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31 de desembre de 2015

liquidació del pressupost de la Corporació
data comptable : 31 de desembre de 2015

Informe sobre la liquidació del pressupost 2015

Resultat pressupostari.

El resultat pressupostari expressa en termes quantitatius l'execució del pressupost de l'exercici. El seu import inicial ha
estat negatiu de 31.795.831,72 euros, quan l'any anterior va ser positiu de 33.004.098,66 euros, i l'any 2013 va ser per un
import de 78.198.432,83 euros. El resultat pressupostari inicial s'obté de la diferència entre els drets reconeguts nets,
1.009.115.835,77 euros, i les obligacions reconegudes, 1.040.911.667,49 euros. Els ingressos liquidats de caràcter no
financer (capítols 1 a 7) han estat per un import de 687,3 milions, quan l'any anterior varen ser de 664,5 milions. En
relació a les despeses no financeres (també capítols 1 a 7) han estat per un import de 736,3 milions, quan l'any passat
varen ser de 603,3 milions d'euros. Cal assenyalar que pel que fa a les despeses de capital (capítols 6 i 7), la liquidació
d'aquest exercici pressupostari, en relació a la de l'any anterior, ha presentat un augment molt significatiu del 39,8%, tot
passant de 136,6 milions l'any anterior a 190,9 milions  per a l'exercici que es liquida.

Amb la finalitat de determinar exactament l'execució del pressupost de l'exercici i afegir o eliminar, en conseqüència,
aquelles magnituds que li són o no d'aplicació, la normativa preveu la realització de dos ajustaments al resultat
pressupostari. Per una banda, l'ajustament de les despeses amb finançament afectat, tant les de signe positiu com les de
signe negatiu. I, per l'altra banda, un ajustament corresponent a la d'aquelles obligacions reconegudes procedents de
modificacions de crèdit de l'exercici que no s'han finançat amb recursos del pressupost d'enguany, sinó a través del
Romanent Líquid de Tresoreria de l'any anterior.

1.-

L'article 191 del text refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel RDL 2/2004, i l'article 93 del RD
500/1990, estableixen que la Liquidació del Pressupost dels ens locals posarà de manifest l'execució definitiva, tant pel
que fa als ingressos com a les despeses, del pressupost de cada exercici. En base a aquestes prescripcions legals, la
liquidació del pressupost del 2015 posarà de manifest l'execució dels crèdits de despeses i les previsions d'ingressos en
cadascuna de les respectives fases, a data 31 de desembre d'aquest any. Així mateix, en base a l'esmentada liquidació
caldrà realitzar els càlculs que determinin quines han estat les seves magnituds bàsiques i analitzar les característiques
més significatives de la seva execució. És per això que en el present informe s'analitzaran, en primer lloc, els càlculs
corresponents a les magnituds del resultat pressupostari i romanent líquid de tresoreria i, en segon lloc, s'analitzaran, per
capítols, els estats de la liquidació del pressupost d'aquest exercici.

D'acord amb el que s'ha esmentat anteriorment, s'ha procedit a la realització del càlcul dels dos ajustaments en qüestió.
En primer lloc, les obligacions reconegudes que s'han finançat amb romanent líquid de tresoreria, per un import de
258.399.953,55 euros. I, en segon lloc, les desviacions de les despeses amb finançament afectat, per una banda les
negatives que augmentaran el resultat pressupostari, per un import de 3.211.336,16 euros i, per l'altra, les positives que el 
disminuiran, per un import de 40.777.228,30 euros. Aquest darrer import ha augmentat significativament aquest exercici
com a conseqüència de la utilització del recurs al crèdit a llarg termini previst en el pressupost inicial, amb unes
desviacions de 34,3 milions d'euros.

Un cop aplicats aquells ajustaments al resultat pressupostari inicial s'obté el resultat pressupostari ajustat de l’exercici
d'enguany, que ha estat de 189.038.229,69 euros. El resultat pressupostari ajustat obtingut l'any anterior va ser de
212.728.381,90 euros.

Així mateix, els articles abans esmentats estableixen que correspondrà al President de l'entitat local l'aprovació de la
liquidació del pressupost, previ informe de la Intervenció. A l'objecte de donar compliment a les esmentades disposicions,
s'ha elaborat el present document, on es posen de relleu aquelles magnituds, en base a la informació disponible de la
comptabilitat i, així mateix, s'explica l'execució del pressupost de la Corporació corresponent a l'exercici que es liquida, tot
posant de manifest aquells aspectes que s'han considerat més rellevants per a la seva correcta comprensió. 
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Liquidació del Pressupost 2015

Resum per capítols

Despeses Ingressos

Capítol Pressupostari Capítol Pressupostari

1 despeses de personal 1 impostos directes
2 despeses béns corrents 2 impostos indirectes
3 despeses financeres 3 taxes preus i altres
4 transferències corrents 4 transferències corrents
- 5 ingressos patrimonials
6 inversions reals 6 alienació d'inversions
7 transferències de capital 7 transferències de capital
8 variació d'actius financers 8 variació d'actius financers
9 variació de passius financers 9 variació de passius financers

Total despeses (1) Total ingressos (2)

Resum agregat

Despeses Ingressos

Capítol Pressupostari Capítol Pressupostari

despeses corrents ingressos corrents
despeses d'inversions ingressos de capital

Despeses no financeres: Ingressos no financers:

despeses financeres ingressos financers

Total despeses (1) Total ingressos (2)

Resultat pressupostari

resultat pressupostari (3) = (2) - (1)

Ajustaments
credits finançats amb romanent de tresoreria (4)

desviacions de finançament negatives (5)

desviacions de finançament positives (6)

resultat pressupostari ajustat (3) + (4) + (5) - (6)

Quadre comparatiu del Resultat pressupostari 2015/2014

Resultats 2015/2014 %

resultat pressupostari de l'exercici -96,3%

resultat pressupostari ajustat 88,9%189.038.229,69            

2.339.711,69                

Drets reconeg.

-                                 
42.843.951,86              

148.087.066,28            

110.684.999,86            
193.897.390,21            

31.795.831,72 -             

304.582.390,07            321.832.953,78            

1.009.115.835,77         

1.009.115.835,77         

8.377.195,80                

110.555.911,13            
72.226.965,64              

9.525.713,28                

989.772,45                   
993.741,30                   

484.613.582,39            

Obligac.reconeg.

189.496.613,21            
72.075.420,25              

281.486.514,13            

3.211.336,16                

2014

1.040.911.667,49         

Obligac.reconeg.

736.329.277,42            

545.398.259,28            
190.931.018,14            

40.777.228,30              

189.038.229,69            

Drets reconeg.

2015

1.040.911.667,49         

685.299.368,24            
1.983.513,75                

212.728.381,90            

33.004.098,66              

189.822.621,66            
132.010.332,12            

31.795.831,72 -             

258.399.953,55            

687.282.881,99            
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Àrea de Presidència

Intervenció General - Servei Comptable
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Àrea de Presidència

Intervenció General - Servei Comptable
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Romanent de tresoreria

Concepte exercici 2015

1 drets pendents de cobrament

pressupost corrent

pressupostos exercicis tancats

operacions no pressupostàries

2 obligacions pendents de pagament

pressupost corrent

pressupostos exercicis tancats

operacions no pressupostàries

3 partides pendents d'aplicació

(-) ingressos realitzats pendents aplicació

(+) pagaments realitzats pendents aplicació

4 existència a la tresoreria

romanent de tresoreria total (a)

saldos de dubtós cobrament (b)
excés de finançament afectat acumulat (c)

romanent de tresoreria per a despeses generals (d) = (a) - (b) - (c)

romanent de tresoreria per a despeses generals i afectades (e) = (d) + (c)

romanents de crèdit incorporatsCorporació (f)
fons de solvència a curt termini (g)

romanent de tresoreria disponible Diputació de Barcelona (h) = (e) - (f) - (g)

Quadre comparatiu de romanents de tresoreria 2015/2014

Romanents de tresoreria % var.

romanent de tresoreria total -7,6%

romanent de tresoreria per a despeses generals -16,1%

romanent de tresoreria per a despeses generals i afectades -8,3%

incorporació de romanents "d'ofici" -20,5%

fons de solvència a curt termini -,-%

romanent de tresoreria disponible 85,5%

2.-

2.303,64                    

2015

49.266.496,92          

84.275.689,73              

El romanent líquid de tresoreria és aquella magnitud que medeix la capacitat econòmica de la Corporació a curt termini
derivada de la seva activitat ordinària. El seu import està integrat pels drets pendents de cobrament i els fons líquids, dels
quals es minoraran les obligacions pendents de pagament, tots aquests imports referits a 31 de desembre de l'exercici.
Així mateix, també caldrà tenir en compte el deteriorament per insolvències, que ajustarà l'import pendent de cobrament, i
les desviacions acumulades positives de despeses amb finançament afectat, les quals reservaran la part de romanent de
tresoreria que es considera afectat. El càlcul d'aquesta magnitud referida a l'exercici que es liquida ha estat el següent: 

1.220,40                    

407.278.198,80        

400.094.384,97        

422.982.799,02        

-                              -                              

306.807.476,03        

23.262.455,94          

15.728.357,85          

24.833.564,01          

43.713.767,87          

-                              

354.784,32                

354.678.368,47        

93.286.908,94          

436.319.317,30        

50.278.031,63          

386.041.285,67        

400.094.384,97            

306.807.476,03        

45.416.016,50          
7.183.813,83             

72.883.737,18              

395.887.329,49            

407.278.198,80            

354.678.368,47            

440.914.446,50        

2014

93.286.908,94              

1.083,24 -                      
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Imports pend. cobrament i pagament % var.

pendent de cobrament total -16,8%

de l'exercici corrent 10,2%

d'exercicis tancats -52,0%

operacions no pressupostàries -4,9%

pendent de pagament total 38,5%

de l'exercici corrent 611,5%

d'exercicis tancats 15,4%

operacions no pressupostàries 0,4%

partides pendent d'aplicació -130,9%

(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació -96,8%

(+) pagaments realitzats pendents d'aplicació -34,1%1.851,81                    

49.266.496,92          49.045.850,47          

2.303,64                    

El romanent de tresoreria total de la Corporació de l’exercici que es liquida ha estat per un import de 407.278.198,80
euros, quan l'any passat va ser per un import de 440.914.446,44 euros. L'any 2013, el romanent líquid de tresoreria va ser
de 409.241.411,79 euros. Per tant, es posa de manifest que en aquest exercici s'assoleix un nivell molt similar al que es
va obtenir l'any 2013. Un dels motius més importants d'aquest fet ha estat la disposició del crèdit a llarg termini previst en
el pressupost inicial de l'exercici, per un import de 40 milions d'euros, la qual cosa ha incrementat de forma significativa
les disponibilitats líquides de la Corporació a curt termini.

1.220,40                    

72.883.737,18          

2014

23.262.455,94          

354.784,32                

En relació a l'agrupació d'exercicis tancats, l’import pendent de cobrament ha estat per un import de 15.728.357,85 euros,
mentre que l’any passat va ser de 32.764.887,36 euros. Tal com s'ha esmentat anteriorment, l'explicació d'aquesta
disminució es troba, en la seva major part, en el reintegrament de la Generalitat de Catalunya dels préstecs concedits en
concepte del PEAFL. El gruix principal d'aquest saldo pendent de cobrament es degut també al recàrrec provincial sobre
l'I.A.E., que amb un import de 11,6 milions d'euros representa un 74,0% de l'import total. També cal destacar l'import
pendent de cobrament de la Generalitat de Catalunya en concepte de subvenció concedida per al finançament de les
obres en el patrimoni de Sitges, per 2,8 milions d'euros.

En relació als imports totals pendents de pagament, hi ha hagut un saldo de 72.883.737,18 euros a fi d'any en front als
52.622.946,86 euros de l'any anterior, i els 58.257.691,54 euros de l’any 2013. Per tant, hi ha hagut un augment en
termes relatius del 38,3%. El motiu d'aquest augment és conseqüència, fonamentalment, de les inversions financerament
sostenibles imputades al capítol 7è, per un import de 19 milions d'euros, les quals s'han comptabilitzat com obligacions
reconegudes a la fi de l'exercici i han restat pendents de pagament a aquella data.

Pel que fa al saldo deutor total pendent de cobrament, tant pressupostari com no pressupostari, ha ascendit a un import
de 84.275.689,73 euros, mentre que l’any passat va ser de 101.260.136,18 euros. Cal destacar que en aquest exercici
s'ha saldat per la seva totalitat el deute amb la Generalitat de Catalunya relatiu al Pla Extraordinari d'Assistència
Financera Local (PEAFL), tant el que corresponia al de l'any 2012 com el del 2014.

Pel que fa específicament als saldos deutors del pressupost corrent, l'import pendent de cobrament ha estat de
24.833.564,01 euros, quan l'any anterior varen ascendir a 22.533.403,66 euros. Els pendents de cobrament corresponen
fonamentalment al recàrrec provincial sobre l'IAE pendents d'ingressar per part dels ajuntaments i de l'ORGT. Així mateix,
destacar els pendents de cobrament dels préstecs pendents d'amortització concedits als ens locals per diversos
conceptes: Caixa de Crèdit de Cooperació, préstecs FEDER, operacions tresoreria als consells comarcals, etc. Els saldos
pendents de cobrament esmentats constitueixen actius financers per la Corporació, i es cancel·laran d'acord amb les
normes o els convenis que els regulen en cada cas.

3.269.598,52             

307.497,87                

52.622.946,86          

En la composició del romanent líquid de tresoreria cal destacar, en primer lloc, els fons líquids de la Corporació, els quals
a 31 de desembre de 2015 han ascendit a 395.887.329,49 euros, quan l'any anterior varen ser per un import de
392.347.790,17 euros, per tant les existències en la tresorereria s'han mantingut a un nivell molt similar a les de l'any
anterior. En segon lloc, cal analitzar els imports pendents de cobrament i de pagament, tant pressupostaris com no
pressupostaris. Un quadre comparatiu entre els seus imports dels anys 2015 i 2014 és el que a continuació s'indica:

2015

101.260.136,18        

22.533.403,66          

84.275.689,73          

24.833.564,01          

El deteriorament per dubtós cobrament que s'ha quantificat per aquest exercici ha estat per un import de 7.183.813,83
euros, mentre que l'exercici anterior va ser de 4.595.129,20 euros, i a l'any 2013 va ser de 6.941.110,08 euros. Aquest
deteriorament s'ha estimat d'acord amb els percentatges establerts en la Base 12 d'Execució del Pressupost de l'any
2015, els quals s'han aplicat als saldos pedents de cobrament en funció de la seva antiguitat. Així mateix, s'ha calculat
l'excés acumulat del finançament de les despeses amb finançament afectat, el qual ha suposat un import de
45.416.016,50 euros, quan l'any anterior va ser 13.336.518,28 euros i el 2013 de 21.298.694,54. L'increment de les
desviacions positives de l'exercici rau, bàsicament, amb la disposició del préstec a curt termini que s'ha fet esment en el
paràgraf anterior. Si del romanent de tresoreria es detreuen les dues magnituds anteriorment esmentades, s'obtindrà el
romanent de tresoreria per despeses generals, el qual ha ascendit a 354.678.368,47 euros, mentre que l'any passat va
ascendir a 422.982.799,02 euros.

32.764.887,36          

72.384,80                  

15.728.357,85          

43.713.767,87          45.961.845,16          

1.083,24 -                  70.532,99 -                
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Existències de tresoreria % var.

fons líquids a 31 de desembre 0,9%

Provisió per a insolvències % var.

saldos de dubtós cobrament 56,3%

Execució de les Inversions Financerament Sostenibles (IFS).

En l'estat de despeses del pressupost 2015 es varen incorporar romanents de crèdit corresponents a despeses
considerades inversions financerament sostenibles provinents del pressupost de l'any 2014 per un import de
81.316.882,23 euros. Aquests romanents es van incorporar en virtut de la pròrroga establerta per la llei de pressupostos
de l'Estat de l'exercici 2015, la qual va permetre ajornar l'execució d'aquest tipus d'inversions un any addicional. Al final de
l'exercici 2015, les obligacions reconegudes de les inversions financerament sostenibles del 2014 han ascendit a
75.968.706,39 euros i per tant han quedat pendents d'execució inversions sostenibles per un import de 5.348.175,84
euros que hauran d'anar a reduir l'endeutament.

7.183.813,83             

395.887.329,49        

2015

La dotació a la provisió de dubtós cobrament ha estat per un import de 7.183.813,83 euros, mentre que la de l'any
anterior va ser de 4.595.129,20 euros, i a l'any 2013 va ser de 6.941.110,08 euros. El càlcul de la dotació d'enguany s'ha
fet en base als percentatges establerts en l'article 2º de la Llei 27/2013 de racionalització i sostenibilitat de l'Administració
Local, en virtut de la qual s'introdueix un article addicional, el 193bis, en el Text Refòs de les Hisendes Locals, aprovat pel
RDL 2/2004 de 5 de març. Els percentatges proposats en la norma s'han aplicat als imports pendents de cobrament
corresponents a tots els capítols pressupostaris, tant de l'exercici corrent com d'exercicis tancats, excepte els
corresponents a saldos deutors d'administracions públiques. La dotació per aquest concepte ha estat per un import de
7.137.028,04 euros. La major part d'aquesta dotació correspon als imports pendents de cobrament del recàrrec provincial
sobre l'IAE de pressupostos d'exercicis tancats. També s'ha dotat al 100% el deteriorament pels saldos dels conceptes no
pressupostaris per un import de 46.785,79 euros.

392.347.790,17        

4.595.129,20             

L’existència en la tresoreria a 31 de desembre d'enguany ha estat de 395.887.329,49 euros. L’any passat va ser de
392.347.790,17 euros, l'any 2013 va ser de 283.694.269,60 euros, i l'any 2012 va ser de 152.940.899,05 euros.
L'existència en la tresoreria és conseqüència de l'acumulació any rere any de la diferència entre l'execució gairebé íntegra
del pressupost d'ingressos i de la baixa execució del pressupost de despeses. Així mateix, cal posar de manifest que en
la liquidació del pressupost de 2012 la normativa sobre estabilitat pressupostària va impedir l'aplicació del seu superàvit a
incrementar la despesa del pressupost de l'exercici 2013, la qual cosa va suposar augmentar les dsiponibilitats líquides
de la Corporació a partir d'aquella data. L'impacte de l'agrupació de pressupostos d'exercicis tancats i dels saldos no
pressupostaris tenen una rellevància menor. 

Aquesta diferència dels ritmes diferents de gestió del pressupost d’ingressos en relació amb el de despeses es posa de
manifest especialment en l'execució dels capítols no financers. Així, mentre que el pressupost d’ingressos en relació a les
previsions definitives (drets reconeguts respecte de les previsions definitives dels capítols I a VII) s’executa en un
100,5%,, mentre que el pressupost de despeses (obligacions reconegudes respecte de crèdits definitius d'aquells
capítols) només s’executa en un 65,9% (un 58,05% l'any anterior). Aquest diferencial de ritmes d’execució dels ingressos
envers les despeses, que es produeix any rere any, origina que les disponibilitats líquides de la tresoreria siguin elevades.

2014

Finalment pel que fa als saldos deutors i creditors per operacions no pressupostàries, els saldos deutors totals han estat
per un import de 43.713.767,87 euros, mentre que l'any passat varen ser de 45.961.845,16 euros, i l'any 2013 van ser de
45.865.966,26 euros. Cal dir que la seva composició, en la seva major part, està formada pels imports lliurats a la
Tresoreria de la Seguretat Social en concepte d’acomptes de les cotitzacions del personal de la Corporació, amb un saldo
deutor de 43,0 milions d'euros. Pel que fa als saldos creditors no pressupostaris, l'import ha estat de 49.266.531,82 euros,
en front dels 49.045.850,47 euros de l'any passat i els 49.266.485,27 de l'anterior. La composició d'aquest saldo es
bàsicament els imports pendents de les quotes obreres i patronals de la Seguretat Social, per un import de 43,9 milions
d'euros, i de les retencions practicades en concepte d'IRPF, per un import de 4,1 milions. 

2015

Pel que fa estrictament als saldos creditors del pressupost corrent, els imports pendents de pagament del pressupost
corrent han estat per un import de 23.262.455,94 euros, mentre que l’any passat van ser de 3.269.598,52 euros i l'any
2013 van ser de 8.829.745,15 euros. El motiu de l'increment d'aquests pendents de pagament rau, bàsicament, en el
tractament de les inversions financerament sostenibles que s'han esmentat anteriorment. També hi figura pendent
l'aportació sanitària al Consorci Gestió Corporació Sanitària del mes de desembre, per un import de 1,3 milions d'euros,
així com diverses transferències i subvencions de quantia menor que resten pendents a aquesta data. En relació a
l'agrupació d'exercici tancats, l'import pendent de pagament s'ha mantingut també a nivells molt baixos amb un saldo de
354.784,32 euros, quan el de l'any anterior va ser de 307.497,87 euros.

2014

3.-
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Capítol 6
Capítol 7
Inversions financerament sostenibles 2014

Total crèdits definitius - obligacions reconegudes

Capítol 6
Capítol 7
Inversions financerament sostenibles 2015

Total crèdits definitius - compromisos de despesa

Reducció d'endeutament 2016 per no execució d'inversions financerament sostenibles del 2014 i 2015

PRESSUPOST CORRENT

Estat dels ingressos

Ingressos Exercici 2015

Capítol Pressupostari %

1 impostos directes 101,7%

2 impostos indirectes 96,9%

3 taxes preus i altres 115,4%

4 transferències corrents 99,3%

5 ingressos patrimonials 208,9%

Operacions corrents 100,3%

6 alienació d'inversions 0,0%

7 transferències de capital 160,9%

Operacions de capital 321,2%

8 variació d'actius financers 30,4%

9 variació de passius financers 96,1%

Ingressos financers 42,3%

Total d'ingressos 69,8%

Estat d'execució dels ingressos sense tenir en compte els capítols VIII i IX

Ingressos Exercici 2015

%

Total d'ingressos 100,5%

484.613.582,39            

683.385.705,42            

8.255.000,00                9.525.713,28                

623.742.948,40            

989.772,45                   

685.299.368,24            

Així mateix, en l'exercici 2015 es van també aprovar despeses com inversions financeres sostenibles, mitjançant
modificacions de crèdit finançades amb el romanent de tresoreria disponible, per un import total de 12.700.000,00 euros.
Al final de l'exercici els compromisos de despesa han ascendit a un valor de 7.932.370,58 euros, encara que les
obligacions reconegudes d'aquestes inversions sostenibles han estat per valor zero. Això vol dir que per l'any 2016 com a
màxim podrem tenir unes obligacions de 7.932.370,58 euros i per tant 4.767.629,42 euros s'hauran de destinar a reduir
endeutament.

El saldo no executat d'aquestes despeses, per un total de 10.115.805,26 euros, s'haurà d'aplicar a la reducció de
l'endeutament en l'exercici 2016.

Prev.definitives Drets reconeg.nets

74.574.000,00              72.226.965,64              
108.702.000,00            

4.-

4.1.-

Drets reconeg.nets

1.983.513,75                

137.326.631,14            132.010.332,12            

761.069.579,54            

189.822.621,66            

617.601,03                   

321.832.953,78            

1.009.115.835,77         

4.010.000,00                8.377.195,80                
487.844.705,42            

617.601,03                   993.741,30                   

1.445.072.885,99         

684.003.306,45            687.282.881,99            

Prev.definitives

-                                 

110.555.911,13            

22.251.575,72          22.475.696,35          20.549.432,85          
59.065.306,51          56.665.519,68          55.419.273,54          

81.316.882,23          79.141.216,03          75.968.706,39          

-                             -                             5.348.175,84            

10.115.805,26          

-                              -                              -                              

12.700.000,00          7.932.370,58            -                             

-                             4.767.629,42            -                             

Compromisos de 
despesaCrèdits definitius

Obligacions 
reconegudes

Inversions financerament sostenibles 2014 incorporades al 
pressupost 2015

Inversions financerament sostenibles 2015 Crèdits definitius
Compromisos de 

despesa
Obligacions 
reconegudes

12.700.000,00          7.932.370,58             -                              

L'execució d'aquest tipus de despesa d'un i altre any es reflecteix en els quadres que a continuació s'indiquen:
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Estat comparatiu de l’execució dels ingressos 2015/2014 a la mateixa data

Ingressos Exercici 2014

Capítol Pressupostari %

1 impostos directes 105,0%

2 impostos indirectes 111,7%

3 taxes preus i altres 110,3%

4 transferències corrents 97,3%

5 ingressos patrimonials 95,3%

Operacions corrents 100,0%

6 alienació d'inversions 0,0%

7 transferències de capital 454,5%

Operacions de capital 461,8%

8 variació d'actius financers 5,2%

9 variació de passius financers 67,9%

Ingressos financers 15,8%

Total d'ingressos 63,8%

Estat d'execució dels ingressos sense tenir en compte els capítols VIII i IX

Ingressos Exercici 2014

%

Total d'ingressos 100,4%

Participació en els tributs de l'Estat

60.298.000,00              

4.250.000,00                4.048.352,14                

-3,3%

Cal posar de manifest que els imports que s'han esmentat anteriorment són la diferència entre, per una banda, els
imports atorgats en concepte d'acomptes mensuals de l'exercici i l'import positiu de la liquidació definitiva de l'any 2013, i
per altra, les devolucions de les liquidacions negatives de les PIE negatives dels anys 2008 i 2009 i l'import negatiu de la
PIE de l'any 2013. És a dir, els drets reconeguts nets liquidats en el pressupost d'ingressos d'enguany.

Prev.definitives 2014

-293,6%

8.332.000,00                

661.025.113,54            

2,0%484.615.113,54            

664.496.126,24            

El pressupost d'ingressos de la Corporació s'ha liquidat amb unes previsions definitives per un import de
1.445.072.885,99 euros, quan l'any anterior es varen preveure per un import definitiu de 1.165.875.411,44 euros. És a dir,
hi ha hagut un augment en termes relatius del 23,9%. Els capítols no financers (1 a 7) han suposat un import total de
684,0 milions d'euros, mentre que l'any anterior l'import total d'aquesta agrupació va ser de 661,8 milions. Pel que fa als
drets reconeguts nets, en el present exercici s'han liquidat per un import de 1.009.115.835,77 euros, quan l'any anterior
varen ser de 744.209.392,53 euros. Cal tenir en compte, no obstant, que la diferència fonamentalment es troba als
capítols 8 i 9. En el capítol 8 s'han incorporat els 110.000.000,00 d'euros dels préstecs lliurats a l'Organisme de Gestió
Tributària a curt termini i 56,2 milions del retorn del PEAFL. Pel que fa al capítol 9, l'import del refinançament del deute viu
amb les entitats financeres, per un import de 57,8 milions d'euros l'any anterior i 92,0 milions d'euros enguany, els quals
s'han aplicat com a drets reconeguts. Per altra banda s'ha concertat i ingressat un nou préstec de 40,0 milions d'euros,
dels 83,0 milions previstos al pressupost inicial. Sense tenir en compte els capítols 8 i 9, l'increment dels drets reconeguts
hagues estat de 22,8 milions. En relació a la recaptació, l'import obtingut ha estat per un import de 984.282.271,76 euros,
quan l'any anterior va ser de 721.675.988,87. També en aquest cas cal de ternir en compte l'efecte dels capítols 8 i 9.

-140,6%

6,0%

3.559.624,16                

1.165.875.411,44         

26,5%

21.907.266,29              

0,0%

0,1%

28,2%57.806.000,00              

661.796.000,96            

418.923.410,48            

770.887,42                   

var. 2015/2014

Finament, els imports pendents de cobrament han estat enguany de 24.833.564,01 euros, quan l'any anterior varen ser
de 22.533.403,66 euros. L'import més important correspon al recàrrec provincial sobre l'IAE, que ascendeix a 15,0 milions
d'euros, així com el pendent de cobrament corresponent al capítol 4, amb 3,6 milions. 

25,2%

85.156.000,00              

504.079.410,48            79.713.266,29              

Prev.definitives

744.209.392,53            

Drets reconeg.nets

660.936.502,08            

var. 2015/2014

113,7%

0,3%

5,1%

471.616.251,02            

-14,9%67.380.729,74              
103.530.000,00            

9.190.322,10                

108.700.847,08            

Drets reconeg.nets 2014

-                                 56.256,55                     
770.887,42                   3.503.367,61                

En relació a la participació en l'IRPF s'ha produït un increment enguany respecte l'any anterior un cop fetes les
devolucions de les PIE (2008, 2009 i 2013) del 8,2%, tot passant de 70,2 milions a 75,9 milions d'euros. Pel que fa a la
participació en els impostos especials, hi ha hagut un augment del 11,8%, passant de 13,0 milions l'any anterior a 14,6
milions enguany. Per altra banda, la participació en l'IVA ha passat de 54,3 milions l'any passat a 57,6 milions enguany,
amb un increment del 6,1%. En relació a la participació en el Fons Complementari de Finançament s'ha passat de 443,6
milions l'any anterior a un import enguany de 452,5 milions d'euros. Finalment, pel que fa a l'aportació sanitària hi ha
hagut un lleuger aument, tot passant de 15,7 milions l'any passat a 16,0 milions enguany.

Els drets reconeguts nets corresponents a les participacions en els ingressos de l’Estat d'aquest any han ascendit a un
import total de 616.578.454,82 euros, quan l'any passat van ser de 596.873.215,84 euros, havent-hi doncs un augment
del 3,3%. L'any 2013 aquestes participacions varen ascendir a un import de 603.358.070,79 euros. Els drets reconeguts
liquidats per aquest concepte contemplen els acomptes lliurats de forma mensual, per un import de 635.667.392,93
euros, la liquidació de la PIE 2013, amb un saldo aplicat en aquest exercici de -9.849.690,90 euros (amb uns imports de
3.523.818,42 de signe positiu i 13.373.509,32 de signe negatiu), així com els reintegraments de les PIE negatives dels
anys 2008 i 2009, per un import de 9.239.247,42 euros.
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Conceptes Imports
Liquidació definitiva 2013

cessió Irpf
cessió Iva
cessió d'impostos especials
fons complementari
aportació sanitària

Total:

Participació en els Tributs de l’Estat (detall per procedència)

 Exercici 2015 Exercici 2014

Conceptes Imports totals Devolució PIE Imports nets Imports nets %

cessió Irpf 108,2%

cessió Iva 106,1%

cessió d'impostos especials 111,8%

fons complementari 102,0%

PIE incondicionada 103,3%

aportació sanitària 102,0%

Total PIE 103,3%

Conceptes Import bruts Import net %

Lliuraments a compte 2015 103,3

cessió Irpf
cessió Iva
cessió d'impostos especials  
fons complementari
aportació sanitària

Liquidacions 

Liquidació 2013 definitiva  

Total ingressat

Participació en els Tributs de l’Estat (detall per destinació)

Conceptes Imports nets Import total
Diputació de Barcelona

mensualitats a compte any 2015
liquidació definitiva 2013
Aportació sanitària

mensualitats a compte any 2015  
liquidació definitiva 2013

Total ingressat 2015

Capítol I - Impostos Directes

Agrupació d'ingressos 2.015 % 2.014 % VAR

IRPF 69% 65% 8%
IAE 31% 35% -10%

 Total 100% 100% 1,7%

75.909.316,59              
34.646.594,54              

15.972.015,65              15.662.384,40              

Any anterior

616.578.454,82        596.873.215,84        639.191.211,40        

616.578.454,82            

75.909.316,58              

61.888.175,73              

580.241,73 -                  

443.648.200,32            
600.606.439,17        

22.612.756,58 -         

639.191.211,40            

581.210.831,44        
452.470.156,70            468.938.046,30            16.467.889,60 -             

15.232.742,52              656.006,50 -                  14.576.736,02              

70.181.901,38              670.672,89 -                  

2.627.402,77 -               

13.373.509,33 -             

13.373.509,33 -             

75.909.316,58              

344.838,70 -                  

16.316.854,35              

60.277.632,64              

610.111.291,38            
9.504.852,21 -               

110.555.911,13            108.700.847,08            

15.972.015,65

38.518.945,70              

616.578.454,82            

596.873.215,84            

16.552.257,38              

57.650.229,87              4.237.945,86 -               

13.034.450,47              

54.346.279,27              

24.135.769,11 -             
851.928,30 -                  

24.723.006,98 -             

16.316.854,35              

76.579.989,47              

Durant l'exercici 2015 s'han compensat les devolucions d'ingressos corrresponents a les liquidacions negatives dels anys
2008 i 2009, d'acord amb unes anualitats noves respecte de les de l'any anterior que han ascendit a un import total de 9,2
milions d'euros. L'any passat les devolucions de les PIE negatives d'aquests anys varen ascendir a 22,4 milions d'euros.
Aquest nou import és el resultat del nou càlcul dels reintegraments dels saldos negatius d'aquests anys com a
conseqüència d'un ajornament concedit per l'Administració de l'Estat en el que s'ampliava a 17 anys aquest deute, el qual
ha començat a comptar des del mes de gener d'enguany. Així mateix, pel que fa al saldo negatiu de la liquidació de la PIE
de l'any 2013, se n'ha compensat una part d'acord amb el règim general de devolucions (màxim 3 anys), per un import
total de 13.373.509,32 euros.

184.978,61                   

622.638.954,02        22.032.514,85 -         

462.239.699,33            

616.578.454,82

70.181.901,38              

600.606.439,17

2.707.114,59                

15.208.461,24              

13.373.509,33 -             
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Capítol II - Impostos Indirectes

Agrupació d'ingressos 2.015 % 2.014 % VAR

IVA 80% 81% 6%
Impostos Especials 20% 19% 12%

 Total 100% 100% 7,2%

Capítol III – Taxes, preus públics i altres  

Agrupació d'ingressos 2.015 % 2.014 % VAR

Telefònica d'Espanya 10% 10% -1%

Taxes serveis estades Llars Mundet 19% 17% 18%

Matrícules escoles, cursos i seminaris 7% 8% -10%

Edició BOP i venda de llibres 16% 16% 0%

Taxa permisos d'obres viàries 2% 1% 125%

Taxes per cessió d'espais 2% 1% 81%

Indemnitzacions per danys 1% 2% -56%

Reintegraments diversos 2% 3% -32%

Preus públics per la prestació d'activitats econòm 25% 4% 538%

Incautació de fiances 0% 0% -100%

Repercusió despeses a entitats 8% 4% 96%

Taxes i preus públics per prestació de serveis 6% 30% -78%

Promocions concertades 0% 0% 0%
Altres ingressos diversos 3% 3% -10%

 Total 100% 100% 3,6%

932.306,37                   

745.490,10                   

14.576.735,81              13.034.450,47              

Aquest capítol s’ha liquidat amb uns drets reconeguts totals de 72.226.965,64 euros, mentre que l'any passat els drets
reconeguts varen ser de 67.380.729,74 euros, havent-hi, doncs, un augment del 7,2%. L'import obtingut per aquests
impostos indirectes l'any 2013 va ser de 67.693.167,26 euros. Els imports més importants des del punt de vista quantitatiu 
han estat els corresponents a l'IVA, per un import de 57,7 milions d'euros, import net un cop se li ha descomptat 2,6
milions corresponen a la liquidació d'IVA del 2013. Pel que fa als impostos especials, cal destacar els que es liquiden
sobre els hidrocarburs i sobre labors del tabac, amb uns imports de, respectivament, 7,5 i 5,2 milions d'euros. La
devolució d'ingressos de la liquidació negativa de la PIE del 2013 ha estat per un import de 0,6 milions d'euros.

72.226.965,64              

54.346.279,27              

9.525.713,28                

66.224,95                     

El capítol III, taxes i preus públics, s’ha liquidat amb uns drets reconeguts de 9.525.713,28 euros, quan l'any anterior es
varen liquidar uns drets per un import de 9.190.322,10 euros, és a dir, hi ha hagut un increment del 3,6%. L'import que es
va liquidar l'any 2013 va ser de 9.205.982,74 euros. Cal destacar per la seva importància quantitativa els ingressos
liquidats en el Palau Güell, amb 2,3 milions, les estades de gent gran a Llars Mundat, per 1,8 milions, les publicacions en
el BOP, per un import de 1,5 milions i la taxa per utilització del domini provincial de Telefónica, per un import de 0,9
milions.

2.785.985,60                

67.380.729,74              

1.495.627,06                

1.549.165,30                

9.190.322,10                

409.877,11                   

182.083,63                   

Les participacions en l'IRPF d'enguany han estat per un import de 75,9 milions d'euros, 73,2 milions corresponents a
l'exercici 2015 i 2,7 milions a la liquidació PIE 2013, quan l'any anterior varen ser per un import de 70,2 milions, que en
termes relatius ha suposat un increment del 8,2%. Pel que fa al recàrrec provincial sobre l’IAE, els drets reconeguts
comptabilitzats han estat per un import de 34,7 milions d'euros, import inferior al que es va obtenir l'any passat, que va ser
de 38,5 milions d'euros. L'import més important des del punt de vista quantitatiu que s'ha liquidat per aquest concepte ha
estat el corresponent a l'ajuntament de Barcelona, per un import de 8,9 milions. 

1.492.245,82                

Aquest capítol s’ha liquidat amb uns drets reconeguts de 110.555.911,13 euros, el qual inclou tant les participacions en
l'IRPF com els drets liquidats del recàrrec provincial sobre l'I.A.E. L'any passat en aquest capítol es van liquidar uns drets
per un import de 108.700.847,08 euros, és a dir, hi ha hagut un augment en aquest capítol del 1,7%.

923.409,14                   

176.179,22                   

100.875,64                   

277.773,58                   

397,24                          

-                                 

283.043,64                   

251.268,75                   

57.650.229,83              

77.751,25                     

191.101,50                   

367.376,29                   

802.366,48                   

612.560,78                   

-                                 

-                                 

149.142,90                   

1.828.457,38                

670.863,40                   

2.344.462,25                
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Capítol IV – Transferències corrents  

Agrupació d'ingressos 2.015 % 2.014 % VAR

Participació en tributs de l'Estat 93% 94% 2%

Participació en tributs de l'Estat - Aportació Sanità 3% 3% 2%

Particip. Apostes esportives (travesses) 1% 1% 4%

Subvencions de l'Estat 0% 0% -38%

Subvencions de l'exterior 1% 0% 351%

Plans d'accessibilitat i mobilitat 0% 0% 130%

Repercussió taxes i altres impostos               0% 0% 14%

Compensació despeses manteniments 0% 0% 0%

Subvencions SOC 0% 0% -57%

Subvencions d'entitats locals 0% 0% -29%

Subvencions de la Generalitat 0% 0% -101%

Subvencions d'organismes de la Corporació 0% 0% 1395%
Altres transferències 0% 0% 0%

 Total 100% 100% 2,8%

  

Capítol V – Ingressos patrimonials

Agrupació d'ingressos 2.015 % 2.014 % VAR

Lloguers d'edificis i canons 26% 57% -4%

 Interessos dipòsits bancaris 7% 38% -60%

Rendiments d'actius financers 0% 0% -50%

Interessos Caixa de Crèdit de Cooperació 0% 0% -16%

Interessos convenis de deutes 66% 5% 2638%
Altres ingressos patrimonials 0% 0% 0%

 Total 100% 100% 107%

 

Capítol VI – Alienació d’inversions

Agrupació d'ingressos 2.015 % 2.014 % VAR

 Total 100% 100% 1659%

452.470.156,76            

5.445.265,82                

Aquest capítol s’ha liquidat amb uns drets reconeguts nets de 989.772,45 euros, els quals corresponen a diversos
reintegraments de subvencions de capital concedits als ens locals per part de la Corporació. La major part d'aquests
reintegraments corresponen a projectes subvencionats de l'Eix 1 PO FEDER 2007-2013. L'any anterior aquest capítol es
va liquidar per un import de 56.256,55 euros.

5.216.997,28                

218.512,30                   95.062,39                     

1.500.000,00                

3.715,85                       

56.256,55                     989.772,45                   

-                                 

Aquest capítol s’ha liquidat amb uns drets reconeguts nets de 8.377.195,80 euros, mentre que l'any passat va ascendir a
4.048.352,14. A l'any 2013, aquest capítol va ascendir a 3.941.520,37 euros. En aquest capítol destaca, en primer lloc, la
liquidació a la Generalitat de Catalunya, per un import de 5,4 milions d'euros, en concepte de compensació econòmica
corresponent al PEAFL. En segon lloc, s'han de destacar els ingressos liquidats en concepte de lloguers d’edificis,
cànons i concessions, per un import de 2,2 milions d'euros. Finalment, assenyalar els ingressos liquidats en concepte
d'interessos de dipòsits i de col·locacions d'excedents de tresoreria per un import de 0,6 milions d'euros.  

202.837,03                   

621.231,82                   1.535.208,79                

Aquest capítol s’ha liquidat amb uns drets reconeguts de 484.613.582,39 euros, quan l’any passat va ascendir a
471.616.251,02 euros. L'any 2013 aquest capítol es va liquidar per un import de 476.640.486,43 euros. En termes relatius
hi ha hagut un increment del 2,8%. En aquest capítol la part més important correspon al Fons Complementari de
Finançament i l'Aportació Sanitària procedents de la PIE de l'Estat, amb un import de 468,4 milions, els quals suposen un
96,7% del total de drets reconeguts liquidats en aquest capítol. També en aquests darrers conceptes s'han deduït les
devolucions de les PIE negatives dels anys 2008, 2009 i 2013 per un import de 17,2 milions d'euros. Cal assenyalar, així
mateix, la participació en la recaptació de les travesses esportives, per un import de 5,4 milions d'euros, les subvencions
de la Unió Europea, per un import de 6,0 milions (4,7 milions corresponen al projecte ILOQUID i 0,6 milions al projecte
ERDIBA-ELENA), i, finalment, les compensacions per despeses comunes liquidades a diferents entitats que utilitzen
recintes de la Corporació, per un import de 1,9 milions d'euros.

2.194.101,83                

34.091,46                     

443.648.200,32            

15.972.015,62              

18.607,96 -                    

990.705,45                   

251.418,69                   

8.377.195,80                

1.703.516,34                

5.553.994,35                
-                                 -                                 

1.946.137,35                

1.345.416,19                6.073.991,90                

351.760,46                   

484.613.582,39            

2.297.036,89                

471.616.251,02            

563.775,36                   

4.048.352,14                

4.733,67                       

3.134,13                       

-                                 

-                                 

878.134,54                   1.229.771,78                

66.250,01                     

15.662.384,40              

584.876,95                   

9.553,58                       
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Capítol VII – Transferències de capital

Agrupació d'ingressos 2.015 % 2.014 % VAR

Transferències d'organismes de la DIBA 2% 0% 116%

Transferències de l'Estat 0% 27% -100%

Transferències d'entitats locals 54% 29% -48%

Transferències de la Generalitat 20% 25% -77%

Transferències de capital de la Unió Europea 3% 19% -95%
Transferències de capital d'altres entitats 21% 0% 0%

 Total 100% 100% -72%

Capítol VIII – Variació d’actius financers

Agrupació d'ingressos 2.015 % 2.014 % VAR
Reintegrament préstecs Caixa de Crèdit de Coope 6% 50% 5%
Reintegrament convenis de deutes 0% 3% -6%
Pla Extraordinari d'Assistència Financera Local 30% 0% 0%
Romanent líquid de tresoreria 0% 0% 0%
Devolució bestreta ORGT 58% 0% 0%
Ops. Tresoreria Consells Comarcals i altres 5% 34% 27%
Devolució Cons. Gestió Hospitalària, Aport. Sanit. 0% 3% 1%
Alienació accions i participacions del Sector Públic 0% 4% -100%
Bestretes al personal de la Corporació 1% 7% 7%

 Total 100% 100% 766%

Capítol IX – Variació de passius financers

Agrupació d'ingressos 2.015 % 2.014 % VAR

 Total 100% 100% 128%132.010.332,12            

1.740.755,35                

650.668,82                   

197.560,95                   

110.000.000,00            

Aquest capítol s'ha liquidat amb uns drets reconeguts nets de 189.822.621,66 euros. L'any anterior es va liquidar per un
import de 21.907.266,29 euros i a l'any 2013 aquest capítol va presentar uns drets reconeguts de 17.662.571,97 euros.
En aquest capítol s'han comptabilitzat, per primer cop amb caràcter pressupostari, els préstecs a curt termini lliurats a
l'Organisme de Gestió Tributària de la Corporació per un import total de 110,0 milions d'euros, els quals han estat
totalment cancel·lats. També cal destacar els drets reconeguts corresponents a l'amortització dels préstecs del PEAFL,
per un import de 56,2 milions d'euros, el quals han quedat també totalment ingressats. Així mateix, es comptabilitzen els
drets reconeguts de les quotes d’amortització dels préstecs concedits per la Corporació a diverses entitats, tant els que
s'enmarquen dintre de la Caixa de Crèdit de Cooperació com altres tipus de préstecs. Pel que fa a la Caixa de Crèdit han
ascendit a un import de 11,4 milions, Les amortitzacions corresponents als préstecs de tresoreria atorgats als Consells
Comarcals han suposat un import de 8,1 milions. 

1.624.156,57                

531.922,10                   

-                                 

9.327.636,64                

57.806.000,00              

189.822.621,66            

993.741,30                   3.503.367,61                

En aquest capítol s'han liquidat uns drets reconeguts per un import de 132.010.332,12 euros, quan l'any passat varen ser
57.806.000,00 euros. Els drets liquidats corresponen, d'una banda, al refinançament del deute viu amb les diferents
entitats financeres per tal d'obtenir condicions més avantatjoses per la Corporació, per un import de 92,0 milions d'euros.
L'any anterior es van liquidar per aquest concepte 57,8 milions d'euros. Per altra banda, s'ha concertat i ingressat un
préstec a llarg termini de 40,0 milions d'euros, en execució de la previsió pressupostària que hi havia per aquest
concepte, per un import de 83,0 milions d'euros. La diferència entre ambdós imports, previsió i execució, rau en l'aplicació
del romanent de tresoreria de l'any 2014 per tal de reduir endeutament, d'acord amb l'article 32 de la LLei Orgànica
2/2012  d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 

10.899.145,42              

-                                 

-                                 

571.692,96                   

-                                 
-                                 

21.907.266,29              

-                                 

19.867,19                     

950.000,00                   -                                 

1.027.911,49                

567.415,28                   

905.355,56                   

56.247.631,10              

865.607,57                   

31.024,86                     
211.185,17                   

Aquest capítol s’ha liquidat amb uns drets reconeguts de 993.741,30 euros, quan l'any passat va ser per un import de
3.503.367,61 euros. L'any 2013, aquest capítol es va liquidar per un import de 3.090.276,07 euros. En el present exercici
cal destacar, per una banda, les transferències rebudes d'entitats locals destinades al finançament de diversos projectes,
per 0,5 milions d'euros, la subvenció de la Generalitat de Catalunya, per un import de 0,2 milions d'euros, destinat a vies
provincials i, finalment, un import de 0,2 milions procedents de les entitats del sector públic de la Corporació destinat a la
reducció del deute d'acord amb l'article 32 de la llei orgànica 2/2012, d'estabilitat i sostenibilitat financera.

7.339.500,50                
580.241,74                   

11.394.434,73              

534.103,13                   

9.179,73                       
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Estat de despeses de l'exercici corrent

Pressupost corrent de despeses 2015

Despeses Exercici 2015

Capítol Pressupostari %

1 despeses de personal 89,8%

2 despeses béns corrents 86,7%

3 despeses financeres 83,2%

4 transferències corrents 97,9%

5 Fons de contingència i altres impr. 0,0%

Operacions corrents 93,9%

6 inversions reals 68,2%

7 transferències de capital 87,3%

Operacions de capital 82,6%

8 variació d'actius financers 93,3%

9 variació de passius financers 100,0%

Despeses financeres 95,6%

Total de despeses 91,3%

Despeses Exercici 2015

Capítol Pressupostari %

1 despeses de personal 89,7%

2 despeses béns corrents 70,0%

3 despeses financeres 83,2%

4 transferències corrents 67,6%

5 Fons de contingència i altres impr. 0,0%

Operacions corrents 74,3%

6 inversions reals 45,2%

7 transferències de capital 51,3%

Operacions de capital 49,8%

8 variació d'actius financers 89,6%

9 variació de passius financers 100,0%

Despeses financeres 93,1%

Total de despeses 72,0%

Estat comparatiu de despeses compromeses 2015/2014 a la data

Despeses Exercici 2015 Exercici 2014

Capítol Pressupostari % %

1 despeses de personal 89,8% 93,4%

2 despeses béns corrents 86,7% 88,0%

3 despeses financeres 83,2% 86,5%

4 transferències corrents 97,9% 88,5%

5 Fons de contingència i altres impr. 0,0% 0,0%

Operacions corrents 93,9% 89,6%

6 inversions reals 68,2% 74,4%

7 transferències de capital 87,3% 88,1%

Operacions de capital 82,6% 84,8%

8 variació d'actius financers 93,3% 86,1%

9 variació de passius financers 100,0% 100,0%

Despeses financeres 95,6% 95,4%

Total de despeses 91,3% 88,7%

585.786.410,19            

288.896.773,44            252.340.992,12            

734.195.594,84            545.398.259,28            

110.684.999,86            110.685.332,12            

385.465.778,51            

288.896.773,44            252.340.992,12            
383.689.033,53            

110.685.332,12            
202.072.577,70            

317.030.203,78            

90.846.034,25              

89.275.074,22              
2.339.711,69                

4.2.-

188.207.062,38            

Desp.compromesesCrèdits definitius

Obligacions reconegudes

4.525.885,71                
345.686.393,98            

211.370.783,18            

94.792.260,09              

5.231.000,00                

94.792.260,09              

327.188.257,62            

Crèdits definitius

626.000,00                   

211.370.783,18            

305.879.727,28            416.358.422,13            

99.069.878,24              
201.471.974,91            

1.445.072.885,99         

72.075.420,25              

148.087.066,28            
190.931.018,14            

42.843.951,86              

211.370.783,18            
89.275.074,22              

189.835.108,04            

281.486.514,13            
2.339.711,69                

Obligacions reconeg.

734.195.594,84            

416.358.422,13            

Desp.compromeses

103.027.389,53            

189.496.613,21            

407.749.968,32            

1.318.987.643,61         

Crèdits definitius

626.000,00                   -                                 

1.445.072.885,99         

312.757.577,56            

64.689.211,66              

689.199.862,27            

94.792.260,09              

189.835.108,04            
103.027.389,53            

294.619.744,26            

1.033.590.546,41         

327.021.453,30            

87.173.734,82              

-                                 

259.441.786,78            

304.582.390,07            

1.040.911.667,49         

416.358.422,13            

383.689.033,53            

2.813.000,00                

Desp.compromesesCrèdits definitius

Despeses compromeses

216.502.925,50            

103.027.389,53            

193.897.390,21            

327.188.257,62            

2.813.000,00                

-                                 

1.445.072.885,99         

35.617.616,24              41.384.385,80              
85.166.000,00              85.165.066,68              

383.689.033,53            

-                                 626.000,00                   

202.072.577,70            

317.030.203,78            

67.579.666,52              

2.400.000,00                

653.859.247,13            

327.188.257,62            

64.689.211,66              

689.199.862,27            734.195.594,84            

110.684.999,86            

407.749.968,32            

126.550.385,80            

1.318.987.643,61         1.165.875.411,44         

312.757.577,56            120.782.682,92            

2.339.711,69                

2.813.000,00                

216.502.925,50            
110.684.999,86            

288.896.773,44            

110.685.332,12            
216.502.925,50            
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Estat comparatiu de d'obligacions reconegudes 2015/2014 a la data

Despeses Exercici 2015 Exercici 2014

Capítol Pressupostari % %

1 despeses de personal 89,7% 93,3%

2 despeses béns corrents 70,0% 69,9%

3 despeses financeres 83,2% 86,5%

4 transferències corrents 67,6% 59,3%

5 Fons de contingència i altres impr. 0,0% 0,0%

Operacions corrents 74,3% 71,4%

6 inversions reals 45,2% 38,6%

7 transferències de capital 51,3% 34,5%

Operacions de capital 49,8% 35,4%

8 variació d'actius financers 89,6% 54,9%

9 variació de passius financers 100,0% 100,0%

Despeses financeres 93,1% 85,2%

Total de despeses 72,0% 61,0%

Capítol I – Despeses de personal

Agrupació de despeses 2.015 % 2.014 % VAR

Sous i salaris d’alts càrrecs 4% 4% -9%

Sous i salaris personal eventual assessor 1% 1% -1%

Sous i salaris funcionaris 60% 60% 1%

Sous i salaris personal laboral 0% 0% -17%

Sous i salaris altre personal 4% 4% 0%

Incentius al rendiment 6% 6% -7%

Seguretat Social 21% 19% 13%

Altres despeses socials 3% 5% -33%

CDMM - Altres despeses socials -Formació i perfe 0% 0% 0%

CUIMP - Formació i perfeccionament del persona 0% 0% 0%
Prestacions socials. Indemnitzacions per execució 0% 0% 0%

 TOTAL: 100% 100% 0,8%

112.985.837,88            

69.278.100,65              

545.398.259,28            734.195.594,84            

110.684.999,86            

7.962.746,43                

114.103.950,87            

1.040.911.667,49         

2.756.345,08                

6.689.758,11                

Les obligacions reconegudes del pressupost de despeses d'enguany han estat per un import de 1.040.911.667,49 euros,
mentre que les de l'any passat varen ser de 711.205.293,87. L'any 2013 les obligacions reconegudes varen ser per un
import de 606.874.650,67. Cal fer esment de l'import del refinançament del deute viu abans esmentat i el crèdit a curt
termini atorgat a l'ORGT, per 110 milions d'euros, que enguany per primer cop té un tractament pressupostari. Les
obligacions reconegudes no financeres han ascendit a un import de 736,3 milions d'euors, mentre que l'any passat varen
ser de 603,3 milions, amb un increment del 22,0% . Pel que fa als pagaments, en el present exercici se n'han realitzat per
un import de 1.017.649.211,55 euros, quan l'any anterior va ser de 707.935.695,35 euros. El percentatge d'execució dels
pagaments no financers sobre les obligacions reconegudes ha estat del 96,9%, quan l'any passat va ser del 99,4%. 

1.445.072.885,99         1.165.875.411,44         

304.582.390,07            

653.859.247,13            

103.027.389,53            
211.370.783,18            189.496.613,21            

385.465.778,51            

188.060.004,81            

Crèdits definitius

5.231.000,00                2.339.711,69                

85.166.000,00              

2.813.000,00                

193.897.390,21            

288.896.773,44            
94.792.260,09              

383.689.033,53            

148.087.066,28            
42.843.951,86              

Oblig.reconegudes

201.471.974,91            

35.054.861,29              

136.638.120,81            

126.550.385,80            

Els crèdits definitius del pressupost de despeses de l'any 2015 han estat per un import de 1.445.072.885,99 euros, igual a
les previsions definitives dels ingressos, mentre que els de l'any passat varen ser de 1.165.875.411,44 euros, i els
corresponents a l'any 2013 varen ascendir a 934.233.966,52 euros. Cal assenyalar l'import dels crèdits en el capítol 9è
corresponent al refinançament dels crèdits amb entitats financeres per un import de 92,0 milions d'euros, els quals han
implicat un increment tant en el pressupost d'ingressos com en el de despeses per aquest import. En el present exercici,
cal destacar que les obligacions reconegudes corresponents a la despesa corrent s'han executat en un percentatge
superior al de l'any passat, un 74,3% en front del 71,4% l'any passat, mentre que la despesa de capital s'ha executat amb
un percentatge molt superior, un 49,8% en front a un 35,4% executat l'any passat. Pel que fa a les despeses
compromeses, les despeses corrents s'han executat en un 93,9% i les despeses de capital s'han executat en un 82,6%.

711.205.293,87            

Oblig.reconegudes

7.962.564,16                

-                                 

Crèdits definitius

107.872.232,10            

11.863.552,26              

554.978,41                   

72.075.420,25              99.069.878,24              

41.384.385,80              
110.685.332,12            
216.502.925,50            

294.619.744,26            

190.931.018,14            

45.659,29                     

20,00                            

-                                 2.900,00                       
-                                 

2.400.000,00                

189.496.613,21            

4.525.885,71                

85.165.066,68              

459.353,23                   

5.711.453,91                8.550.192,30                

35.993.907,46              

22.707.165,42              

11.035.712,54              

-                                 

345.686.393,98            

101.583.259,52            

204.830.949,79            
-                                 

466.694.940,96            

90.846.034,25              

188.060.004,81            

7.368.284,32                

2.780.688,02                

327.188.257,62            

416.358.422,13            281.486.514,13            
626.000,00                   

40.728.713,75              
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Capítol II – Despeses de béns corrents i serveis

Agrupació de despeses 2.015 % 2.014 % VAR

Arrendaments 2% 2% -8%

Reparacions i manteniments 26% 28% -5%

Estudis i treballs tècnics 4% 28% -86%

Transports 0% 0% 0%

Assegurances 0% 0% -5%

Publicitat i propaganda 4% 0% 0%

Subministraments 9% 15% -34%

Comunicacions i altres serveis 6% 0% 0%

Treballs realitzats per empreses 26% 0% 0%

Material d'oficina 3% 2% 53%

Seguretat i neteja d'edicifis 10% 9% 8%

Dietes i locomoció del personal 2% 2% -12%

Despeses diverses 6% 11% -41%
Tributs 2% 2% 10%

 TOTAL 100% 100% 4%

 

Capítols III i IX – Càrrega financera de la Corporació, interessos i amortitzacions

Agrupació de despeses 2.015 2.014  %

Interessos préstecs 52%

Total capítol III 52%

Amortització préstecs 130%
Amortització anticipada 0,0%

Total capítol IX 130%

Total càrrega financera: 126%

1.596.610,49                

7.632.879,78                
1.428.569,28                

2.339.711,69                4.525.885,71                

Aquest capítol s’ha liquidat amb unes obligacions reconegudes de 72.075.420,25 euros, quan l’any passat varen ser per
un import de 69.278.100,65 euros. En l'exercici 2013 les obligacions reconegudes van ser per un import de 70.600.456,29
euros, i a l'any 2012 es va liquidar amb unes obligacions reconegudes de 73.983.690,11 euros. Si bé en aquest exercici
es trenca la tendència decreixent en l'execució de la despesa d'aquest capítol, es manté dintre d'uns nivells d'execució
similars als anys anteriors. Per poder comparar les dades d'aquest any respecte l'any anterior, s'ha de tenir en compte el
canvi comptable de la nova ICAL (per exemple, en l'ICAL anterior Estudis i treballs tècnics recollia també Treballs
realitzats per empreses). En aquest capítol les despeses més significatives són les de Treballs realitzats per empreses
amb 18,7 milions i les reparacions i mantenimens amb 18,6 milions. L'any 2014 aquests imports van ser de 19,5 milions i
19,7 milions respectivament.

1.246.142,80                

6.684.055,90                

69.278.100,65              72.075.420,25              

1.296.590,51                

1.512.817,97                

113.024.711,55        

336.941,60                   

18.673.133,70              -                                 

10.075.679,68              

4.469.637,86                

1.094.252,98                

6.929.625,16                

18.628.261,91              

19.481.390,13              

1.463.194,11                

Aquest capítol s’ha liquidat amb unes obligacions reconegudes de 189.496.613,21 euros, quan l’any passat va ser per un
import de 188.060.004,81, és a dir, un lleuger increment en termes relatius del 0,8%. L'any 2013 aquest capítol va
presentar unes obligacions reconegudes de 189.957.968,15 euros i l'any 2012 es va liquidar amb unes obligacions
reconegudes de 181.485.025,95 euros. Es posa de manifest una tendència constant del nivell d'execució de la despesa
de personal al llarg d'aquests darrers anys. Cal tenir en compte, a efectes de comparació, la no retribució de la paga
extraordinària al personal de la Corporació corresponent al mes de desembre de l'any 2012, la qual s'ha compensat
parcialment, una quarta part, en aquest exercici que es liquida. També cal posar de manifest que l'estalvi presupostari
(crèdits definitius menys obligacions reconegudes) ha estat en aquest exercici per un import de 21,9 milions d'euros

2.316.322,08                

2.811.660,32                

320.881,66                   

6.429.836,42                

294.919,30                   -                                 

2.946.483,56                -                                 

4.014.422,43                -                                 

19.669.211,27              

La càrrega financera del present exercici ha estat de 113.014.711,55 euros, quan l'any anterior va ser per un import de
89.690.952,39 euros, el qual suposa en termes relatius un augment del 26,0%. L'any 2013, les obligacions reconegudes
corresponents a la càrrega financera vàren ser de 38.998.230,08 euros. Cal posar de manifest que en aquest exercici,
com ja s'ha comentat anteriorment, hi ha hagut un refinançament del deute amb les entitats financeres per un import de
92,0 milions d'euros. Sense tenir en compte aquesta amortització, la càrrega financera hagués estat per un import de 18,0
milions d'euros. Per tant, en aquest exercici que es liquida es posa de manifest una disminució significativa de la despesa
financera, atès tant a la baixada dels tipus d'interés com a la no disposició dels préstecs previstos en els pressupostos
d'ingressos dels anys 2011, 2012, 2013 i 2014.

-                                 

110.684.999,86            

85.165.066,68              

85.165.066,68              

89.690.952,39          

-                                 
110.684.999,86            

2.339.711,69                4.525.885,71                
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Capital viu prèstecs a llarg termini entitats financeres

Capital viu prèstecs a llarg termini - PIE 2008

Capital viu prèstecs a llarg termini - PIE 2009

Total a llarg termini

Capital viu prèstecs a curt termini entitats financeres

Capital viu prèstecs a curt termini - PIE 2008

Capital viu prèstecs a curt termini - PIE 2009

Capital viu prèstecs a curt termini - PIE 2013

Total a curt termini

Total pendent d'amortitzar

Risc per avals lliurats

Endeutament de la Corporació

1 Drets reconeg. ingressos ord. Consolidats (Import de la Liquidació 2014)

2 Endeutament Corporació a llarg termini

Percentatge (2)/(1)

Capítol IV – Transferències corrents

Agrupació de despeses 2.015 % 2.014 % VAR

Transferències corrents a ens Corporació 12% 8% 125%

Transferències corrents a Generalitat 6% 8% 16%

Transferències corrents a ens locals 73% 76% 33%

Transferències corrents a ens privats 0% 9% -99%
Transferències assoc. benèfiques i assistencials 8% 0% 0%
Transferències corrents a l'exterior 0% 0% 8%

 TOTAL: 100% 100% 37,4%

Capítol VI – Inversions reals
 

Agrupació de despeses 2.015 % 2.014 % VAR

Inv. nova béns per a ús general 1% 0% 243%

Inv. reposició béns per a ús general 61% 54% 38%

Inv. nova funcionament operatiu serveis 9% 16% -33%

Inv. reposició funcionament serveis 14% 14% 27%  

Inv. caràcter immaterial 9% 5% 118%

Inv. gestionades per a altres ens públics 5% 10% -38%
Inv. béns patrimonials 1% 0% 178%

 TOTAL: 100% 100% 22,2%

Aquest capítol s’ha liquidat amb unes obligacions reconegudes de 281.486.514,13 euros, quan l'any anterior van ser de
204.830.949,79 euros. Els anys 2013 i 2012 les obligacions reconegudes varen ser, respectivament, de 198.789.710,47
euros i 184.861.419,05 euros. Hi ha hagut, doncs, un augment significatiu del 37,4%, el qual suposa un dels més
importants obtinguts en els darrers anys. Cal assenyalar, en primer lloc, l'import de les transferències corrents a ens
locals per 206,8 milions dels quals 149,1 milions d'euros són transferències als ajuntaments, 82,7 milions l'any anterior,
amb un increment significatiu del 80,3%. En segon lloc, pel que fa a la Xarxa de Governs Locals destacar que aquest
capítol ha tingut una dotació pressupostària de 258,0 milions d'euros, dels quals se n'ha executat 152,9 milions. En tercer
lloc, assenyalar la importància quantitativa de les transferències als consorcis, per un import de 44,7 milions d'euros (en
aquest import hi figura l'aportació sanitària de 16,3 milions). Finalment, cal posar de manifest la transferència en concepte
de PUOSC a la Generalitat de Catalunya per un import de 11,3 milions. 

15.610.827,35              

26.293.823,38              19.064.762,71              

182.071,30                   18.027.650,42              

42.843.951,86              

281.486.514,13            204.830.949,79            

18.143.417,42              

7.372.344,63                

1.866.902,78                

El deute financer de la Corporació a la fi d’aquest exercici és el que es detalla a continuació:

104.623.332,40            

21.924.666,48              

3.784.340,13                

40,5%

289.249.273,43            

El percentatge de tot l'endeutament, tant el bancari com el corresponent a les PIE negatives amb l'Administració de
l'Estat, esdevé en el 40,5%. L'any passat aquest percentatge va ser del 36,6%. Cal resaltar que l'increment d'aquest any
es deriva de la disposició del crèdit previst en el pressupost inicial de l'exercici en un import de 40 milions d'euros, i en la
liquidació negativa de la PIE de l'any 2013, per un import de 14,9 milions d'euros. En aquest exercici, s'ha reduit el deute
corresponent a les PIE negatives dels anys 2008 i 2009 per un import total de 9,2 milions d'euros.. 

155.298.089,74            

73.959,20                     

389.059,03                   361.708,28                   

5.636.684,70                

3.938.510,18                

2.176.556,50                
87.133,31                     

3.533.353,11                
242.299,92                   

46.037.229,96              

-                                 

289.249.273,43            

14.873.316,07              

110.585.169,37            

243.212.043,47            

253.813,72                   

28.003.541,70              

713.607.378,06            

289.249.273,43            

206.762.674,47            

34.878.913,00              

4.854.365,57                

35.054.861,29              

1.804.602,69                

6.154.608,03                

15.532.674,00              

21.130.378,91              -                                 
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Capítol VII – Transferències de capital

Agrupació de despeses 2.015 % 2.014 % VAR

Transferències capital a ens Corporació 1% 1% 93%

Transferències capital a Generalitat 6% 1% 860%

Transferències capital a ens locals 92% 98% 37%
Transferències capital a ens privats 1% 1% 56%

 TOTAL: 100% 100% 45,8%

Capítol VIII – Variació d’actius financers

Agrupació de despeses 2.015 % 2.014 % VAR

Préstecs Caixa Crèdit de Cooperació 6% 46% 16%
Crèdits pont FEDER 1% 10% 17%
Bestretes al personal 1% 8% 4%
Operacions tresoreria Consells Comarcals 5% 36% 23%
Operacions de Tresoreria Entitats Locals 29% 0% 0%
Operacions de Tresoreria ORGT 57% 0% 0%

 TOTAL: 100% 100% 754%

En aquest capítol s’ha liquidat unes obligacions reconegudes de 42.843.951,86 euros, import superior al que es va assolir
l'any passat amb un import de 35.054.861,29 euros. Els anys 2013 i 2012 es varen liquidar en uns imports,
respectivament, de 30.308.715,70 i 33.995.120,05 euros. Cal destacar en aquest capítol les inversions en la xarxa viària
per un import de 25,2 milions d'euros, l'acabament de les obres de rehabilitació dels museus de Sitges, per un import de
0,7 milions, i finalment, l'adquisició de fons bibliogràfics per un import de 2,3 milions d'euros, així com equips i programes
informàtics per un import de 3,2 milions d'euros. També cal assenyalar que en aquest capitol s'han realitzat en l'exercici
modificacions de crèdit finançades amb romanent de tresoreria per finançar inversions considerades financerament
sostenibles per un import de 35,0 milions, dels quals han arribat a la fase d'obligacions reconegudes un import de 20,5
milions d'euros.

En el capítol VIII, variació d’actius financers, s’ha liquidat amb unes obligacions reconegudes de 193.897.390,21 euros,
quan l'any anterior van ser 22.707.165,42 euros. L'any 2013 aquest capítol es va liquidar en un import de 27.162.466,85
euros. En primer lloc, cal destacar l'operació de tresoreria concedida a l'ORGT per 110 milions d'euros i de les bestretes
concedides al personal de la Corporació, per un import de 1,7 milions d'euros. En segons lloc, els préstecs concedits
dintre del Pla Extraordinari d'Assistència Financera Local (PEAFL) per un import de 56,2 milions d'euros. En tercer lloc,
l'atorgament de préstecs als ajuntaments per part de la Caixa de Crèdit de Cooperació per un import de 12,2 milions
d'euros. En quart lloc, els crèdits de tresoreria atorgats als Consells Comarcals per un import total de 9,9 milions d'euros.
Finalment, destacar també els crèdits pont FEDER del programa "Viure al Poble" i altres préstecs per un import de 2,7
milions d'euros.

832.695,36                   

1.001.208,69                519.136,41                   

10.511.441,06              

1.794.723,95                

9.539.883,43                993.481,75                   

2.720.505,83                

Aquest capítol s’ha liquidat amb unes obligacions reconegudes de 148.087.066,28 euros, quan l’any anterior van ser de
101.583.259,52 euros. Els anys 2013 i 2012 les obligacions reconegudes liquidades varen ser, respectivament, de
51.057.103,13 i 55.644.681,22 euros. Per tant, hi ha hagut un increment significatiu en termes relatius, respecte de l'any
anterior, del 45,8%. En primer lloc, destacar les transferències a ajuntaments per un import de 130,6 milions d'euros,
quan l'any anterior varen ser de 91,0 milions. En segon lloc, pel que fa a l'execució de la Xarxa de Governs Locals amb
una dotació pressupostària de 240 milions d'euros se n'ha liquidat amb unes obligacions reconegudes de 126,5 milions.
En tercer lloc, cal assenyalar les transferències de capital considerades inversions financerament sostenibles amb un
crèdit definitu de 59,1 milions d'euros, de les quals se n'han executat en fase d'obligacions reconegudes un import de 55,4 
milions. Finalment, també destacar la transferència de capital per a la construcció de l'Escola d'Engenyeria Técnica
Industrial de Barcelona per un import de 8,4 milions. 

148.087.066,28            

1.302.448,49                
99.237.946,00              136.243.525,67            

193.897.390,21            

2.325.950,94                

101.583.259,52            

12.240.504,97              

110.000.000,00            -                                 

9.993.044,55                8.136.023,00                
1.733.750,42                

22.707.165,42              

57.148.610,91              -                                 
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PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS TANCATS

Estat dels ingressos

Pressupostos tancats d'ingressos

Ingressos

1 impostos directes
2 impostos indirectes
3 taxes preus i altres
4 transferències corrents
5 ingressos patrimonials

Operacions corrents

6 alienació d'inversions
7 transferències de capital

Operacions de capital

8 variació d'actius financers
9 variació de passius financers

Ingressos financers

Total d'ingressos

Total d'ingressos sense capìtol 9

99,9%

55.298.291,02              

55.298.291,02              

La provisió d'insolvències d'acord amb els criteris d'aplicació comptable dels deterioraments per insolvències regulat a la
Base 12 de les Bases d'execució del pressupost 2015 han ascendit enguany a 7.183.813,83 euros dels quals
7.137.028,04 euros són pressupostaris i 46.785,79 euros és la provisió pels saldos no pressupostàris.

53.463.799,52              

33.303.894,16              

56.256,47                     
2.906.321,06                1,2%

Pend.cobram.inicial

28.698.408,04              
-                                 

1.677.325,53                
2.626.934,41                

301.226,18                   
84,2%

0,0%
57,3%

59,2%

47,7%

18.657.677,95              

2.906.321,06                

2.895.534,21                

22.964,80                     
33.751,65                     

2.962.577,53                

33.291,67                     

67.043,32                     

2.872.569,41                

% ingrés

31.469.402,67              

914.007,90                   

5.-

2.534.168,39                

11.571.118,47              
-                                 

59,3%

5.1.-

57,2%

143.551,04                   

12.811.724,72              

157.675,14                   

2,3%

0,0%

70,6%

99,9%
-                                 

70,6%53.463.799,52              

37.735.441,67              

37.735.441,67              

19.010.720,40              

19.010.720,40              21.098,92                     

2.962.577,53                

19.031.819,33              
-                                 

19.031.819,33              

15.728.357,85              

19.031.819,32              

15.728.357,85              

L’import pendent de cobrament corresponent a l’agrupació de pressupostos d’ingressos d’exercicis tancats ascendeix a
15.728.357,85 euros, el qual suposa un 29,4% respecte de l'import pendent de cobrament de l'exercici anterior. L'import
pendent de l'any 2014 va ascendir a 32.764.887,36 euros, del qual cal destacar el pendent de cobrament de la Generalitat
de Catalunya corresponent al PEAFL (Pla Extraordinari d'Assistència Financera Local) per un import de 18,1 milions
d'euros. Per tant, l'import pendent sense aquesta partida era de 14,6 milions d'euros. L'exercici 2013, l'import pendent de
cobrament d'exercicis tancats ascendia a 112.441.358,59 euros, dels quals 98,8 milions corresponien al PEAFL de
l'exercici 2012. En l'exercici 2012, l'import pendent de cobrament d'exercicis tancats va presentar un import pendent de
11.405.844,25 euros. El pendent de cobrament d'aquesta agrupació pressupostària, sense tenir en compte els imports del
PEAFL, es manté enguany en uns nivells molt semblants als del darrer exercici.

Capítol Pressupostari

1.596.424,54                

Pend.cobram.actual

56.256,47                     

-                                 -                                 

301.226,18                   

15.466.465,09              

400.514,47                   
682.416,64                   

2.133.653,92                

Recaptació netaPend.cobram.total

27.037.583,56              

19.031.819,32              

-                                 

21.098,92                     

-                                 

0 25 50 75

Pendent cobr.actual

Ingressat

Anul·lacions

Pendent cobr.inicial

15,7 

37,7 

3,3 

55,3 

milions d'euros

Ingressos - Exercicis tancats
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Capítol I – Impostos directes

Capítol III – Taxes i preus públics

Capítol IV – Transferències corrents

Capítol V – Ingressos patrimonials

Capítol VII – Transferències de capital

Capítol VIII – Variació d'actius financers

El saldo pendent de cobrament d'aquest capítol correspon als saldos del recàrrec provincial sobre l’IAE d'exercicis
anteriors amb un import de 11.571.118,47 euros, el qual representa un 40,3% de l'import pendent inicial, que era
28.698.408,04 euros. El pendent de cobrament que hi havia l'any passat en aquest capítol va ser de 11.372.231,20 euros.
De l'import total pendent de cobrament, a l'ajuntament de Barcelona li correspon la major part amb un import de 5,5
milions d'euros, un import semblant al de l'any passat (5,3 milions), i que suposa el 47,4% de l'import total pendent de
cobrament d'aquest capítol. També cal destacar el saldo deutor dels ajuntaments que han delegat la gestió d'aquest
recàrrec provincial a l'ORGT i que presenta un saldo pendent de 4,3 milions, import idèntic al de l'any anterior. 

Aquest capítol presenta un import pendent de cobrament de 21.098,92 euros, el qual suposa un 0,1% de l'import pendent
inicial que era de 19.031.819,33 euros. L'import pendent de cobrament més important corresponia al PEAFL, el qual s'ha
ingressat per la seva totalitat. L'import pendent que resta en l'actualitat correspon a bestretes concedides al personal de la
Corporació.

Aquest capítol presenta un import pendent de cobrament de 2.872.569,41 euros, el qual suposa un 98,8% de l'import
pendent inicial que era de 2.906.321,06 euros. L'import pendent de cobrament més important correspon a la subvencio de
la Generalitat de Catalunya, de 2,8 milions d'euros, la qual es va atorgar per al finançament de les obres de restauració
del patrimoni de Sitges. 

El saldo pendent de cobrament d'aquest capítol presenta un import de 682.416,64 euros, el qual representa un 40,7% del
pendent inicial, que era de 1,677.325,53 euros. L'import pendent de cobrament que hi havia l'any passat en aquest capítol
va ser de 619.068,90 euros. La composició d'aquests imports pendents de cobrament corresponen a diverses
liquidacions en concepte d'estades de gent gran, per prestacions de serveis, cessió i utilització d'espais i equipaments, i
indemnització per danys, instruments urbanístics, etc.

L'import pendent de cobrament d'aquest capítol ascendeix a 157.675,14 euros, el qual suposa un 52,4% respecte de
l'import pendent inicial que va ser de 301.226,18 euros. L'import pendent de cobrament corresponent a l'any passat
d'aquest capítol va ser de 123.870,93 euros. Aquest saldo deutor correspon bàsicament a lloguers de finques que es
troben pendents de cobrament fins a la fi d'aquest exercici pressupostari.

El present capítol presenta un pendent de cobrament de 400.514,47 euros, el qual suposa un 8,9% respecte del pendent
inicial que era 2.626.934,41 euros. L'any passat l'import pendent de cobrament en aquest capítol va ser de 555.120,15
euros. Els saldos pendents d'aquest capítol fan referència bàsicament al conveni amb EACSA, per un import de
322.707,63 euros, i al pendent de cobrament de diversos ajuntaments en concepte de promocions urbanístiques
concertades i de projectes culturals. 
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Estat de les Despeses

Pressupostos tancats de despeses

Despeses

Capítol Pressupostari

1 despeses de personal
2 despeses béns corrents
3 despeses financeres
4 transferències corrents
5 Fons de contingència i altres

Operacions corrents

6 inversions reals
7 transferències de capital

Operacions de capital

8 variació d'actius financers
9 variació de passius financers

Despeses financeres

Total de despeses

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES

Saldos deutors

Els saldos deutors de les operacions no pressupostàries són els següents:

Saldos deutors

Concepte

Comptes càlcul romanent tresoreria

% P.cob

-                                 

94.761.094,27              

125.999,48                   

0,0%

-                                 

125.999,48                   

43.713.767,87              

20.371,35                     

-                                 

382.864,39                   
-                                 

-                                 

6.-

0,0%

0,0%
-                                 

-                                 

0,0%

-                                 

503.504,14                   

-                                 

Pend.cobrament

6.1.-

125.999,48                   

6,2%170.882,26                   

183.902,06                   90,0%

-                                 -                                 

125.999,48                   -                                 

3.219.682,40                3.574.466,72                

decrements

100,0%
383.840,99                   

L’import pendent de pagament de l’agrupació d’exercicis tancats de despeses ha ascendit a 354.784,32 euros, import
superior al que es va assolir l'any passat que va ser de 307.497,87 euros. Es pot considerar que pràcticament s'han
satisfet totes les obligacions d'exercicis tancats, ja que aquest saldo sobre l'import pendent de pagament inicial suposa
només un 0,6%. De l'import pendent, gairabé la seva totalitat son operacions bloquejades per el seu pagament o en
compensació de deutes.

9,9%354.784,32                   

5.2.-

-                                 

Pend.pag.total

0,0%-                                 

Prescripcions Pend.pag.actual % P.pag.Pag.realitzats

976,60                          

503.504,14                   

523.875,49                   

2.569.807,43                

Saldo inicial

2.349.686,30                6,9%162.743,26                   -                                 

2.740.689,69                

204.273,41                   
-                                 

-                                 -                                 

-                                 
-                                 

0,3%

-                                 

26,0%

0,0%

92.513.016,98              

Increments

-                                 

707.777,55                   183.902,06                   -                                 

7.162,40                       7.162,40                       

45.961.845,16              31,6%

2.186.943,04                

-                                 

-                                 -                                 

0 2 4

Pendent pag.actual

Pagaments realitzats

Pendent pag.total

Pendent pag.inicial

0,4 

3,2 

3,6 

3,6 

milions d'euros

Despeses - Exercicis tancats

 
 
22/25



Saldos creditors

Els saldos creditors de les operacions no pressupostàries són els següents:

Saldos creditors

Concepte

Comptes càlcul romanent tresoreria

Resta de saldos no pressupostaris

Els saldos de la resta de les operacions no pressupostàries són els següents:

Resta de saldos no pressupostaris

Concepte

Ingressos pendents d'aplicació
Pagaments pendents d'aplicar
Formalitzacions

Totals

TRESORERIA

1 Saldo tresoreria inicial

2 Saldo del Pressupost de l'exercici corrent
3 Saldo dels Pressupostos d'exercicis tancats

Saldo pressupostari

4 Saldo de les Operacions no pressupostàries

 Saldo tresoreria final període

2.390.719,84                

395.887.329,49            

0,0%

% P.cob

1.851,81                       1.306.804,50                1.307.435,91                

199.351.507,61            

-                                 

19,8%

0,0%

33.366.939,79 -             
34.515.759,27              

1.083,24                       

1.220,40                       
67.701.662,66              

392.347.790,17            

199.572.154,06            

Saldo inicial

La resta de saldos de conceptes no pressupostaris presenta un saldo a la fi de l'exercici de 2.303,64 euros que
corresponen a un saldo creditor en concepte d'ingressos obtinguts que a la fi de l'exercici estan pendents d'aplicar al
pressupost. Així mateix, hi ha un saldo deutor de 1.220,40 euros que corresponen a pagaments que també a la fi de
l'exercici no s'han pogut aplicar al pressupost de l'exercici. 

1.092.517.469,36         

2.303,64                       

49.266.496,92              

Pend.cobrament

-                                 67.701.662,66              

6.3.-

0,0%

0,1%

Pend.cobrament

L’import pendent de pagament per operacions no pressupostàries que entren en el càlcul del romanent de tresoreria
ascendeix a 49.266.496,92 euros. Aquest import l'any passat va ser de 49.045.850,47 euros. Els dos imports més
importants pendents de pagament de caràcter no pressupostari els constitueixen els imports a pagar a la Tresoreria de la
Seguretat Social en concepte de quotes patronals i dels empleats, per 43,9 milions enguany, així com les retencions en
concepte d'IRPF a pagar a l'Hisenda Pública, per un import de 4,1 milions.

decrements

7.-

70.532,99                     

1.026.192.692,36         

1.092.586.919,11         

72.384,80                     1.026.122.611,20         

IncrementsSaldo inicial

1.148.819,48                

% P.cob

49.045.850,47              

L’import pendent de cobrament per operacions no pressupostàries que entren en el càlcul del romanent de tresoreria
ascendeix a 43.713.767,87 euros. L'any anterior per aquest concepte hi va haver un saldo de 45.961.845,16 euros. Cal
destacar com imports més significatius d'aquest saldo deutor els que corresponen als lliurats en concepte d'acomptes a la
Tresoreria de la Seguretat Social de les quotes de les cotitzacions del personal de la Corporació, per un import de 43,0
milions d'euros, l'any passat varen ser 45,4 milions, així com els dipòsits constituïts davant tercers per part de la
Corporació, per un import de 0,4 milions, quan l'any anterior eren 0,3 milions d'euros.

6.2.-

Increments decrements
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Estat dels cobraments i pagaments del pressupost corrent de l'any

Cobraments Pagaments

1 impostos directes 1 despeses de personal
2 impostos indirectes 2 despeses béns corrents
3 taxes preus i altres 3 despeses financeres
4 transferències corrents 4 transferències corrents
5 ingressos patrimonials -

Operacions corrents Operacions corrents

6 alienació d'inversions 6 inversions reals
7 transferències de capital 7 transferències de capital

Operacions de capital Operacions de capital

8 variació d'actius financers 8 variació d'actius financers
9 variació de passius financers 9 variació de passius financers

Ingressos financers Despeses financeres

Total cobraments 
(1)

Total pagaments 
(2)

Diferència cobraments - pagaments (1) - (2)

Estat dels moviments de la tresoreria de l'agrupació d'exercicis tancats

Cobraments:

Pagaments

Saldo agrupació pressupostos tancats

 LIQUIDACIÓ DELS ORGANISMES AUTÒNOMS

Organismes autònoms

Diputació Barcelona

Institut del Teatre

Patronat d'Apostes

Fundació Casa de la Caritat

Organisme de Gestió Tributària

-           31.795.831,72               189.038.229,69     

                 789.567,95     

                           18,68     

-           15.686.775,47     

                 133.060,61     

                     7.775,35     

          354.678.368,47     

            34.748.020,70     

              1.990.436,62     

          395.887.329,49     

-                279.417,28     

-           16.080.401,17                 60.434.180,04     

              1.955.407,73     

                     7.775,35     

R.Pres.ajustatResutat pressup.

-             1.156.702,01     

                 789.567,95     

Roman.desp.grals.

              1.286.149,10     

Exist. 31/12/2015

              2.591.541,39     

34.515.759,27              

8.-

3.219.682,40            

33.366.939,79 -             

37.735.441,67          

2.335.141,15                
278.482.059,97            

95.603.472,32              
71.944.974,68              

Pagaments realitzats

La diferència entre cobraments i pagaments del pressupost de l'exercici corrent aquest darrer any, ha estat negatiu per
un total de 33,4 milions d'euros, quan a la mateixa data de l'any passat va ser positiu per un import de 13,7 milions; i a
l'any 2013, la diferència va ser negativa per 61,5 milions d'euros. Pel que fa als cobraments, aquest exercici han estat
superiors en 262,6 milions d'euros respecte l'any passat i, pel que fa als pagaments, hi ha hagut un augment de 309,7
milions respecte de l'any anterior. Cal tenir en compte que aquest augment a despeses i ingressos s'explique pels 110
milions del prèstec a curt termini a l'ORGT i els 92 milions del refinançament explicats anteriorment que han entrat en el
pressupost de despeses i ingressos amb un efecte neutre.

-                                 7.406.868,22                

189.489.834,30            

542.252.010,10            

1.017.649.211,55         

170.919.811,38            

984.282.271,76            

146.060,87                   

481.012.181,00            

664.509.375,64            

Capítol Pressupostari

72.226.965,64              

Recaptació neta Capítol Pressupostari

435.282,40                   

289.221,53                   

193.792.390,21            

304.477.390,07            

110.684.999,86            

42.738.708,63              

8.259.888,46                

128.181.102,75            

187.327.281,60            
132.010.332,12            

319.337.613,72            
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Quadre comparatiu respecte de l'exercici anterior
(Corporació i Organismes Autònoms)

Organisme

 Resultat pressupostari 2015

 Resultat pressupostari 2014

% variació

 Resultat pressupostari ajustat 2015

 Resultat pressupostari ajustat 2014

% variació

 Fóns líquids de tresoreria 2015

 Fóns líquids de tresoreria 2014

% variació

 Romanent de tresoreria total 2015

 Romanent de tresoreria total 2014

% variació

 Romanent despeses generals 2015

 Romanent despeses generals 2014

% variació

-203062%

          407.278.198,80                   1.350.826,27     

            74.081.747,55     

1% -23% 66% -97% -18%

                 789.567,95     

-                627.351,24     

              1.990.436,62     

            60.434.180,04     

-11% -22% 27%

                     7.775,35     

          392.347.790,17     

-             1.156.702,01     

-                848.362,69     

-226%

              2.591.541,39                   1.955.407,73                          7.775,35     

8.1. 

Patronat d'Apostes

-86%

            34.784.432,24     

La interventora general,

Per tot l'exposat, s’informa favorablement l'aprovació de la liquidació del pressupost general de l'exercici de 2015.

-16%

Vist allò previst a l'article 191 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març (TRHL), i l’article 89 i següents del Reial decret 500/1990, pel que fa al tancament i la liquidació del
pressupost.

Atès que la liquidació del pressupost de 2015 recull els aspectes requerits a l'article 93.1 del Reial decret 500/1990. 

Vistos els articles 191.3 del TRHL, i 90.1 del Reial decret 500/1990, que estableixen el caràcter preceptiu d’aquest
informe. 

-32%-47% 66% -97%

-8%

          354.678.368,47     

          422.982.799,02                 50.845.206,35     

              1.286.149,10                   1.990.436,62                 34.748.020,70     

-46% -32%

            50.868.690,97     

Diputació

Teresa M. Raurich Montasell

-196%

-           31.795.831,72     

            33.004.098,66     

          440.914.446,50     

-           15.686.775,47     

          212.728.381,90                      169.909,21                      622.648,76                              137,67                   8.567.586,09     

          189.038.229,69                      133.060,61                      789.567,95                                18,68     

-283%

          395.887.329,49     

36%

              2.447.241,08                   1.200.327,78                      287.192,63     

              2.507.528,28                   1.200.327,78                      287.192,63     

66% -97%

                     7.775,35     

              3.365.541,01                   1.174.777,88                      287.192,63     

Barcelona, 26 de febrer de 2016

                         137,67     

-           16.080.401,17     

              7.062.462,88     

-                279.417,28     

Org.Gestió Tribut.Fund. Casa Caritat

-328%

Institut del Teatre
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