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INFORME 
 
de la Intervenció General sobre el Pressupost General de la Diputació de 
Barcelona per a l’exercici 2017 
 
 
 
Antecedents 
 
El Pressupost General de la Diputació de Barcelona per a l’exercici de 2017 ha estat format 
per la presidenta de la Corporació amb els pressupostos i estats de previsió a què fan 
referència els apartats 1 i 2 de l’article 168 del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL).  
 
L'article 18.4 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel que es desplega el Capítol primer 
del Títol sisè de la Llei reguladora de les hisendes locals en matèria de pressupostos, 
estableix que el Pressupost, amb els seus annexos i documentació complementària, ha de 
ser tramès a la lntervenció de forma que pugui ser objecte d'estudi per un termini no inferior 
a deu dies. 
 
El present informe s'emet de conformitat amb l'article 168.4 del TRHL, segons el qual el 
pressupost general ha de ser informat per la lntervenció i remès per la presidenta al Ple de 
la Corporació, juntament amb els annexos i documentació complementària prevista a l'art. 
166.1 TRHL. 
 
 
 
Marc normatiu 
 
Tot seguit es relacionen les normes més significatives reguladores del procediment 
d’elaboració i aprovació del pressupost local: 
 
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LBRL). 
 
- Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel que s’aprova el text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de règim local. 
 
- Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març (TRHL). 



 
- Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel que es desplega el Capítol primer del Títol sisè de 
la Llei reguladora de les hisendes locals (RDP). 
 
- Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda 3565/2008, de 3 de desembre, per la qual 
s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats locals. 
 
- Llei Orgànica 2/2012, de 27 abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera 
(LOEPSF).  
 
- Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de 
desplegament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’estabilitat pressupostària, en la seva 
aplicació a les entitats locals. 
 
- Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la Instrucció del model 
normal de comptabilitat local. 
 
 
 
Documentació 
 
Entre d’altra documentació, l’expedient d’aprovació del Pressupost General de la Diputació 
de Barcelona per a 2017 inclou: 
 

1. Projecte de pressupostos 2017 
 

- Pressupost d’ingressos i despeses 
- Memòria 
- Relació de destinacions per subprogrames (Annex de personal) 
- Informe econòmic i financer 
- Estat del Deute 
- Annex d’inversions 
- Liquidació del pressupost de l’exercici anterior 
- Avançament de liquidació del pressupost corrent 
- Pressupost de l’Organisme Autònom Institut del Teatre 
- Pressupost de l’Organisme Autònom de Gestió Tributària 
- Pressupost de l’Organisme Autònom Fundació Pública Casa de Caritat 
- Pressupost de l’Organisme Autònom Patronat d’Apostes 
- Previsió d'ingressos i despeses de la societat Xarxa Audiovisual Local, S.L. (XAL) 
- Estat de consolidació del pressupost 
- Annex de beneficis fiscals 

 
2. Bases d’Execució del Pressupost General i Instruccions sobre procediments de 

control  
3. Plantilles, relacions de llocs de treball i taules retributives (Annex de personal) 
4. Pla estratègic de subvencions, transferències i altres ajuts 
5. Informe d’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i regla de la despesa 
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Per altra banda, en compliment del que és previst en l’apartat 4 de l’article 122 de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, l’expedient d’aprovació 
s’acompanya dels pressupostos d’aquells consorcis integrats en el Sector públic de la 
Diputació que a data d’avui els han aprovat i els han facilitat a la Diputació: 
 

- Pressupost del Consorci Institut de Ciències Polítiques i Socials 
- Pressupost del Consorci d’Estudis, Mediació i Conciliació a l’Administració Local 

(CEMICAL) 
- Pressupost del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona 
- Pressupost del Consorci del Patrimoni de Sitges 
- Pressupost del Consorci Centre de Documentació i Museu Tèxtil 
- Pressupost del Consorci del Parc de la Serralada de Marina 
- Pressupost del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat 

 
En no ser-hi la totalitat, però, quan es disposi de la resta se n’haurà de donar compte al Ple, 
a l’objecte de completar la informació. 
 
 
 
Pressupost General 
 
El Pressupost General per a 2017, l’integren el de la pròpia Corporació, els pressupostos 
dels quatre organismes autònoms que en depenen i els estats de previsió d’ingressos i 
despeses d’una societat mercantil, amb el detall que segueix: 
 

PRESSUPOST EUR 

Corporació 936.845.000,00 

Organismes autònoms dependents de la Diputació que a 
continuació es relacionen: 
 

Institut del Teatre  
Organisme de Gestió Tributària 
Patronat d’Apostes 
Fundació Pública Casa de Caritat  

 
 
 

18.770.500,00 
210.670.000,00 

2.257.750,00 
6.000,00 

Els estats de previsió de despeses i d'ingressos de la societat 
mercantil Xarxa Audiovisual Local, S.L. 

23.841.000,00 

 
  
Tots ells, sense consolidar, apareixen anivellats i equilibrats formalment pel que fa als 
ingressos i les despeses previstos per a l’exercici 2017. 
 
El Pressupost de la pròpia Corporació per a l’exercici 2017 ascendeix a 936.845.000,00 
EUR. Afegint-hi els imports corresponents als dels organismes autònoms, el de la societat 
mercantil, i un cop realitzades les oportunes operacions de consolidació i deduïdes les 
transferències internes, l’import resulta de 832.228.250,00 EUR.  
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El pressupost té caràcter de previsió, i constitueix l’expressió ordenada, racional i 
sistemàtica de les despeses i ingressos, adequant-se als principis pressupostaris que 
regiran l’activitat de la Corporació durant l’exercici com ara, entre d’altres, els d’universalitat, 
unitat i d’equilibri pressupostari. 
 
El Pressupost General conté, per a cadascun dels pressupostos que s’hi integren, els estats 
de despeses i ingressos adaptats a l’estructura pressupostària establerta per l’Ordre del 
Ministeri d’Economia i Hisenda 3565/2008, de 3 de desembre, les bases d’execució, els 
annexos i la documentació prevista legalment. 
 
El Pressupost de la Corporació per a 2017 respecte del pressupost aprovat inicialment per a 
l’exercici 2016 s’incrementa d’un 4,53%. Si la comparació es fa en termes de pressupost 
consolidat, l’increment que en resulta és d’un 1,48%. 
 
 

 
 
 

Pressupost General Consolidat. Ingressos

Capítol 2017 2016 % var

1 Impostos directes 113.227.000,00 123.296.000,00 -8,2%
2 Impostos indirectes 76.154.000,00 79.383.000,00 -4,1%
3 Taxes, preus públics i altres ingressos 63.404.950,00 61.585.730,00 3,0%
4 Transferències corrents 472.205.100,00 469.810.000,00 0,5%
5 Ingressos patrimonials 2.597.200,00 3.654.700,00 -28,9%

Operacions corrents 727.588.250,00 737.729.430,00 -1,4%

6 Alienació d'inversions reals 0,00 0,00
7 Transferències de capital 0,00 110.000,00

Operacions de capital 0,00 110.000,00

8 Actius financers 46.140.000,00 23.595.000,00 95,5%
9 Passius financers 58.500.000,00 58.670.000,00 -0,3%

Operacions financeres 104.640.000,00 82.265.000,00 27,2%

TOTAL INGRESSOS 832.228.250,00 820.104.430,00 1,48%
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La suma aritmètica de les consignacions del pressupost de la Corporació amb les dels 
pressupostos dels organismes autònoms i la XAL puja a 1.192,4 milions d’euros, un 6,8% 
més que en 2016. 
 
 
 
Anivellament i equilibri 
 
Els estats d’ingressos i de despeses del pressupost de la Diputació han estat confeccionats 
sense dèficit inicial per una quantia de 936.845.000,00 euros, amb el detall següent: 
 

 
 

 
D’aquestes dades es desprèn que les dotacions inicials del pressupost de la pròpia 
Corporació es presenta anivellat, i reflecteix un estalvi corrent positiu de 99,4 milions 
d’euros. 

 
En termes consolidats el Pressupost General suma fins a 832.228.250,00 euros, i aquestes 
magnituds quedarien com es recull al quadre següent:  

Pressupost General Consolidat. Despeses

Capítol 2017 2016 % var

1 Despeses de personal 271.673.740,00 271.909.525,00 -0,1%
2 Despeses corrents en béns i serveis 124.686.260,00 119.795.588,00 4,1%
3 Despeses financeres 1.589.100,00 2.225.100,00 -28,6%
4 Transferències corrents 224.304.900,00 199.046.217,00 12,7%
5 Fons de contingència i altres imprevistos 5.000.000,00 4.000.000,00 25,0%

Operacions corrents 627.254.000,00 596.976.430,00 5,1%

6 Inversions reals 57.880.800,00 53.576.956,00 8,0%
7 Transferències de capital 81.332.200,00 98.865.044,00 -17,7%

Operacions de capital 139.213.000,00 152.442.000,00 -8,7%

8 Actius financers 42.036.250,00 48.761.000,00 -13,8%
9 Passius financers 23.725.000,00 21.925.000,00 8,2%

Operacions financeres 65.761.250,00 70.686.000,00 -7,0%

TOTAL DESPESES 832.228.250,00 820.104.430,00 1,48%

Pressupost de la Corporació

INGRESSOS DESPESES

Operacions corrents 672.345.000,00  > 572.906.750,00  

Operacions de capital -                     < 138.387.000,00  

Operacions financeres 264.500.000,00  > 225.551.250,00  

TOTAL 936.845.000,00  = 936.845.000,00  
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En termes consolidats es manté l’anivellament i l’equilibri del pressupost general, i l’estalvi  
corrent puja a 100,3 milions d’euros. 
 
 
 
Compliment de les regles fiscals 
 
En l’aprovació del Pressupost General de la Diputació de Barcelona per a 2017 s’ha verificat 
el compliment de les regles fiscals d’estabilitat pressupostària, de sostenibilitat financera i de 
la regla de la despesa com es desprèn de l’informe de data 15 de novembre de 2016, emès 
amb caràcter independent de conformitat amb allò previst a l’article 16.2 del Reglament de 
desplegament de la citada Llei, aprovat pel RD 1463/2007, de 2 de novembre, que 
s’incorpora al present informe. 
 
Com sigui que al moment d’elaborar l’informe d’avaluació del compliment dels objectius 
d’estabilitat pressupostària no es disposa dels projectes dels pressupostos i comptes anuals 
de tots els ens que integren el sector públic de la Diputació de Barcelona, l’informe emès 
limita l’avaluació del compliment de les regles fiscals al pressupost 2017 de la pròpia 
corporació, juntament amb els de les entitats que s’integren en el Pressupost General, i 
també els d’aquells consorcis que a data d’avui han aprovat i han facilitat la informació 
respectiva. Tot i això, atenent la dimensió i les característiques dels pressupostos que no 
s’han pogut tenir en compte, s’estima que en cap cas no farien canviar el sentit de 
l’avaluació del que s’acompanya en l’expedient d’aprovació del pressupost general per a 
2017. 
 
Segons que es desprèn del citat informe, el projecte de pressupost de la Diputació de 
Barcelona per a l’exercici 2017 reflecteix que es compleixen els objectius d’estabilitat 
pressupostària, de límit d’endeutament i de la regla de despesa d’acord amb els termes 
establerts en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat i sostenibilitat financera. 
 
 

  

Pressupost General consolidat

INGRESSOS DESPESES

Operacions corrents 727.588.250,00  > 627.254.000,00  

Operacions de capital -                     < 139.213.000,00  

Operacions financeres 104.640.000,00  > 65.761.250,00   

TOTAL 832.228.250,00  = 832.228.250,00  

 6 



 

 
Ingressos 
 
El detall per capítols dels ingressos previstos en el pressupost de la Corporació per a 2017, 
comparat amb el de l’exercici precedent és com segueix: 
 

 
 
 
Les previsions dels ingressos per a l'exercici 2017 ascendeixen a un import total de 936,8 
MEUR, quan l'any anterior la previsió inicial va ser de 896,3 MEUR, és a dir, que es proposa 
un increment d’un 4,53% respecte del pressupost de l’exercici anterior. 
 
Els criteris d’elaboració del pressupost d’ingressos es troben recollits detalladament en 
l’Informe Econòmic Financer que s’acompanya en l’expedient. Es considera que els criteris 
emprats han estat adequats i, en conseqüència, és versemblant que s'assoleixin els nivells 
de recaptació previstos.  
 
Per la seva importància relativa, cal destacar els ingressos provinents de l’Estat. Com sigui 
que a hores d’ara no s’ha aprovat la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2017, ni 
tampoc no s’ha facilitat una previsió oficial, la quantificació de les previsions en aquest àmbit 
s’ha efectuat partint de la hipòtesi de què les bestretes de 2017 mantindran la quantia de les 
rebudes en l’exercici 2016. 
 
Aquestes previsions han estat minorades amb les devolucions d’ingressos que correspon  
fer durant l’exercici per les liquidacions negatives dels exercicis 2008 i 2009, calculades 

Pressupost de la Corporació. Ingressos

Capítol 2017 2016 % var

1 Impostos directes 113.227.000,00 123.296.000,00 -8,2%
2 Impostos indirectes 76.154.000,00 79.383.000,00 -4,1%
3 Taxes, preus públics i altres ingressos 8.663.000,00 8.407.000,00 3,0%
4 Transferències corrents 471.834.000,00 469.470.000,00 0,5%
5 Ingressos patrimonials 2.467.000,00 3.464.000,00 -28,8%

Operacions corrents 672.345.000,00 684.020.000,00 -1,7%

6 Alienació d'inversions reals 0,00 0,00
7 Transferències de capital 0,00 110.000,00

Operacions de capital 0,00 110.000,00

8 Actius financers 206.000.000,00 153.475.000,00 34,2%
9 Passius financers 58.500.000,00 58.670.000,00 -0,3%

Operacions financeres 264.500.000,00 212.145.000,00 24,7%

TOTAL INGRESSOS 936.845.000,00 896.275.000,00 4,53%
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d’acord amb les quotes d’amortització reduïdes per l’efecte de l’ampliació del termini de 
devolució previst al Reial Decret-llei 12/2014, de 12 de setembre1. 
 
La previsió de les bestretes a compte de la cessió i participació en els tributs de l’Estat, en 
valors nets, puja a 601,9 milions d’euros (un 2,5% superior a la de 2016) i suposen el 64 % 
dels ingressos del pressupost de la Diputació. 
 
Per altra banda, s’han incorporat en les previsions els ingressos complementaris de la 
liquidació de la participació de les Entitats locals en els tributs de l’Estat de 2014, que serà 
objecte de revisió arran d’un nou càlcul de l’índex d’evolució dels ingressos tributaris de 
l’Estat entre 2006 i 2014, i que es liquidarà amb càrrec als Pressupostos Generals de l’Estat 
de 2017 (ingrés estimat en 2,7 milions d’euros), així com una previsió de la liquidació 
definitiva per la participació en els tributs de l’Estat de l’any 2015, estimada en 12,7 milions 
d’euros.  
 
La cessió dels tributs de l’Estat (IRPF, IVA i impostos especials) ascendeix a 151,6 milions 
d’euros, amb un lleuger increment de 0,5 MEUR respecte del pressupost de l’any anterior. 
 
Pel que fa al Fons complementari de finançament, l’import previst és de 450,3 milions 
d’euros, 14,4 milions més que els previstos per a 2016. 
 
Les previsions del Pressupost inicial no recullen les aportacions de l’Estat per les bestretes a 
compte de 2017 ni per la liquidació definitiva de 2015 corresponents al Fons d’Assistència 
Sanitària, ni tampoc per les quantitats que correspondrà retornar en el decurs de 2017 per 
les liquidacions definitives negatives dels exercicis 2008, 2009 del mateix Fons d’Assistència 
Sanitària. 
 
Entre els ingressos no tributaris cal fer esment de què el pressupost incorpora una 
consignació de 58,5 milions d’euros per a la possible concertació de préstecs a llarg termini. 
En el cas que es disposés totalment d’aquest recurs dins de l’exercici, el deute viu a 31 de 
desembre de 2017 es situaria en 157,4 milions d’euros, un 28% més que el previst a final de 
2016. 
 
Aquest nivell d’endeutament representa un 23,4% dels ingressos corrents pressupostats per 
a 2017. 
 
En els anteriors càlculs, però, no s’han tingut en compte els imports pendents de reintegrar a 
l’Estat per les liquidacions negatives dels exercicis 2008 i 2009. Fins i tot prenent-los en 
consideració, la ràtio del deute viu a 31/12/2017 se situaria en un 42,6% dels pressupostats 
per a l’exercici (un 41,8% si es fa el càlcul respecte dels liquidats en 2015), és a dir, encara 
molt lluny del límit màxim del 110% de l’article 53.2 del TRHL. 
 
  

1 La devolució dels saldos pendents de retornar per raó de les liquidacions negatives dels exercicis 
2008 i 2009 s’instrumenta amb una amortització anual constant per import de 9.003.844,38 euros, fins 
l’any 2031. 
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Despeses 
 
El detall per capítols de les despeses previstes en el pressupost de la Corporació per a 
2017, comparat amb el de l’exercici precedent és com segueix: 
 

 
 
 
Els crèdits inicials de l'estat de despeses del projecte de pressupost de la Corporació per a 
l'exercici 2017 s'han consignat per un import total de 936,8 milions d’euros, 40,6 MEUR més 
que els crèdits inicials de l'estat de despeses del pressupost de l'any 2016 (increment d’un 
4,53%). 
 
El pressupost incorpora la dotació d’un fons de contingència per fer front a possibles 
despeses imprevistes del proper exercici. L’import està consignat al capítol 5 de despeses i 
és de 5 milions d’euros, un milió més que en 2016 (25% d’increment).  
 
En l’Informe Econòmic Financer que s’incorpora l’expedient d’aprovació del pressupost es 
recullen els criteris emprats per elaborar les previsions. 
 
Pel que fa a la despesa de personal, els crèdits que s’han consignat al Capítol 1 han estat 
de 213.800.000 euros, import que representa un decrement de l’1% respecte a l’any 2016. 
En relació a la totalitat del pressupost de la Corporació per a 2017, aquesta quantia significa 
un 22,8% del total de la despesa.  
 
Aquesta minoració s’explica, en essència, per la no consignació de la part proporcional de la 
paga extraordinària de l’any 2012 que estava incorporada en el pressupost de 2016, per 

Pressupost de la Corporació. Despeses

Capítol 2017 2016 % var

1 Despeses de personal 213.800.000,00 215.915.000,00 -1,0%
2 Despeses corrents en béns i serveis 90.739.750,00 89.626.000,00 1,2%
3 Despeses financeres 1.391.000,00 2.051.000,00 -32,2%
4 Transferències corrents 261.976.000,00 232.640.000,00 12,6%
5 Fons de contingència i altres imprevistos 5.000.000,00 4.000.000,00 25,0%

Operacions corrents 572.906.750,00 544.232.000,00 5,3%

6 Inversions reals 56.430.000,00 52.061.000,00 8,4%
7 Transferències de capital 81.957.000,00 99.486.000,00 -17,6%

Operacions de capital 138.387.000,00 151.547.000,00 -8,7%

8 Actius financers 201.826.250,00 178.571.000,00 13,0%
9 Passius financers 23.725.000,00 21.925.000,00 8,2%

Operacions financeres 225.551.250,00 200.496.000,00 12,5%

TOTAL DESPESES 936.845.000,00 896.275.000,00 4,53%
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valor de 5 milions d’euros i per la reducció de la consignació corresponent a les 
remuneracions del personal temporal, la qual ha anat adreçada a augmentar les aplicacions 
destinades a retribuir el personal funcionari, en haver-se incrementat les places de la 
plantilla, tal i com es concreta a continuació. 
 
Pel que es refereix als efectius de personal, les destinacions de la plantilla amb assignació 
pressupostària s’han pressupostat 4.046 places, de les quals, 3.944 corresponen a places 
de règim funcionari, 92 de personal eventual i 10 de personal laboral. Per tant, per a 2017 la 
plantilla incorpora 95 places de nova creació, que són el resultat previsible de l’aplicació del 
Pla d’Estabilitat del personal interí de la Corporació, aprovat per Acord del Ple núm. 139/16, 
de 28 de juliol, el finançament de les quals s’ha obtingut reduint les consignacions 
pressupostàries del personal temporal de la Corporació.  
 
Aquest augment de la plantilla és respectuós amb la previsió continguda en l’Acord del Ple 
referit en l’apartat anterior, en el sentit que no impedeix el compliment de l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària.  
 
Les destinacions de plantilla amb assignació pressupostària apareixen distribuïdes en els 
diferents subprogrames definits al Pressupost, les quals s’han calculat sobre la base dels 
mòduls aprovats a l’article 23 de la Llei 48/2015, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 
l’exercici 2016, relatives a les Retribucions dels funcionaris de l’Estat inclosos en el àmbit 
d’aplicació de la Llei 30/1984, de 2 de agosto, de Mesures per a la Reforma de la Funció 
Pública, en els termes de la Disposició final quarta del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 
d’octubre, d’aprovació del Text Refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, no havent-se 
previst cap increment retributiu. 
 
Pel que fa a la distribució dels crèdits, cal destacar, des del punt de vista de la classificació 
econòmica, el següent: 
 

 Pel que fa als crèdits de l’article 10 (membres dels òrgans de govern i personal 
directriu) experimenten una reducció propera als 700 mil euros, per l’amortització de 
9 places de personal directiu. 
 

 Respecte als canvis en les consignacions dels articles 12, 13 i 14 (personal 
funcionari,  personal laboral i personal temporal), ens remetem a les referències 
efectuades en els paràgrafs anteriors, en allò que fa referència al Pla d’Estabilitat, a 
la qual cosa cal afegir la incorporació de la dotació pressupostària necessària per 
finançar el nou model de carrera professional.  

 
 Quant als crèdits dels articles 15 i 16 destinats a la productivitat i, entre d’altres, a 

suportar la despesa vinculada a l’acció social del Capítol IV de l’Acord de Condicions 
del personal funcionari i del Conveni col·lectiu del personal laboral, cal dir que s’ha 
aplicat un increment proper al milió d’euros per desplegar els acords relacionats amb 
les millores socials del personal interí, que acompanyen el Pla d’Estabilitat, aprovat 
per Acord del Ple núm. 139/16, de 28 de juliol, el qual s’ha traduït en un augment del 
nombre de beneficiaris. 

 
 

 10 



 

El capítol 2 de despeses corrents en béns i serveis ascendeix a 90,7 milions d’euros, xifra 
que suposa menys de 10% del total del pressupost, amb un increment d’un 1,2% respecte 
de l’últim pressupost aprovat. 
 
Pel que fa a la càrrega financera, val a dir que les previsions per a despeses de capítol 3 
s’han reduït en 0,7 milions d’euros, un 32% menys que en l’exercici anterior. La quantificació 
dels interessos s’ha calculat per a un escenari de manteniment dels tipus d’interès. 
 
Les previsions de capítol 9, de passius financers, s’incrementen en 1,8 MEUR respecte de 
2016, un 8% més, per atendre els venciments previstos als quadres d’amortizació dels 
préstecs a llarg termini concertats per la Diputació. 
 
El conjunt de les consignacions per atendre la càrrega financera de la Corporació, capítols 3 
i 9, pugen a 25,1 milions d’euros, cosa que representa un 2,7% de la despesa total, i un 
3,7% sobre els ingressos corrents previstos.  
 
Quant a les previsions de despeses per compromisos anteriors val a dir que en les Bases 
d'Execució del pressupost, i en la corresponent circular de la Intervenció general on es 
recullen els procediments de gestió de les despeses pluriennals. 
 
Per facilitar-ne la gestió, el Sistema Integrat de Gestió Corporativa (SIGC) disposa de 
mecanismes de comptabilització d'aquests compromisos que, entre d'altres funcions, 
permeten garantir que estiguin identificats, i que en l'elaboració dels successius 
pressupostos anuals ja hi queden recollides, de manera automàtica, les consignacions 
necessàries per atendre les despeses que es derivin de compromisos anteriors. 
 
 
 
Memòria 
 
Segons l’article 168.1.a) TRHL, la memòria ha de ser explicativa del contingut del 
pressupost i de les principals modificacions que presenti en relació amb el vigent. 
 
La Memòria del Pressupost per a 2017 conté, entre d'altra informació, l'explicació i el detall 
de la classificació orgànica de les despeses i dels ingressos, indicant que la seva gestió es 
distribueix entre cinc àrees que es concreten en diverses matèries de gestió. 
 
S'hi indica que la classificació per programes i subprogrames ordena els crèdits en funció 
dels objectius que es volen assolir, i que es poden agrupar per àrees de despesa, polítiques 
de despesa i grups de programa, que poden gestionar-se també per programes i 
subprogrames.  
 
Per al pressupost de l’exercici 2017 s’han previst 70 subprogrames pressupostaris, més 4 
corresponents als organismes autònoms, i el de la Xarxa Audiovisual Local S.L. 
 
En la memòria es mostra la distribució de les consignacions del pressupost entre sis 
polítiques de despesa (deute públic, serveis públics bàsics, actuacions de protecció i 
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promoció social, producció de béns públics de caràcter preferent, actuacions de caràcter 
econòmic i de caràcter general). 
 
La memòria per al Pressupost de 2017 inclou informació detallada sobre la despesa que és 
previst dedicar a l’assoliment dels sis grans objectius estratègics del Pla del mandat 2016-
2019 de la Diputació de Barcelona.  
 
Enguany incorpora una relació amb la correspondència dels objectius estratègics i les línies 
d’actuació del Pla del mandat 2016-2019 amb els diferents subprogrames, i una altra amb 
els indicadors per objectiu estratègic i línia d’actuació. 
 
El gruix de la memòria està conformat per les fitxes de tots els subprogrames pressupostaris 
de la Corporació i les dels seus ens instrumentals, on s'identifiquen els respectius orgànics  
de gestió, els recursos humans assignats, especificant les destinacions per lloc de treball, 
àrea i matèria de gestió, la identificació dels objectius estratègics i les línies d’actuació 
d’acord amb el Pla de mandat 2016-2019 i dels objectius específics a assolir, amb indicació 
de les activitats i els productes que comprenen, i els principals indicadors de seguiment 
previstos per a 2017. 
 
Al seu torn, les propostes dels pressupostos dels organismes autònoms i de l’entitat pública 
empresarial s’acompanyen de les respectives memòries, on s’explica el contingut dels 
mateixos i de les modificacions que presenten, si és el cas, respecte del pressupost aprovat 
per a l’exercici encara vigent. 
 
 
 
Informe econòmic i financer 
 
Segons l’article 168.1.e) TRHL, en l’informe econòmic-financer s’han d’exposar les bases 
utilitzades per a l’avaluació dels ingressos i de les operacions de crèdit previstes, la 
suficiència dels crèdits per atendre al compliment de les obligacions exigibles i les despeses 
de funcionament dels serveis i, en conseqüència, l’efectiu anivellament del pressupost. 
 
L’informe econòmic i financer que acompanya el Pressupost de 2017 conté una introducció, 
on es fa referència a la normativa reguladora de l’elaboració dels pressupostos, i on 
s’avança l’estructura del mateix, i on s’identifiquen les entitats que integren el Pressupost 
General, i que consoliden els respectius pressupostos. També es fa referència a què, 
juntament amb el Pressupost General es dóna compte al Ple dels pressupostos dels 
consorcis adscrits al seu sector públic. 
 
L’informe inclou un apartat on es fa una breu descripció del context econòmic que ha 
condicionat l’elaboració del projecte de pressupost, i també on es posa de manifest que la 
previsió dels ingressos provinents de l’Estat s’ha hagut de fer per estimació, tota vegada que 
enguany no es disposa de cap previsió oficial al respecte. 
 
Es detalla que el pressupost s’estructura per subprogrames i que aquests es relacionen amb 
cadascun dels objectius estratègics del Pla de mandat 2016-2019. En l’informe es fa 
referència a què el pressupost s’ha elaborat complint els objectius d’estabilitat 
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pressupostària, sostenibilitat financera i de la regla de despesa, i també el principi de 
transparència, tot plegat conforme a al Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària. 
 
En l’informe econòmic-financer s’expliquen les grans xifres d’ingressos i de despeses 
recollides al Pressupost, tant en termes consolidats, amb referències específiques als 
pressupostos dels organismes autònoms i la XAL, com del Pressupost de la pròpia 
Diputació. Les previsions s’analitzen detalladament per capítols, i es comparen amb les de 
l’exercici 2016. L’informe finalitza amb un compte financer. 
 
 
 
Comparació amb les línies fonamentals del pressupost aprovades prèviament 
 
En compliment del que s’estableix en l’article 27 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, per decret de la Presidència de data 22 
de setembre de 2016, es van aprovar les línies fonamentals del Pressupost per a l’any 2017.  
 
Les estimacions contingudes en les esmentades línies fonamentals, tot i aprovar-se en 
termes de consolidació agregada per al Sector Administracions públiques de la Diputació de 
Barcelona, contenia una estimació dels ingressos i despeses previstos per a la pròpia 
Diputació que és possible comparar ara amb les consignacions contingudes al Pressupost 
que es proposa aprovar. 
 
El total del pressupost d’ingressos que es proposa aprovar és lleugerament superior al de 
les estimacions efectuades. La principal variació, es posa de manifest al capítol 9, amb un 
increment de 23,5 milions d’euros per concertació d’endeutament a llarg termini (58,5 MEUR 
en comptes dels 35 que recollien les previsions inicials). 
 
Pel que fa a les despeses, les variacions més destacables s’observen als capítols 4 i 7, on 
es concentren les dotacions pressupostàries per donar suport als ajuntaments en el marc de 
la Xarxa de Governs Locals, que si bé en el seu conjunt són força semblants al que es va 
preveure, s’hi observa una menor dotació per a les despeses previstes en concepte de 
transferències de capital, en favor d’un increment de les consignacions per a transferències 
corrents, que s’han dotat en gairebé 262 milions d’euros, enfront els 230 MEUR que es 
recollien en aquelles línies fonamentals. 
 
Es pot destacar també un increment de consignació de gairebé 12 milions en les despeses 
del capítol 8, d’actius financers, respecte de les estimacions d’aleshores, i també 1 milió 
d’euros d’increment del capítol 5, per reforçar la dotació del fons de contingència per a 
imprevistos. 
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Bases d’Execució del Pressupost 
 
S’acompanyen les Bases d’execució del Pressupost General, on es conté l’adaptació de les 
disposicions generals en matèria pressupostària a l’organització i circumstàncies de la 
Diputació de Barcelona, conforme a allò disposat en l’article 165.1 TRHL. 
 
En l’expedient del Pressupost General inclouen les bases d’execució del pressupost de la 
pròpia Diputació, però també les dels pressupostos dels quatre organismes autònoms que 
es proposa aprovar per a l’exercici 2017. 
 
Amb les referides bases d’execució, juntament amb les circulars d’instruccions que les 
despleguen, es dóna compliment del deure de regular, entre d’altres, les matèries previstes 
en l’article 9.2 del RDP. 
 
Com cada any, bases d’execució del pressupost de la Diputació de Barcelona  han estat 
objecte d’un procés de revisió i adaptació envers la seva aplicabilitat pel proper exercici 
pressupostari. 
 
En aquest sentit, s’han incorporat a les bases un seguit de precisions tècniques que en la 
majoria dels casos no alteren significativament el fons dels continguts previstos en les bases 
de l’any anterior, si bé matisen i descriuen amb més detall alguns extrems que durant el seu 
període d’aplicació s’han evidenciat millorables.  
 
D’altra banda, també s’han incorporat algunes previsions noves, amb l’objecte de mantenir-
les actualitzades i adaptades a noves necessitats, així com per adaptar-les als canvis 
legislatius esdevinguts durant l’any. 
 
Tot seguit s’indiquen de forma resumida, aquells aspectes del text articulat de les bases 
d’execució del pressupost 2017 que suposen novetats respecte de la versió de l’any 2016: 
 
Base 3.- El sector públic de la Diputació de Barcelona  
 
S’especifica que tot i que l’avaluació del compliment de les regles fiscals es realitza de forma 
consolidada, els ens que integren el sector públic hauran d’acomplir els objectius d’estabilitat 
pressupostària, límit d’endeutament, regla de la despesa i període mitjà de pagament a 
proveïdors de forma individualitzada. 
 
Base 7.- Informació als Òrgans de Govern  
 
Dins l’informe trimestral que s’eleva al Ple relatiu a l’acompliment dels objectius d’estabilitat 
pressupostaria i límit d’endeutament, s’especifica que la regla de la despesa s’avaluarà 
anualment, tot i que de forma trimestral es comprovarà el seu previsible acompliment a la fi 
de l’exercici. 
 
S’afegeix un informe anual del que es donarà compte al Ple relatiu a l’avaluació de les 
condicions de funcionament del registre de factures, d’acord amb el que preveu l’article 12.3 
de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del 
registre comptable de factures en el sector públic. 
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Base 25.- Consideracions generals 
 
S’incorpora un esment  a la voluntat que al llarg de l’any 2017, i de forma progressiva, totes 
les propostes de despesa es tramitin mitjançant el portafirmes TEDIBA. 
 
 
Base 30.- Particularitats referents a despeses corrents i d’inversió 
 

5. Serveis de gestió centralitzada 
 
En aquest apart relatiu a la compra de mobiliari  i material d’oficina s’ha afegit que aquesta 
compra es farà atenent les prescripcions de la Instrucció per a l’ambientalització de la 
contractació. 
 
Així mateix s’ha precisat que els serveis postals es contractaran i realitzaran de forma 
exclusiva per part de la Direcció de Serveis d’Edificació i Logística. 
 

6. Subministraments continus 
 
Aquest apartat és de nova incorporació i en ell es preveu que les despeses en concepte de 
subministrament elèctric, aigua i gas han d’anar a càrrec del pressupost de la unitat 
organitzativa que tingui adscrit l’espai o immoble de què es tracti, però les característiques 
de les pòlisses es gestionaran per part de la Direcció de Serveis d’Edificació i Logística, 
llevat de les que corresponen als béns patrimonials. 
 

11. Adquisició de vehicles i manteniment de vehicles 
 
S’ha precisat que les adquisicions de vehicles ordinaris es faran en el marc del registre de 
vehicles de la Diputació de Barcelona i racionalització de la seva flota corporativa, i sota els 
principis d’eco mobilitat, així com que les despeses associades a aquestes activitats aniran a 
càrrec de cada unitat organitzativa titular del vehicle, d’acord amb els preus i proveïdors 
aprovats amb caràcter general per a tota la corporació. 
 

12. Bestretes de personal 
 
S’ha fet una precisió terminològica quant als beneficiaris per tal d’ampliar aquesta possibilitat 
a tots els empleats de la Diputació en servei actiu i alta en la nòmina. A més s’ha aprofitat 
per circumscriure aquesta possibilitat a allò previst en els vigents acords de condicions de 
treball. 
 

13. Participació en fires i organització d’activitats externes, amb repercussió econòmica  
 
S’ha afegit una matisació pel casos en que part de les despeses siguin gestionades amb 
càrrec al pressupost del Gabinet de Premsa i Comunicació. Aquestes s’inclouran en el 
preceptiu pressupost, i així mateix es farà constar aquesta unitat orgànica a l’apartat “altres 
serveis” de la capçalera de les propostes a l’efecte que siguin notificats de la seva 
aprovació. 
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17. Adquisició o arrendament de béns immobles per a centres de treball corporatius 
 
En relació a l’informe previ d’aquestes propostes per part de la Direcció de Serveis 
d’Edificació i Logística, s’ha afegit que aquest informe és vinculant  i que sense ell no es 
podrà formalitzar cap contracte de compra o arrendament ni realitzar, licitar o executar cap 
projecte d’obra, els quals també han de ser objecte d’avaluació per part de la Direcció de 
Serveis d’Edificació i Logística. 
 

20. Formació 
 
S’ha afegit un apartat c) relatiu a la formació inclosa en procediments de contractació per a 
l’adquisició de béns i serveis, el qual estableix que les contractacions promogudes per les 
àrees de la corporació que incorporin qualsevol tipus d’activitat formativa en els productes o 
serveis adquirits, hauran de ser informades a la Direcció de Serveis de Formació per al 
registre corresponent en els seus sistemes d’informació. 
 
Pel que fa als convenis de col·laboració en matèria de formació que incloguin previsions de 
caràcter econòmic, s’ha especificat que  estaran consignats en el pressupost de la Direcció 
de Serveis de Formació, sempre que incorporin beques de col·laboració destinades a 
empleats de la corporació o dels ens locals de la demarcació de Barcelona, essent exigible 
una transferència de crèdit des de l’àrea corporativa sol·licitant en aquells casos no 
planificats.  Així mateix s’ha concretat que l’aportació de la corporació per a cada beca no 
superarà en cap cas el 50 % del preu d’inscripció, amb un màxim de 1.500 € per destinatari 
becat. 
 

22. Assignacions a grups polítics 
 
S’ha suprimit el requisit genèric de destinar aquestes aportacions a despeses de 
funcionament, mantenint-se les limitacions quan a les tipologies de despeses a les que no 
es poden destinar, és a dir,  retribucions de personal de qualsevol tipus al servei de la 
corporació o a l’adquisició de béns que puguin constituir actius fixos de caràcter patrimonial 
ni al finançament d’activitats que ja siguin prestades per la pròpia estructura corporativa. 
 
 
Base 32.- Aportacions a ens participats per despeses corrents 
Base 33.- Aportacions a ens participats per inversions 
 
En aquestes dues bases, s’ha afegit el requisit que per tal de fer qualsevol pagament  a 
aquestes ens cal que aquest es trobi al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social. 
 
 
Base 34.- Principals modalitats i instruments generals de cooperació  
 
En l’apartat corresponen a les subvencions dineràries, s’ha reforçat la necessitat de justificar 
suficientment mitjançant un informe tècnic, les circumstàncies concurrents en les 
concessions directes de subvencions fonamentades en raons d’interès públic, social, 
econòmic o humanitari o altres  degudament justificades que dificultin la seva convocatòria 
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pública mitjançant concurrència competitiva.  En aquest sentit, s’indica quin ha de ser el 
contingut mínim d’aquest informe. 
 

a) Antecedents 
b) Objecte de la subvenció 
c) Compromisos assumits per la corporació 
d) Motivació de la concessió de la subvenció amb la justificació detallada de les raons 

que acrediten l’interès públic econòmic o humanitari. 
e) Raons que dificulten la concessió de la subvenció mitjançant convocatòria pública.  

 
 
Base 35.- Convenis de col·laboració 
 
Aquesta base ha estat objecte d’una profunda revisió per tal d’adaptar-la a la Llei 40/2015, 
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, que va entrar en vigor el dia 2 d’octubre de 
2016. En aquest sentit, a la regulació ja existent, s’hi han  afegit els següents extrems: 
 • La formalització de convenis ha de millorar l’eficiència de la gestió pública, facilitar la 

utilització conjunta de mitjans i serveis públics, contribuir a l’exercici d’activitats 
d’utilitat pública i complir la legislació d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera. • El corresponent expedient ha d’incorporar una memòria justificativa on s’analitzi la 
seva necessitat i oportunitat, el seu impacte econòmic i el caràcter no contractual de 
l’activitat en qüestió. • Els convenis de col·laboració hauran de tenir per objecte la consecució de finalitats 
d’interès comú. • Serà obligatori nomenar òrgans col·legiats de seguiment i/o direcció integrats per 
representants de les entitats signatàries. • Els convenis han de tenir una durada determinada que no pot ser superior als  quatre 
anys. • En qualsevol moment abans de la finalització d’aquest termini es podrà acordar la 
seva pròrroga de forma expressa per un període de fins a quatre anys addicionals o 
la seva extinció. • Els convenis que incloguin compromisos financers han de ser financerament 
sostenibles, i els que els subscriguin han de tenir capacitat per finançar els assumits 
durant la vigència del conveni. • Les aportacions financeres que es comprometin a efectuar els signants no poden ser 
superiors a les despeses derivades de l’execució del conveni. • Els convenis subscrits els compromisos econòmics dels quals superin els 600.000 
euros, s’hauran de remetre electrònicament a la Sindicatura de Comptes. • Així mateix també s’hauran de comunicar les modificacions, pròrrogues o variacions 
de terminis, alteració dels imports dels compromisos econòmics assumits i l’extinció 
dels convenis indicats.  

 
Finalment, s’ha suprimit l’apartat relatiu a la clàusula de garantia prevista a l’article 57 bis de 
la LRBRL incorporat per la LRSAL, atès que aquest article va ser declarat inconstitucional. 
 
Base 37.- Particularitats referents a la gestió de certes despeses contractuals 
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7. Procediments negociats sense publicitat 

 
S’ha suprimit íntegrament aquest apartat atès que en ell únicament es feia referència als 
mecanismes d’acreditació documental escrita de la consulta a un mínim de tres empreses, 
que en l’actualitat pot fer-se per mitjans electrònics. 
 

8. Acords marc 
 
Pel que fa als acords marc, s’ha revisat el redactat d’aquest apartat per tal de regular amb 
més precisió el seu tràmit de gestió pressupostària, així com per suprimir les referències a 
que en la seva tramitació s’han de seguir, preferentment, les normes del procediment obert o 
restringit, així com respecte el caràcter màxim del seu pressupost i la necessitat que 
qualsevol alteració requerís una modificació contractual. 
 
Base 38.- Criteris de valoració en els procediments oberts i restringits. 
 
S’ha suprimit el mecanisme de proporcionalitat que aquesta base preveia en la valoració del 
criteri preu. 
 
Base 39.- Contractació menor  
 
Pel cas de contractes d’import superior als 500 € i fins als 3.000 € caldrà que l’expedient 
incorpori un informe o document anàleg sobre la necessitat de la despesa.  
 
Base 62.- Pla de disposició de fons i pressupost de Tresoreria 
 
Es suprimeix el caràcter anual de la elaboració del  Pla de disposició de fons si bé s’afegeix 
que  anualment  s’elaborarà un pressupost de Tresoreria on es quantificaran els cobraments 
i pagaments previstos per al conjunt de l’exercici, periodificats per mesos.. 
 
Base 68.- Model de control intern 
 
S’ha fet una adaptació terminològica en el redactat d’aquesta base per tal d’ajustar-lo al text 
de l’article 213 del TRLRHL, en la seva redacció donada per la LRSAL. 
 
A més, per mitjà de les Bases d’execució s’autoritza amb caràcter genèric el Diputat delegat 
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació per aprovar-ne el 
desplegament, si convé, mitjançant circulars i instruccions de la pròpia Àrea, de la 
Intervenció General o de la Tresoreria. 
 
 
 
Instruccions sobre procediments de control 
 
En l’expedient del Pressupost General s’inclouen les Instruccions sobre procediments de 
control de la Diputació de Barcelona que es proposa aprovar per a l’exercici vinent.  
 
Aquest document es correspon amb el model de control adoptat a la Diputació, i és 
l’instrument on es recull la regulació de les funcions de control intern que efectuarà la 
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Intervenció General respecte la gestió econòmic–financera de la corporació, dels seus 
organismes autònoms i de les societats mercantils que en depenen, en les seves modalitats 
de funció interventora, funció de control financer, inclosa l’auditoria de comptes dels ens que 
es determinin, i funció de control d'eficàcia, de conformitat amb el que disposa l'article 213 
del TRHL. 
 
 
 
Annex de personal 
 
D’acord amb l’article 168 del TRHL i 18 del RDP l’annex de personal ha de relacionar i  
valorar els llocs de treballs existents en la Corporació. 
 
Els documents que integren l’annex de personal que acompanyen al pressupost de la 
Corporació són: 
  

 La plantilla orgànica del personal, la qual incorpora totes les places amb 
assignació pressupostaria del personal funcionari, laboral i eventual, classificades 
per escales, subescales, classes i categories.   
  La relació de llocs de treball (RLT), que incorpora els llocs de treball de la 
Corporació amb indicació de la denominació, codi funcional, jornada, horari, règim de 
provisió, nivell de complement de destinació i codificació del complement específic. 
  El manual de funcions de llocs base i el manual d’organització. 

 
 La relació de destinacions per subprogrames, on figuren les destinacions amb 

assignació pressupostària de la plantilla distribuïdes per subprograma pressupostari. 
 

Per complementar aquests instruments, el pressupost incorpora les Taules Retributives de la 
Diputació de Barcelona per a 2017, amb els mateixos valors que els existents per a les 
estructures retributives vigents per a l’exercici 2016, és a dir, que no incorporen cap tipus 
d’increment. 
 
Per a 2017, el document de les Taules Retributives de la Diputació de Barcelona recull 
també les estructures retributives aplicables al personal eventual, aprovades per Acord de 
Ple núm. 131/15, d’on es desprèn que tampoc s’incorpora cap increment. 

 
De tot plegat es dedueix que els instruments de planificació disposen del contingut mínim 
que estableix la normativa en cada cas i que donen compliment als requeriments establerts 
en l’article 18.1.c) del RDP, en el sentit que relacionen i valoren degudament els llocs de 
treball existents a la Corporació i donen l’oportuna correlació amb els crèdits del Pressupost 
de la Corporació.   
 
En el Pressupost General s’acompanyen les plantilles i les relacions de llocs de treball dels 
organismes autònoms i entitats consorciades que a la data d’avui han aprovat i facilitat el 
seu pressupost per a 2017, considerant que són els documents que permeten relacionar i 
valorar els llocs de treball en cada ens. 
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Annex d’inversions  
 
Segons que s’estableix als articles 166 del TRHL i 19 del RDP, l’annex d’inversions ha de 
recollir la totalitat dels projectes d’inversió que es prevegi realitzar en l’exercici, sense 
perjudici de què es puguin integrar en un pla quatriennal. 
 
S’hi ha d’especificar, per a cadascun dels projectes, la següent informació: 
 

a) Codi d’identificació 
b) Denominació del projecte 
c) Any d’inici i any de finalització previstos 
d) Import de l’anualitat 
e) Tipus de finançament, amb indicació de si es finança amb recursos generals o 

amb ingressos afectats 
f) Vinculació de crèdits afectats 
g) Òrgan encarregat de gestionar-lo 

 
 
En l’annex d’inversions que acompanya el pressupost de la Corporació es relacionen les 
inversions previstes per a l‘exercici 2017, identificades amb el codi de projecte respectiu, 
l’orgànic, subprograma  i subconcepte econòmic al que corresponen, els respectius nivells 
de vinculació jurídica, el seu caràcter pluriennal, si és el cas, el tipus de finançament (afectat 
o no), la descripció i l’import de la inversió, amb especificació de si es financen totalment o 
parcialment amb el nou endeutament previst al Pressupost de l’exercici. 
 
Si bé la informació consignada per a la majoria de projectes s'estima prou identificativa, n'hi 
ha d'altres en què seria desitjable una major precisió, com ara indicar per a cada projecte 
l’any d’inici i de finalització previstos, de manera que es fa necessari que aquestes projectes 
es vagin identificant més detalladament, encara que sigui en fase d'execució pressupostària. 
 
Per altra banda, tot i ser potestatiu, seria recomanable que l'Annex d'inversions estigués 
integrat en plans d'inversió i llurs programes de finançament per a un termini de quatre anys, 
d'acord amb allò previst als articles 166.1 .a) TRHL i 12.c) del RDP. 
 
 
 
Estat de Consolidació 
 
Aquest document s’incorpora al Pressupost, com a annex, en compliment del que és previst  
en l’article 166.1.c) del TRHL. 
 
En l’Estat de consolidació del pressupost per a 2017 apareixen recollides en un mateix 
document el resum de les consignacions pressupostàries, per capítols, de la Corporació, els 
organismes autònoms Institut del Teatre, Patronat d’Apostes, Fundació Casa de Caritat, 
Organisme de Gestió Tributària, i l’equivalència, traduïda a capítols pressupostaris, dels 
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estats de previsions d’ingressos i despeses de la societat mercantil, de capital íntegrament 
propietat de l’entitat local, Xarxa Audiovisual Local, S.L. (XAL), agregats, i amb deducció de 
les transferències internes. 
 
Les transferències internes deduïdes per efectuar la consolidació sumen 360,2 milions 
d’euros, tant en l'estat dels ingressos i com de les despeses, dels quals 39,5 milions 
corresponen al capítol 4, i 0,6 milions a capítol 7. Les restants transferències internes 
deduïdes, 320 milions d’euros, corresponen a les consignacions per a la bestreta de 
tresoreria que preveu concedir la Corporació a favor de l’ORGT, de fins a 160 milions 
d’euros, i la posterior devolució dins del mateix exercici, que es recullen en els estats 
d’ingressos i despeses dels pressupostos d’una i altra entitat. 
 
En termes consolidats el Pressupost General de la Diputació de Barcelona per a 2017 
ascendeix a 832.228.250,00 euros, amb un increment d’un 1,48% respecte al de l’exercici 
precedent. 
 
 
 
Estat del Deute 
 
D’acord amb el que s’estableix en l’article 166.1.d) del TRHL, s’inclou en el Pressupost 
General, com a annex, un estat de previsió dels moviments situació del deute.  
 
L’estat del deute que s’incorpora a l’expedient comprèn una relació de les operacions de 
préstec vigents. 
 
En l’estat del deute es relacionen cinc operacions vigents, amb identificació de l’entitat 
financera creditora, indicació de les dates inicial i final de vigència, la referència de tipus 
d’interès, l’import principal de les operacions respectives, del deute pendent a 31/12/2016, 
les amortitzacions previstes en l’exercici i el capital pendent previst a 31/12/2017. 
 
La relació inclou també algunes dades de l’operació d’endeutament corresponent al 
pressupost de 2016, encara en procés de concertació, però ja quantificada en 18 milions 
d’euros que és previst disposar abans de final d’any. 
 
De tot plegat, segons que s’hi recull, el capital pendent a 31 de desembre de 2017 serà de 
98,9 milions d’euros. 
 
En aquest document, però, no s’inclou la possible disposició del nou endeutament consignat  
en el capítol 9 de l’estat d’ingressos del pressupost per a 2017, per import de 58.500.000,00 
euros, i que, de materialitzar-se, deixaria el capital pendent en 157,4 milions d’euros, un 
28% més elevat que a finals de 2016.  
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Pla estratègic de subvencions, transferències i altres ajuts 
 
L’article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, estableix que les 
Administracions Públiques han de concretar en un pla estratègic de subvencions els 
objectius i efectes que es pretenguin amb la seva aplicació, el termini necessari per a la 
seva consecució, els costos previsibles i les seves fonts de finançament, supeditant-se al 
compliment del principi d’estabilitat pressupostària. 
 
En l’expedient d’aprovació del Pressupost per a 2017 s’incorpora el document anomenat Pla  
estratègic de subvencions, transferències i altres ajuts que inclou el pla estratègic de 
subvencions requerit per la citada Llei General de Subvencions. 
 
El Pla estratègic de subvencions, transferències i altres ajuts per a l’exercici 2017 conté una 
introducció amb les referències normatives d’aplicació, i una explicació metodològica de la 
informació que s’hi pot trobar, acompanyat d’un quadre de les transferències previstes per 
objectius estratègics i polítiques de despesa. 
 
Al Pla s’exposa molt descriptivament, l’activitat subvencionadora que es vol endegar en 
2017, i els efectes que es pretenen aconseguir, analitzant-ho en relació amb cadascun dels 
sis grans objectius estratègics de l Pla de mandat: facilitar l’establiment d’un model territorial 
equilibrat i sostenible, impulsar l’estructura productiva local i el foment de l’ocupació, 
promoure la cultura, l’educació i l’esport com a eines de cohesió i progrés, fomentar 
polítiques socials orientades a la cohesió i la reducció de les desigualtats, consolidar una 
Administració pública, transparent i professional, al servei dels governs locals i de la 
ciutadania, contribuir activament al procés de transició nacional apostant per una 
Administració local que tingui garantides l’autonomia i la suficiència financera. 
 
L’import de les subvencions, transferències i altres ajuts consignats al pressupost de la 
Corporació per a 2017, pugen fins a 343,9 milions d’euros, és a dir, que representen gairebé 
un 37% del pressupost de despeses. Un 76% d’aquesta consignació (261,9 milions d’euros) 
es gestionarà com a transferències corrents, i l’altre 24% restant (81,9 milions d’euros) com 
a transferències de capital. 
 
S’hi incorpora una taula on es reflecteix la distribució de les consignacions previstes per 
transferències corrents i de capital en funció de la tipologia de l’entitat beneficiària. Es pot 
observar com gairebé el 75% dels 343,9 milions de crèdits es destinaran a les entitats locals 
(un 61% als ajuntaments, un 9% a consorcis i un 5% a consells comarcals). 
 
El document fa una especial referència al Pla de la Xarxa de Governs Locals, atès que pel 
seu pes en el conjunt del pressupost i el seu abast temporal, es configura com al principal 
instrument de concertació i cooperació amb els ens locals per part de la Diputació. El Pla  
s’articula mitjançant el Catàleg, amb una dotació de 64,5 MEUR, el 96% dels quals es 
consignen com a transferències corrents, i les Meses de Concertació i els Programes 
Complementaris, amb 99,2 MEUR en conjunt. 
 
Al Pla es fa també referència a les fonts de finançament: les transferències corrents 
(pressupostades al capítol 4) es financen amb ingressos corrents (672,3 milions d’euros) els 
quals representen el 72% del total del pressupost d’ingressos de la Corporació, mentre que 
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per finançar les transferències de capital s’ha recorregut a l’estalvi net generat així com a 
una previsió d’endeutament de 27,9 milions d’euros. 
 
El Pla Estratègic de Subvencions, transferències i altres ajuts té vigència per a l’exercici 
2017, tot i que s’hi adverteix que les aportacions incloses en el marc del Pla Xarxa de 
Governs Locals es regiran pels terminis d’execució establerts en la normativa de 
desplegament del seu Protocol General.  
 
El Pla estratègic de subvencions, transferències i altres ajuts s’acompanya d’una relació 
amb l’import agregat de les subvencions, transferències i altres ajuts per subprograma, i 
d’una relació detallada d’aquesta informació organitzada per aplicació pressupostària. Per a 
cadascuna de les subvencions, transferències o ajuts s’identifica l’objectiu estratègic del Pla 
d’actuació del mandat 2016-2019 a què responen, s’indica el codi orgànic del centre gestor, 
del subprograma a què pertanyen, el capítol pressupostari i el subconcepte econòmic, amb 
la seva la descripció, la identificació de l’entitat beneficiària (en el cas de les subvencions 
nominatives), l’objecte de la subvenció, el seu procediment de concessió i l’import. 
 
Tot i que en alguns casos seria desitjable una major concreció, es pot considerar que en el 
Pla estratègic de subvencions, transferències i altres ajuts s’hi ha inclòs informació detallada 
i adient, i compleix, fonamentalment, amb la funció que li encomana la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions. 
 
 
 
Annex de beneficis fiscals 
 
Per donar compliment de l’obligació prevista en l’article 168.1, lletra e), del text refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals, l’expedient del pressupost inclou un annex que 
conté la informació relativa als beneficis fiscals previstos en les tarifes de taxes de la 
Diputació de Barcelona. Segons que es desprèn del referit annex, els beneficis fiscals es 
quantifiquen, per a l’exercici 2017, en un import total estimat de 175 mil euros. 
 
L’informe fa notar, però, que en les consignacions incloses al Pressupost General ja està 
descomptat l’efecte de l’aplicació dels beneficis fiscals, raó per la qual no han de tenir cap 
incidència en els ingressos que és previst recaptar. 
 
 
 
Annex de convenis de caràcter social subscrits amb la comunitat autònoma 
 
La documentació del pressupost no inclou l’annex previst en l’article 168.1, lletra f), del text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals tota vegada que la Diputació no té 
subscrit a hores d’ara cap conveni amb la comunitat autònoma en matèria de despesa 
social. 
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Pressupostos dels organismes autònoms i la societat mercantil 
 
El Pressupost General incorpora els pressupostos dels organismes autònoms de la Diputació 
de Barcelona: Institut del Teatre, Patronat d’Apostes, Fundació Pública Casa de Caritat i 
l’Organisme Autònom de Gestió Tributària, els quals han estat inicialment aprovats pels 
respectius òrgans competents, han estat degudament informats per les respectives 
intervencions delegades i compten amb la documentació assenyalada en l’article 168.2 TRHL.  
 
En el cas de la Fundació Pública Casa de Caritat l’expedient del pressupost incorpora una nota 
on es justifica que, ateses les peculiaritats d’aquest organisme autònom, la seva proposta 
s’integra amb la de la pròpia Diputació. 
 
Pel que fa a la societat mercantil Xarxa Audiovisual Local, S.L. (XAL), també s’ha incorporat la 
previsió i d'ingressos i despeses, així com els programes anuals d’actuació, inversions i 
finançament per a l’exercici 2017. 
 
Els quadres que es reprodueixen tot seguit reflecteixen les consignacions, per capítols 
pressupostaris, dels pressupostos dels quatre organismes autònoms i dels estats de previsions 
d’ingressos i despeses de la societat mercantil que s’integren en el Pressupost General de la 
Diputació de Barcelona:  
 
 

 
 
 

INGRESSOS

Capítol

Organisme 
Autònom Institut 

del Teatre
Organisme de 

Gestió Tributària Patronat d'Apostes
Fundació Pública 

Casa Caritat
Xarxa Audiovisual 

Local, S.L.
1

2

3 1.345.100,00 50.490.000,00 2.246.850,00 660.000,00

4 17.108.300,00 22.800.000,00

5 22.300,00 100.000,00 900,00 6.000,00 1.000,00

6

7 244.800,00 380.000,00

8 50.000,00 80.000,00 10.000,00

9 160.000.000,00

TOTAL 2017 18.770.500,00 210.670.000,00 2.257.750,00 6.000,00 23.841.000,00 

TOTAL 2016 18.479.300,00 179.160.000,00 2.284.600,00 6.000,00 19.980.369,00

Var. 2017-2016 1,58% 17,59% -1,18% 0,00% 19,32%

 24 



 

 
 
El pressupost de l’Institut del Teatre creix d’un 1,58% respecte del de l’exercici precedent, 
bàsicament per raó de l’increment de la transferència des de la Diputació necessari per 
adequar-lo a les previsions de despesa en béns corrents i serveis, en haver-se observat que la 
dotació inicial dels exercicis anteriors ha estat insuficient per fer front a la totalitat d’obligacions 
de l’Institut del Teatre en aquest àmbit, motiu pel qual durant el 2016 s’ha hagut de recórrer a 
incrementar el pressupost mitjançant modificacions de crèdit. 
 
En el cas de l’ORGT el creixement pressupostari és d’un 17,59%, bàsicament per l’efecte de 
l’increment previst en les consignacions per a la bestreta de tresoreria que la Corporació 
concedeix anualment a aquest organisme, per un import de fins a 160 milions d’euros, amb un 
increment de 30 milions d’euros respecte la que es va consignar per a 2016. Aïllant l’efecte 
d’aquesta modificació, però, l’increment del pressupost resulta tan sols d’un 0,84%. 
 
El pressupost del Patronat d’Apostes s’ha reduït d’un 1,18% atenent a què la valoració dels 
ingressos fa preveure una minoració de la recaptació per la venda de jocs gestionats per la 
Societat Estatal de Loteries i Apostes de l’Estat. 
 
Pel que fa a l’organisme autònom Fundació Pública Casa de Caritat, es manté la mateixa 
consignació testimonial que ha tingut en els darrers exercicis, tota vegada que, tal com és 
previst en l’article 8è dels seus estatuts, les seves funcions són assumides per la pròpia 
Diputació de Barcelona, i l’organisme no té una veritable activitat, ni tampoc personal adscrit. 
 
Finalment, els estats de previsions i despeses de la Xarxa Audiovisual Local, SL, recullen  
un increment del 19,3% en relació amb els aprovats per a 2016. El 97% dels ingressos de la 
societat provenen de transferències de la Diputació. Pel que fa a les despeses, segons recull 
la memòria que acompanya les previsions, un 48,02% de la despesa corrent (11,3 MEUR es 
destinarà a producció i distribució de continguts, un 37,10% (8,7 milions) a despeses de 
personal, i un 14,88% (3,5 milions) a altres despeses d’explotació corrent.  
 
Tots els pressupostos i estats de previsions, individualment considerats, estan formalment 
anivellats i s’aproven sense dèficit inicial. 

DESPESES

Capítol

Organisme 
Autònom Institut 

del Teatre
Organisme de 

Gestió Tributària Patronat d'Apostes
Fundació Pública 

Casa Caritat
Xarxa Audiovisual 

Local, S.L.
1 15.354.900,00 32.300.000,00 1.515.000,00 8.703.840,00

2 2.952.600,00 15.536.000,00 694.750,00 6.000,00 14.757.160,00

3 2.100,00 194.000,00 2.000,00

4 166.100,00 1.700.000,00

5

6 244.800,00 800.000,00 26.000,00 380.000,00

7

8 50.000,00 140.000,00 20.000,00

9 160.000.000,00

TOTAL 2017 18.770.500,00 210.670.000,00 2.257.750,00 6.000,00 23.841.000,00 

TOTAL 2016 18.479.300,00 179.160.000,00 2.284.600,00 6.000,00 19.980.369,00

Var. 2017-2016 1,58% 17,59% -1,18% 0,00% 19,32%
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	Com cada any, bases d’execució del pressupost de la Diputació de Barcelona  han estat objecte d’un procés de revisió i adaptació envers la seva aplicabilitat pel proper exercici pressupostari.
	En aquest sentit, s’han incorporat a les bases un seguit de precisions tècniques que en la majoria dels casos no alteren significativament el fons dels continguts previstos en les bases de l’any anterior, si bé matisen i descriuen amb més detall algun...
	D’altra banda, també s’han incorporat algunes previsions noves, amb l’objecte de mantenir-les actualitzades i adaptades a noves necessitats, així com per adaptar-les als canvis legislatius esdevinguts durant l’any.
	Tot seguit s’indiquen de forma resumida, aquells aspectes del text articulat de les bases d’execució del pressupost 2017 que suposen novetats respecte de la versió de l’any 2016:
	Base 3.- El sector públic de la Diputació de Barcelona
	S’especifica que tot i que l’avaluació del compliment de les regles fiscals es realitza de forma consolidada, els ens que integren el sector públic hauran d’acomplir els objectius d’estabilitat pressupostària, límit d’endeutament, regla de la despesa ...
	Base 7.- Informació als Òrgans de Govern
	Dins l’informe trimestral que s’eleva al Ple relatiu a l’acompliment dels objectius d’estabilitat pressupostaria i límit d’endeutament, s’especifica que la regla de la despesa s’avaluarà anualment, tot i que de forma trimestral es comprovarà el seu pr...
	S’afegeix un informe anual del que es donarà compte al Ple relatiu a l’avaluació de les condicions de funcionament del registre de factures, d’acord amb el que preveu l’article 12.3 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrò...
	Base 25.- Consideracions generals
	S’incorpora un esment  a la voluntat que al llarg de l’any 2017, i de forma progressiva, totes les propostes de despesa es tramitin mitjançant el portafirmes TEDIBA.
	Base 30.- Particularitats referents a despeses corrents i d’inversió
	5. Serveis de gestió centralitzada
	En aquest apart relatiu a la compra de mobiliari  i material d’oficina s’ha afegit que aquesta compra es farà atenent les prescripcions de la Instrucció per a l’ambientalització de la contractació.
	Així mateix s’ha precisat que els serveis postals es contractaran i realitzaran de forma exclusiva per part de la Direcció de Serveis d’Edificació i Logística.
	6. Subministraments continus
	Aquest apartat és de nova incorporació i en ell es preveu que les despeses en concepte de subministrament elèctric, aigua i gas han d’anar a càrrec del pressupost de la unitat organitzativa que tingui adscrit l’espai o immoble de què es tracti, però l...
	11. Adquisició de vehicles i manteniment de vehicles
	S’ha precisat que les adquisicions de vehicles ordinaris es faran en el marc del registre de vehicles de la Diputació de Barcelona i racionalització de la seva flota corporativa, i sota els principis d’eco mobilitat, així com que les despeses associad...
	12. Bestretes de personal
	13. Participació en fires i organització d’activitats externes, amb repercussió econòmica
	S’ha afegit una matisació pel casos en que part de les despeses siguin gestionades amb càrrec al pressupost del Gabinet de Premsa i Comunicació. Aquestes s’inclouran en el preceptiu pressupost, i així mateix es farà constar aquesta unitat orgànica a l...
	17. Adquisició o arrendament de béns immobles per a centres de treball corporatius
	En relació a l’informe previ d’aquestes propostes per part de la Direcció de Serveis d’Edificació i Logística, s’ha afegit que aquest informe és vinculant  i que sense ell no es podrà formalitzar cap contracte de compra o arrendament ni realitzar, lic...
	20. Formació
	S’ha afegit un apartat c) relatiu a la formació inclosa en procediments de contractació per a l’adquisició de béns i serveis, el qual estableix que les contractacions promogudes per les àrees de la corporació que incorporin qualsevol tipus d’activitat...
	Pel que fa als convenis de col laboració en matèria de formació que incloguin previsions de caràcter econòmic, s’ha especificat que  estaran consignats en el pressupost de la Direcció de Serveis de Formació, sempre que incorporin beques de col laborac...
	22. Assignacions a grups polítics
	S’ha suprimit el requisit genèric de destinar aquestes aportacions a despeses de funcionament, mantenint-se les limitacions quan a les tipologies de despeses a les que no es poden destinar, és a dir,  retribucions de personal de qualsevol tipus al ser...
	Base 32.- Aportacions a ens participats per despeses corrents
	Base 33.- Aportacions a ens participats per inversions
	En aquestes dues bases, s’ha afegit el requisit que per tal de fer qualsevol pagament  a aquestes ens cal que aquest es trobi al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
	Base 34.- Principals modalitats i instruments generals de cooperació
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