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Disposicions generals – Instruccions

MODIFICACIÓ de la instrucció de la gerent municipal de 19 de novembre de 
2020, relativa a la disposició dels sobrants en l'execució de determinades 
inversions i despeses corrents.

La gerent municipal en data de 2 juny de 2021, ha resolt:

Aprovar la modificació de la Instrucció relativa a la disposició dels sobrants en execució de 

determinades inversions i de despeses corrents, de conformitat amb el text que s’acompanya:

Article 2: s’insereix un nou paràgraf:

“2. Àmbit subjectiu d'aplicació

L'àmbit subjectiu d'aplicació d'aquesta instrucció el constitueixen les respectives gerències 

d'àrea i de districte de l'Ajuntament de Barcelona. Així mateix, aquesta instrucció resulta 

aplicable, exclusivament pel que fa a les despeses d’inversions, a les entitats dependents de 

l’Ajuntament de Barcelona que actuïn com operadors de l’Ajuntament de Barcelona en 

execució d’inversions”

Article 3: es crea un nou apartat 2n i es renumera l’apartat primer:

“3. Àmbit d’aplicació objectiu 

1. Aquesta instrucció és d’aplicació:

a) D’una banda, pel que fa a les despeses inversions, a l’execució de les actuacions 

inversores previstes al PIM i informades favorablement per la Comissió de Govern, 

excepte aquelles que la seva previsió de despesa en el PIM sigui d’import inferior a 

500.000 euros i aquelles considerades recurrents (com ara, la redacció de projectes, 

manteniment via pública, manteniment edificis i inversions de reposició), o les que 

tinguin finançament afectat, que en resten excloses. 

b) D’altra banda, pel que fa a la despesa corrent, a tots els procediments de contractació 

que celebri l’Ajuntament, a través de les Àrees o Districtes, excepte aquells que 

tinguin un pressupost de licitació inferior a 100.000 euros o tinguin finançament 

afectat, que en resten exclosos.

2. En resten excloses de l’aplicació d’aquesta instrucció els sobrants que siguin inferiors a 

50.000 euros.”
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Article 4: es crea un nou apartat c):

“4. Procediment  d’aplicació de la Instrucció 

c) En els casos en què, per raons de les característiques de l’adjudicatari, no resulti aplicable 

l’IVA a l’import principal del contracte, el 100% del sobrant corresponent a l’esmentat impost 

serà objecte de retenció per la Direcció de Serveis del Pressupost i Inversions d’acord amb els 

procediments previstos als apartats anteriors.”

Barcelona, 2 juny de 2021. La gerent municipal, Sara Berbel Sánchez. 
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