




Pressupost consolidat 





La fi nalitat d’aquest text és explicar les grans xifres contingudes en el pressupost per al 
2019 de la corporació. Per aquest motiu s’analitzen tant els ingressos com les despeses en 
termes consolidats.

D’aquesta manera, s’elabora un pressupost amb un procediment comú que engloba els 
recursos necessaris per a desenvolupar les accions i activitats que totes les entitats que 
integren el sector públic de la Diputació de Barcelona segons les diverses normatives apli-
cables han 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 té caràcter de previsió i constitueix l’expressió ordenada, racional i sistemàtica 
de les obligacions que l’entitat i els seus ens dependents poden reconèixer com a màxim 
i els drets que es preveuen liquidar 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.

PRESSUPOST CONSOLIDAT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

El pressupost consolidat de la corporació s’obté a partir de l’agregació dels pressupostos 
de la Diputació de Barcelona amb els dels organismes que n’integren l’administració instru-
mental i l’eliminació posterior de les transferències internes que es realitzen entre les entitats 
del grup.

La Diputació de Barcelona presenta el pressupost consolidat segons els dos models que 
estableix la normativa vigent. En primer lloc, s’exposa el pressupost consolidat en compli-
ment del perímetre d’Administració pública que defi neix la Llei reguladora d’hisenda locals 
(LRHL), i, en segon lloc, s’hi incorpora el que estableix la Llei orgànica d’estabilitat pressu-
postaria i sostenibilitat fi nancera (LOEPSF).

A continuació es mostren els imports d’ingressos i despeses del Pressupost consolidat 2019 
per capítols, així com la participació de la corporació i de les entitats dependents en aquests 
imports, d’acord amb les regulacions esmentades.



PRESSUPOST CONSOLIDAT D’ACORD AMB LA LLEI REGULADORA 
DE LES HISENDES LOCALS

D’acord amb el perímetre de consolidació establert per la Llei reguladora de les hisen-
des Locals (LRHL) el pressupost consolidat de la corporació per al 2019 està format per 
l’agregació dels drets i les obligacions de la mateixa entitat local, els dels seus organis-
mes autònoms (Institut del Teatre, Organisme de Gestió Tributària i Patronat d’Apostes) 
i les previsions d’ingressos i despeses de la societat mercantil Xarxa Audiovisual Local, 
SL., havent-se eliminat prèviament les transferències internes. A diferència de l’exercici 
anterior, en queda exclosa la Fundació Pública Casa Caritat, amb motiu de la seva dis-
solució amb efectes 1 de gener de 2019. 

L’import total del pressupost consolidat de la Diputació de Barcelona per al 2019 és 
de 851,54 milions d’euros, tant pel que fa a l’estat d’ingressos com al de despeses. Es 
tracta, doncs, d’un pressupost equilibrat i sense dèfi cit inicial.

Les transferències internes per a l’exercici 2019 estan constituïdes per les aportacions 
de la Diputació de Barcelona a favor de l’organisme autònom Institut del Teatre (17,18 
milions d’euros), la Xarxa Audiovisual Local, SL. (23,18 milions d’euros) i l’Organisme 
de Gestió Tributària (7,5 milions d’euros). També cal considerar la bestreta que conce-
deix la corporació a favor de l’Organisme de Gestió Tributària per import de 160 milions 
d’euros.

INGRESSOS CONSOLIDATS

A continuació es presenten les xifres econòmiques més destacades del pressupost 
d’ingressos consolidat. D’acord amb la classifi cació econòmica dels ingressos, la dis-
posició per capítols és la següent:

Taula 1. Pressupost consolidat. Classifi cació econòmica dels ingressos (comparació 
2018 - 2019)



Per a l’any 2019, el pressupost consolidat d’ingressos (una vegada deduïdes les trans-
ferències internes) s’eleva fi ns a 851,54 milions d’euros. Segons la classifi cació eco-
nòmica, la major part d’aquests ingressos (el 90,73 %, 772,57 milions d’euros) cor-
responen a operacions no fi nanceres, i la resta (78,97 milions d’euros, el 9,27 %) a 
operacions fi nanceres.

Dintre de les operacions no fi nanceres tenen un major les operacions corrents (el 
90,59 %), amb 771,4 milions d’euros. L’import de les operacions de capital és residual 
(0,14%) i no es preveuen ingressos per alienació d’inversions reals. Aquesta distribució 
de l’estructura d’ingressos de la Diputació és l’habitual tenint en compte que els ens 
dependents de l’entitat es fi nancen principalment amb ingressos corrents.

L’informe economicofi nancer descriu detalladament, per la Diputació de Barcelona a 
nivell individual, les fonts d’ingressos i els principals components de despeses del pres-
supost del 2019, juntament amb el seu compte fi nancer. A continuació es complementa 
aquesta informació amb l’anàlisi detallat dels pressupostos de les entitats dependents. 

Taula 2. Pressupost d’ingressos dels organismes autònoms i societat mercantil 
(comparació 2018 - 2019)

Taula 3. Pressupost d’ingressos dels organismes autònoms i societat mercantil



L’Institut del Teatre és un organisme autònom de la corporació dedicat a la docència, la 
creació, la recerca, la conservació i la difusió del patrimoni en el camp de les arts escè-
niques. Aquest centre té previst ingressar el 2019 un total de 19,33 milions d’euros, és 
a dir, un 1,08 % més que l’any anterior, per l’augment dels ingressos generats per les 
taxes i els preus públics (+0,1 milions d’euros, +6,83 %) i de la transferència que rep 
del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (+20 %, +0,08 milions 
d’euros). 

Les transferències corrents es mantenen com els ingressos més representatius d’aquest 
organisme que, amb 17,44 milions d’euros (dels quals 16,94 milions d’euros provenen 
de la Diputació), tenen un pes del 90,19 % sobre el total. En concepte de taxes, preus 
públics i altres ingressos (capítol 3) està previst recaptar 1,58 milions d’euros (el 8,17 
%). Finalment, cal esmentar els 0,24 milions d’euros que s’obtindran de transferències 
de capital (l’1,27 % del conjunt, procedents íntegrament de la Diputació de Barcelona) 
i el 0,37 % restant (0,07 milions d’euros) que correspondran a ingressos patrimonials i 
actius fi nancers (derivats del retorn de les bestretes de personal).

L’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) té com a principal fi nalitat l’exercici de les 
funcions i potestats de gestió, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret 
públic per delegació o encàrrec de gestió de les administracions públiques de Catalu-
nya i dels ens públics que en depenen.

El pressupost d’ingressos per al 2019 respecte de l‘aprovat inicialment per a l’exercici 
anterior presenta un increment de l’1,91 % i ascendeix a 218,84 milions d’euros. L’incre-
ment més rellevant és el que es produeix al capítol 4 amb l’augment de la transferència 
corrent de la Diputació de Barcelona, que passa de 4 a 7,5 milions d’euros. El capítol 
3 de taxes, preus públics i altres ingressos (bàsicament, taxes per gestió de tributs, 
tant en la recaptació voluntària com en l’executiva) continua sent la font principal de 
recursos de l’entitat ja que, amb 51,15 milions d’euros (+1,09 %), suposa gairebé el 87 
% dels ingressos corrents. En els passius fi nancers, destaca la bestreta de 160 milions 
d’euros de la Diputació. Finalment, els ingressos patrimonials (procedents d’interessos 
de dipòsits bancaris i de les bestretes concedides als ajuntaments) juntament amb els 
actius fi nancers sumen 0,19 milions d’euros. 

L’organisme autònom local Patronat d’Apostes té la misió de desenvolupar les activitats 
de la gestió confi ades per la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), 
relacionades amb els punts de venda que confi guren la xarxa de la província de Bar-
celona.

El Patronat preveu una disminució moderada dels seus ingressos respecte de l’any 
anterior provinents del percentatge de participació sobre la recaptació de la venda dels 
diferents jocs. Per això, s’ha establert per a l’any 2019 una variació negativa en la con-
signació dels seus ingressos (-0,68 %), que es fi xen en 2,15 milions d’euros. Així, el 
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99,51 % del seu fi nançament correspon a taxes, preus públics i altres ingressos mentre 
que la resta són ingressos patrimonials i actius fi nancers.

La Xarxa Audiovisual Local, SL, és una societat mercantil creada per a gestionar el 
suport a l’audiovisual local català, donar resposta a les seves necessitats i contribuir 
a la dinamització del sector. Aquests objectius es desenvolupen a través de La Xarxa, 
una plataforma multimèdia de continguts i serveis a disposició dels mitjans de proximitat 
(televisions, ràdios i suports en línia).

La XAL està fi nançada gairebé íntegrament per la Diputació de Barcelona (el 97,23 %, 
23,18 milions d’euros, són transferències de la corporació), però també rep 0,66 milions 
d’euros d’ingressos propis per la venda d’espais publicitaris i per quotes a les entitats 
adherides. En comparació amb les xifres de l’any anterior, no s’observen diferències 
signifi catives.

DESPESES CONSOLIDADES

El pressupost consolidat de despeses per al 2019 ascendeix a 851,54 milions d’euros, 
la major part dels quals (el 94,4 %, 803,82 milions d’euros) corresponen a operacions 
no fi nanceres, i la resta (47,72 milions d’euros, el 5,6 %), a operacions fi nanceres.

De les operacions no fi nanceres, el conjunt de despeses de més pes són les operacions 
corrents incloses als capítols de l’1 al 5 (589,41 milions d’euros, el 69,22 % del pressu-
post). D’altra banda, l’import de les operacions de capital se situa en els 214,41 milions 
d’euros, xifra que suposa el 25,18 % de les despeses consolidades. 
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Taula 4. Pressupost consolidat. Classifi cació econòmica de les despeses
(comparació 2018 - 2019)



A continuació es desenvolupa l’anàlisi en detall dels pressupostos de despeses de les 
entitats dependents: 

L’organisme autònom Institut del Teatre té un pressupost de 19,33 milions d’euros (un 
1,08 % més que el 2018) per a la formació, la recerca, la innovació i la transferència de 
coneixement en l’àmbit de les arts escèniques, i per a conservar, difondre i projectar cap 
al futur el patrimoni escènic català.

El capítol que té un major pes en el pressupost és el relatiu a les despeses de personal, 
que gestiona un 84,88 % del crèdit (16,41 milions d’euros) i que en el 2019 augmenta 
un 4,66 % per donar cobertura a l’increment retributiu i als costos socials del personal. 
El capítol 2 de compra de béns i serveis, amb 2,3 milions d’euros (11,91 %), és el segon 
amb major pes. L’evolució respecte de l’exercici precedent és negativa (-22,03 %). Són 
especialment rellevants les reduccions en reparacions, manteniment i conservació 
(-0,47 milions d’euros) i en subministraments (-0,26 milions d’euros). La resta correspon 
a despeses fi nanceres, transferències corrents (l’1,68 %), inversions reals (l’1,27 %) i 
en bestretes al personal.

L’Organisme de Gestió Tributària compta amb un pressupost de despeses de 218,84 
milions d’euros, xifra que suposa un augment de l’1,91 % respecte de l’any 2018.

El capítol 1, amb 39,12 milions d’euros, presenta un important augment del 13,67 % res-
pecte del pressupost anterior (+4,7 milions d’euros), ja que s’han consignat els recursos 
necessaris per fer front a l’acord d’integració dels treballadors de l’ORGT a la funció 
pública de la Diputació. Per contra, el capítol 2, amb 17,56 milions d’euros, presenta 
una reducció del 2,28 %, especialment pronunciada en la disminució de la consigna-

Taula 5. Pressupost de despeses dels organismes autònoms i societat mercantil
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ció per reparacions, manteniment i conservació (-0,46 milions d’euros) i en els serveis 
de telecomunicacions (-0,17 milions d’euros). Com el 2018, gairebé la meitat d’aquest 
capítol es destina a comunicacions postals, però es presenta com a novetat l’augment 
del crèdit per a les comunicacions informàtiques (+0,33 milions d’euros). Aquests dos 
capítols conformen el 25,9 % del pressupost, fet que posa de manifest el caràcter pres-
tador de serveis d’aquest organisme en l’àmbit de la gestió i la recaptació dels tributs 
municipals. Una petita part de la consignació prové de les transferències corrents (les 
quals, amb 1,3 milions d’euros, suposen el 0,59 % del seu pressupost), les inversions 
reals (0,32 %) i els actius fi nancers (0,07 %). Finalment, la despesa més important és la 
que constitueixen els passius fi nancers amb la devolució de la bestreta de 160 milions 
d’euros que la Diputació consigna a favor de l’Organisme de Gestió Tributària per a fer 
front a les bestretes que aquest organisme concedeix als ajuntaments a compte de la 
seva recaptació. 

El Patronat d’Apostes planteja un pressupost de despeses que s’eleva a 2,15 milions 
d’euros, el qual suposa una disminució del 0,68 % respecte de l’any anterior. En aquest 
cas, les despeses de personal i la compra de béns i serveis suposen el principal destí 
del pressupost (el 98,23 %, 2,11 milions d’euros). En aquest exercici s’ha eliminat el 
fons de contingència de 0,22 milions d’euros dotat en el 2018, i s’han incrementat les 
despeses de personal i del capítol 2, principalment la consignació dels contractes de 
logística i transport (+0,17 milions d’euros).

La Xarxa Audiovisual Local, SL, proposa una previsió de despeses de 23,84 milions 
d’euros, import que roman constant respecte del 2018. La major part del pressupost 
de despeses correspon a operacions corrents, destinant-se a la producció i distribució 
de continguts dels mitjans de comunicació local i a despeses de personal (el 98,41 %, 
23,46 milions d’euros), mentre que la resta (0,38 milions d’euros) es destina a inversi-
ons. El 2019, la despesa de personal s’incrementa l’1,56 %, mentre que la despesa en 
béns corrents i serveis es redueix en el mateix import. 
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PRESSUPOST CONSOLIDAT D’ACORD AMB LA LLEI ORGÀNICA 
D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA 

D’acord amb el perímetre de consolidació establert per la Llei orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat fi nancera (LOEPSF), el pressupost 
consolidat de la corporació per al 2019 recull els drets i les obligacions de la mateixa 
entitat local, dels seus organismes autònoms (Institut del Teatre, Organisme de Gestió 
Tributària i Patronat d’Apostes) i dels onze consorcis dependents, així com les previsi-
ons d’ingressos i despeses de la societat mercantil Xarxa Audiovisual Local, SL. 

Aquesta relació d’entitats que integren el sector públic de la Diputació de Barcelona va 
ser aprovada per decret del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos 
i Societat de la Informació del 23 de desembre de 2016 (D13881/16). En referència a 
aquest decret s’efectuen dues modifi cacions: en primer lloc, la dissolució de la Funda-
ció Pública Casa Caritat, amb efectes 1 de gener de 2019, i, en segon lloc, l’aprovació 
de la modifi cació dels estatuts del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans 
del Maresme, en virtut dels quals deixa de formar part del sector públic de la Diputació 
de Barcelona. Per tal de disposar d’informació comparativa, també s’han eliminat els 
valors d’ambdues entitats per al 2018.

L’import total del pressupost consolidat de la Diputació de Barcelona per al 2019 és 
de 859,63 milions d’euros, tant pel que fa a l’estat d’ingressos com al de despeses. Es 
tracta, doncs, d’un pressupost equilibrat i sense dèfi cit inicial.

INGRESSOS CONSOLIDATS

A continuació es presenten les xifres econòmiques més destacades del pressupost 
d’ingressos consolidat, així com l’estudi corresponent de cadascun dels agents que 
l’integren. 

Per a l’any 2019, el pressupost consolidat d’ingressos (una vegada deduïdes les trans-
ferències internes) s’eleva fi ns a 859,63 milions d’euros, la major part dels quals (el 
90,81 %, 780,61 milions d’euros) corresponen a operacions no fi nanceres, i la resta 
(79,02 milions d’euros, el 9,19 %), a operacions fi nanceres.

De les operacions no fi nanceres, la major part dels ingressos del pressupost consoli-
dat prové de les operacions corrents incloses als capítols de l’1 al 5 (el 90,67 %), amb 
779,41 milions d’euros. D’altra banda, l’import de les operacions de capital se situa en 
els 1,21 milions d’euros, xifra que suposa el 0,14 % dels ingressos consolidats. Aquesta 
distribució de l’estructura d’ingressos de la Diputació és l’habitual tenint en compte que 
els ens dependents de l’entitat es fi nancen principalment amb ingressos corrents.



Sobre l’import consolidat, la Diputació de Barcelona és l’organisme que té un major 
pes, amb uns ingressos de 795,24 milions d’euros. Els tres organismes autònoms, jun-
tament amb la societat mercantil XAL, generen uns ingressos de 56,3 milions d’euros, 
mentre que els consorcis que integren el grup ingressen 8,1 milions d’euros. 

En relació amb les transferències internes, l’import previst per al 2019 és de 385,6 
milions d’euros. Aquestes transferències estan constituïdes principalment per les apor-
tacions de la Diputació de Barcelona a favor dels organismes autònoms: 17,18 milions 
d’euros a l’Institut del Teatre i 7,5 milions d’euros a l’Organisme de Gestió Tributària, a 
més de la bestreta de 160 milions d’euros. Addicionalment, la societat mercantil Xar-
xa Audiovisual Local, SL, ingressa 23,18 milions d’euros. També cal considerar que 
s’aporten 17,74 milions d’euros a 11 consorcis dependents.

Mitjançant les taules següents es mostra l’evolució del pressupost consolidat de la cor-
poració en relació amb l’exercici anterior i la dels seus ens instrumentals vinculats, els 
quals, en conjunt, estan equilibrats en despeses i ingressos.

Taula 6. Pressupost d’ingressos de la corporació, els organismes autònoms, la
societat mercantil i els consorcis

Taula 7. Transferències internes. Ingressos procedents d’altres ens del grup



En l’evolució dels ingressos del pressupost consolidat de la Diputació, s’observa un 
increment de 8,64 milions d’euros (l’1,02 %) respecte de l’exercici 2018. Aquest creixe-
ment esdevé especialment pronunciat als capítols 1 i 4 (+12,43 milions d’euros i +6,25 
milions d’euros, respectivament). Per contra, els passius fi nancers decreixen 10 milions 
d’euros (15,38 %). 

Taula 8. Pressupost consolidat. Classifi cació econòmica dels ingressos
(comparació 2018 - 2019)

Taula 9. Pressupost d’ingressos dels organismes autònoms, la societat
mercantil i els consorcis (comparació 2018 - 2019)



Pel que fa als ens instrumentals vinculats a la corporació, de manera agregada obser-
vem una evolució positiva dels pressupostos, amb un augment de l’1,48 % (4,23 milions 
d’euros). 

En l’apartat anterior s’analitzen detalladament els pressupostos dels organismes au-
tònoms (Institut del Teatre, Organisme de Gestió Tributària i Patronat d’Apostes) i de 
la societat mercantil Xarxa Audiovisual Local, SL. La informació esmentada és d’igual 
aplicació sota aquest model de consolidació. Per aquest motiu, a continuació es desen-
volupa únicament l’anàlisi dels pressupostos dels consorcis. 

La Diputació de Barcelona té adscrits 11 consorcis que s’integren en el pressupost com 
a entitats dependents. Globalment, s’observa un decrement en la previsió d’ingressos 
per al 2018, que en total es redueixen 0,06 milions d’euros, un 0,23 %.

Taula 10. Pressupost d’ingressos dels consorcis dependents (1)

Consorcis                        

Taula 11. Pressupost d’ingressos dels consorcis dependents (2)



El Consorci Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS), el Consorci Universitat 
Internacional Menéndez Pelayo Barcelona (UIMP), que manté prorrogat el pressupost del 
2018, i el Consorci d’Estudis, Mediació i Conciliació a l’Administració Local (CEMICAL) 
estan vinculats a l’Àrea de Presidència. Aquests tres conssorcis presenten una 
estructura d’ingressos similar i es fi nancen principalment mitjançant les transferències 
corrents que reben per part de la Diputació de Barcelona (275.000 euros, 50.000 euros 
i 234.000 euros, respectivament), malgrat que l’UIMP rep també una part important dels 
ingressos de capítol 4 d’altres entitats governamentals (76,35 %). Addicionalment, les 
dues primeres generen ingressos mitjançant els preus públics dels serveis educatius 
que ofereixen (161.100 euros i 76.307 euros, respectivament). 

El Consorci del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), el Consorci de 
Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona, el Consorci del Patrimoni de Sitges i 
el Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa estan vinculats amb 
l’Àrea de Cultura, Educació i Esports. El CCCB i el Consorci de Drassanes Reials i Museu 
Marítim de Barcelona tenen com a principal font d’ingressos les transferències corrents 
d’entitats públiques (8,59 milions d’euros i 5,1 milions d’euros, respectivament, dels 
quals el 74,99 % i el 86,96 % provenen de la Diputació de Barcelona). Els preus públics 
suposen uns ingressos de 0,99 milions d’euros (9,63 %) i 2,24 milions d’euros (29,22 
%), respectivament. Addicionalment la Diputació de Barcelona realitza transferències 
de capital per 0,43 i 0,25 milions d’euros. 

El Consorci del Patrimoni de Sitges i el Consorci del Centre de Documentació i 
Museu Tèxtil de Terrassa reben unes transferències corrents per part de la Diputació 
de Barcelona de 2,1 milions d’euros i d’1 milió d’euros, respectivament, les quals 
esdevenen el principal mitjà de fi nançament de les entitats. Una part més reduïda dels 
ingressos prové dels preus públics (el 11,10 % i el 7,18 %), i el Consorci del Patrimoni 
de Sitges rep complementàriament 0,27 milions d’euros de transferències de capital de 
la Diputació de Barcelona.

Finalment, l’Àrea de Territori i Sostenibilitat realitza ingressos a les entitats dependents 
següents: Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, Consorci del Parc de la Serralada 
Litoral, Consorci del Parc de la Serralada de Marina i Consorci de l’Espai Natural de les 
Guilleries-Savassona.

Tots els consorcis que integren els serveis d’espais naturals mantenen una estructura 
d’ingressos molt similar a la de l’exercici anterior. La seva principal font de fi nançament 
són les transferències de capítol 4 que fa la Diputació de Barcelona: 2,26 milions 
d’euros, el 78,62 % dels d’ingressos agrupats.

Com a novetats, del consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat les aportacions de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona (250.000 euros) es consignen nul·les fi ns a la 
materialització de l’aprovació de les addendes del conveni de col·laboració per a millora 



de les infraestructures i serveis agraris del parc. Per altra banda, l’Espai Natural de 
les Guilleries-Savassona rep una nova subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua de 
Catalunya per a l’actualització del manteniment i conservació de la riera Major per valor 
de 46.938,9 euros.

DESPESES CONSOLIDADES

El pressupost consolidat de despeses per al 2019 ascendeix a 859,63 milions d’euros, 
la major part dels quals (el 94,44 %, 811,85 milions d’euros) correspon a operacions no 
fi nanceres, i la resta (47,78 milions d’euros, el 5,56 %), a operacions fi nanceres.

La distribució per capítols d’acord amb la classifi cació econòmica de despeses és la 
següent: 

Les despeses de major dotació i pes són les operacions corrents incloses als capítols 
de l’1 al 5 (597,19 milions d’euros, el 69,47 % del pressupost). D’altra banda, l’import 
de les operacions de capital se situa en els 214,66 milions d’euros, xifra que suposa el 
24,97 % de les despeses consolidades. 

Taula 12. Pressupost de despeses de la corporació, els organismes autònoms, la
societat mercantil i els consorcis

Taula 13. Transferències internes. Despeses a favor d’altres ens del grup



Les transferències internes del 2019 representen 385,6 milions d’euros i provenen de 
les aportacions de la Diputació de Barcelona a favor de l’organisme autònom Institut del 
Teatre (17,18 milions d’euros) i a la Xarxa Audiovisual Local, SL, (23,18 milions d’eu-
ros). També cal considerar l’aportació de 7,5 milions d’euros i la bestreta de 160 milions 
d’euros a l’Organisme de Gestió Tributària. Addicionalment, s’aporten 17,74 milions 
d’euros als consorcis dependents.

Mitjançant la taula següent es mostra l’evolució del pressupost de despeses consolidat 
de la corporació en relació amb l’exercici anterior. S’observa un increment de 8,69 mi-
lions d’euros (l’1,02 %). Aquest creixement esdevé especialment pronunciat al capítol 
7 (+71,06 milions d’euros). Per contra, les transferències corrents decreixen 46,59 mi-
lions d’euros (-23,33 %).

Globalment, s’observa una lleugera reducció en la previsió de despeses per al 2019, 
que disminueixen 0,01 milions d’euros, un 0,02 %.

Els consorcis de l’Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS), de la Universitat 
Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona (UIMP) i d’Estudis, Mediació i Conciliació 
a l’Administració Local (CEMICAL) tenen una estructura de despeses molt similar. 
Destinen els principals imports al pagament de les retribucions del personal (39,24 
%, 53,39 % i 89,2 %, respectivament) i al de les despeses corrents necessàries per al 
correcte funcionament del centre (55,29 %, 43,98 % i 10,78 %, respectivament).

Pel que fa a l’Àrea de Cultura, el Consorci del Centre de Cultura Contemporània de 
Barcelona (CCCB) i el Consorci del Patrimoni de Sitges tenen com a principal font 
de despeses el capítol 2 de despeses corrents, amb 5,34 milions d’euros (51,94 %) i 

Taula 14. Pressupost consolidat. Classifi cació econòmica de les despeses
(comparació 2018 - 2019)

Consorcis                        



1,38 milions d’euros (46,84 %), seguit del capítol 1 de despeses de personal amb 4,38 
milions d’euros (42,66 %) i 1,3 milions d’euros (43,97 %). 

En contraposició, el Consorci de Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona i el 
Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa tenen com a principal 
font de despesa els mateixos capítols però en diferents proporcions. Les despeses de 
personal suposen el 57,28 % i el 64,96 % del pressupost (4,39 milions d’euros i 0,71 
milions d’euros), i les despeses corrents es xifren en 2,99 milions d’euros (38,95 %) i 
0,35 milions d’euros (32,21 %). 

En relació amb els espais naturals, el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat 
redueix la despesa destinada a béns corrents i serveis un 26,96 %, principal destí de 
despesa de l’entitat (0,41 milions d’euros, 43,79 %), degut a la reducció dels ingressos 

Taula 15. Pressupost de despeses dels consorcis dependents (1)

Taula 16. Pressupost de despeses dels consorcis dependents (2)



esmentada anteriorment. En transferències corrents per a subvencions i convenis amb 
ajuntaments, el consorci destina 0,25 milions d’euros. La part restant del pressupost 
s’utilitza principalment per a remunerar la plantilla de personal (0,2 milions d’euros).

El Consorci del Parc de la Serralada Litoral i el Consorci del Parc de la Serralada de 
Marina tenen una estructura pressupostària de despeses similar. El seu principal destí 
és el capítol 1, amb 0,58 i 0,33 milions d’euros de retribucions al personal (77,27 % i 
47,22 %). La segona partida de major import es destina a despeses corrents, amb 0,12 
i 0,28 milions d’euros (15,97 % i 41,04 %), seguit de les despeses en inversions reals, 
amb 0,03 i 0,04 milions d’euros (3,66 % i 5,79 %). 

El Consorci de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona classifi ca el volum més 
gran de despeses en retribucions al personal (37,77 %), encara que aquest exercici 
es redueixen un 19,88% per l’elimació de la fi gura del cap de coll de la plantilla de 
personal. Per contra les despeses en béns corrents i serveis (32,26 %) incrementen 
molt notòriament (89,39%) a causa de l’actuació prevista a la Riera Major fi nançada per 
l’Agència Catalana de l’Aigua. La part restant correspon principalment a transferències 
corrents (21,7 %). 



 






