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L’article 168.1.e) del Text refós de la llei d’hisendes locals (Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març) estableix que el pressupost de l’entitat local, format pel seu president, 
haurà de contenir entre d’altres un informe economicofinancer, en el que s’exposin les 
bases utilitzades per a l’avaluació dels ingressos i de les operacions de crèdit previstes, 
la suficiència dels crèdits pressupostaris per atendre el compliment de les obligacions 
exigibles i les despeses de funcionament dels serveis i, en conseqüència, l’efectiu ani-
vellament del pressupost [art. 149.1, e), LRHL].

Tot el contingut que s’exigeix en aquest informe es troba al llarg d’aquest document, 
estructurant-se, a tal efecte, en dues parts. En la primera part es fa una breu descripció 
del context econòmic i de les línies prioritàries que han determinat l’elaboració del pres-
supost per a 2018, així com una ràpida explicació del model i del procés d’elaboració 
del pressupost. En el segon bloc es descriuen molt detalladament les fonts d’ingressos 
i els principals components de despeses del pressupost del 2018 juntament amb el 
compte financer.

L’elaboració del pressupost per a l’any 2018 s’ha desenvolupat en el decurs dels darrers 
mesos i s’ha treballat en els diferents vessants, tant el que fa referència als ingressos 
i a les despeses corrents com el de les inversions i el seu finançament. Aquest procés 
s’ha portat a terme tenint en compte que el pressupost de l’entitat és el pla econòmic i 
financer anual i que està vinculat directament amb els objectius i els principals projectes 
estratègics de la corporació recollits en el Pla d’actuació de mandat 2016-2019 (PAM 
2016-2019).

El pressupost del 2018, incorpora, per primera vegada, un annex referent al desenvolu-
pament del Pla d’igualtat de gènere de la Diputació de Barcelona, aprovat pel Ple de la 
Corporació el 30 d’abril de 2015, per mitjà dels indicadors que recull el mateix Pla i les 
seves previsions per al 2018.

1. INTRODUCCIÓ

3



L’elaboració del pressupost de 2018 se situa en un context mundial de recuperació eco-
nòmica i de baixos nivells de volatilitat financera i així ho demostren els indicadors ma-
croeconòmics publicats els darrers mesos que estimen que l’economia mundial creixerà 
en el 2017 un 3,5% i en el 2018 un 3,6%, una considerable acceleració en relació amb 
el 3,1% del 2016. Tot i aquestes bones perspectives sobre l’economia global l’escenari 
no està exempt de riscos financers i, a més, la incertesa política també es presenta com 
un factor de risc latent.

Europa es troba immersa també en aquest entorn de creixement econòmic i les pers-
pectives de creixement se situen fins al 2,2% per al 2017 i el 2% per al 2018, superant 
la barrera del 2% per primera vegada des de la sortida de la crisi del 2011-2013. Unes 
millors condicions financeres, la deflació del preu del petroli, el creixement de la deman-
da interna, una reducció de les fonts de risc i una major confiança en la recuperació són 
alguns dels elements determinants d’aquest avançament de l’economia, que a més és 
generalitzada entre els diferents països d’Europa i sectors econòmics. Tot i això aquesta 
recuperació econòmica de la zona euro també està mancada de riscos i febleses, el  
risc geopolític mundial també hi és present i existeixen dubtes sobre el creixement de la 
zona euro a llarg termini.

L’economia espanyola també presenta un recorregut de creixement manifest doncs està 
presentant enguany taxes de creixement superiors al 3% i de fet s’espera pel 2017 un 
augment del PIB del 3,1% (segons Banc d’Espanya i FMI). A més dels factors positius 
esmentats anteriorment cal afegir-hi les reformes estructurals i la millora de la com-
petitivitat, que afavoreixen a la vegada la creació d’ocupació així com l’assoliment de 
l’objectiu de dèficit (del 3,1% el 2017). Tot i això l’FMI alerta encara sobre l’elevada taxa 
d’atur, el creixement moderat dels salaris, els contractes temporals, la baixa productivi-
tat i l’elevat deute públic que se situa prop del 100% del PIB.

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona sorgit de les eleccions municipals del 
2015 va aprovar el 10 de març de 2016 el Pla d’actuació de mandat 2016-2019, que 
recull els objectius i els principals projectes estratègics de la corporació que es volen 
portar a terme durant aquest període. Es tracta d’un document marc, permeable a les 
noves prioritats i necessitats i, per tant, obert als reptes que la Diputació de Barcelona 
hagi d’assumir en aquest mandat. Fruit del seguiment del Pla del 2016, el 27 d’abril de 
2017 la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar l’actualització del Pla 
per al 2017, en la qual s’incorporen nous projectes estratègics, noves línies d’actuació, 
ajustaments d’execució, i també es millora la consistència i coherència dels indicadors.

Els sis grans objectius estratègics en què s’estructura el PAM 2016-2019 són els se-
güents:

Context 
econòmic

2. CONTEXT ECONÒMIC I PROCÉS D’ELABORACIÓ DEL PRESSUPOST

Pla 
d’actuació 

del mandat 
2016-2019
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1. Facilitar l’establiment d’un model territorial equilibrat i sostenible.

2. Impulsar l’estructura productiva local i el foment de l’ocupació.

3. Promoure la cultura, l’educació i l’esport com a eines de cohesió i progrés.

4. Fomentar polítiques socials orientades a la cohesió i la reducció de les desigualtats.

5. Consolidar una Administració pública, transparent i professional, al servei dels go-
verns locals i de la ciutadania.

6. Contribuir activament al procés de transició nacional apostant per una Administració 
local que tingui garantides l’autonomia i la suficiència financera.

Cadascun d’aquests objectius estratègics integra una sèrie de línies d’actuació, fins a 
un total de 100, que a la vegada identifiquen, entre d’altres, el subprograma pressupos-
tari corresponent.

L’elaboració del pressupost 2018 de la Diputació de Barcelona ha tingut en compte 
aquests objectius estratègics i les diferents línies d’actuació establerts en aquest Pla. 
S’aconsegueix així que el pressupost, a més de ser una eina per a la planificació i la 
gestió dels recursos econòmics disponibles, sigui el document que recull l’acció política 
del govern de la corporació, quedant vinculats, per tant, els objectius i l’estratègia de la 
Diputació amb l’assignació i gestió dels recursos pressupostaris.

La Diputació de Barcelona estructura el seu pressupost per subprogrames. Aquest mo-
del de pressupostació dels ingressos i les despeses implica que els centres gestors han 
de planificar i definir els objectius que volen aconseguir durant l’exercici pressuposta-
ri, les accions i les activitats a realitzar i els recursos necessaris per aconseguir-los. 
D’aquesta manera el subprograma passa a ser el nexe d’unió entre l’estratègia i el 
pressupost.

Aquesta ordenació de les dotacions pressupostàries i de les finalitats a aconseguir van 
acompanyades de la relació dels indicadors més significatius que hauran de servir per 
fer el seguiment, al llarg de l’exercici, del grau de consecució dels objectius vinculats a 
cada subprograma.

L’aprovació del Decret de la Presidència marca l’inici de l’elaboració del pressupost de 
la Diputació de Barcelona en el que es determinen els criteris i terminis a seguir en el 
procés de confecció de l’avantprojecte de pressupost de la Diputació de Barcelona, els 
seus organismes autònoms, la societat mercantil XAL i els consorcis adscrits al sector 
públic Diputació.

Pressupost 
per sub-
programes

Procés 
d’elaboració
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La Delegació d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació apli-
cant criteris de prudència, racionalització, optimització i sostenibilitat, tant de la despesa 
com dels serveis i projectes prestats als ens locals de la província, juntament amb una 
estimació dels ingressos corresponents a la cessió i participació en els tributs de l’Estat 
(donat que no hi ha previsió oficial del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques), 
l’execució del pressupost actual, els objectius d’estabilitat financera i els objectius finan-
cers propis, defineix el límit global de la despesa.

Posteriorment, es prenen en consideració les prioritats i els projectes estratègics a 
acomplir en el proper pressupost d’acord amb el Pla d’actuació del mandat 2016-2019 
i es desglossa el límit de la despesa fixat a aquest efecte entre els centres gestors de 
la Diputació.

A partir d’aquí els centres gestors de la corporació, com cada any, comencen a revisar, 
clarificar, prioritzar i valorar les seves actuacions futures, prenent com a guia el Pla d’ac-
tuació del mandat 2016-2019, per poder elaborar les seves propostes de pressupost 
per a l’any 2018, dins dels terminis fixats en el decret i ajustant-se aquestes als límits 
establerts.

En la següent etapa el Servei de Programació amb la informació proporcionada pels 
centres gestors elabora l’avantprojecte de pressupost, iniciant-se, aleshores, un procés 
de revisió i anàlisi de la documentació. També es prenen les decisions pressupostàries 
finals en relació a les previsions d’ingressos i despeses i el marc financer corresponent 
i s’elabora tota la documentació que acompanya el projecte de pressupostos.

L’objectiu últim del procés d’elaboració del pressupost és preparar i facilitar la discussió 
i consens en l’àmbit polític, que finalitza amb la tramitació al Ple del pressupost definitiu 
i la seva aprovació posterior, prèvia aprovació per part de la Comissió Informativa i de 
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans i la corresponent exposició 
pública.

La Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat finance-
ra (LOEPSF) determina al capítol 2 els principis generals que han de regir l’elaboració 
i aprovació dels pressupostos: estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera, pluri-
anualitat, transparència i l’eficiència en l’assignació i utilització dels recursos públics. A 
més, la mateixa llei al capítol 3 mitjançant la regla de despesa, limita el creixement de 
la despesa a la taxa de referència del producte interior brut (PIB) de mitjà termini de 
l’economia espanyola.

Compliment 
regles fiscals
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L’article 15 de la LOEPSF determina que correspon al govern de l’Estat la fixació dels 
objectius d’estabilitat i de deute públic dels tres exercicis següents pel conjunt d’adminis-
tracions públiques. El Consell de Ministres del Govern de l’estat en la seva sessió del dia 
7 de juliol de 2017 va fixar en un 2,4% el límit d’increment de la despesa no financera. En 
el mateix acord s’estableix que, pel conjunt de les corporacions locals l’objectiu d’estabi-
litat pressupostària pel 2018 serà del 0% del PIB i el del deute públic del 2,7% del PIB.

El pressupost de la Diputació de Barcelona per a l’any 2018 s’ha elaborat tenint en comp-
te els objectius d’estabilitat pressupostària, de sostenibilitat financera i respectant el límit 
de la variació interanual de la despesa no financera computable en què es concreta la 
regla de la despesa.

Així mateix, es compleix amb el principi de transparència de l’article 6 de la Llei orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que estableix 
que els pressupostos de les administracions públiques hauran de contenir informació 
suficient i adequada que permeti verificar la seva situació financera.

A més, el pressupost de la Diputació de Barcelona s’ha emmarcat dins del pla pressu-
postari del Sector Públic de la Diputació de Barcelona per al període 2018-2020, aprovat 
per Decret de la Presidència de la Diputació de 13 de març de 2017 en compliment de 
l’article 5è de la citada llei, on s’estableix la necessitat de definir un marc pressupostari a 
mitjà termini per a les entitats locals.

Cal esmentar que també s’ha consignat un fons de contingència per atendre necessitats 
imprevistes i no discrecionals d’acord amb el que estableix l’article 31 de la LOEPSF.
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La finalitat del text que tot seguit s’exposa és explicar les grans xifres contingudes en 
el pressupost del 2018 de la corporació. Per això s’analitzen tant els ingressos com 
les despeses  en l’àmbit de Diputació de Barcelona i finalitza amb la presentació del 
compte financer.

Cal tenir present però, que el pressupost té caràcter de previsió tot i que constitueix 
l’expressió ordenada, racional i sistemàtica de les obligacions que l’entitat i els seus 
organismes autònoms poden reconèixer com a màxim i els drets que es preveuen li-
quidar durant l’exercici, així com les previsions d’ingressos i despeses de les societats 
mercantils el capital social de les quals pertanyi íntegrament a l’entitat local.

Les funcions relatives a l’elaboració dels pressupostos anuals són competència de la 
Delegació d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació que 
exerceix a través del Servei de Programació i es confecciona seguint els criteris mar-
cats en el Decret d’elaboració del pressupost així com en les normes de preparació i do-
cumentació que el mateix Servei de Programació publica anualment en la intranet cor-
porativa. El resultat és l’obtenció d’un pressupost preparat amb un procediment comú i 
que engloba tots els recursos necessaris per desenvolupar les accions i activitats que la 
corporació, en el seu conjunt, ha previst dur a terme en el pròxim exercici d’acord amb 
els objectius estratègics i les línies d’actuació del Pla d’actuació del mandat 2016-2019.

EL PRESSUPOST DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Els estats d’ingressos i de despeses del pressupost de la Diputació de Barcelona per al 
2018 (sense consolidar) ascendeixen a 947,30 milions d’euros. Es tracta, doncs, d’un 
pressupost anivellat i sense dèficit inicial.

El volum total del pressupost suposa un increment de l’1,12% respecte a l’any anterior 
que va ser de 936,85 milions d’euros.

INGRESSOS

El pressupost d’ingressos de la Diputació de Barcelona per al 2018 ascendeix a 947,30 
milions d’euros, la major part dels quals (el 73,64%, 697,58 milions d’euros) correspo-
nen a operacions no financeres i la resta (249,73 milions d’euros, el 26,36%) a opera-
cions financeres.

El detall per capítols dels ingressos d’acord amb la classificació econòmica en relació 
amb els de l’exercici precedent és la que es pot observar en els següents quadres:

3. EL PRESSUPOST EN XIFRES
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0 125.000.000 250.000.000 375.000.000 500.000.000
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Gràfic 1.  Pressupost d’ingressos per capítols  (comparació 2017 i 2018)

Taula 1. Classificació econòmica dels ingressos (comparació 2017 i 2018)

1. Impostos directes 113.227.000,00 120.149.000,00 6.922.000,00 6,11% 12,68%

2. Impostos indirectes 76.154.000,00 89.266.000,00 13.112.000,00 17,22% 9,42%

3. Taxes, preus públics i altres ingressos 8.663.000,00 8.782.000,00 119.000,00 1,37% 0,93%

4. Transferències corrents 471.834.000,00 476.492.000,00 4.658.000,00 0,99% 50,30%

5. Ingressos patrimonials 2.467.000,00 2.474.000,00 7.000,00 0,28% 0,26%

Operacions corrents 672.345.000,00 697.163.000,00 24.818.000,00 3,69% 73,59%

7. Transferències de capital 0,00 412.000,00 412.000,00 0,04%

Operacions de capital 0,00 412.000,00 412.000,00 0,04%

8. Actius financers 206.000.000,00 184.725.000,00 -21.275.000,00 -10,33% 19,50%

9. Passius financers 58.500.000,00 65.000.000,00 6.500.000,00 11,11% 6,86%

Operacions financeres 264.500.000,00 249.725.000,00 -14.775.000,00 -5,59% 26,36%

Total 936.845.000,00 947.300.000,00 10.455.000,00 1,12% 100,00%
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El sistema de finançament de les diputacions està establert al Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisen-
des locals. En aquesta norma es detallen com a principals fonts de recursos de les 
províncies els següents:

o La participació en els tributs de l’Estat.

o Els ingressos tributaris, entre els quals s’inclou el recàrrec sobre l’impost 
d’activitats econòmiques (IAE), les taxes i les contribucions especials.

o Els ingressos no tributaris, que inclouen els preus públics, les subvencions, 
els ingressos patrimonials i altres de dret privat, les operacions d’actius i passius 
financers, el producte de multes i sancions i altres prestacions de dret públic.

Al gràfic 2 es mostra quina part representa cadascuna d’aquestes fonts de finançament 
en el pressupost de la Diputació de Barcelona per al 2018 i en la taula 2 es mostra la 
seva evolució respecte al 2017.

Gràfic 2. Pressupost d’ingressos per tipologia

641,10 M€

41,22 M€

264,98 M€

Cessió i participació en els tributs de l'Estat

Ingressos tributaris

Ingressos no tributaris

Taula 2. Pressupost d’ingressos per tipologia (comparació 2017 i 2018)

617.273.343,00 641.101.700,00 23.828.357,00 3,86% 67,68%

40.177.345,00 41.218.700,00 1.041.355,00 2,59% 4,35%

279.394.312,00 264.979.600,00 -14.414.712,00 -5,16% 27,97%

936.845.000,00 947.300.000,00 10.455.000,00 1,12% 100,00%

Cessió i participació en els tributs de l'Estat

Ingressos tributaris

Ingressos no tributaris

Total

2017 2018 Variació 
18/17

% Variació 
18/17 %
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La participació de les diputacions en els tributs estatals consisteix, d’una banda, en la 
cessió d’un percentatge dels següents impostos:

 - Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF): l’1,2561% del recaptat a 
la demarcació en concepte de la quota líquida estatal.

 - Impost sobre el valor afegit (IVA): l’1,3699% de la recaptació líquida estatal per 
l’IVA imputable a la província (en funció de l’índex de consum i de població).

 - Els impostos especials: l’1,7206% de la recaptació líquida estatal a la província 
(en funció de l’índex de consum i de població).

I, de l’altra, en la participació en els tributs de l’Estat articulada a través del Fons com-
plementari de finançament. Aquest fons es va determinar el 2004 i evoluciona cada any 
en funció dels ingressos tributaris de l’Estat (ITE). Així mateix incorpora les compensa-
cions derivades de les reformes de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE).

La quantificació d’aquests imports per a l’any 2018 s’ha fet d’acord amb una estimació 
a partir dels ingressos totals obtinguts per l’Estat l’any 2017 donat que en el moment 
d’elaboració d’aquest pressupost encara no s’ha aprovat la Llei de pressupostos ge-
nerals de l’Estat per al 2018 i, per tant, el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públi-
ques no ha comunicat a la Diputació de Barcelona les previsions que li corresponen. 
Aquestes estimacions s’han revisat a l’alça respecte al 2017 d’acord amb l’evolució de 
creixement de l’economia espanyola.

Aquestes previsions també han tingut en compte els efectes negatius de les liquidaci-
ons de la cessió i participació en els tributs de l’Estat dels anys 2008 i 2009, descomp-
tant-se a aquests efectes els imports a retornar en concepte de les liquidacions nega-
tives d’aquests anys, ja que en el seu moment es va soŀlicitar l’ajornament en el temps 
d’acord amb els termes establerts en la disposició addicional única del Reial decret llei 
12/2014, de 12 de setembre. En sentit contrari, estan previstos els majors ingressos 
corresponents a la liquidació de l’any 2016 (16,79 milions d’euros en total).

En detall, les entregues a compte estimades, en valors nets, per la cessió i participació 
en els tributs de l’Estat són 624,31 milions d’euros, xifra superior en un 3,72% en relació 
als previstos en el 2017. Aquesta quantitat suposa el 65,90% de la totalitat dels ingressos 
del 2018. La cessió dels tributs de l’Estat (IRPF, IVA i impostos especials) és de 159,49 
milions d’euros, amb un increment de 7,85 milions d’euros respecte al pressupost de 
l’any anterior. I, pel que fa al Fons complementari de finançament, l’import previst és de 
464,82 milions d’euros (14,53 milions d’euros més que 2017).

Dels 16,79 milions d’euros incorporats en concepte de la liquidació positiva de l’exercici 
2016, 13,42 milions d’euros corresponen la liquidació de la cessió de tributs i 3,37 
milions d’euros per la liquidació corresponent al Fons complementari.

Cessió i 
participació 
en els 
tributs de 
l’Estat

11



Els 36,50 milions d’euros que s’ha previst recaptar en concepte d’impostos corresponen 
al recàrrec sobre l’impost d’activitats econòmiques (IAE) responen a unes estimacions 
conservadores respecte a les dades liquidades dels darrers exercicis.

La resta d’ingressos tributaris (4,72 milions d’euros) són taxes (la meitat dels quals pro-
venen de la venda d’entrades per a la visita del Palau Güell) i en relació a l’any anterior  
presenten un increment del 0,88%.

La resta d’ingressos (264,98 milions d’euros) són de naturalesa no tributària i represen-
ten gairebé el 28% del total del pressupost.

Són remarcables els ingressos per actius financers que presenten una consignació de 
184,73 milions d’euros, la gran majoria dels quals correspon a la devolució de la bestreta 
que la Diputació realitza a l’Organisme de Gestió Tributària (160 milions d’euros).  La res-
ta fan referència al reintegrament de préstecs del programa de la Caixa de Crèdit (12,23 
milions d’euros) i al reintegrament de les operacions de tresoreria per a consells comar-
cals (10 milions d’euros). La davallada respecte al 2017 és perquè l’any anterior es van 
pressupostar el reintegrament de préstecs corresponents al Programa complementari de 
foment de l’ocupació i suport integració social (poc més de 22 milions d’euros).

Pel que fa al volum de passius financers procedents de l’endeutament està previst que 
pel 2018 aquest se situï en 65 milions d’euros, 6,50 milions d’euros més que en el pres-
supost de l’any anterior.

Ingressos 
tributaris 

Taula 4. Detall dels ingressos tributaris (comparació 2017 i 2018)

35.500.000,00 36.500.000,00 1.000.000,00 2,82% 88,55%

4.677.345,00 4.718.700,00 41.355,00 0,88% 11,45%

40.177.345,00 41.218.700,00 1.041.355,00 2,59% 100,00%

Recàrrec sobre l'impost d'activitats econòmiques

Taxes

Total ingressos tributaris

2017 2018 Variació 
18/17

% Variació 
18/17 %

77.727.000,00 81.546.500,00 3.819.500,00 4,91% 12,72%

59.155.000,00 63.433.300,00 4.278.300,00 7,23% 9,89%

14.766.000,00 14.514.000,00 -252.000,00 -1,71% 2,26%

450.294.000,00 464.819.000,00 14.525.000,00 3,23% 72,50%

15.331.343,00 16.788.900,00 1.457.557,00 9,51% 2,62%

617.273.343,00 641.101.700,00 23.828.357,00 3,86% 100,00%

Impostos sobre la renda de les persones físiques

Impost sobre el valor afegit

Impostos especials

Fons complementari de finançament

Liquidació cessió i participació ingr. de l'Estat

Total cessió i participació en els tributs de  
l'Estat

2017 2018 Variació 
18/17

% Variació 
18/17 %

Taula 3. Detall dels ingressos per cessió i participació en els tributs de l’Estat 
(comparació 2017 i 2018)

Ingressos
no  

tributaris
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De les transferències de caràcter corrent (sense tenir en compte el Fons complementari 
de finançament) està previst que sumin 8,31 milions d’euros de les quals destaquen les 
que provenen de la participació en la recaptació de les travesses esportives del futbol 
(4,90 milions d’euros).

Els 2,47 milions d’euros d’ingressos patrimonials es distribueixen principalment en 2,36 
milions d’euros en concepte de rendes de béns immobles i concessions i en 0,11 mili-
ons d’euros per interessos de dipòsits (per al càlcul dels quals s’han tingut en compte 
les previsions de tresoreria per a l’exercici).

Dels 4,06 milions d’euros que s’han pressupostat en concepte de preus públics i altres 
ingressos, 3,10 milions d’euros són preus públics d’entre els quals destaquen els dels 
Centres residencials d’estades temporals.

El deute financer de la corporació previst a 31/12/2018 és de 97,39 milions d’euros 
(aquesta xifra no engloba la concertació del nou deute previst pel 2018). Atès que la 
previsió dels ingressos corrents (és a dir la suma dels capítols 1 a 5) és de 697,16 
milions d’euros, el pes de l’endeutament en relació als ingressos corrents dóna com 
a resultat un 13,97%, per sota del corresponent al 2017. Si el càlcul es realitza te-
nint en compte els ingressos corrents del darrer pressupost liquidat (el del 2016), el 
percentatge resultant seria del 13,59%. En el cas de materialitzar-se el nou endeuta-
ment previst al pressupost (65,15 milions d’euros) el pes de l’endeutament sobre els 
ingressos corrents pressupostats se situaria en el 23,03%, encara molt lluny del límit 
legal d’endeutament.

En aquestes ràtios no s’han tingut en compte les quantitats pendents de retornar a l’Es-
tat de les liquidacions negatives per la cessió i participació en els tributs de l’Estat del  
2008 i 2009 que, a 31/12/2017, seran de 129,35 milions d’euros.

Endeutament  
en relació als 
ingressos 
corrents 

3.985.655,00 4.063.300,00 77.645,00 1,95% 1,53%

8.441.657,00 8.305.300,00 -136.357,00 -1,62% 3,13%

2.467.000,00 2.474.000,00 7.000,00 0,28% 0,93%

206.000.000,00 184.725.000,00 -21.275.000,00 -10,33% 69,71%

58.500.000,00 65.000.000,00 6.500.000,00 11,11% 24,53%

279.394.312,00 264.567.600,00 -14.826.712,00 -5,31% 99,84%

Preus públics i altres ingressos

Transferències corrents

Ingressos patrimonials

Actius financers

Passius financers

Total ingressos no tributaris

2017 2018 Variació 
18/17

% Variació 
18/17 %

Taula 5. Detall dels ingressos no tributaris (comparació 2017 i 2018)
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El pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona per al 2018 ascendeix a 
947,30 milions d’euros, la major part dels quals (el 76,88%, 728,28 milions d’euros) 
corresponen a operacions no financeres i la resta (219,02 milions d’euros, el 23,12%) 
a operacions financeres.

El detall per capítols de les despeses previstes en el pressupost de la corporació per 
al 2018 d’acord amb la classificació econòmica comparada amb les de l’exercici prece-
dent és la que es pot observar a la taula següent:

DESPESES

Taula 6. Classificació econòmica de les despeses (comparació 2017 i 2018)

1. Despeses de personal 213.800.000,00 223.500.000,00 9.700.000,00 4,54% 23,59%

2. Despeses corrents en béns i serveis 90.739.750,00 97.770.900,00 7.031.150,00 7,75% 10,32%

3. Despeses financeres 1.391.000,00 832.100,00 -558.900,00 -40,18% 0,09%

4. Transferències corrents 261.976.000,00 257.692.700,00 -4.283.300,00 -1,63% 27,20%

5. Fons de contingència i altres imprevistos 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00% 0,53%

Operacions corrents 572.906.750,00 584.795.700,00 11.888.950,00 2,08% 61,73%

6. Inversions reals 56.430.000,00 47.445.100,00 -8.984.900,00 -15,92% 5,01%

7. Transferències de capital 81.957.000,00 96.043.830,00 14.086.830,00 17,19% 10,14%

Operacions de capital 138.387.000,00 143.488.930,00 5.101.930,00 3,69% 15,15%

8. Actius financers 201.826.250,00 193.146.250,00 -8.680.000,00 -4,30% 20,39%

9. Passius financers 23.725.000,00 25.869.120,00 2.144.120,00 9,04% 2,73%

Operacions financeres 225.551.250,00 219.015.370,00 -6.535.880,00 -2,90% 23,12%

Total 936.845.000,00 947.300.000,00 10.455.000,00 1,12% 100,00%
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2017 2018 Variació 
18/17

% Variació 
18/17 %

33,99%

31,68%

40,16%

42,78%

36,18%

30,62%

27,93% 28,52%
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Gràfic 3. Evolució del percentatge d’endeutament respecte dels ingressos corrents

(*) 2001-2016: Endeutament / Drets reconeguts liquidats     2017-2018: Endeutament / Ingressos corrents
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La part més representativa, quantitativament parlant, del conjunt de despeses corres-
pon a les operacions corrents que aglutinen el 61,73% del total del pressupost, ja que 
estan dotades amb 584,80 milions d’euros. D’altra banda, les despeses de capital as-
cendeixen a 143,49 milions d’euros, representant el 15,15% del pressupost inicial, men-
tre que la consignació de les operacions financeres ascendeix a 219,02 milions d’euros, 
quantitat equivalent a un 23,12% del pressupost total.

Gràfic 4. Pressupost de despeses per capítols (comparació 2017 i 2018)
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Gràfic 5. Pressupost de despeses per tipus d’operacions
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219,02 M€

Operacions corrents

Operacions de capital

Operacions financeres
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El capítol 1, de remuneracions de personal, ascendeix a 223,50 milions d’euros, el que 
representa un 23,59% del pressupost inicial i suposa un increment del 4,54% sobre el 
pressupost de 2017.

Quant a la valoració de les retribucions pel 2018 es contempla, d’una banda, l’increment 
de l’1%, que és el que ja s’ha aplicat a les retribucions del 2017 i que no es va  consi-
derar en el pressupost inicial de l’any donat que no estava aprovada la Llei de pressu-
postos generals de l’Estat per a l’any 2017 en el moment de la seva elaboració. D’altra 
banda, també s’ha previst un increment retributiu de l’1,5% sobre les retribucions del 
2017 a l’espera de l’aprovació del projecte de Llei de pressupostos generals de l’Estat 
per a l’any 2018.

La resta de l’augment és conseqüència, principalment, d’elements com la incidència 
de la carrera professional (prop de 4,5 milions d’euros més) que es troba en procés de 
negociació. També es contemplen els recursos de la major tecnificació del personal.

A més, com cada any, s’ha pressupostat tenint en consideració les destinacions neces-
sàries per al manteniment dels serveis, la taxa de reposició de jubilacions legalment 
establerta, el personal en situació d’excedència i de comissió de serveis i el personal 
temporal i interí. El pressupost també engloba l’import necessari derivat dels compro-
misos dels acords socials.

El capítol 2 de despeses corrents en béns i serveis ascendeix a 97,77 milions d’euros, 
xifra que suposa el 10,32% del total del pressupost i un increment del 7,75% respecte 
a l’últim pressupost aprovat. A efectes comparatius cal tenir present que com a con-
seqüència d’un canvi de criteri en la pressupostació les subvencions en espècie han 
passat a considerar-se prestacions de serveis i, per tant, s’han imputat al capítol 2.

Capítol 2 - 
Despeses 

corrents 
en béns i 

serveis

Capítol 1 - 
Despeses 

de personal
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Els articles de despesa del capítol i les principals modificacions respecte a l’any 2017 
són: 

- 20. Arrendaments i cànons: amb un pressupost de 2,19 milions d’euros, l’increment 
resultant és del 10,93%, motivat principalment per l’increment de les despeses destina-
des al lloguer d’equips per a processos d’informació, de transmissions de dades, siste-
mes operatius i aplicacions de gestió de bases de dades per als recursos informàtics 
interns. Es mantenen sense importants variacions respecte al pressupost anterior les 
dotacions destinades al lloguer de vehicles (principalment destinades al Pla de Vigi-
lància d’incendis forestals i al rènting del parc mòbil de la Subdirecció de Logística) i al 
lloguer d’edificis i altres construccions. 

Taula 7. Detall de les despeses del capítol 2 per article i concepte 
(comparació 2017 i 2018)

20. Arrendaments i cànons 1.976.167,00 2.192.076,00 215.909,00 10,93% 2,24%

210. Infraestructures i béns naturals 11.665.540,00 11.812.120,00 146.580,00 1,26% 12,08%

212. Edificis i altres construccions 2.767.495,00 2.747.530,00 -19.965,00 -0,72% 2,81%

213. Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge 2.008.190,00 2.007.970,00 -220,00 -0,01% 2,05%

214. Elements de transport 444.110,00 424.750,00 -19.360,00 -4,36% 0,43%

215. Mobiliari 112.990,00 124.150,00 11.160,00 9,88% 0,13%

216. Equips per a processos d'informació 6.390.345,00 6.615.779,00 225.434,00 3,53% 6,77%

219. Altre immobilitzat material 15.000,00 11.770,00 -3.230,00 -21,53% 0,01%

21. Reparacions, manteniment i conservació 23.403.670,00 23.744.069,00 340.399,00 1,45% 24,29%

220. Material d'oficina 2.485.351,00 2.582.121,00 96.770,00 3,89% 2,64%

221. Subministraments 7.973.735,00 7.342.335,00 -631.400,00 -7,92% 7,51%

222. Comunicacions 4.267.800,00 4.229.400,00 -38.400,00 -0,90% 4,33%

223. Transports 406.530,00 372.750,00 -33.780,00 -8,31% 0,38%

224. Primes d'assegurances 496.700,00 449.000,00 -47.700,00 -9,60% 0,46%

225. Tributs 1.736.810,00 1.744.860,00 8.050,00 0,46% 1,78%

226. Despeses diverses 8.968.570,00 8.766.455,00 -202.115,00 -2,25% 8,97%

227. Treballs realitzats per altres empreses i profes. 37.026.416,00 44.599.450,00 7.573.034,00 20,45% 45,62%

22. Material, subministraments i altres 63.361.912,00 70.086.371,00 6.724.459,00 10,61% 71,68%

23. Indemnitzacions per raó del servei 1.569.651,00 1.378.884,00 -190.767,00 -12,15% 1,41%

24. Despeses de publicacions 195.950,00 150.000,00 -45.950,00 -23,45% 0,15%

25. Treballs fets per admin. púb. i altres entit. púb. 63.200,00 60.000,00 -3.200,00 -5,06% 0,06%

26. Treballs realit. per instituc. sense fins de lucre 169.200,00 159.500,00 -9.700,00 -5,73% 0,16%

Total capítol 2 90.739.750,00 97.770.900,00 7.031.150,00 7,75% 100,00%

20

21

22

23

24
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26
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18/17 %
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- 21. Reparacions, manteniment i conservació: amb poc més del 24% del total del 
capítol el crèdit inicial és de 23,74 milions d’euros, per sobre del de l’exercici anterior 
(+1,45%). Les aplicacions pressupostàries de més pes, i que presenten un lleuger in-
crement respecte al 2017, corresponen al manteniment de la xarxa local de carreteres 
i dels equipaments informàtics (tant interns com de l’àmbit municipal com de la Xarxa 
de Biblioteques i de Parcs Naturals). També destaquen els treballs de conservació dels 
recintes, tot i que la seva consignació es manté respecte a la de fa un any.

- 22. Material, subministraments i altres: la despesa prevista és de 70,09 milions d’eu-
ros, un 10,61% més que el 2017, i l’import més representatiu del capítol 2 (prop del 
72%). El concepte que concentra més pressupost és el 227 de Treballs realitzats per 
altres empreses i professionals, que té un crèdit de 44,60 milions d’euros (+20,45% que 
2017). Aquest increment respon en gran mesura al canvi de criteri en la pressupostació 
que ha portat a considerar les subvencions en espècie del capítol 4 com a prestació de 
serveis al capítol 2.

Els contractes de neteja i seguretat dels edificis així com els contractes de serveis 
informàtics són part de les principals despeses aquí incloses. Aquest concepte també 
continua incloent contractes de gran import com el Servei Local de Teleassistència (que 
compta amb 5,82 milions d’euros) o el Programa d’arranjament d’habitatges per a la 
gent gran (2,06 milions d’euros). A més, per la seva importància estratègica, esmentar 
la despesa prevista per a l’execució del Projecte Vies Blaves Barcelona (0,75 milions 
d’euros).

- 23. Indemnitzacions per raó del servei: correspon a despeses de dietes i locomoció i, 
amb 1,38 milions d’euros, presenta una disminució en relació a fa un any (-12,15%), ja 
que s’han ajustat a la despesa real les dietes per assistència dels càrrecs electes.

- 24. Despeses de publicacions: amb 0,15 milions d’euros de despeses per a disseny, 
maquetació, preimpressió, impressió, enquadernació i d’altres per l’edició de les publi-
cacions de la corporació, presenta una disminució respecte al 2017 (-23,45%).

- 25. Treballs realitzats per administracions públiques i altres entitats públiques: amb un 
crèdit inicial de 0,06 milions d’euros, el que suposa una disminució aproximada del 5% 
en comparació amb el crèdit inicial de l’any anterior. Estan inclosos el desenvolupament 
del projecte Entorn urbà i salut i els contractes dels plans de seguiment i recerca dels 
Parcs naturals.

- 26. Treballs realitzats per institucions sense fins de lucre: amb un crèdit inicial de 0,16 
milions d’euros (-5,73% que l’any 2017) majoritàriament per a la realització de diversos 
tallers relacionats amb la salut pública, per a la contractació d’entitats especialitzades 
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en matèria de consum, la contractació d’una eina digital sobre el mosquit tigre i el man-
teniment de les colònies de gats (com l’any anterior).

Les despeses de capítol 3 corresponen principalment a interessos de préstecs així com 
a altres despeses bancàries de menor import. En total, el crèdit és de 0,83 milions d’eu-
ros, un 40,18% menys que l’inicial del 2017, ja que està previst pagar menys interessos 
de préstecs a causa del menor capital pendent d’amortitzar, per la finalització de deter-
minats contractes de cobertura de tipus d’interès i per l’aplicació del principi de prudèn-
cia financera regulat al Reial Decret Llei 17/2014, de 26 de desembre. Per al càlcul de 
les despeses financeres s’ha considerat les estimacions del tipus d’interès vigent.

La previsió de despeses del capítol 4, corresponents a transferències corrents, és de 
257,69 milions d’euros (un 1,63% menys que el 2017) de manera que representa el 
27,20% del total de despesa. A efectes comparatius cal tenir present que una part de 
la despesa s’ha imputat al capítol 2 a causa del canvi de criteri en la pressupostació 
que ha portat a considerar les subvencions en espècie del capítol 4 com a prestació de 
serveis al capítol 2.

A la taula 8 es pot observar el repartiment del pressupost de transferències corrents 
detallat per articles:

- 41. A organismes autònoms de l’entitat local: està previst destinar 20,94 milions d’euros, 
aproximadament un 25% més de crèdit que el 2017. Com cada any l’import principal 
d’aquest article va destinat a sufragar part de les despeses corrents de l’Organisme 

Capítol 4 - 
Transferèn-
cies 
corrents

Taula 8. Detall de les despeses del capítol 4 per article i tipus d’entitat local 
(comparació 2017 i 2018)

41. A organismes autònoms de l'entitat local 16.737.200,00 20.937.200,00 4.200.000,00 25,09% 8,12%

44. A ens públics i soc. mercantils de l'entitat local 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 0,00% 8,85%

45. A comunitats autònomes 18.188.290,00 7.606.410,00 -10.581.880,00 -58,18% 2,95%

A ajuntaments 138.059.627,00 137.124.223,55 -935.403,45 -0,68% 53,21%

A consorcis 29.084.117,00 30.531.329,84 1.447.212,84 4,98% 11,85%

A resta d'entitats locals 10.923.426,00 11.278.820,00 355.394,00 3,25% 4,38%

46. A entitats locals 178.067.170,00 178.934.373,39 867.203,39 0,49% 69,44%

47. A empreses privades 179.000,00 180.000,00 1.000,00 0,56% 0,07%

48. A famílies i institucions sense fins de lucre 24.960.061,00 25.961.617,89 1.001.556,89 4,01% 10,07%

49. A l'exterior 1.044.279,00 1.273.098,72 228.819,72 21,91% 0,49%

Total capítol 4 261.976.000,00 257.692.700,00 -4.283.300,00 -1,63% 100,00%
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Autònom de l’Institut del Teatre (16,94 milions d’euros) i l’increment respecte a l’any 
anterior ve explicat pel fet que s’ha previst una aportació de 4 milions d’euros a 
l’Organisme de Gestió Tributària.

- 44. A ens públics i societats mercantils de l’entitat local: un pressupost de 22,80 milions 
d’euros (el mateix que en el 2017) per a la societat mercantil Xarxa Audiovisual Local, 
S.L.

- 45. A comunitats autònomes: 7,61 milions d’euros, un 58,18% menys que el 2017, 
per a ens de la comunitat autònoma. La davallada ve motivada pel fet que pel 2018 no 
s’ha previst l’aportació al Pla únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) perquè ha 
finalitzat el conveni vigent i s’està a l’espera de la seva renovació. A més, com en el 2017, 
també es troben les aportacions derivades dels acords relatius als Centres assistencials 
Dr. Emili Mira López, al Consorci del barri de la Mina, al Circuit de Barcelona-Catalunya, 
a l’IRTA pel conveni de Torre Marimon, a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural 
de la Generalitat de Catalunya, a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya així com a 
universitats públiques.

- 46. A entitats locals: la major part del capítol 4 (gairebé el 70%) es destina a les 
entitats locals, les quals rebran 178,93 milions d’euros (un 0,49% més que el 2017). 
D’aquestes dotacions destaquen com a principals receptors els ajuntaments als quals 
s’han consignat 137,12 milions d’euros (-0,68%), la majoria en el marc del Pla de Xarxa 
de Governs Locals (102,35 milions d’euros).

El Pla de Xarxa de Governs Locals corresponent a l’àmbit de Catàleg de serveis 
representa 54,28 milions d’euros, dels quals 49,71 milions d’euros són per a ajuntaments. 
Entre aquests destaquen els 10,48 milions d’euros pels serveis socials municipals en la 
modalitat de fons de prestació, els 6,14 milions d’euros per a l’àmbit de salut pública, els 
5,63 milions d’euros per a diversos programes d’igualtat i ciutadania així com els 5,03 
milions d’euros per al suport de polítiques educatives. També cal fer esment als recursos 
destinats a donar suport al mercat de treball local i al teixit productiu, a la dinamització 
de l’esport als municipis, a les polítiques de consum, comerç urbà, desenvolupament 
cultural local i cooperació al desenvolupament, entre d’altres.

En l’àmbit de les Meses de concertació i Programes complementaris pel 2018 
s’han pressupostat 53,15 milions d’euros, (52,64 milions d’euros dels quals són per 
ajuntaments; +5,22 milions d’euros que el 2017). El gruix d’aquests recursos va destinat 
majoritàriament a programes complementaris. Entre aquests es troben 29,56 milions 
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d’euros corresponents a la segona anualitat del Programa complementari de foment 
de l’ocupació local en l’àmbit del suport al mercat de treball local i 15 milions d’euros 
pel Programa complementari anomenat Pla de xoc contra la pobresa. A més, pel 2018, 
s’han consignat dotacions pressupostàries per a dos nous programes complementaris, 
un destinat a la reforma i millora d’equipaments locals (equipaments culturals, 
bibliotecaris, educatius, esportius, edificis singulars i elements patrimonials i mercats) 
amb 2,16 milions d’euros així com el que fa referència a la modernització de polígons 
industrials amb 0,60 milions d’euros (aquests dos últims programes es complementen 
amb recursos en el capítol 7).

A més a més, com a suport al món local en l’àmbit educatiu també destaquen els 
24,20 milions d’euros (3,70 milions d’euros més que fa un any) destinats a finançar les 
despeses derivades del funcionament de les llars d’infants municipals així com afavorir 
l’escolarització en primera infància.

Per a consells comarcals la xifra consignada és de 10,4 milions d’euros, dels quals 6 
milions d’euros (com l’any 2017) van destinats a donar suport al servei de transport 
escolar no obligatori.

També s’han pressupostat 30,53 milions d’euros per transferir a consorcis, xifra que 
suposa un increment de gairebé un 5,00% en comparació amb el pressupost inicial 
anterior. Les aplicacions pressupostàries de més pes són l’aportació al Consorci de 
Biblioteques de Barcelona, al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, al 
Consorci de les Drassanes Reials i el Museu Marítim de Barcelona, als consorcis de 
parcs i espais naturals (especialment al Parc de Collserola) així com al Consorci del 
Patrimoni de Sitges.

- 47. A empreses privades: el crèdit destinat a les empreses privades és molt poc 
significatiu (el 0,07% del capítol), ja que suma un total de 0,18 milions d’euros, gairebé 
el mateix import que l’any anterior.

- 48. A famílies i institucions sense fins de lucre: en total són 25,96 milions d’euros, que 
representen un increment de poc més del 4% respecte a l’any passat. Les principals 
actuacions són per als Plans de prevenció municipals d’incendis forestals i per a la 
recuperació i valorització dels boscos per part d’associacions de propietaris forestals 
així com altres aportacions per al desenvolupament cultural local, de suport als serveis 
socials municipals o a accions de cooperació al desenvolupament.

- 49. A l’exterior: les transferències a l’exterior compten amb un crèdit d’1,27 milions 
d’euros, amb un increment (+21,91%) destinat principalment, i on es registra l’increment, 
a donar suport a projectes de cooperació al desenvolupament.
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El capítol 5 de despeses s’ha dotat amb 5 milions d’euros un fons de contingència per 
atendre necessitats de caràcter no discrecional i no previstes en aquest pressupost ini-
cial i que es puguin presentar al llarg de l’exercici, tal com s’estableix a l’article 31 de la 
Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

El capítol 6 d’inversions reals ascendeix a 47,45 milions d’euros, xifra que suposa apro-
ximadament el 5% del total del pressupost i una reducció de gairebé un 16% respecte 
al 2017.

Aquests són els articles de despesa del capítol i les principals modificacions respecte 
a l’any 2017: 

- 60. Inversió nova en infraestructures i béns per a l’ús general: amb un pressupost 
de 0,27 milions d’euros, el mateix que l’any anterior, per possibles expropiacions de 
terrenys necessàries per a la millora de la xarxa local de carreteres.

- 61. Inversions en reposició d’infraestructures i béns per a ús general: la despesa 
prevista és de 25,74 milions d’euros, amb un descens del 12,75% respecte al 2017. La 
major part d’aquestes inversions (15,41 milions d’euros) és per a la millora de la xarxa 
local de carreteres i es corresponen majoritàriament amb inversions que la corporació 
ha de fer d’acord amb els convenis signats amb la Generalitat de Catalunya (10,41 
milions d’euros, -0,93 milions d’euros que el 2017) i els programes per a la realització 
d’itineraris per vianants associats a carreteres i la millora de trams urbans (5 milions 
d’euros en conjunt). També destaquen els 5,87 milions d’euros consignats per progra-
mes preventius de seguretat viària.

- 62. Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis: amb un crèdit ini-
cial de 4,97 milions d’euros, representa prop d’un 38% menys que l’any anterior, pel fet 

Taula 9 Detall de les despeses del capítol 6 per article (comparació 2017 i 2018)

60. Inversió nova en infraestruc. i béns per ús gral. 270.000,00 270.000,00 0,00 0,00% 0,57%

61. Inversions de reposició infraest. i béns ús gral. 29.499.760,00 25.737.324,00 -3.762.436,00 -12,75% 54,25%

62. Inv.nova associada al funcionam. operatiu serveis 8.003.770,00 4.971.140,00 -3.032.630,00 -37,89% 10,48%

63. Inv. reposició assoc.funcionament operatiu servei 10.726.726,00 9.462.067,00 -1.264.659,00 -11,79% 19,94%

64. Despeses en inversions de caràcter immaterial 5.386.169,00 4.621.903,00 -764.266,00 -14,19% 9,74%

65. Despeses inv. gestionades per altres ens públics 2.033.575,00 2.222.666,00 189.091,00 9,30% 4,68%

68. Despeses en inversions de béns patrimonials 510.000,00 160.000,00 -350.000,00 -68,63% 0,34%

Total capítol 6 56.430.000,00 47.445.100,00 -8.984.900,00 -15,92% 100,00%
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que l’any anterior es va pressupostar la part principal de les inversions destinades al 
projecte de l’auditori i la sala polivalent de l’edifici 12 de l’Escola Industrial (ha passat 
dels 3 milions d’euros l’any anterior als 0,64 milions d’euros pel 2018). A més, com cada 
any, inclou les inversions a la Xarxa de Biblioteques (maquinari i fons bibliogràfics), als 
serveis de logística corporatius i en tecnologies de la informació, tant en l’àmbit muni-
cipal com intern, entre d’altres.

- 63. Inversió de reposició associada al funcionament operatiu dels serveis: la consig-
nació de 9,46 milions d’euros representa el 19,94% del capítol i suposa un descens 
respecte a fa un any de l’11,79%. Les principals despeses es destinen al manteniment 
dels edificis i recintes (entre les quals es troba la reforma com a oficines del pavelló cen-
tral “La cuina” del Recinte de la Maternitat, l’adequació del clima i ventilació de l’edifici 
del carrer Londres 55-57, l’adequació d’instal·lacions tècniques a la normativa vigent i 
la redacció del projecte per a la rehabilitació de l’edifici 12 de l’Escola Industrial per als 
Centres CERCA) i als fons de la Xarxa de Biblioteques (en gran part fons bibliogràfic). 
En menor mesura també es troben les inversions a la Xarxa de Parcs i a la reposició de 
recursos informàtics interns.

- 64. Despeses en inversions de caràcter immaterial: el 9,74% del capítol correspon 
a inversions de caràcter immaterial (4,62 milions d’euros, -14,19%) bàsicament, com 
l’any 2017, en aplicacions informàtiques (programari de l’equipament central i de gestió 
i cartografia municipal).

- 65. Despeses en inversions gestionades per altres ens públics: 2,22 milions d’euros, 
amb un increment del 9,30% respecte al 2017. Aquest any s’han pressupostat per pri-
mera vegada inversions destinades a entitats locals dins del projecte Feder-Biomassa 
(1,04 milions d’euros). També es troben consignats 0,35 milions d’euros del projecte 
Vies Blaves que té per finalitat la rehabilitació de la llera del riu Llobregat i els seus 
afluents Anoia i Cardener així com inversions en el patrimoni arquitectònic que un cop 
realitzades es traspassen a altres ens.

- 68. Despeses en inversions de béns patrimonials: amb un pressupost de 0,16 milions 
d’euros i un pes sobre el capítol del 0,34%, que es destinaran a rehabilitar immobles 
patrimonials i que presenta un descens del 68,63% respecte al pressupost inicial de 
l’any passat.

El pressupost per a transferències de capital és de 96,04 milions d’euros (un 17,19% 
més que el 2017), xifra que suposa aproximadament el 10% del total de despesa.

Capítol 7 - 
Transferèn- 
cies de            
capital
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A la taula 10 es pot observar el repartiment del pressupost de transferències de capital 
detallat per articles:

- 71. A organismes autònoms de l’entitat local: està previst destinar 0,24 milions d’euros, 
el mateix que el 2017, per a inversions de l’Organisme Autònom de l’Institut del Teatre.

- 74. A ens públics i societats mercantils de l’entitat local: es consignen 0,38 milions 
d’euros en transferències de capital a favor de la Xarxa Audiovisual Local, S.L., la ma-
teixa consignació que fa un any.

- 75. A comunitats autònomes: els 0,65 milions d’euros pressupostats suposen un incre-
ment respecte al 2017 (+160%; +0,40 milions d’euros), tot i que el seu pes sobre el total 
del capítol és només d’un 0,68%. Es manté la contribució pels Jocs del Mediterrani i es 
preveuen com a novetat actuacions a l’església de Sant Miquel d’Olèrdola mitjançant 
l’Agència Catalana de Patrimoni Cultural.

- 76. A entitats locals: la major part del capítol 7 (el 97,71%) es destina a les entitats 
locals, les quals rebran 93,84 milions d’euros. Aquest import també suposa l’increment 
més gran del capítol de transferències de capital respecte al 2017 (+13,97 milions d’eu-
ros) mentre que en valors percentuals assoleix gairebé un augment del 17,48%.

Els principals beneficiaris d’aquestes dotacions són els ajuntaments als quals es trans-
feriran 92,04 milions d’euros, que comptaran amb prop d’un 30% més de recursos 
d’aquest capítol. Aquestes aportacions contenen 78,54 milions d’euros corresponents 
al Pla de Xarxa de Governs Locals, dels quals 3,98 milions d’euros són de l’àmbit del 
Catàleg, 57,5 milions d’euros de Meses de concertació i 17,55 milions d’euros per 

Taula 10. Detall de les despeses del capítol 7 per article i tipus d’entitat local 
(comparació 2017 i 2018)

71. A organismes autònoms de l'entitat local 244.800,00 244.800,00 0,00 0,00% 0,25%

74. A ens públics i soc. mercantils de l'entitat local 380.000,00 380.000,00 0,00 0,00% 0,40%

75. A comunitats autònomes 250.000,00 650.000,00 400.000,00 160,00% 0,68%

A ajuntaments 71.388.450,00 92.043.285,00 20.654.835,00 28,93% 95,83%

A consorcis 2.487.890,00 1.322.890,00 -1.165.000,00 -46,83% 1,38%

A resta d'entitats locals 6.000.000,00 475.500,00 -5.524.500,00 -92,07% 0,50%

76. A entitats locals 79.876.340,00 93.841.675,00 13.965.335,00 17,48% 97,71%

77. A empreses privades 200.260,00 200.260,00 0,00 0,00% 0,21%

78. A famílies i institucions sense fins de lucre 1.005.600,00 727.095,00 -278.505,00 -27,70% 0,76%

Total capítol 7 81.957.000,00 96.043.830,00 14.086.830,00 17,19% 100,00%
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Programes complementaris. Entre aquests darrers cal destacar el Programa comple-
mentari de reforma i millora d’equipaments locals (equipaments culturals, bibliotecaris, 
educatius, esportius, edificis singulars i elements patrimonials i mercats) amb 7,84 mi-
lions d’euros, el que fa referència a la modernització de polígons industrials amb 2,40 
milions d’euros així com el destinat a la millora de camins municipals amb 3,30 milions 
d’euros. Entre els altres recursos consignats de suport als ajuntaments també s’han 
considerat els 9 milions d’euros del Programa de Crèdit Local.

Per als consells comarcals també estan previstos 0,40 milions d’euros, la major part 
dels quals corresponents al Pla de Xarxa de Governs Locals del mandat anterior dins 
del programa de suport a la gestió turística territorial.

Està previst transferir a consorcis 1,32 milions d’euros, import inferior al de l’any passat 
(-1,16 milions d’euros). Es contemplen les aportacions institucionals que es realitzen 
cada any al Centre de Cultura Contemporània (0,74 milions d’euros), al Consorci del 
Patrimoni de Sitges (0,27 milions d’euros) i al Consorci de les Drassanes Reials i Museu 
Marítim de Barcelona (0,25 milions d’euros; 1 milió menys que any anterior).

- 77. A empreses privades: els 0,20 milions d’euros (el mateix que el 2017) de crèdit 
destinat a les empreses privades té un pes molt petit en el capítol (0,21%) i està destinat 
a subvencionar a particulars perquè realitzin activitats en l’àmbit dels Parcs naturals.

- 78. A famílies i institucions sense fins de lucre: dels 0,73 milions d’euros previstos, és 
rellevant, com sempre, la contribució a la restauració del patrimoni arquitectònic així 
com el suport a la cooperació al desenvolupament.

Els 193,15 milions d’euros assignats al capítol 8 d’actius financers suposen una dismi-
nució del 4,30% respecte al pressupost de l’any anterior. La principal consignació del 
2018, com l’any anterior, és la bestreta de tresoreria a favor de l’Organisme de Gestió 
Tributària per valor de 160 milions d’euros. També es troben pressupostats 18 milions 
d’euros de la Caixa de crèdit (sense variacions respecte al 2017), 10 milions d’euros 
per a operacions de tresoreria a consells comarcals així com 2,50 milions d’euros per 
a bestretes al personal. Pel 2018 també s’ha de fer menció als 2,65 milions d’euros 
corresponents a la participació de la corporació en la societat Fira 2000 d’acord amb el 
conveni de l’any 2015.

Capítol 8-         
Actius      
financers
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Els 25,87 milions d’euros de passius financers recollits al capítol 9 representen un incre-
ment de poc més d’un 9% respecte al 2017 i corresponen a les amortitzacions que està 
previst realitzar durant l’exercici. La distribució de la cartera financera de la corporació 
mostra que gairebé el 55% del deute pendent a 1 de gener de 2018 són crèdits contra-
ctats a tipus d’interès fix i el 45% restant a interès variable.

Amortit. prést. llarg termini ens fora sect. públ. 23.725.000,00 25.869.120,00 2.144.120,00 9,04% 100,00%

Total capítol 9 23.725.000,00 25.869.120,00 2.144.120,00 9,04% 100,00%
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 Taula 12. Detall de les despeses del capítol 9 (comparació 2017 i 2018)

Capítol 9 
- Passius 
financers

 Taula 11. Detall de les despeses del capítol 8 (comparació 2017 i 2018)

Operacions de tresoreria per a consells comarcals 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00% 5,18%

Bestreta a l'Organisme de Gestió Tributària 160.000.000,00 160.000.000,00 0,00 0,00% 82,84%

Préstecs llarg termini entit. locals. Caixa Crèdit 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00% 9,32%

Préstecs llarg termini entit. locals 8.680.000,00 0,00 -8.680.000,00 -100,00% 0,00%

Bestretes al personal 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00% 1,29%

Adquisició d'accions. FIRA 2000, S.A. 2.646.250,00 2.646.250,00 0,00 0,00% 1,37%

Total capítol 8 201.826.250,00 193.146.250,00 -8.680.000,00 -4,30% 100,00%
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El compte financer per l’any 2018 mostra un estalvi brut de 117,37 milions d’euros, xifra 
que suposa un increment del 12,38% (+12,93 milions d’euros) en relació al de l’any 
2017. Aquest fet deriva del resultat de les operacions corrents, ja que els ingressos 
augmenten més (+3,69% en valors percentuals i +24,82 milions d’euros que el 2017)  
que les despeses (+2,09%; +11,89 milions d’euros).

El volum d’aquest estalvi brut positiu no permet cobrir el resultat de les operacions de 
capital (que és de 143,08 milions d’euros) ni dotar amb 5 milions d’euros el fons de 
contingència i altres imprevistos (previst a l’article 31 de la Llei orgànica 2/2013, de 27 
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera) el que genera una necessi-

COMPTE FINANCER

80.713.250,00 91.498.180,00 10.784.930,00 13,36%11. ESTALVI NET (3-d)

2017 2018 Variació 
18/17

% Variació 
18/17

34.775.000,00 39.130.880,00 4.355.880,00 12,53%10. Endeutament net (c-d)

2017 2018 Variació 
18/17

% Variació 
18/17

58.500.000,00 65.000.000,00 6.500.000,00 11,11%

23.725.000,00 25.869.120,00 2.144.120,00 9,04%

c. Endeutament brut (cap. 9 ingressos)

d. Amortitzacions (cap. 9 despeses)

2017 2018 Variació 
18/17

% Variació 
18/1738.948.750,00 30.709.630,00 -8.239.120,00 -21,15%9. SALDO OPERACIONS FINANCERES (8-7)
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264.500.000,00 249.725.000,00 -14.775.000,00 -5,59%8. Recursos financers

2017 2018 Variació 
18/17

% Variació 
18/17

58.500.000,00 65.000.000,00 6.500.000,00 11,11%Endeutament brut (capítol 9 ingressos)

2017 2018 Variació 
18/17

% Variació 
18/17206.000.000,00 184.725.000,00 -21.275.000,00 -10,33%Cancel·lació actius financers (capítol 8 ingressos)

2017 2018 Variació 
18/17

% Variació 
18/17225.551.250,00 219.015.370,00 -6.535.880,00 -2,90%7. Operacions financeres

2017 2018 Variació 
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% Variació 
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201.826.250,00 193.146.250,00 -8.680.000,00 -4,30%

23.725.000,00 25.869.120,00 2.144.120,00 9,04%

Actius financers (capítol 8 despeses)

Passius financers (capítol 9 despeses)
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18/17-38.948.750,00 -30.709.630,00 8.239.120,00 -21,15%6. CAPACITAT(+)/NECESSITAT DE FINANÇAMENT(-) (3-4-5)
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5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00%5. Fons de contingència i altres imprevistos

2017 2018 Variació 
18/17

% Variació 
18/17

138.387.000,00 143.076.930,00 4.689.930,00 3,39%4. Operacions de capital (a-b)
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304.539.750,00 321.270.900,00 16.731.150,00 5,49%

1.391.000,00 832.100,00 -558.900,00 -40,18%

261.976.000,00 257.692.700,00 -4.283.300,00 -1,63%

Consum públic (capítols 1 i 2)

Despeses financeres (capítol 3)

Transferències corrents (capítol 4)
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5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00%Fons de contingència i altres imprevistos (cap. 5 desp.)

2017 2018 Variació 
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18/17138.387.000,00 143.076.930,00 4.689.930,00 3,39%4. Operacions de capital (a-b)

2017 2018 Variació 
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18/17-81.957.000,00 -95.631.830,00 -13.674.830,00 16,69%b. Saldo net transf. capital (cap. 7 ingr. - cap. 7 desp.)
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18/1756.430.000,00 47.445.100,00 -8.984.900,00 -15,92%a. Inversió neta o F.B.C.F (cap. 6 desp. - cap. 6 ingr.)
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18/17104.438.250,00 117.367.300,00 12.929.050,00 12,38%3. ESTALVI BRUT (1-2)

2017 2018 Variació 
18/17

% Variació 
18/17

304.539.750,00 321.270.900,00 16.731.150,00 5,49%

1.391.000,00 832.100,00 -558.900,00 -40,18%

261.976.000,00 257.692.700,00 -4.283.300,00 -1,63%

Consum públic (capítols 1 i 2)

Despeses financeres (capítol 3)

Transferències corrents (capítol 4)
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104.438.250,00 117.367.300,00 12.929.050,00 12,38%3. ESTALVI BRUT (1-2)

2017 2018 Variació 
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567.906.750,00 579.795.700,00 11.888.950,00 2,09%2. Despeses corrents

2017 2018 Variació 
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304.539.750,00 321.270.900,00 16.731.150,00 5,49%

1.391.000,00 832.100,00 -558.900,00 -40,18%

261.976.000,00 257.692.700,00 -4.283.300,00 -1,63%

Consum públic (capítols 1 i 2)

Despeses financeres (capítol 3)

Transferències corrents (capítol 4)

2017 2018 Variació 
18/17

% Variació 
18/17672.345.000,00 697.163.000,00 24.818.000,00 3,69%1. Ingressos corrents

2017 2018 Variació 
18/17

% Variació 
18/17

113.227.000,00 120.149.000,00 6.922.000,00 6,11%

76.154.000,00 89.266.000,00 13.112.000,00 17,22%

8.663.000,00 8.782.000,00 119.000,00 1,37%

471.834.000,00 476.492.000,00 4.658.000,00 0,99%

2.467.000,00 2.474.000,00 7.000,00 0,28%

Impostos directes (capítol 1)

Impostos indirectes (capítol 2)

Taxes, preus públics i altres ingressos (capítol 3)

Transferències corrents (capítol 4)

Ingressos patrimonials (capítol 5)

2017 2018 Variació 
18/17

% Variació 
18/17

113.227.000,00 120.149.000,00 6.922.000,00 6,11%

76.154.000,00 89.266.000,00 13.112.000,00 17,22%

8.663.000,00 8.782.000,00 119.000,00 1,37%

471.834.000,00 476.492.000,00 4.658.000,00 0,99%

2.467.000,00 2.474.000,00 7.000,00 0,28%

Impostos directes (capítol 1)

Impostos indirectes (capítol 2)

Taxes, preus públics i altres ingressos (capítol 3)

Transferències corrents (capítol 4)

Ingressos patrimonials (capítol 5)

2017 2018 Variació 
18/17

% Variació 
18/17

113.227.000,00 120.149.000,00 6.922.000,00 6,11%

76.154.000,00 89.266.000,00 13.112.000,00 17,22%

8.663.000,00 8.782.000,00 119.000,00 1,37%

471.834.000,00 476.492.000,00 4.658.000,00 0,99%

2.467.000,00 2.474.000,00 7.000,00 0,28%

Impostos directes (capítol 1)

Impostos indirectes (capítol 2)

Taxes, preus públics i altres ingressos (capítol 3)

Transferències corrents (capítol 4)

Ingressos patrimonials (capítol 5)

2017 2018 Variació 
18/17

% Variació 
18/17

113.227.000,00 120.149.000,00 6.922.000,00 6,11%

76.154.000,00 89.266.000,00 13.112.000,00 17,22%

8.663.000,00 8.782.000,00 119.000,00 1,37%

471.834.000,00 476.492.000,00 4.658.000,00 0,99%

2.467.000,00 2.474.000,00 7.000,00 0,28%

Impostos directes (capítol 1)

Impostos indirectes (capítol 2)

Taxes, preus públics i altres ingressos (capítol 3)

Transferències corrents (capítol 4)

Ingressos patrimonials (capítol 5)

2017 2018 Variació 
18/17

% Variació 
18/17

Taula 13. Compte financer (comparació 2017 i 2018)
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tat de finançament de 30,71 milions d’euros (el 2017 es va generar una necessitat de 
finançament de 38,95 milions d’euros).

D’altra banda, el nivell d’endeutament net de la corporació pel 2018 se situa en 39,13 
milions d’euros, ja que el volum d’amortitzacions (25,87 milions d’euros) és inferior a 
l’endeutament brut (65 milions d’euros). Mentre que l’estalvi net (un cop deduïdes de 
l’estalvi brut les amortitzacions del deute) es preveu sigui positiu i que assoleixi els 
91,50 milions d’euros (10,78 milions d’euros més que el de 2017), xifra que representa 
el 13,12% del total dels ingressos corrents previstos per a l’exercici. Cal tenir present 
que el signe de l’estalvi net és important ateses les restriccions legals d’accés al crèdit a 
llarg termini d’aquelles corporacions locals que presentin estalvi net negatiu i que, com 
es pot observar, no és el cas de la Diputació de Barcelona.

Pel que fa a la necessitat de finançament, a aquestes dades inicials caldrà aplicar els 
criteris establerts en les instruccions del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques 
per determinar les ràtios legals i que amb tot detall es pot consultar a l’informe emès per 
la Intervenció General de la Diputació a tal efecte. De tota manera, a títol indicatiu s’han 
de tenir en compte una sèrie d’ajustos.

El primer fa referència a la comptabilització de la devolució corresponent  a  les liquida-
cions negatives de les participacions en els ingressos de l’Estat dels anys 2008 i 2009. 
La devolució que correspon a l’exercici 2018 es descompta de les bestretes a compte 
previstes per a l’exercici, d’acord amb la nota informativa de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat, de manera que  al pressupost es preveuen els ingressos per 
l’import net, tot i que les quantitats retornades tenen naturalesa de despesa financera. 
Això suposa, uns majors ingressos no financers que no s’han pressupostat de 9 milions 
d’euros.

En segon terme, també cal tenir en compte la necessitat de fer una estimació de la 
inexecució de despeses, ja que l’anàlisi dels nivells d’execució de períodes precedents 
indiquen que hi haurà una part de les despeses pressupostades que només s’executa-
ran parcialment. A efectes de fer un càlcul estimatiu d’aquesta xifra, i d’acord amb les 
instruccions del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, el seu import serà el 
resultat de la mitjana dels percentatges d’execució dels pressupostos liquidats, a nivell 
de capítol pressupostari, dels darrers tres exercicis, és a dir,  2015, 2016 i 2017. Com 
l’exercici 2017 encara no està tancat, s’ha realitzat en base a la previsió de la liquida-
ció, a 30 de setembre d’aquest mateix any, realitzada per la Intervenció General de la 
corporació.

Les dades d’execució a nivells de capítol són les següents:
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Aplicant la mitjana dels percentatges de cada capítol a les consignacions inicials del 
pressupost 2018 s’obté una estimació de la despesa que s’espera executar. Per tant, la 
diferència entre el crèdit inicial i aquesta estimació és el valor previst d’inexecució per 
aquest exercici. 

La valoració dels ajustos anteriors superen l’import de la necessitat de finançament 
inicial i en aquest sentit es pot afirmar que el pressupost pel 2018 compleix el principi 
d’estabilitat pressupostària previst a la Llei Orgànica 2/2012 d’estabilitat i sostenibilitat 
financera, de 27 d’abril. 

Taula 14. Evolució del nivell d’execució de la despesa no financera. Període 2015-2017

CF OR % OR/CF CF OR % OR/CF CF OR % OR/CF

1. Despeses de personal 211.370.783 189.496.613 89,65% 216.244.149 193.561.564 89,51% 214.047.157 192.825.962 90,09%

2. Despeses corrents en béns i serveis 103.027.390 72.075.420 69,96% 105.989.041 74.383.025 70,18% 108.888.814 75.724.109 69,54%

3. Despeses financeres 2.813.000 2.339.712 83,17% 2.051.000 1.652.506 80,57% 1.241.000 1.241.000 100,00%

4. Transferències corrents 416.358.422 281.486.514 67,61% 413.461.311 276.292.764 66,82% 408.698.669 270.176.510 66,11%

5. Fons de contingència i altres imprevistos 626.000 0 0,00% 3.335.431 0 0,00% 962.331 0 0,00%

6. Inversions reals 94.792.260 42.843.952 45,20% 89.887.779 35.695.092 39,71% 133.572.741 40.198.802 30,10%

7. Transferències de capital 288.896.773 148.087.066 51,26% 232.525.161 74.845.318 32,19% 238.055.653 73.248.812 30,77%

Total 1.117.884.628 736.329.277 65,87% 1.063.493.872 656.430.268 61,72% 1.105.466.365 653.415.194 59,11%

CF: Consignació final
OR: Obligacions reconegudes
% OR/CF: Percentatge d'execució
(*) Dades estimades per la Intervenció General a partir dels valors de 30/09/2017

Pressupost 2015 Pressupost 2016 Pressupost 2017 (*)

Taula 15. Estimació de l’execució de la despesa no financera. Pressupost 2018

CF OR % OR/CF CI OR (*) CI-OR (*)

1. Despeses de personal 641.662.089 575.884.139 89,75% 223.500.000 200.588.608 22.911.392

2. Despeses corrents en béns i serveis 317.905.245 222.182.554 69,89% 97.770.900 68.331.645 29.439.255

3. Despeses financeres 6.105.000 5.233.218 85,72% 832.100 713.278 118.822

4. Transferències corrents 1.238.518.402 827.955.788 66,85% 257.692.700 172.268.867 85.423.833

5. Fons de contingència i altres imprevistos 4.923.762 0 0,00% 5.000.000 0 5.000.000

6. Inversions reals 318.252.780 118.737.845 37,31% 47.445.100 17.701.429 29.743.671

7. Transferències de capital 759.477.588 296.181.196 39,00% 96.043.830 37.455.189 58.588.641

Total 3.286.844.865 2.046.174.739 62,25% 728.284.630 497.059.015 231.225.615

CF: Consignació final
CI:  Pressupost inicial
OR: Obligacions reconegudes
% OR/CF: Percentatge d'execució
(*) Dades estimades a partir del nivell d'execució dels darrers tres exercicis

Pressupost 2018Període 2015-2017
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