Mètode de filtració per
membrana (ISO 7899-2:2000)
Detecció de Salmonella spp en aigües (ISO 19250:2010)

50,00 €
50,00 €

MA/1/0047

Recompte de Pseudomonas aeruginosa en aigües. Mètode de filtració per
membrana (ISO 16266:2008)
Detecció i recompte de Legionella spp en aigües amb identificació de
L.pneumophila. Mètode de sembra després de concentrar per filtració (ISO
11731:1998)

100.00 €

MA/1/0052

Recompte d'Eschericha coli en aigües. Mètode de filtració per membrana
amb baix contingut de microbiota (ISO 9308-1:2014)

50,00 €

MA/1/0046

50,00 €

MA/1/0097
MA/1/0111

Recompte de coliformes i Escherichia coli en aigües. Mètode idexx colilert18/quanty tray (ISO 9308-2:2012)
Recompte de coliformes i E. coli en sorres. Mètode idexx colilert-18/quanty
tray
Recompte de Legionella spp amb identificació de L. pneumophila en
aigües. Mètode de filtració directa sobre membrana (ISO 11731-2:2004)
Recompte d'enterococs en sorres: Mètode idexx enterolert-e/quantitray/2000
Detecció de Shigella spp en aigües

MA/1/0115
MA/1/0119
MA/1/0122

Detecció de Legionella spp amb identificació de Legionella pneumophila
en escovillons. Mètode de filtració directa sobre membrana.
Subtipificació molecular per PFGE de Legionella spp
Recompte de Legionella pneumophila serogrup 1 i serogrup 2-15

100,00 €
200,00 €
100,00 €

MA/1/0124

Recompte de microorganismes a 22ºC en aigües. Tècnica de diàlisi
d’abocament en placa (ISO 6222:1999)

30,00 €

MA/1/0126

Recompte d'Eschericha coli en aigües de mar. Mètode de filtració per
membrana (ISO 9308-1:2014)

50,00 €

MA/1/0132
MA/1/0134

Recompte de Clostridium perfringens en aigües. Mètode de filtració per
membrana (ISO 14189:2013)
Determinació de Salmonella spp en sorres

50,00 €
100,00 €

MA/1/0091
MA/1/0092
MA/1/0096

80,00 €
80,00 €
100,00 €
80,00 €
50,00 €
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100,00 €

MA/1/0135
Determinació de Campylobacter spp en sorres
ANÀLISI MICROBIOLÒGICA PER TÈCNIQUES PCR
MA/1/0087

Detecció de Legionella pneumophila per PCR en temps real en extractes
d'àcids nucleics de mostres d'aigua

150,00 €

MA/1/0100

Detecció de Legionella spp per PCR en temps real en extractes d'àcids
nucleics de mostres d'aigua

150,00 €

MA/1/0105

Detecció de Norovirus (genogrups I & II) per RT-PCR en temps real en
extractes d'àcids nucleics de mostres d'aliments (ISO/TS 15216-2:2013)

200,00 €

MA/1/0108
MA/1/0113
MA/1/0116

Detecció dels gens de virulència
STX1, STX2 I EAE en soques
d'Escherichia coli. Mètode d'amplificació per PCR
Detecció d'Eschericha coli STEC per PCR en temps real O104 (Protocol
EURL)
Detecció del gen FLICH7 en soques d'Escherichia coli. Mètode
d'amplificació per PCR

150,00 €
150,00 €
150,00 €

MA/1/0133

Identificació i diferenciació de Salmonella typhimurium i la seva variant
monofàsica per PCR convencional (EFSA Journal, 2010)
Identificació de Campylobacter jejuni, C. coli, C. lari, C. upsaliensis i C.
fetus subsp. fetus.
Detecció de Salmonella spp per PCR en temps real (IQ-Check Salmonella
II)
Detecció de Listeria monocytogenes per PCR en temps real (IQ-Check
Listeria monocytogenes II)

MA/1/1007

Detecció de Norovirus (genogrup I & II) per RT-PCR en temps real en
extractes d'àcids nucleics de mostres de femta, vòmit i ambientals

200,00 €

MA/1/1008

Detecció de Chlamydophila psittaci per PCR en temps real en extractes
d'àcids nucleics de mostres de femta

150,00 €

MA/1/0118
MA/1/0127
MA/1/0131

150,00 €
150,00 €
75,00 €
75,00 €

SUPORT GENERAL LABORATORI
PREU
ANALÍTICA

CODI I NOM PROCEDIMENT
SUPORT GENERAL LABORATORI
Detecció
de
l'Interferon
gamma.
Assaig
MA/1/1000
(QUANTIFERON - TB GOLD IN - TUBE)
MA/2/00600
Preparació farmacològica de solució de metadona

immunoenzimàtic
125,00 €
16 €/L
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PREUS PÚBLICS DE
CONSULTORIA i ASSESSORAMENT EN MATERIA DE SALUT PÚBLICA
ANY 2017

Concepte. Consultoria i assessorament dels tècnics de l’Agència de Salut Pública de Barcelona
a altres entitats.
Obligació del pagament. Estan obligats al pagament de les tarifes totes les persones físiques i
jurídiques que sol·licitin la realització dels serveis esmentats a l’article anterior.

Quantia. Les tarifes a aplicar per a consultoria i assessorament incorporaran els conceptes de :

1.- Els costos associats als estudis previs necessaris per a la iniciació del treball

2.- Repercussió del cost de la dedicació en hores del personal tècnic propi. La referència és:

Consultor Senior: 71,20 euros / hora
Consultor Junior: 53,50 euros / hora

3.- La repercussió dels costos indirectes, com el material, el transport o altres serveis tècnics o
material fungible que s’utilitzin
Data d’aprovació i vigència. Aquests preus començaran a regir l’1 de gener de 2017 i
continuaran vigents mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.
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PLANTILLA PREVISTA
2017
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RELACIÓ LABORAL PER TIPUS DE CONTRACTE
PLANTILLA
2015
1
116
85
39
20
16

0,35%
40,28%
29,51%
13,54%
6,94%
5,56%

SUBTOTAL

277

SUBTOTAL

11
11

ALTA DIRECCIÓ
FUNCIONARIS
LABORAL INDEFINITS
CONTRAC.TEMPORAL
INTERINS LABORALS
INTERINS FUNCIONARIS

PERSONAL Generalitat

TOTAL

%

PLANTILLA
2016

%

PREVISIÓ
2017

%

1
110
82
42
32
17

0,34%
37,29%
27,80%
14,24%
10,85%
5,76%

1
109
85
46
33
17

0,33%
36,09%
28,15%
15,23%
10,93%
5,63%

96,18%

284

96,27%

291

96,36%

3,82%

3,73%
3,73%

11
11

3,64%

3,82%

11
11

299 100,00%

295

100,00%

302

100,00%

3,64%
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LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2016
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LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2016
RESULTATS PRESSUPOSTARIS
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RESULTAT PRESSUPOSTARI:

CONCEPTES
a) Operacions corrents
b) Operacions de capital
1. Total operacions no financeres (a+b)
a)

DRETS
OBLIGACIONS
RECONEGUTS RECONEGUDES
NETS
NETES

AJUSTAMENTS

RESULTAT
PRESSUPOSTARI
2016

34.038.818,82

28.746.214,99

5.292.603,83

775.655,88

1.260.398,82

(-) 484.742,94

34.814.474,70

30.006.613,81

4.807.860,89

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Actius financers

d) Passius financers
2. Total operacions financeres (c+d)
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE
L'EXERCICI (I=1+2)

4.807.860,89

Ajustaments:
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses
generals
226.095,17
4. Desviacions de finançament negatives de l´exercici
231.482,91
5. Desviacions de finançament positives de l´exercici
2.254.255,91
II. TOTAL AJUSTAMENTS (II=3+4-5)
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)

(-) 1.796.677,83
3.011.183,06
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ROMANENT DE TRESORERIA:

ROMANENT DE TRESORERIA – AGÈNCIA – 31/12/2016
Nº comptes
57

Components
1. (+) Fons líquids

2.368.790,93

2. (+) Drets pendents de cobrament

8.169.517,76

430, 433, 437, 438

(+) del Pressupost corrent

431, 434, 439

(+) de Pressuposts tancats

440, 566

(+) d’operacions no pressupostàries
3. (–) Obligacions pendents de pagament

400

(+) del Pressupost corrent

401

(+) de Pressuposts tancats

419, 475, 476, 561

(+) d’operacions no pressupostàries
4. (+) Partides pendents d’aplicació

557

2016

7.543.531,44
598.631,51
27.354,81
(-) 3.485.838,06
(-) 2.810.478,92
8.543,44
(-) 683.902,58
-

(–) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva

-

(+) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva
I. Romanent de tresoreria total
(1 + 2 – 3 + 4)

-

II. Saldos de cobrament dubtós
III. Excés de finançament afectat
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)

7.052.470,63

(-) 494.986,87
(-) 2.241.925,00
4.315.558,76
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LIQUIDACIÓ PRESSUPOST DE L’EXERCICI
2016

43

CSB

Consorci Sanitari de Barcelona

44

CSB

Consorci Sanitari de Barcelona

45

CSB

Consorci Sanitari de Barcelona

46

CSB

Consorci Sanitari de Barcelona

47

CSB

Consorci Sanitari de Barcelona

48

CSB

Consorci Sanitari de Barcelona

49

CSB

Consorci Sanitari de Barcelona

50

CSB

Consorci Sanitari de Barcelona

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST EXERCICI 2016
EXERCICIS TANCATS
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BASES D’EXECUCIÓ
DEL
PRESSUPOST 2017
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BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2017

Primera. Disposicions Generals
Aquestes Bases d’Execució contenen l’adaptació de les disposicions generals en matèria
pressupostària a l’organització i circumstàncies de la pròpia entitat, així com aquelles altres
necessàries per a la seva acurada gestió, establint-se les prevencions que es considerin adients
per a la millor realització de les despeses i recaptació dels recursos, sense que puguin modificar
allò legislat ni comprendre preceptes d’ordre administratiu que requereixin legalment
procediments i solemnitats específiques diferents d’allò previst per al pressupost.
Per tant, el Pressupost de l’Agència de Salut Pública de Barcelona s’elabora, s’executa i
es liquida d’acord amb la normativa vigent i amb aquestes bases d’execució i, en particular, amb
els manuals de procediments, instruccions i circulars aprovats pels òrgans competents.

Segona. Vigència
La vigència temporal d’aquestes bases coincideix amb el pressupost de l’Agència per
l’any 2017. En el supòsit de pròrroga d’aquest pressupost, continuaran regint durant tot el temps
que duri la pròrroga.

Tercera. El Pressupost: abast i aprovació
El Pressupost de l’Agència de Salut Pública de Barcelona per a l’exercici 2017, a banda
de les modificacions de crèdit que es pugin aprovar, constitueix l’expressió xifrada, conjunta i
sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, podrà reconèixer l’Agència i els drets que es
preveuen liquidar durant l’exercici, essent les seves Àrees de despesa:
a) Direcció de Recursos de l’ASPB (311.00)
b) Sistemes d’informació Sanitària (311.10)
c) Vigilància i control epidemiològics (311.20)
d) Atenció a les drogodependències (311.30)
e) Vigilància i control ambiental (311.40)
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Vigilància i control de plagues urbanes (311.41)

g) Vigilància i control d’aliments i establiments alimentaris (311.50)
h) Laboratori de Salut Pública (311.60)
i)

Prevenció i Promoció de la Salut (311.70)

j)

Projecte extern relatiu al Centre d’acollida d’animals de companyia (311.80)

k) Recerca i Docència (311.90)
L’Agència prepararà per a cada exercici econòmic un pressupost que serà aprovat
inicialment per la Junta de Govern i cursat a la Comissió Permanent del Consorci a l’efecte de la
seva aprovació definitiva (arts. 8.1 f) i 24.1 dels Estatuts de l’ASPB. Finalment, el pressupost es
publicarà en el diari oficial corresponent.

Quarta. Seguiment i control del Pressupost de l’ASPB
Els ingressos i despeses de l’Agència seran objecte de control financer permanent,
mitjançant procediment d’auditoria o d’altres tècniques de control, en els termes i amb els mitjans
personals que estableixin, de comú acord, la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya i
la Intervenció General de l’Ajuntament de Barcelona.

La rendició de comptes correspondrà a la Junta de Govern, mitjançant el balanç, el
compte d’explotació anual i els comptes de liquidació del pressupost de l’exercici anterior, que
seran auditats i sotmesos, per a la seva aprovació, a la Comissió Permanent del Consorci
Sanitari de Barcelona durant el primer semestre de cada any. El control de la qualitat d’aquesta
auditoria, en el cas de ser exercida per auditors externs, la durà a terme la Intervenció de Control
Financer Permanent de l’Agència de Salut Pública de Barcelona.

Cinquena. Imports del Pressupost de l’ASPB
El pressupost de l’Agència de Salut Pública es fixa en 28.160.437,03 €.
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Sisena. Vinculació jurídica

Els articles 28 i 29 del Reial Decret 500/1990 del Reglament Pressupostari de les
Corporacions Locals estableixen la possibilitat d’utilitzar normes reglamentàries per fixar nivells
més amplis de vinculació. En aquesta línia, s’indica que a les Bases d’Execució del Pressupost
es podrà establir la vinculació dels crèdits per a despeses en els nivells de desenvolupament per
programa i econòmic que l’Entitat Local consideri necessaris per a la seva adequada gestió,
respectant-se, en tot cas, les següents limitacions quant als nivells de vinculació:
a) Respecte a la classificació per programes: l’Àrea de despesa
b) Respecte a la classificació econòmica: el capítol
L’ASPB adquireix aquest nivell de vinculació jurídica de crèdits per a despeses (àrea de
despesa i capítol).

Setena. Modificacions de crèdit

Es podran realitzar les següents modificacions de crèdit en el pressupost de despeses:
- Ampliacions de crèdit

- Generació de crèdit per majors ingressos

- Transferències de crèdit

- Incorporació de romanents de crèdit

- Crèdits extraordinaris

- Baixes per anul·lació de crèdit pressupostari

- Suplements de crèdit

Vuitena. Ampliació de crèdit
Segons l’art. 178 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (d’ara en
endavant TRLRHL) tindran la consideració de partides ampliables aquells crèdits que de mode
taxatiu i degudament explicats es relacionin a les Bases d’Execució del Pressupost (Document
Annex).
Respecte a la tramitació d’aquesta modificació, és la Gerència encarregat de la incoació
de l’expedient, prèvia sol·licitud de la Direcció de Recursos. Finalment, l’òrgan competent per
declarar l’aprovació dels expedients d’ampliació de crèdit de les partides ampliables del
pressupost de despeses és la Gerència de l’ASPB.
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En els expedients d’ampliació de crèdit, hauran d’especificar-se els mitjans o recursos
que han de finançar les majors despeses, extrem que haurà d’acreditar-se amb el reconeixement
en ferm de majors drets sobre els previstos al pressupost d’ingressos que es trobin afectats al
crèdit que es pretén ampliar (art. 39 del Reial Decret 500/1990).

Novena. Transferència de crèdit

Es consideren transferències de crèdit aquelles modificacions del Pressupost de
despeses que, sense alterar la quantia total del mateix, s’imputi l’import total o parcial d’un crèdit
a altres partides pressupostàries de diferent vinculació jurídica (art. 40.1 RD 500/1990). En
aquest sentit, no tindran la consideració de transferències de crèdit i, per tant, no estaran
sotmeses a les seves limitacions, les meres reassignacions de crèdits produïdes, dintre del
mateix grup de funció i capítol, com a conseqüència del traspàs de crèdits per compensar dèficits
en partides que recullen un tracte successiu (subministraments, neteja, seguretat, manteniments,
etc.).
Les transferències entre capítols s’ajustaran al procediment establert en els estatuts de
l’ASPB. En aquest sentit, seran aprovades per la Junta de Govern les transferències de partides
pressupostàries quan la seva quantia excedeixi del 3% del pressupost de l’Agència (art. 8.1 j)
dels Estatuts de l’ASPB). Si l’import dels expedients de modificació de crèdit, per transferències
de crèdit no superen aquest percentatge correspon a la Gerència de l’ASPB la seva aprovació
(art. 11.1 i) dels Estatuts de l’ASPB).
En ambdós casos, prèviament a l’aprovació procedeix la incoació de l’expedient d’aquest
tipus de modificació pressupostària per part de la Gerència a proposta del Director de Recursos.
Les transferències de crèdit estaran subjectes a les limitacions establertes per l’art. 41 del Reial
Decret 500/1990. En aquest sentit, i donat que tots els codis dels programes de l’ASPB són
iguals fins el tercer nivell (Grup de Programa), no li és aplicable l’art. 40.3 del RD 500/1990 que
estableix que en tot cas l’aprovació de les transferències de crèdit entre diferents Àrees de
despesa (primer nivell) serà competència del Ple (...).
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Desena. Crèdit extraordinari i suplement de crèdit
L’aprovació dels expedients de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit s’ajustarà a
allò previst en l’article 177 del TRLRHL i l’art. 37.3 del R.D.500/1990. La proposta de modificació
impulsada per la Direcció de Recursos, serà incoada la Gerència i sotmesa per la Presidència a
l’aprovació del Ple de la l’Agència de Salut Pública de Barcelona. Finalment, tal i com s’estableix
a l’art. 29.2.2 d) dels Estatuts de l’ASPB, els suplements de crèdit hauran de ser ratificats per la
Comissió Permanent del Consorci Sanitari de Barcelona.

Onzena. Generació de crèdit
La competència per a l’aprovació dels expedients de modificació de crèdit per generació
de crèdits correspon a la Gerència de l’ASPB, prèvia declaració de la Direcció de Recursos a
petició del Servei d’Administració Econòmica. Podran generar crèdits a l’estat de despeses dels
pressupostos aquells ingressos de naturalesa no tributària derivats de les operacions a què fa
referència l’art. 181 del TRLRHL.

Dotzena. Incorporació de romanents de crèdit
La incorporació de romanents haurà d’avenir-se amb la normativa legal establerta a l’art.
182 del TRLRHL. Podran incorporar-se els crèdits del pressupost de despeses a l’exercici
immediatament posterior, sempre que existeixin recursos financers suficients. Els crèdits que
emparin projectes finançats amb ingressos afectats hauran d’incorporar-se obligatòriament, llevat
que es desisteixi total o parcialment d’iniciar o continuar l’execució de la despesa.
En la seva tramitació, els expedients d’incorporació de romanents de crèdit seran incoats
per la Gerència a proposta de la Direcció de Recursos. Respecte a l’aprovació, serà sotmesa per
la Presidència a l’aprovació del Ple de la l’Agència de Salut Pública de Barcelona i caldrà la
posterior ratificació de la Comissió Permanent del Consorci Sanitari de Barcelona.
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Tretzena. Baixes per anul·lació

Pel que fa els expedients de Baixes per anul·lació de crèdit pressupostari es regiran pels
arts. 49 a 51 del Reial Decret 500/1990. L’aprovació d’aquest tipus de modificació correspondrà
a la Junta de Govern, prèvia declaració d’incoació de la Gerència a proposta del Director de
Recursos.

Catorzena. Retenció de crèdit.
1. Retenció de crèdit pendent d’utilització (RC2)
La retenció de crèdit pendent d’utilització és l’acte mitjançant el qual s’expedeix, respecte
d’una partida pressupostaria, certificació d’existència de crèdit de saldo suficient per a
l’autorització d’una despesa o transferència de crèdit, per una quantia determinada, produint-se
pel mateix import una reserva per a l’esmentada despesa o transferència. La verificació de la
suficiència de saldo s’efectuarà a nivell de vinculació jurídica del crèdit i en el cas de retencions
per a transferències de crèdits a altres partides pressupostàries, a més de la indicada
anteriorment, a nivell de la pròpia partida sobre la que es certifiqui.

2. Retenció de crèdit per indisponiblitat (RC3)
La no disponibilitat de crèdit es deriva de l’acte mitjançant el qual s’immobilitza la totalitat
o part del saldo de crèdit d’una partida pressupostària, declarant-se com no susceptible
d’utilització. Això no suposarà l’anul·lació del crèdit, però no es podran acordar autoritzacions de
despeses ni transferències envers al saldo declarat no disponible, i el seu saldo no podrà ser
incorporat al Pressupost de l’exercici següent. Respecte a la tramitació, la Junta de Govern de
l’ASPB aprovarà l’expedient de Retenció de crèdit per indisponiblitat, que haurà de ser incoat per
la Gerència a proposta de la Direcció de Recursos (art. 33 RD 500/1990).
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Quinzena. Procediment d’execució del pressupost
El procediment d’execució del pressupost és un procediment administratiu, sotmès a una
doble legalitat: d’una banda a la legislació administrativa, és a dir, a la Llei 30/92, de Règim
jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (LRJPAC), i
d’altra a la legislació financera, al RDL 2/2004, TRLRHL (arts. 183 a 193) i al R.D. 500/1990
(arts. 52 a 68). Aquestes normes assenyalen als articles 164 i 53, respectivament, la possibilitat
que les Entitats Locals estableixin a les bases d’execució del pressupost les normes que regulin
el procediment d’execució dels pressupostos de despeses dins del marc establert per la
normativa abans esmentada.
D’aquesta manera, segons els Estatuts de l’ASPB:

Són atribucions de la Junta de Govern (art. 8.1 Estatuts ASPB):


Proposar a la Comissió Permanent del Consorci l’aprovació dels pressupostos i els seus
balanços i liquidació.



Aprovar els preus públics pels serveis que presti l’Agència.

Correspon a la Comissió Executiva:


Presentar a la Junta de Govern la proposta del pressupost de l’Agència.

Correspon a la Presidència:


Contractar i atorgar obres, instal·lacions, serveis i subministraments quan la durada del
contracte sigui superior a 3 anys o qual el seu import total excedeixi del 3% del pressupost de
l’Agència, i resoldre qüestions incidentals d’aquests contractes.



Fixar els criteris d’ordenació dels pagaments.



Atorgar els convenis i contractes amb altres entitats públiques o privades, d’acord amb la
política aprovada pel Consorci, i proposar a aquest organisme els acords de participació que
s’hi puguin establir.
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Les atribucions de la Gerència són:


Atorgar premis i subvencions.



Contractar i atorgar obres, instal·lacions, serveis i subministraments qual la durada del
contracte no excedeixi els 3 anys o quan el seu import total no superi el 3% del pressupost
de l’Agència, i resoldre les qüestions incidentals.



Ordenar la recaptació d’ingressos.



Ordenar els pagaments, de conformitat amb les normes d’execució del pressupost i els
criteris que a tal efectes es determinin.



Administrar el patrimoni i els béns de l’Agència.



Preparar la documentació, que a través de la Presidència, s’ha de sotmetre a la consideració
de la Junta de Govern i de la Comissió Executiva i informar-los de tot el necessari per a
l’exercici de les seves competències, particularment pel que fa la confecció i el compliment
del pressupost anual.

Setzena. Documents administratius
L’Ordre EHA/404/2004, de 23 de novembre, per la qual s’aprova la Instrucció del model
normal de comptabilitat local, introdueix un canvi substancial en quant a la forma de registre i
control de les despeses que s’han d’imputar a càrrec d’exercicis posteriors. Per aquesta raó, els
impresos i models d’aprovació, d’autorització i/o disposició de la despesa reflectiran que no
donen lloc a assentaments comptables sinó a registres que restaran contemplats a la memòria
de l’entitat. Els números de registre que consten en els documents de despesa es convertiran en
els corresponents assentaments comptables a l’inici de l’any pressupostari corresponent.

En aquest sentit i per donar compliment a la legislació vigent, es modifiquen els
documents d’autorització i/o disposició de la despesa formalitzats mitjançant decrets, tal i com es
detalla a continuació:

Documents antics
Documents adequats a la nova ICAL
Document Descripció
Document Descripció
A
Autorització
R/A
Reserva de crèdit i Autorització
D
Disposició
R/D
Reserva de crèdit i Disposició
AD
Autorització i Disposició R/AD Reserva de crèdit, Autorització i Disposició
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Dissetena. Supòsits d’acumulació de fases execució del pressupost
Un mateix acte administratiu podrà comprendre més d’una de les fases d’execució del
pressupost de despeses a partir de criteris d’economia, agilitat administrativa i segons la
naturalesa de les despeses (arts. 67 i 68 R.D. 500/1990). L’acte administratiu que acumuli dues
o més fases produirà els mateixos efectes que si aquestes fases s’acordessin en actes
administratius separats.


Reserva de crèdit, Autorització i disposició de la despesa (R/AD)



Disposició i reconeixement de l’obligació (DO), darrera la corresponent autorització (R/A) de
la despesa, per als contractes menors de subministraments, serveis i consultoria i
assistència.

En relació als procediments negociats per exclusivitat, es separaran sempre les fases
pressupostàries A i D per la qual cosa s’hauran de diferenciar en dos documents administratius
respectivament respectivament.

Divuitena. Contractes menors

Primer apartat
En els contractes menors previstos a l’article 138.3 del TRLCSP (d’obres,

serveis i

subministrament) podran acumular-se en un únic acte administratiu les fases d’execució del
pressupost, de despeses de disposició i reconeixement de l’obligació (DO), prèvia la
corresponent reserva/autorització (R/A) global de la despesa per part de l’òrgan competent.
En els contractes menors d’obres, serveis i de subministrament és dispensarà de la
constitució de la garantia, tant provisional com definitiva, ja que no és un dels requisits exigits en
la seva tramitació.
En els contractes menors contemplats a l’article 138.3 del TRLCSP i d’acord sempre amb
els requisits establerts per la seva tramitació a l’article 111 del TRLCSP, la formalització del
contracte es considerarà complimentada amb la conformació de la corresponent factura i la
incorporació d’aquesta a l’expedient.
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Segon apartat
El procediment per a la tramitació dels contractes menors que s’implementarà durant l’exercici
2017 es detalla a continuació:
1.- En els contractes menors d’import inferior a 600€ (sense IVA), l’expedient es tramitarà sense
necessitat de demanar documentació, ni declaracions responsables als contractistes, únicament
amb la presentació d’un pressupost i la corresponent/s factura/es.
2.- En els contractes menors d’import superior a 600€ i fins a 18.000€ (sense IVA) l’expedient es
tramitarà sol·licitant al contractista, en el moment de demanar el pressupost, les corresponents
declaracions responsables de complir amb tots els requisits per a contractar amb l’Administració
Pública, la declaració de confidencialitat i les declaracions que corresponguin en funció de
l’objecte del contracte.

Dinovena. Facturació i requisits per al reconeixement de l’obligació
Per tal que es produeixi el reconeixement de l’obligació i la comptabilització de les
factures, aquestes han d’estar degudament registrades per tal d’augmentar les garanties als
proveïdors i conformades per cadascun dels òrgans gestors responsables de la despesa. Els
camps a omplir per assignar una factura a un expedient són:



Signatura del Cap del Servei



Núm. Expedient



Compte P.G.C.



Codi de Programa



Assentament A i D



Assentament O



Codi Projecte (si escau)



Centre de Cost (si escau)
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Vintena. Pagament
D’acord amb l’art. 4t relatiu a la Determinació del termini de pagament de la Llei 3/2004,
de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat a les
operacions comercials, l’ASPB preveurà per contracte un termini màxim de 30 dies dins del qual
l’òrgan gestor pot conformar la factura, per tant, el termini de pagament començarà a computar a
partir de la data de conformitat de la factura, essent com a màxim de 60 dies. Aquests terminis
també resultaran d’aplicació a tota la contractació menor.
El pagament a proveïdors es durà d’acord amb les disponibilitats de tresoreria
actualitzades d’acord amb el que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de mesures de lluita
contra la morositat en operacions comercials i amb l’art. 65 del Reial Decret 500/1990. D’acord
amb la situació de la tresoreria de l’Agència o amb les particularitats de cada tercer, es podrà
modificar el termini de pagament ordinari.

Vint-i-unena. Compres de material i homologacions
L’ASPB s’ha adherit al Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i la
Generalitat de Catalunya per tal d’atendre les demandes de productes homologats i contractar
amb empreses homologades. D’aquesta manera l’ASPB pot acudir tant al Catàleg de compres
del Servei Central del Compres de l’Ajuntament, com al Catàleg de béns homologats i compra
centralitzada de la Generalitat de Catalunya.
Els diferents serveis de l’ASPB hauran de demanar els materials que necessitin a través
del document de sol·licitud existent. D’altra banda, les compres de material inventariable
informàtic precisaran de l’Informe i/o conformitat del Cap de Servei d’Informàtica de l’ASPB.

Vint-i-dosena. Operacions de tresoreria i crèdit
Constitueix la tresoreria de l’Agència tots els recursos financers, tant per a operacions
pressupostàries com per a les extra pressupostàries, ja siguin diners, valors, crèdits o productes
de l’endeutament de l’Agència. La Tresoreria compleix les funcions següents:
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Recaptar els ingressos i pagar les obligacions de l’Agència.



Servir el principi d’unitat de tresoreria, mitjançant la centralització de tots els cabals i valors
generats per operacions pressupostàries i extra pressupostàries.



Distribuir en el temps les disponibilitats dineràries per a la satisfacció puntual de les
obligacions de l’Agència.

Són atribucions de la Junta de Govern en relació a les operacions de tresoreria i de crèdit
(art. 8.1 Estatuts ASPB):


Autoritzar els crèdits a llarg termini, l’emissió d’obligacions i l’atorgament d’avals, amb la
posterior ratificació del Consorci.



Aprovar les operacions de caràcter econòmic i financer, a curt termini, i els contractes de
tresoreria quan la seva quantia ultrapassi el 3% dels recursos ordinaris del pressupost de
l’Agència.

Correspon a la Comissió Permanent del Consorci a través de la seva potestat tuïtiva
sobre l’Agència la ratificació dels acords adoptats pels òrgans de govern relatius a (Art. 29.2.2
Estatuts ASPB):


La petició de crèdits o préstecs a mig i llarg termini, l’emissió d’obligacions i l’atorgament
d’avals.

Són atribucions de la Gerència (Resolució de la Presidència 11/12/2002):


Aprovar les operacions de caràcter econòmic i financer, a curt termini, i els contractes de
tresoreria quan la seva quantia no ultrapassi el 3% dels recursos ordinaris del pressupost de
l’Agència.

Vint-i-tresena. Despeses d’inversió i inventari
1. Les inversions seran prioritzades per part del Comitè de Direcció previ informe d’existència de
crèdit.
2. No podrà tramitar-se cap despesa d’inversió que no estigui inclosa en les actuacions
inversores informades pel Comitè de Direcció i disposi del corresponent crèdit pressupostari.

70

CSB

Consorci Sanitari de Barcelona

3. Tota adquisició inventariable serà enregistrada en documents auxiliars i assenyalada
individualment, així com la seva dependència d’adscripció.

Vint-i-quatrena. Subvencions
1. La

concessió

de subvencions

s’efectuarà

d’acord

amb

els

criteris

de publicitat,

concurrència i objectivitat, garantint-se la transparència de les actuacions administratives d’acord
amb la Normativa general de subvencions de l’Ajuntament i de la Generalitat.
2. La publicitat s’efectuarà mitjançant la publicació anual de les resolucions de convocatòria de
les subvencions al DOCG.
3. El perceptor de la subvenció haurà d’aportar la justificació documental dels fons rebuts com
també la memòria econòmica de l’activitat subvencionada, en un termini no superior de sis
mesos a partir del pagament de la subvenció. L’òrgan gestor de l’Agència concedent podrà
demanar qualsevol altre document justificatiu que consideri necessari per comprovar l’aplicació
de la subvenció. A més, les factures justificatives corresponents a l’activitat subvencionada
hauran de ser originals o fotocòpies compulsades, en els quals es farà constar que han servit
per a justificar la subvenció atorgada.
4. L’òrgan competent per atorgar una subvenció és el Gerent.
5. Si els beneficiaris no acompleixen les seves obligacions dins dels terminis acordats, per
causes que els siguin directament imputables, la subvenció s’ha de reduir en proporció a
l’incompliment, sense perjudici que l’òrgan concedent en disposi la revocació total, en el supòsit
de què no es puguin assolir els objectius de la subvenció. En qualsevol cas, caldrà la notificació i
audiència prèvia de la persona beneficiària, la qual en podrà justificar les causes.
6. Si es comprova que la subvenció s’ha destinat a una finalitat diferent a l’establerta, s’haurà de
reintegrar amb l’interès de demora fixat per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat vigent per
a l’exercici 2017.

Vint-i-cinquena. Projectes de despesa amb finançament afectat

Tota la despesa amb finançament afectat estarà identificada per un codi únic i invariable
al llarg de tota la seva vida. Per tal de poder portar el control i seguiment determinat per la Regla
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48 de la Instrucció del model Normal de Comptabilitat Local1, és imprescindible que en tots els
assentaments i documents comptables (d’ingrés i despesa) relacionats amb un projecte de
despesa amb finançament afectat, s’hi faci constar el codi de projecte.

Les altes de projectes de despesa corrent amb finançament afectat al SAP seran
realitzades pel Departament d’Administració Econòmica, previ lliurament de la documentació
corresponent del projecte per a la seva validació.

Vint-i-sisena. Dipòsits de garantia

1. No es podrà comptabilitzar cap factura o certificació quan no consti la constitució o exempció
del dipòsit de garantia corresponent.

2. Els contractes concertats amb empreses concessionàries de serveis públics relatius a
subministraments d’acord amb el que preveu l’article 172.1.a) del TRLCAP estaran exempts de
constituir garanties provisionals i definitives.

Vint-i-setena. Bestretes de caixa fixa
L’article 190 del TRLRHL i el 73 del R.D. 500/1990 estableixen que per les despeses
corrents de caràcter periòdic o repetitiu, com ara dietes, despeses de locomoció,

material

d’oficina no inventariable, conservació i altres de similars característiques, els fons lliurats a
justificar podran tenir el caràcter de bestretes de caixa fixa.

En aquesta línia, tindran la consideració de bestretes de caixa fixa les provisions de fons
de caràcter no pressupostari i permanent que es realitzin a pagadories, caixes i habilitacions per
a l’atenció immediata i posterior aplicació al pressupost de l’any en què es realitzin, de les
despeses esmentades en el paràgraf anterior. L’ASPB realitzarà una dotació inicial per a
bestretes de caixa fixa de 30.000,00 €.

1

ORDRE HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la Instrucció del model Normal de
Comptabilitat local, que deroga la instrucció aprovada per l’ORDRE EHA/4041/2004, de 23 de novembre.
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D’altra banda, els caixers, pagadors i habilitats que reben bestretes de caixa fixa, han de
retre comptes per les despeses obtingudes, a mesura que les necessitats de tresoreria de
l’ASPB aconsellin la reposició dels fons utilitzats:


Els perceptors d’aquests fons quedaran obligats a justificar l’aplicació de les percepcions
durant l’exercici fins els primers 15 dies hàbils de l’exercici següent. L’habilitat haurà de retre
comptes en el termini de tres mesos com a màxim a comptar des de la recepció del fons. No
es podran lliurar noves ordres de pagament al perceptor si aquest no ha justificat las
quantitats rebudes anteriorment.



Els fons no invertits que, en finalitzar l’exercici, es trobin en poder dels actors abans
esmentats es retornaran a l’Administració Econòmica.



Cal tenir en compte que no es podran dur a terme bestretes de caixa fixa per un import
superior a 3.005,06 €.
Els òrgans responsables de la despesa hauran d’omplir el document comptable OA i els

annexos justificatius. A partir d’aquí, el document es tramita a la signatura del Cap de Servei i a
la conformitat del respectiu Director, passant posteriorment al Departament d’Administració
Econòmica. En el cas en què la relació de l’Habilitat amb tercers es posi de manifest que
l’interessat ha avançat diners per una determinada despesa, l’Habilitat, un cop vista la
procedència de la mateixa, podrà retornar els diners de la despesa efectuada en el termini de
dos mesos com a màxim.
L’àmbit d’aplicació del sistema de bestretes de caixa fixa és el que s’estableix en la
Resolució de 30 de desembre de 2005, de la Secretaria d’Estat d’Hisenda i Pressupostos, que
en compliment del disposat en la Disposició Addicional Quarta del Reial Decret 462/2002, de 24
de maig, sobre indemnitzacions per raó de servei, es revisa l’import de les mateixes. En el cas
que fos necessari desemborsar despeses per invitació a tercers col·laboradors d’interès per
l’ASPB s’haurà de justificar, mitjançant informe específic, la conveniència d’incórrer en aquestes
despeses.
D’acord amb aquesta normativa s’utilitzarà preferentment el transport públic per qualsevol
desplaçament i es prioritzarà el de caràcter col·lectiu, sobre tot quan es tracti de desplaçaments
en dies feiners. Tal i com s’estableix a l’art. 19, el personal a qui s’encomani una comissió de
servei tindrà el dret a percebre per avançat l’import total de les dietes, residència eventual i
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despeses de viatge sense perjudici de la devolució de la bestreta, en la quantia que procedeixi,
un cop finalitzada la comissió de serveis.

Les bestretes i ADOP-J realitzades en concepte de locomoció, allotjament i dietes
s’hauran d’ajustar als barems establerts a la legislació esmentada anteriorment:

Dietes al territori estatal
Allotjament

Manutenció

Dieta sencera

Grup 1 (Alts Càrrecs)

102,56 €

53,34 €

155,90 €

Grup 2 (A i B)

65,97 €

37,40 €

103,37 €

Grup 3 (C, D i E)

48,92 €

28,21 €

77,13 €

Quilometratges

Grup 1, 2 i 3

Km Automòbil

Km motocicleta

0,19 €

0,078 €

Com a cas excepcional, es podrà autoritzar que, en determinades ciutats i èpoques de
l’any la quantia de les dietes per allotjament i, en el seu cas, manutenció, pugui incrementar-se,
per casos concrets i singularitzats degudament motivats, fins a l’import que resulti necessari per
l’adequat rescabalament de les despeses realment produïdes.
D’altra banda, les bestretes que vagin a càrrec de projectes amb finançament extern no
es regiran per aquesta normativa sinó per la pròpia del projecte, per la qual cosa es podrà
disposar d’imports superiors a aquests barems mitjançant justificació documental de la despesa
en allotjament, locomoció i dietes.

Pel que fa les despeses de representació es farà constar la seva motivació, i en les de
restauració s’haurà de detallar el nombre de comensals i indicar, en el seu cas, si aquests són
persones alienes a l’ASPB. En el cas que no sigui possible la justificació mitjançant factura
s’annexaran els tiquets de caixa i els comprovants de taxis aniran signats pels usuaris.
Les despeses d’inscripcions, i altres de relacionades amb desplaçaments es sol·licitaran
en un termini no inferior a 15 dies de la data límit de pagament. Més enllà d’aquest termini no es
garanteix el compromís de pagament a temps des de la Direcció de Recursos.
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Vint-i-vuitena. Pagaments a justificar (ADOP-J)
L’article 190 del TRLRHL i els articles 69-72 del RD 500/1990 regulen aquest concepte i
estableixen que tindran el caràcter d’ordres de pagament a justificar aquelles que els documents
justificatius de les quals no puguin acompanyar-se en el moment de la seva expedició, és a dir,
té lloc una sortida material de fons amb caràcter previ a la documentació justificativa que permet
el reconeixement de l’obligació. Per tant, és una excepció a la regla general segons la qual
solament poden realitzar-se pagaments quan l’obra, servei o subministrament s’hagi efectuat.
Respecte a la forma d’expedició i execució de les ordres de pagament a justificar, s’inicia
un informe justificatiu a l’aplicatiu Gisal en fase ADOP-J que ha de ser aprovat per la Gerència,
òrgan competent per autoritzar la despesa. Un cop aprovat es fa la comanda i es fa efectiu el
pagament. Posteriorment, el proveïdor gira el document justificatiu de pagament restant tancant
el circuit. La quantitat màxima que pot lliurar-se en qualsevol ordre de pagament a justificar és de
3.005,06 €.

Els conceptes pressupostaris als que són aplicables els pagaments a justificar són les
inscripcions a cursos i congressos donat que el pagament és previ a la factura. També, és
possible la utilització d’aquest tipus de tramitació quan a algun empleat de l’ASPB se l’ha
d’avançar diners per a desplaçaments a fora i altres despeses anàlogues amb caràcter
excepcional.
La inexistència de documents justificatius, indispensables perquè pugui emetre’s la
corresponent ordre de pagament fa que estiguin sotmeses a certes limitacions:



Les ordres a justificar s’expediran en base a una resolució d’autorització de la despesa per
part de la Gerència, i s’aplicaran als corresponents crèdits pressupostaris.



Els perceptors d’ordres de pagament a justificar romandran obligats a justificar l’aplicació dels
imports percebuts en el termini màxim de 90 dies des de la percepció dels corresponents
fons, estaran subjectes al règim de responsabilitats que estableix la Llei, i hauran de
reintegrar a l’ASPB les quantitats no invertides o no justificades. Els fons lliurats durant el
mes de desembre hauran de justificar-se abans del dia 15 de gener de l’any següent.
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No podran expedir-se noves ordres de pagament a justificar, pels mateixos conceptes
pressupostaris, a perceptors que tinguessin en el seu poder fons pendents de justificació.



El pagament de les ordres a justificar hauran d’avenir-se a la situació i disposició de fons en
tot moment.

Vint-i-novena. Ingressos

Els ingressos extraordinaris corresponents a premis per publicacions i treballs de recerca
revertiran a l’Agència de Salut Pública i seran objecte de descompte les despeses
d’administració (overheads) corresponents.

Trentena. Preus i taxes
L’Agència de Salut Pública es remet a les taxes per serveis generals de l’Ajuntament de
Barcelona (Ordenança fiscal núm. 3.1) i en concret l’Epígraf 1. referent a llicències, guies i altres
documents:

1.4. Compulses de fotocòpies de documents a instància de particulars per
presentar a administracions alienes a l’Ajuntament de Barcelona:
-

Per cada full a una cara ............................................. 4,38 €

-

Per cada fulla doble cara ........................................... 6,93 €

1.6. Fotocòpies, amb exclusió dels documents, la reproducció dels quals tingui establerta una
tarifa específica. Per cada fotocòpia:
-

Una sola cara ............................................................. 0,09 €

-

Dues cares ................................................................. 0,12 €

76

CSB

Consorci Sanitari de Barcelona

Trenta-i-unena. Provisions per insolvències.
A efectes de calcular el romanent de tresoreria, l’article 192.2 del TRLRHL obliga a que
es minorin els drets pendents de cobrament per aquells que es considerin de difícil o impossible
recaptació. La consideració d’un dret com de difícil o impossible recaptació no implicarà la seva
anul·lació ni produirà la seva baixa en comptes (art. 103 RD 500/1990).

La comptabilització dels drets de cobrament de difícil o impossible recaptació passa per la
dotació de la corresponent provisió per insolvències. Respecte a la seva quantificació, d’acord
amb el RD 500/1990, l’ASPB té en compte l’antiguitat dels deutes, l’import de les mateixes i la
naturalesa dels recursos de què es tracti. Com a norma general es provisionen tots els deutors
de dubtós cobrament dels exercicis tancats i anteriors al que es liquida. No obstant això, també
es revisen els deutors de forma individualitzada atenent les consideracions anteriors, per la qual
cosa no es provisionaran aquells deutes sobre les quals el tercer hagi reconegut l’obligació a
favor de l’ASPB, o bé, l’Agència disposi d’un suport documental de què, properament, es farà
efectiu el pagament.

Trenta-i-dosena. Amortitzacions.
L’ASPB utilitza el sistema de càlcul conegut com de coeficient o quota constants. La
quota d’amortització es calcula pel quocient entre el valor amortitzable i el nombre d’anys de vida
útil de l’actiu.

Trenta-i-tresena. Criteris de pagament pel personal que realitzi classes de formació.
En referència al personal de l’Agència de Salut Pública de Barcelona que doni classes de
formació cal remetre’s als criteris de docència aprovats per la Junta de Govern de febrer de
2003.
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Trenta-i-quatrena. Bestretes reintegrables de personal de l’Agència de Salut Pública de
Barcelona.
Al personal que sol·liciti bestretes reintegrables se li concediran d’acord amb el que
s’estableix al RD de 16/12/1929, a l’article 83.4 del Reglament de funcionaris de l’Administració
Local de 30 de maig de 1952 i al que estableix a l’article 33 del vigent Acord de Condicions de
Treball Comuns dels Empleats Públics de l’Ajuntament de Barcelona.

Trenta-i-cinquena. Beques.
1. La concessió de beques a l’ASPB, a aquells particulars que reuneixen les condicions de ser
titulats superiors universitaris, diplomats universitaris, o tècnics o estudiants que compleixin els
requisits establerts en les bases específiques de cada convocatòria, es regirà per la normativa
de beques aprovada per la Junta de Govern de l’Agència, en sessió de 4 de desembre de 2009, i
publicada al DOGC en data 29/01/2010 ( número 5556).
2. Els becaris cobraran per mòduls i d’acord amb l’existència de crèdit suficient del projecte.
3. L’òrgan competent per la concessió de beques és el Gerent.

Trenta-i-sisena. Tancament de l’exercici
1. A l’exercici econòmic del 2017 s’han d’imputar tots els ingressos liquidats i les obligacions
reconegudes corresponents a aquest període.
2. Abans del 15 de novembre, el Servei d’Administració Econòmica ha d’elaborar la normativa
per al tancament de l’exercici 2017. Aquest servei haurà de vetllar perquè s’impliquin a
pressupost les despeses pendents abans de 31 de desembre.
3. La incorporació de romanents de crèdit compromesos corresponents als contractes
plurianuals que no tinguin finançament afectat serà en tot cas voluntària i restarà supeditada a la
necessitat de crèdit adequat i suficient de l’exercici següent. En aquest sentit, el saldo de les
disposicions d’aquest tipus de contractes es desconsignarà i passarà a crèdit disponible. D’altra
banda, la incorporació dels romanents de crèdit compromesos que tinguin finançament afectat
serà obligatòria, llevat que es desisteixi de l’actuació, o bé, aquesta sigui d’impossible o difícil
realització.
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Trenta-i-setena. Sostenibilitat
L’ASPB vetllarà, en la seva gestió, plecs de condicions, externalitzacions de serveis i
consums energètics, per un eficient aprofitament dels recursos, fent una aposta pel reciclatge
(paper, tòners, etc.), per tal de contribuir a una administració el més sostenible possible.

Trenta-i-vuitena. Remissió
Per tot allò que no estigui contemplat en aquestes Bases d’Execució es remet als
Estatuts de l’ASPB i a la normativa aplicable a aquesta. A saber:


Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL).



R.D. 500/1990 “Reglament Pressupostari de les Corporacions Locals” (RPCL)



Ordre Ministerial EHA/3565/2008 de 3 de desembre, que estableix l’estructura pressupostària.



Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre de 2013, mitjançant la qual s’aprova la Instrucció
del Model Normal de Comptabilitat Local.



Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives.



Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
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Disposició Addicional Primera. Interès legal del diner

Segons la Disposició Addicional quarantena cinquena del Projecte de Llei de Pressupostos
Generals de l’Estat per l’any 2017:


Tal i com estableix l’article 1 de la Llei 24/1984, de 29 de juny, sobre modificació del tipus
d’interès legal del diner, aquest es fixa en el 3,00 per cent fins el 31 de desembre de 2017.



Durant el mateix període, l’interès de demora a què es refereix l’article 26.6 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, serà del 4,375 per 100.

Disposició Transitòria Primera
El pressupost de l’Agència de Salut Pública i les seves Bases d’Execució estaran
sotmesos a les modificacions que s’aprovin per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per
l’any 2017 i per la Llei de mesures fiscals, administratives i d’ordre social, que acompanyarà als
esmentats pressupostos, i es donarà compte de les adequacions que se’n derivin a la Junta de
Govern per al seu assabentament.
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Document Annex a les Bases d’Execució del Pressupost

Seran crèdits ampliables els ingressos provinguts de les partides següents:
Despesa vinculada
Capítol
Partida despesa
Cap. 1 10100,13100, 13102, 13700, 16000
22001, 22002, 22199, 22200, 22203,
Cap. 2 22601, 22606, 22607, 22608, 22609,
TRANSFERÈNCIES CORRENTS DE
22706, 22799
L’ADM. GRAL. DE L’ESTAT
Cap. 3 35900
Cap. 4 46700, 48100
Cap. 6 62300, 62600
Cap. 1 10100,13100, 13102, 13700, 16000
22001, 22002, 22199, 22200, 22203,
TRANSFERÈNCIES CORRENTS EN
COMPLIMENT DE CONVENIS SUBSCRITS Cap. 2 22601, 22606, 22607, 22608, 22609,
AMB LA COMUNITAT AUTÒNOMA EN
22706, 22799
MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS I
Cap. 3 35900
POLÍTIQUES D’IGUALTAT
Cap. 4 46700, 48100
Cap. 6 62300, 62600
Cap. 1 10100,13100, 13102, 13700, 16000
22001, 22002, 22199, 22200, 22203,
Cap.
2
22601, 22606, 22607, 22608, 22609,
ALTRES TRANSF. CORRENTS EN
COMPLIMENT DE CONVENIS SUBSCRITS
22706, 22799
AMB LA COMUNITAT AUTÒNOMA
Cap. 3 35900
Cap. 4 46700, 48100
Cap. 6 62300, 62600
Cap. 1 10100,13100, 13102, 13700, 16000
22001, 22002, 22199, 22200, 22203,
Cap. 2 22601, 22606, 22607, 22608, 22609,
ALTRES TRANSFERÈNCIES DE LA UNIÓ
22706, 22799
EUROPEA
Cap. 3 35900
Cap. 4 46700, 48100
Cap. 6 62300, 62600
Cap. 1 10100,13100, 13102, 13700, 16000
22001, 22002, 22199, 22200, 22203,
Cap.
2
22601, 22606, 22607, 22608, 22609,
ALTRES TRANSFERÈNCIES DE
L’EXTERIOR, EXCLOENT LA UNIÓ
22706, 22799
EUROPEA
Cap. 3 35900
Cap. 4 46700, 48100
Cap. 6 62300, 62600

Partides
Descripció
Ingressos

420.90

450.02

450.60

497.00

499.00
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