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La Diputació de Barcelona ha elaborat el pressupost per a l’any 2019, com a instrument 
de planifi cació i racionalització dels recursos en el qual es refl ecteixen les despeses, 
els ingressos i les fonts de recursos que tindrà la corporació durant l’exercici. Això ha 
implicat una anàlisi exhaustiva de les necessitats pressupostàries dels diferents centres 
gestors per a intentar fer compatibles aquestes necessitats amb els recursos que es 
preveuen obtenir i amb tot el que es deriva del compliment dels diferents objectius pres-
supostaris i fi nancers, especialment pel que fa a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat fi nancera (en endavant, LOEPSF).

En termes de polítiques, el pressupost per al 2019 és un refl ex dels objectius opera-
tius que es volen assolir durant l’any, els quals s’han defi nit en el marc dels objectius 
estratègics i les línies d’actuació del Pla d’actuació de mandat 2016-2019. Es tracta, 
doncs, de l’eina que permet transformar les polítiques de l’equip de govern en progra-
mes d’acció mitjançant l’assignació de recursos. En aquest sentit, cal tenir en compte 
que el projecte de pressupostos del 2019 és el darrer pressupost d’aquest mandat, i 
això suposa el tancament de les prioritats d’un cicle i la consolidació de determinades 
línies de suport, i no tant l’inici de noves actuacions.

Aquest document dona resposta al compliment de l’article 168.1.e del text refós de la 
Llei d’hisendes locals (Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, LRHL, que estableix 
l’obligació d’elaborar un informe economicofi nancer). D’acord amb la Llei, en aquest 
text s’exposen les bases utilitzades per a avaluar els ingressos i les operacions de crè-
dit previstes, la sufi ciència dels crèdits pressupostaris a fi  de complir les obligacions exi-
gibles i les despeses de funcionament dels serveis i, en conseqüència, l’anivellament 
efectiu del pressupost (art. 149.1, e, LRHL).

El contingut d’aquest document es divideix en dues parts. En la primera, es fa una breu 
descripció del context econòmic i de les línies prioritàries que han determinat l’elabo-
ració del pressupost per al 2019, així com una ràpida explicació del model i del procés 
d’elaboració del pressupost. En la segona, es descriuen detalladament les fonts d’in-
gressos i els principals components de despeses del pressupost del 2019, juntament 
amb el compte fi nancer.

En el pressupost del 2018 es va incorporar per primera vegada un annex referent al 
desenvolupament del Pla d’igualtat de gènere de la Diputació de Barcelona, aprovat 
pel Ple de la corporació el 30 d’abril de 2015, amb els indicadors que recull el mateix 
Pla i les seves previsions. El 2019, aquesta iniciativa es consolida actualitzant-ne el 
contingut.

1. INTRODUCCIÓ
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L’elaboració del pressupost 2019 se situa en el context mundial de creixement con-
tingut que va iniciar-se a mitjans del 2016. Per als anys 2018 i 2019 es va projectar, 
inicialment, una taxa de creixement del 3,9 % que, fa poc, s’ha revisat a la baixa fi ns 
a situar-la en el 3,7 %, la mateixa taxa que el 2017, tot i que per sobre de la dels 
anys 2012-2016. Aquesta moderació en el creixement de l’economia global fa preveure 
l’augment de riscos, tant per l’increment de la incertesa política i econòmica (principal-
ment per la guerra comercial entre els Estats Units i la Xina) com per l’enduriment de 
les condicions fi nanceres globals.

Les previsions de creixement per a l’eurozona també s’han moderat fi ns a situar-se 
en el 2 % per al 2018 i en l’1,8 % per al 2019 i, fi ns i tot, les darreres notícies ja parlen 
de desacceleració en l’economia d’aquesta zona. Així, tot i que les perspectives per 
a aquesta zona es mantenen relativament positives, la moderació del ritme d’activitat 
(pel menor dinamisme de la demanda exterior) i l’alentiment del cicle econòmic després 
d’anys de creixement estan marcant la frenada de la zona de l’euro. A més, el context 
global i polític també es presenta difícil pels efectes col·laterals de la guerra comercial 
esmentada, pel desafi ament d’Itàlia, per la possibilitat d’un Brexit sense acord o per 
l’alça del preu del petroli. S’espera, però, que el consum i la inversió mantinguin un bon 
ritme, unes condicions fi nanceres favorables i una bona evolució del mercat laboral.

Per a l’economia espanyola també s’espera una suau desacceleració: les taxes de 
creixement revisades recentment a la baixa pel Govern de l’Estat s’han situat en el 
2,6 % per al 2018 i en el 2,3 % per al 2019 (tot i que la Comissió Europea l’ha rebai-
xat fi ns al 2,2 %), d’acord amb el Pla pressupostari per al 2019 enviat a les autoritats 
econòmiques europees a l’octubre. El creixement d’Espanya refl ecteix la debilitat dels 
factors que en els darrers anys han estimulat temporalment l’economia, com els baixos 
preus del petroli, uns tipus d’interès molt baixos o la depreciació de l’euro. A més, com 
a l’eurozona, també estan arribant els efectes de la desacceleració del sector exteri-
or, tot i que la demanda interna es preveu que mantingui un bon ritme. Com a factors 
positius, cal destacar la recuperació del mercat laboral amb un bon ritme de creació 
d’ocupació i els increments salarials acordats, malgrat que la taxa d’atur que s’espe-
ra per al 2019 és del 13,8 %. Quant a l’objectiu de dèfi cit, per al 2019 s’ha previst un 
1,8 % del PIB, per sota del corresponent als anys anteriors (un 2,7 % per al 2018 i un 
3,1 % per al 2017), així com una reducció de l’elevat deute públic, que s’ha estimat en 
el 96,1 % del PIB.

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona sorgida de les eleccions municipals 
de 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 
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noves prioritats i necessitats i, per tant, obert als reptes que la Diputació de Barcelona 
hagi d’assumir en aquest mandat. Com a resultat del segon seguiment del Pla d’actua-
ció de mandat, el 31 de maig de 2018, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona 
va aprovar l’actualització del Pla per al 2018, que modifi ca algunes línies d’actuació 
(subprogrames pressupostaris, unitats responsables, etc.).

Els sis grans objectius estratègics en què s’estructura el Pla d’actuació de mandat 
2016-2019 són els següents:

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 sufi ciència fi nancera.

Aquests objectius estratègics integren fi ns a 100 línies d’actuació, que alhora identifi -
quen, entre d’altres, el subprograma pressupostari corresponent.

L’elaboració del pressupost per al 2019 ha tingut en compte aquests objectius estra-
tègics i les diferents línies d’actuació establerts en aquest pla. Així, s’aconsegueix que 
el pressupost, a més de ser una eina per a la planifi cació i la gestió dels recursos 
econòmics disponibles, sigui el document que recull l’acció política del govern de la 
corporació. Per tant, queden vinculats els objectius i l’estratègia de la Diputació amb 
l’assignació i la gestió dels recursos pressupostaris.

La Diputació estructura el pressupost en subprogrames. Aquest model pressupostari 
dels ingressos i les despeses implica que els centres gestors han de planifi car i defi nir 
els objectius de l’exercici pressupostari, així com les accions, les activitats i els recur-
sos necessaris per a 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 dels objectius va acompanyada 
dels indicadors més signifi catius que han de servir per a fer el seguiment, al llarg de 
l’exercici, del grau de consecució dels objectius vinculats a cada subprograma.

Pressupost 
per sub-
programes
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L’aprovació del Decret de la Presidència marca l’inici de l’elaboració del pressupost de 
la Diputació en el qual es determinen els criteris i terminis que cal seguir en el procés de 
confecció de l’avantprojecte de pressupost de la corporació, els seus organismes autò-
noms, la societat mercantil XAL i els consorcis adscrits al sector públic de la Diputació.

La Delegació d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació defi -
neix el límit global de la despesa, aplicant criteris de prudència, racionalització, optimit-
zació i sostenibilitat de la despesa i dels serveis i projectes prestats als ens locals de la 
província, i estimant els ingressos corresponents a la cessió i participació en els tributs 
de l’Estat (atès que no hi ha previsió ofi cial del Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques), l’execució del pressupost actual, els objectius d’estabilitat fi nancera i els 
objectius fi nancers propis.

Posteriorment, es prenen en consideració les prioritats i els projectes estratègics del 
proper pressupost, d’acord amb el Pla d’actuació de mandat 2016-2019, i es desglossa 
el límit de la despesa fi xat 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, 
clarifi car, prioritzar i valorar les actuacions futures, a partir del Pla d’actuació de mandat 
2016-2019, per a elaborar les propostes de pressupost del 2019, dins dels terminis 
fi xats en el decret i dins dels límits establerts.

En l’etapa següent, el Servei de Programació elabora l’avantprojecte de pressupost 
amb la informació proporcionada pels centres gestors. Aleshores s’inicia un procés de 
revisió i anàlisi de la documentació, es prenen les decisions pressupostàries fi nals amb 
relació a les previsions d’ingressos i despeses, i amb el marc fi nancer 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 discus-
sió i el consens en l’àmbit polític, que fi nalitza amb la tramitació i posterior aprovació 
del pressupost al Ple. Prèviament, la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, 
Serveis Generals i Recursos Humans l’ha d’aprovar i se n’ha de fer l’exposició pública.

El capítol 2 i següents de la LOEPSF determina els principis generals que han de re-
gir l’elaboració i aprovació dels pressupostos: estabilitat pressupostària, sostenibilitat 
fi nancera, plurianualitat, transparència i efi ciència en l’assignació i utilització dels re-
cursos públics. A més, el 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.

Procés  
d’elaboració

Estabilitat 
pressupostària 
i sostenibilitat 

fi nancera
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D’acord amb l’article 15 de la LOEPSF, al llarg del primer semestre de l’any correspon 
al Govern de l’Estat, mitjançant acord del Consell de Ministres, fi xar els objectius d’es-
tabilitat, de regla de la despesa i de deute públic dels tres exercicis següents per al con-
junt de les administracions públiques. El Consell de Ministres, en la sessió del dia 20 de 
juliol de 2018, va fi xar el límit d’increment de la despesa no fi nancera en un 2,7 %. En el 
mateix acord s’estableix que, per al conjunt de les corporacions locals, l’objectiu d’es-
tabilitat pressupostària del 2019 serà del 0 % del PIB, i el del deute públic, del 2,3 %.

El pressupost de la Diputació per al 2019 s’ha elaborat tenint en compte els objectius 
d’estabilitat pressupostària i de sostenibilitat fi nancera, i respectant el límit de la vari-
ació interanual de la despesa no fi nancera computable en què es concreta la regla de 
la despesa.

Així mateix, es compleix el principi de transparència de l’article 6 de la LOEPSF, que 
estableix que els pressupostos de les administracions públiques han de contenir infor-
mació sufi cient i adequada que permeti verifi car-ne la situació fi nancera.

A més, el pressupost de la Diputació de Barcelona s’ha emmarcat dins del Pla pres-
supostari del sector públic de la Diputació de Barcelona per al període 2019-2021, 
aprovat per Decret de la Presidència de la Diputació de 13 de març de 2018 en compli-
ment de l’article 5è de l’esmentada llei, on s’estableix la necessitat de defi nir un marc 
pressupostari a mitjà termini per a les entitats locals.

Cal esmentar que s’ha consignat un fons de contingència per a atendre necessitats 
imprevistes i no discrecionals, d’acord amb el que estableix l’article 31 de la LOEPSF.

Com a conseqüència de l’incompliment de la regla de la despesa durant el 2017, la 
Diputació ha aprovat un pla economicofi nancer per als exercicis 2018 i 2019, d’acord 
amb el que estableix la LOEPSF. Cal tenir en compte que les estimacions que conté 
aquest pla fan referència a les liquidacions pressupostàries previstes a 31 de desem-
bre dels exercicis 2018 i 2019. Per tant, no és un document que contingui previsions 
sobre el pressupost inicial. Si bé hi ha la voluntat que la gestió del pressupost per al 
2019 comporti un compliment tant de la regla de la despesa com de l’estabilitat pres-
supostària i de la sostenibilitat fi nancera, d’acord amb les xifres estimades en el pla 
economicofi nancer esmentat.
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L’objectiu d’aquest apartat és explicar el contingut principal en què es basa el projecte 
de pressupost 2019 de la corporació, i completar així la informació subministrada en els 
altres documents dels pressupostos.

Pel que fa a l’estructura d’aquest apartat, en primer lloc s’analitzen els ingressos que 
es preveuen durant l’exercici, S’explicita l’origen dels recursos de la Diputació de Bar-
celona diferenciant els que provenen de la cessió i participació en els tributs de l’Estat 
dels que poden tenir un caràcter tributari perquè deriven de la previsió de cobrament 
del recàrrec de l’impost sobre activitats econòmiques o de determinades taxes. Tam-
bé es fa referència a altres ingressos menys signifi catius, com els preus públics, les 
transferències o els ingressos patrimonials. Finalment, es fa una anàlisi dels ingressos 
fi nancers previstos.

L’altre bloc analitzat fa referència a l’estudi de les despeses que es preveuen portar a 
terme, no des del punt de vista de polítiques, objecte de comentari a la memòria, sinó 
des del punt de vista de la naturalesa econòmica. Es comenten les previsions utilitza-
des per a avaluar les remuneracions de personal, les previsions de despesa en compra 
de béns i serveis, la càrrega fi nancera que s’haurà d’assumir el proper exercici i les 
diferents consignacions dels capítols de transferències i inversions.

Per acabar, es presenta el compte fi nancer, que és l’instrument que permet dimensi-
onar l’estalvi brut, la capacitat o necessitat de fi nançament i l’estalvi net a través de 
les diferències entre ingressos i despeses, en funció de la seva naturalesa corrent, de 
capital i fi nancera.

L’elaboració dels pressupostos anuals és competència de la Delegació d’Hisenda, Re-
cursos Humans, Processos i Societat de la Informació, que exerceix a través de la Di-
recció de Serveis de Planifi cació Econòmica (concretament el Servei de Programació). 
Es confeccionen seguint els criteris marcats al Decret d’elaboració del pressupost i a 
les normes de preparació i documentació que el mateix Servei publica anualment a la 
intranet corporativa. El resultat és un pressupost preparat amb un procediment comú 
que engloba tots els recursos necessaris per a desenvolupar les accions i activitats que 
la corporació ha previst dur a terme en el pròxim exercici, d’acord amb els objectius 
estratègics i les línies del Pla d’actuació de mandat 2016-2019.

Cal tenir en compte, però, que el pressupost és una previsió, tot i que constitueix l’ex-
pressió ordenada, racional i sistemàtica de les obligacions que l’entitat i els seus orga-
nismes autònoms poden reconèixer com a màxim, els drets que es preveuen liquidar 
durant l’exercici, i les previsions d’ingressos i despeses de les societats mercantils, el 
capital social de les quals pertany íntegrament a l’entitat local.

3. EL PRESSUPOST EN XIFRES
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EL PRESSUPOST DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

L’estat d’ingressos i de despeses del pressupost per al 2019 (sense consolidar) asso-
leix els 955,24 milions d’euros. Es tracta, doncs, d’un pressupost anivellat i sense dèfi cit 
inicial.

El volum total del pressupost suposa un increment del 0,84 % (7,94 milions d’euros més 
en valors absoluts) respecte de les previsions inicials de l’any anterior, que van ser de 
947,30 milions d’euros.

INGRESSOS

El volum previst d’ingressos pressupostats per al 2019 sumen un import de 955,24 mi-
lions d’euros, 716,46 milions d’euros dels quals (el 75 %) corresponen a operacions no 
fi nanceres i 238,78 milions d’euros (el 25 %) a operacions fi nanceres.

La previsió d’ingressos i les variacions respecte de l’exercici anterior es mostra en els 
quadres següents, on s’indica també el percentatge que cada capítol i cada agrupació 
representa en el total d’ingressos de l’exercici 2019:

Taula 1. Classifi cació econòmica dels ingressos (comparació 2018 - 2019)
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El sistema de fi nançament 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 hi-
sendes locals. En aquesta norma es detallen les següents fonts de recursos de les 
províncies:

o La participació en els tributs de l’Estat.

o Els ingressos tributaris, entre els quals s’inclou el recàrrec de l’impost sobre 
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 
fi nancers, el producte de multes i sancions, i altres prestacions de dret públic.

Al gràfi c 2 es mostra la representació de cadascuna d’aquestes fonts de fi nançament 
per al 2019, i a la taula 2 se’n mostra l’evolució respecte del 2018.

Gràfi c 1.  Pressupost d’ingressos per capítols  (comparació 2018 - 2019)
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D’una banda, la participació de les diputacions en els tributs estatals consisteix en 
la cessió d’un percentatge dels impostos següents:

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

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

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

D’altra banda, la participació de les diputacions en els tributs de l’Estat s’articula 
a través del Fons complementari de fi nançament. Aquest fons es va determinar el 
2004 i evoluciona cada any d’acord amb els ingressos tributaris de l’Estat (ITE). 
Així mateix, incorpora les compensacions derivades de les reformes de l’impost 
sobre activitats econòmiques (IAE).

Taula 2. Pressupost d’ingressos per tipologia (comparació 2018 - 2019)

Gràfi c 2. Pressupost d’ingressos per tipologia

Cessió i 
participació 
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l’Estat
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La quantifi cació d’aquests imports per al 2019 s’ha fet d’acord amb una estimació a 
partir dels ingressos totals obtinguts per l’Estat l’any 2018, atès que en el moment d’ela-
borar aquest pressupost encara no hi ha el projecte de llei de pressupostos generals 
de l’Estat per al 2019 i, per tant, el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques no 
ha comunicat a la Diputació de Barcelona les previsions corresponents. Aquestes esti-
macions s’han revisat a l’alça respecte del 2018, d’acord amb l’evolució de creixement 
de l’economia espanyola. També s’han tingut en compte les liquidacions de la cessió i 
participació en els tributs de l’Estat dels anys 2008 i 2009, i s’han descomptat els im-
ports a retornar en concepte de les liquidacions negatives d’aquests anys, ja que en el 
seu moment es va sol·licitar l’ajornament d’acord amb la disposició addicional única del 
Reial decret llei 12/2014, de 12 de setembre. En sentit contrari, en el càlcul d’aquestes 
previsions s’han tingut en compte els majors ingressos que s’espera rebre de la liqui-
dació positiva de l’any 2017.

Així, els ingressos en concepte de cessió i participació en els tributs de l’Estat representen 
en conjunt el 69,19 % del total i s’eleven a 660,94 milions d’euros, xifra que supera en 
poc més d’un 3 % l’import de l’any anterior (+19,83 milions d’euros). Cal tenir present 
que les bestretes a compte rebudes durant el 2018 han estat superiors a les previstes 
en el pressupost inicial.

En concret, les entregues a compte estimades per la cessió i participació en els tributs 
de l’Estat en valors nets són de 644,92 milions d’euros, xifra superior en un 3,30 % en 
relació amb els previstos el 2018. Aquesta quantitat suposa el 67,51 % dels ingressos 
del 2019. Aquest import inclou, d’una banda, la cessió dels tributs de l’Estat (IRPF, IVA 
i impostos especials) per valor de 169,43 milions d’euros, amb un increment de 9,94 
milions d’euros respecte de les partides de l’any anterior. I, d’altra banda, també inclou 
el Fons complementari de fi nançament, per al qual s’han previst 475,49 milions d’euros 
(10,67 milions d’euros més que el 2018).

Els 16,02 milions d’euros incorporats en concepte de liquidació positiva de l’exercici 
2017 corresponen íntegrament a la liquidació de la cessió de tributs (especialment per 
l’IRPF, 10,5 milions d’euros).

En la taula següent es pot observar el detall de la cessió i participació en els tributs de 
l’Estat, així com el pes i la variació respecte de l’exercici anterior:
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Els 36,50 milions d’euros que s’han previst recaptar en concepte d’impostos correspo-
nen al recàrrec de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE) responen a unes estima-
cions conservadores respecte de les dades liquidades dels darrers exercicis.

La resta d’ingressos tributaris (3,51 milions d’euros) són taxes, i, en relació amb l’any 
anterior, presenten un descens del 25,57 % per l’ajustament de les principals partides 
incloses en aquest concepte a la previsió de recaptació de l’exercici 2018 (la venda 
d’entrades al Palau Güell i les taxes per a la publicació del BOPB).

La resta d’ingressos (254,29 milions d’euros) són no tributaris i representen el 26,62 % 
del pressupost.

Destaquen pel seu import els ingressos per actius fi nancers (capítol 8), que presenten 
una consignació de 183,78 milions d’euros, la gran majoria dels quals correspon a la 
devolució de la bestreta que la Diputació fa a l’Organisme de Gestió Tributària (160 
milions d’euros). La resta fa referència al reintegrament de préstecs del Programa de la 
caixa de crèdit (poc més de 12 milions d’euros) i al reintegrament de les operacions de 
tresoreria per a consells comarcals (10 milions d’euros).

Pel que fa al volum de passius fi nancers (capítol 9) procedents de l’endeutament, està 
previst que el 2019 se situï en 55 milions d’euros, 10 milions d’euros menys que en el 
pressupost de l’any anterior. En aquest sentit, comentar que l’endeutament previst pel 
2018 fi nalment no s’ha concertat.

Taula 4. Detall dels ingressos tributaris (comparació 2018 - 2019)

Ingressos 
no 
tributaris

Taula 3. Detall dels ingressos per cessió i participació en els tributs de l’Estat 
(comparació 2018 - 2019)

Ingressos 
tributaris
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La resta d’ingressos per transferències corrents (sense tenir en compte el Fons comple-
mentari de fi nançament) ascendeixen a 7,46 milions d’euros, de les quals destaquen, 
pel seu import, les aportacions que provenen de la participació en la recaptació de les 
travesses esportives de futbol (4 milions d’euros).

La previsió d’ingressos patrimonials per al 2019 s’ha xifrat en 2,79 milions d’euros. 
D’aquests, s’han estimat 2,71 milions d’euros en concepte de rendes de béns immobles 
i concessions, mentre que s’han previst 0,08 milions d’euros en concepte d’interessos 
de dipòsits (per al càlcul dels quals s’han tingut en compte les previsions de tresoreria 
per a l’exercici).

Dels 4,09 milions d’euros que s’han pressupostat en concepte de preus públics i altres 
ingressos, 3,17 milions d’euros són preus públics, entre els quals destaquen els dels 
centres residencials d’estades temporals, seguits dels corresponents a l’Escola de la 
Dona.

La previsió per transferències de capital (capítol 7), per un total d’1,17 milions d’euros, 
corresponen, d’una banda, a la subvenció procedent del fons de desenvolupament re-
gional pel projecte FEDER-Biomassa, així com al conveni vigent amb la Fundació Ban-
cària “la Caixa” per al desenvolupament d’actuacions de conservació de la biodiversitat 
als espais naturals.

El deute fi nancer de la corporació previst a 31-12-2019 és de 76,68 milions d’euros 
(aquesta xifra no engloba la concertació del nou deute per al 2019). Atès que la previsió 
dels ingressos corrents (és a dir, la suma dels capítols 1 a 5) és de 715,29 milions d’eu-
ros, el pes de l’endeutament en relació amb els ingressos corrents dona com a resultat 
un 10,72 %, per sota del corresponent al 2018. Si el càlcul es fa tenint en compte els 
ingressos corrents del darrer pressupost liquidat (el de 2017), el percentatge que re-
sulta seria del 10,78 %. Si es materialitza el nou endeutament previst al pressupost (55 t (55 
milions d’euros), el pes de l’endeutament sobre els ingressos corrents pressupostats milions d’euros), el pes de l’endeutament sobre els ingressos corrents pressupostats 
se situaria en el 18,41 %.se situaria en el 18,41 %.

Endeutament 
en relació als 

ingressos 
corrents

Taula 5. Detall dels ingressos no tributaris (comparació 2018 - 2019)
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En aquestes ràtios no s’han tingut en compte les quantitats pendents de retornar a l’Es-
tat corresponents a les liquidacions negatives per la cessió i participació en els tributs 
de l’Estat de 2008 i 2009 que, a 31-12-2018, seran de 120,11 milions d’euros.

El pressupost de despeses per al 2019 és de 955,24 milions d’euros, la major part dels 
quals (el 78,28 %, 747,74 milions d’euros) corresponen a operacions no fi nanceres, i la 
resta (207,50 milions d’euros, el 21,72 %), a operacions fi nanceres.

El detall per capítols, d’acord amb la classifi cació econòmica i les variacions respecte 
de l’exercici 2018, es mostra en els quadres següents, on s’indica també el percentatge 
que cada capítol i cada agrupació representa en el total de despeses de l’exercici 2019: 

Gràfi c 3. Evolució del percentatge d’endeutament respecte dels ingressos corrents

(*) 2002-2017: Endeutament / Drets reconeguts liquidats     2018-2019: Endeutament / Ingressos corrents

DESPESES
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Gràfi c 4. Pressupost de despeses per capítols (comparació 2018 - 2019)

Taula 6. Classifi cació econòmica de les despeses (comparació 2018 - 2019)
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Des d’aquest punt de vista quantitatiu, la part més representativa del conjunt de despe-
ses correspon a les operacions corrents, que aglutinen el 55,91 % del total del pressu-
post, ja que estan dotades amb 534,05 milions d’euros. D’altra banda, les despeses de 
capital ascendeixen a 213,69 milions d’euros, i representen el 22,37 % del pressupost 
inicial, mentre que la consignació de les operacions fi nanceres ascendeix a 207,50 mi-
lions d’euros, quantitat equivalent a un 21,72 % del pressupost total.

Les despeses de personal (capítol 1) de la Diputació previstes per al 2019 són de 220,04 
milions d’euros, és a dir, aproximadament el 23 % del pressupost inicial (el 41,20 % de 
la despesa corrent). Aquest import representa una disminució de l’1,55 % en relació 
amb el pressupost inicial del 2018.

Per a la valoració de les retribucions del 2019 s’ha utilitzat la base salarial aprovada 
fi ns al moment, atès que no hi ha encara el projecte de llei de pressupostos generals 
de l’Estat per al 2019. En el moment en què s’aprovi la llei es practicaran les regularit-
zacions pressupostàries necessàries per a complir amb el que estableixi la normativa.

La integració del personal de l’Organisme de Gestió Tributària a la funció pública de la 
Diputació ha representat un increment del pressupost d’aquest organisme que, en ter-
mes consolidats, ha suposat un ajustament d’acord amb el que estableixen les darreres 
normatives en matèria de massa salarial.

Pel que fa a la carrera professional, en el 2018 la dotació pressupostària es va estimar 
tenint en compte el procés de transició de l’anterior model de carrera professional. En 
el 2019 s’ha ajustat l’import a les necessitats pressupostàries previstes per l’exercici 
d’acord amb les dades de la Direcció de Serveis de Recursos Humans.

Gràfi c 5. Pressupost de despeses per tipus d’operacions

Capítol 1 - 
Despeses 
de personal
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Així mateix, la millora de la gestió de les plantilles que s’obtindrà a través dels diferents 
Plans d’actuació en matèria d’ocupació (PAMO) i la disminució de la temporalitat que 
es vol aconseguir han permès disminuir els recursos destinats a cobrir substitucions i 
suplències.

La consignació també conté els recursos per donar cobertura a 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. Així mateix també engloba l’import necessari derivat dels compromisos 
dels acords socials.

El capítol 2 de despeses corrents en béns i serveis ascendeix a 93,40 milions d’euros, 
xifra que suposa el 9,78 % del total del pressupost i una disminució del 4,48 % respecte 
del pressupost inicial del 2018.

Taula 7. Detall de les despeses del capítol 2 per article i concepte 
(comparació 2018 - 2019)

Capítol 2- 
Despeses 

corrents 
en béns i 

serveis
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Els articles de despesa del capítol i les principals modifi cacions respecte del darrer 
pressupost aprovat són:

- 20. Arrendaments i cànons: destinat principalment a arrendaments, s’incrementa gai-
rebé un 18 % respecte del 2018 i suma 2,58 milions d’euros en conjunt. Les principals 
despeses, i les que més s’incrementen en relació amb el 2018, van destinades al llo-
guer d’equips per a processos d’informació (programari i infraestructures), tant per a 
recursos informàtics interns com d’àmbit municipal, i per a les biblioteques de la Xarxa. 
També hi estan incloses les dotacions per al lloguer de vehicles (principalment destina-
des al Pla de vigilància d’incendis forestals i l’arrendament de vehicles adscrits al parc 
mòbil de la Subdirecció de Logística) i per al lloguer d’edifi cis i altres construccions. Tots 
dos lloguers registren una disminució respecte de l’any anterior. Per acabar, cal esmen-
tar l’increment pressupostari per a contractar el subministrament dels aparells en règim 
de lloguer del servei d’audioguies del Palau Güell.

- 21. Reparacions, manteniment i conservació: aquesta despesa aglutina poc més 
del 25 % del total del capítol. Amb un crèdit inicial de 23,41 milions d’euros, pateix un 
descens respecte a l’exercici anterior (-1,41 %). La despesa de més pes correspon al 
manteniment ordinari de la xarxa local de carreteres, tot i que presenta una lleugera 
disminució respecte a l’any anterior (-1,62 %). També destaca pel seu volum la despe-
sa destinada al manteniment del programari de gestió i de les infraestructures de les 
tecnologies de la informació i la comunicació (intern, d’àmbit municipal i de la Xarxa de 
Biblioteques, principalment).

- 22. Material, subministraments i altres: la despesa prevista és de 65,56 milions d’eu-
ros, un 6,46 % menys que el 2018, i l’import més representatiu del capítol 2 (al voltant  
del 70 %). El concepte que concentra més pressupost és el 227, de treballs realitzats 
per altres empreses i professionals, que té un crèdit de 38,87 milions d’euros, tot i que 
es redueix respecte al 2018 un 12,84 % (-5,73 milions d’euros).

Els contractes de neteja i seguretat dels edifi cis, i els contractes de serveis informàtics 
són part de les principals despeses aquí incloses, tot i que registren una disminució 
conjunta d’aproximadament un 2 %. Aquest concepte també continua incloent contrac-
tes de gran import, com el Servei local de teleassistència (amb 6,08 milions d’euros).

La principal disminució que s’ha previst en aquest concepte és la que correspon al 
Programa d’arranjament d’habitatges per a la gent gran (-1,86 milions d’euros), que no 
desapareix, sinó que per al 2019 passa a gestionar-se a través del suport econòmic 
directe dels ens locals dins del capítol 7 amb la fi nalitat d’optimitzar el projecte. També 
han experimentat davallades les dotacions per a executar determinades polítiques amb 
el suport d’empreses o professionals, especialment les que fan referència a comunica-
ció i publicacions, polítiques educatives locals o suport als serveis socials municipals.
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- 23. Indemnitzacions per raó del servei: amb una consignació d’1,36 milions d’euros 
per a dietes i locomoció, presenta una disminució respecte al darrer pressupost inicial 
d’un 1,45 %.

- 24. Despeses de publicacions: el pressupost previst per al disseny, maquetació, pre-
impressió, impressió, enquadernació i altres despeses per a l’edició de les publicacions 
de la corporació es manté com l’any 2018, en 0,15 milions d’euros.

- 25. Treballs realitzats per administracions públiques i altres entitats públiques: tot i que 
aquest crèdit només representa el 0,32 % del total del capítol, la contractació d’aquests 
treballs s’ha incrementat de 60 mil euros a 300 mil euros pel fet que enguany s’han in-
clòs tant la subscripció al sistema d’informació de serveis socials DiBa Hèstia com els 
estudis i treballs tècnics d’actualització i ampliació dels SITxell.

- 26. Treballs realitzats per institucions sense fi ns de lucre: amb un crèdit inicial de 33 
mil euros (-79,12 % que l’any 2018), majoritàriament per a estudis en l’àmbit de la salut 
pública local i per a la contractació d’entitats especialitzades en consum per a activitats 
de sensibilització.

En aquest capítol es recullen els interessos dels préstecs i altres despeses de menor 
import derivades de les operacions fi nanceres i de l’endeutament (càrrega del deute). 
En total, el crèdit previst és de 0,64 milions d’euros, un 23 % menys que l’inicial del 
2018, ja que està previst pagar menys interessos de préstecs a causa del menor capi-
tal pendent d’amortitzar, per a posar fi  a determinats contractes de cobertura de tipus 
d’interès i aplicar el principi de prudència fi nancera regulat al Reial decret llei 17/2014, 
de 26 de desembre (d’acord amb el qual s’han suposat les despeses màximes en què 
es pot arribar a incórrer). Per al càlcul de les despeses fi nanceres s’han considerat les 
estimacions del tipus d’interès vigent.

Les transferències corrents comprenen els crèdits relatius a la transferència de 
recursos per a fi nançar operacions corrents cap a entitats dependents de la corporació, 
altres administracions i institucions, persones i famílies, empreses i altres possibles 
destinataris. Per al projecte de pressupostos 2019, el capítol 4 s’ha dotat amb un total 
de 214,97 milions d’euros, cosa que suposa una disminució del 16,58 % en relació amb 
el pressupost inicial del 2018 i representa el 22,50 % del total de despesa.

Aquesta davallada del capítol 4, que ha afectat principalment a les transferències 
corrents destinades als ajuntaments s’han compensat amb un augment molt signifi catiu 
de les transferències de capital. Al tractar-se del darrer any de mandat, els ens locals 
necessiten majors recursos per donar cobertura als seus projectes d’inversió motiu pel 
qual i atenent a les seves necessitats s’ha produït aquest traspàs de recursos.

Capítol 3 - 
Despeses 

fi nanceres

Capítol 4 - 
Transferèn-

cies
corrents
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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: les transferències corrents als organismes 
autònoms de la mateixa Diputació ascendeixen a 24,44 milions d’euros, i això suposa 
un increment del 16,72 % respecte al crèdit del 2018. Com cada any, l’import principal 
d’aquest article va destinat a sufragar part de les despeses corrents de l’Institut del Teatre 
(16,94 milions d’euros, sense variacions respecte al pressupost anterior). L’increment 
respecte a l’any anterior s’explica perquè s’ha previst una aportació de 7,50 milions 
d’euros a l’Organisme de Gestió Tributària (3,50 milions d’euros més que el 2018 per a 
donar cobertura a la congelació de les taxes aplicades per aquest organisme, així com 
per fer front a l’acord d’integració dels treballadors de l’ORGT a la funció pública de la 
Diputació).

- 44. A ens públics i societats mercantils de l’entitat local: l’aportació per a la societat 
mercantil Xarxa Audiovisual Local, SL, ascendeix a 22,80 milions d’euros, i manté el 
pressupost del crèdit inicial del 2018.

- 45. A comunitats autònomes: sumen un total de 7,53 milions d’euros, amb una lleugera 
disminució respecte al 2018 (-1,06 %). Entre les aportacions més representatives hi 
ha les derivades dels acords relatius al Consorci del barri de la Mina, al Circuit de 
Barcelona-Catalunya, als Centres Assistencials Dr. Emili Mira López, a l’Institut de 
Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (destinada a fi nançar activitats de l’entitat a Torre 
Marimon), a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, a l’Ofi cina de Suport a la Iniciativa 
Cultural de la Generalitat de Catalunya i a universitats públiques.

Taula 8. Detall de les despeses del capítol 4 per article i tipus d’entitat local 
(comparació 2018 - 2019)
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- 46. A entitats locals: la major part del capítol 4 (aproximadament el 62 %) es destina 
a les entitats locals, les quals rebran 133,64 milions d’euros. D’aquestes dotacions 
destaquen, com a principals receptors, els ajuntaments, per als quals s’han consignat 
91,47 milions d’euros, la majoria en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals (81,94 
milions d’euros), mitjançant algun dels instruments de cooperació que regula el protocol 
general corresponent (Catàleg, meses de concertació, programes complementaris i el 
programa operatiu FEDER 2014-2020).

El Pla Xarxa de Governs Locals corresponent a l’àmbit del Catàleg de serveis representa 
52,97 milions d’euros, dels quals 49,09 milions d’euros són per a ajuntaments. Entre 
aquests, destaquen els 10,65 milions d’euros per als serveis socials municipals en la 
modalitat de fons de prestació, els 6,05 milions d’euros per a l’àmbit de salut pública, 
els 4,61 milions d’euros per a diversos programes d’igualtat i ciutadania (dones i LGTBI, 
joventut i participació i mediació ciutadana, entre d’altres), els 4,60 milions d’euros per al 
programa de polítiques de mercat de treball, els 4,32 milions d’euros destinats al suport 
en l’àmbit de la dinamització del teixit productiu local, així com els 4,17 milions d’euros 
per al suport a polítiques educatives (programes dels centres educatius municipals, 
millora de l’èxit escolar, orientació i transició escola-treball, i formació professional). 
També cal esmentar els recursos destinats al suport a l’organització d’activitats i 
esdeveniments esportius als municipis i a projectes municipals sobre els valors 
educatius, l’esport inclusiu i la dinamització de l’activitat física dirigida a la gent gran; al 
suport a les polítiques de consum, principalment per a la creació i funcionament dels 
serveis municipals de consum; al suport per a la promoció i dinamització del comerç 
urbà; al suport a les polítiques de gestió forestal i prevenció d’incendis (adequació de 
parcel·les i obertura de franges); i al suport al desenvolupament cultural local, a la 
cooperació al desenvolupament i a l’habitatge (principalment per a fi nançar obres de 
condicionament d’habitatges per incorporar-los a l’oferta d’habitatge assequible del 
municipi).

En l’àmbit de les meses de concertació i programes complementaris per al 2019, 
s’han pressupostat 33,94 milions d’euros, 32,85 milions d’euros dels quals són per a 
ajuntaments i la resta per a consells comarcals. El gruix d’aquests recursos va destinat 
sobretot a programes complementaris, que són instruments específi cs de cooperació 
elaborats de forma contingent per tal d’ajustar-se a les necessitats dels governs locals 
de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona. Entre aquests recursos hi ha 12 
milions d’euros corresponents al Programa complementari de foment de l’ocupació 
local en l’àmbit del suport al mercat de treball local, i els 12 milions d’euros per al 
Programa complementari de garantia del benestar social. A més, per al 2019, també 
estan consignades les dotacions pressupostàries per al Programa complementari 
destinat a la reforma i millora d’equipaments locals (equipaments culturals, bibliotecaris, 
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educatius, esportius, edifi cis singulars i elements patrimonials i mercats), amb 1,83 
milions d’euros, així com per al Programa complementari de modernització de polígons, 
amb 0,03 milions d’euros (aquests dos últims programes es complementen amb 
recursos en el capítol 7).

Per al 2019, també cal mencionar la línia de suport a l’atorgament de subvencions als 
ajuntaments seleccionats pel programa operatiu FEDER 2014-2020, en relació amb 
les convocatòries “Eixos prioritaris 4 i 6” i “Projectes d’especialització i competitivitat 
territorial (PECT)”, amb 1,22 milions d’euros.

Per a consells comarcals, la xifra consignada és de 10,74 milions d’euros, dels quals 
destaquen els 6 milions d’euros (com l’any 2018) destinats a donar suport al servei 
de transport escolar no obligatori. De l’import restant, cal destacar el que correspon 
a alguns dels programes abans esmentats dins del Pla Xarxa de Governs Locals en 
l’àmbit del Catàleg (2,47 milions d’euros) o al programa operatiu FEDER 2014-2020  
(0,55 milions d’euros).

També s’han pressupostat 30,25 milions d’euros per a transferir a consorcis, xifra que 
suposa un decrement del 0,93 % en comparació amb el pressupost inicial anterior. 
Les aplicacions pressupostàries de més pes són l’aportació al Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelona, al Consorci de Biblioteques 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) i al Consorci del Patrimoni de Sitges.

- 47. A empreses privades: el crèdit destinat a les empreses privades representa una 
part molt petita del total de les transferències (el 0,09 % del capítol), ja que suma un 
total de 0,19 milions d’euros, gairebé el mateix import que l’any anterior.

- 48. A famílies i institucions sense fi ns de lucre: ascendeixen a 25,40 milions d’euros, 
que representen un decrement d’un 2,16 % respecte a l’any passat. Les principals 
actuacions són per als plans municipals de prevenció d’incendis forestals i per a la 
restauració i millora forestal per part d’associacions de propietaris forestals, així com 
altres aportacions per al desenvolupament de la cultura local, de suport als serveis 
socials municipals, a polítiques educatives locals o a accions de cooperació al 
desenvolupament.

- 49. A l’exterior: les transferències a l’exterior compten amb un crèdit de 0,98 milions 
d’euros, amb un notable descens (-22,89 %), destinat principalment a donar suport a 
projectes de cooperació al desenvolupament, en què es registra la davallada.
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Tal com estableix l’article 31 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pres-
supostària i sostenibilitat fi nancera, s’ha dotat un fons de contingència en el capítol 5 de 
despeses, a fi  d’incloure al pressupost una dotació diferenciada de crèdits pressuposta-
ris, amb 5 milions d’euros (sense variacions respecte al 2018) per a atendre necessitats 
de caràcter no discrecional, no previstes al pressupost inicial i que es puguin presentar 
al llarg de l’exercici.

La dotació de recursos del capítol 6 d’inversions reals, prevista en el pressupost del 
2019, ascendeix a 46,90 milions d’euros, xifra que suposa gairebé el 5 % del total del 
pressupost i una lleugera reducció de l’1,16 % respecte al 2018.

Aquests són els articles de despesa del capítol i les principals modifi cacions respecte 
al 2018: 

- 60. Inversió nova en infraestructures i béns per a l’ús general: tot i el poc pes en el 
conjunt del capítol (el 0,96 % del capítol 6), la consignació per al 2019 s’ha incrementat 
fi ns a 0,45 milions d’euros (+0,18 milions d’euros), per a possibles expropiacions de 
terrenys necessàries per a millorar la xarxa local de carreteres. Aquest import s’ha 
calculat d’acord amb la despesa efectiva de l’exercici 2018 i amb les previsions del 
2019, segons els projectes d’obres en licitació.

- 61. Inversions en reposició d’infraestructures i béns per a ús general: la despesa 
prevista és de 21,92 milions d’euros, amb una disminució de gairebé un 15 % respecte 
al 2018. La major part d’aquestes inversions (15,13 milions d’euros) és per a la millora 
de la xarxa local de carreteres i corresponen a inversions que la corporació ha de fer 
d’acord amb els convenis signats amb la Generalitat de Catalunya (construcció d’itine-
raris per a vianants associats a carreteres, millora de trams urbans, eixamplament de 
carreteres i millores en general). També destaquen els 7,58 milions d’euros consignats 
per a programes preventius de seguretat viària.

Taula 9. Detall de les despeses del capítol 6 per article (comparació 2018 - 2019)
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- 62. Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis: amb un crèdit ini-
cial de 4,59 milions d’euros, representa un 7,74 % menys que l’any anterior. Entre les 
principals despeses previstes hi ha les inversions destinades al projecte de l’auditori i la 
sala polivalent de l’edifi ci 12 de l’Escola Industrial així com les inversions a la Xarxa de 
Biblioteques (maquinari i fons bibliogràfi cs). En menor mesura esmentar les inversions 
en l’àmbit de les tecnologies de la informació, tant en l’àmbit municipal com intern.

- 63. Inversió de reposició associada al funcionament operatiu dels serveis: la consig-
nació de 9,81 milions d’euros representa prop del 21 % del capítol i suposa un augment 
del 3,64 % respecte a l’any anterior. Les principals despeses es destinen al manteni-
ment dels edifi cis i recintes (per exemple, la reconversió en ofi cines del pavelló central 
“La cuina” del Recinte de la Maternitat, la rehabilitació de l’edifi ci 12 de l’Escola Industri-
al com a centre de recerca, l’adequació d’instal·lacions tècniques a la normativa vigent 
i la substitució de calderes o refredadores en diversos edifi cis) i als fons de la Xarxa de 
Biblioteques (en gran part, fons bibliogràfi c). També estan previstes les consignacions 
necessàries per a la substitució de diversos vehicles del parc mòbil que no compleixen 
la norma Euro 4, així com la despesa per a la compra de mobiliari i altres complements. 
En menor mesura, també hi ha les inversions de reposició de recursos informàtics in-
terns.

- 64. Despeses en inversions de caràcter immaterial: gairebé el 10 % del capítol cor-
respon a inversions d’aquesta mena (4,64 milions d’euros, +0,36 %), bàsicament, com 
el 2018, en aplicacions informàtiques (programari de l’equipament central i de gestió i 
cartografi a municipal).

- 65. Despeses en inversions gestionades per altres ens públics: 5,36 milions d’eu-
ros, amb un increment del 141,01 % respecte al 2018. Destaquen les inversions dins 
del projecte FEDER-Biomassa (2,39 milions d’euros; 1,35 milions d’euros més que el 
2018) per a la instal·lació de calderes de biomassa forestal a diversos municipis de la 
província de Barcelona. Entre d’altres, també s’han consignat 1,18 milions d’euros per 
a la millora de la xarxa local de carreteres i 0,75 milions d’euros per al projecte Vies 
Blaves, que té l’objectiu de rehabilitar la llera del riu Llobregat i dels seus afl uents Anoia 
i Cardener.

- 68. Despeses en inversions de béns patrimonials: amb un pressupost de 0,13 milions 
d’euros i un pes sobre el capítol del 0,29 %, que es destinaran a rehabilitar immobles 
patrimonials. Això representa un descens del 15,64 % respecte al pressupost inicial de 
l’any passat.

En aquest capítol s’inclouen les aportacions de recursos sense contrapartida directa 
dels agents benefi ciaris i que s’han de destinar a inversions. La dotació d’aquestes 

25



aportacions per al 2019 és de 166,80 milions d’euros (gairebé un 74 % més que el 
2018), xifra que suposa el 17,46 % del total de la despesa.

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’eu-
ros, el mateix que el 2018, per a inversions 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, SL, la matei-
xa consignació que fa un any.

- 75. A comunitats autònomes: els 0,05 milions d’euros pressupostats suposen un de-
crement respecte al 2018 (-92,31 %; -0,60 milions d’euros), tot i que el seu pes sobre el 
total del capítol és només d’un 0,03 %. L’aportació del 2019 correspon al Consorci del 
Gran Teatre del Liceu.

- 76. A entitats locals: la major part del capítol 7 (més del 99 %) es destina a les entitats 
locals, les quals rebran 165,36 milions d’euros. Aquest import també suposa l’increment 
més gran del capítol de transferències de capital respecte al 2018, +71,52 milions d’eu-
ros, que percentualment assoleix un augment de més del 76 %.

Els principals benefi ciaris d’aquestes dotacions són els ajuntaments als quals es trans-
feriran 162,12 milions d’euros, que comptaran amb aproximadament un 76 % més de 
recursos d’aquest capítol. Aquestes aportacions contenen 133,05 milions d’euros cor-

Taula 10. Detall de les despeses del capítol 7 per article i tipus d’entitat local 
(comparació 2018 - 2019)
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responents al Pla Xarxa de Governs Locals, dels quals 5,41 milions d’euros són de 
l’àmbit del Catàleg, 48,00 milions d’euros de meses de concertació, 78,82 milions d’eu-
ros per programes complementaris i 0,81 milions d’euros pel programa operatiu FEDER 
2014-2020.

Entre els programes complementaris cal destacar, en primer lloc, el Programa com-
plementari de suport integral al desenvolupament local, l’anualitat del qual per al 2019 
ascendeix a 36,76 milions d’euros. També es preveu el Programa complementari de 
reforma i millora d’equipaments locals (equipaments culturals, bibliotecaris, educatius, 
esportius, edifi cis singulars i elements patrimonials i mercats), amb 19,03 milions d’eu-
ros; el de modernització de polígons, amb 12,88 milions d’euros; el d’execució d’ac-
tuacions d’abastament d’aigua en baixa, amb 7,18 milions d’euros, i el de millora de 
camins municipals, amb 2,96 milions d’euros.

Entre els altres recursos consignats de suport als ajuntaments, també s’han considerat 
els 7 milions d’euros del Programa de crèdit local.

Per als consells comarcals també estan previstos 0,84 milions d’euros (110,17 % més 
que el 2018), destacant els 0,37 milions d’euros corresponents al programa operatiu 
FEDER 2014-2020 dins del Pla Xarxa de Governs Locals. Com a novetat d’enguany, 
cal esmentar el suport a les deixalleries per a la gestió i tractament dels residus amb 
amiant.

Es preveu transferir a consorcis 1,11 milions d’euros, import inferior al de l’any passat 
(-0,21 milions d’euros). Les principals aportacions institucionals previstes, com cada 
any, són per al Centre de Cultura Contemporània (0,43 milions d’euros), per al Consorci 
del Patrimoni de Sitges (0,27 milions d’euros) i per al Consorci de les Drassanes Reials 
i Museu Marítim de Barcelona (0,25 milions d’euros).

- 77. A empreses privades: els 0,20 milions d’euros de crèdit destinat a les empreses 
privades (el mateix que el 2018) tenen un pes molt petit en el capítol (0,12 %) i estan 
destinats a subvencionar particulars perquè facin activitats en l’àmbit dels parcs natu-
rals.

- 78. A famílies i institucions sense fi ns de lucre: dels 0,56 milions d’euros previstos 
(gairebé un 23 % menys que el pressupost inicial de l’any anterior), esmentar com a 
rellevants el suport en l’àmbit de la gent gran i atenció a la dependència així com la 
contribució a la restauració del patrimoni arquitectònic i el suport a la cooperació al 
desenvolupament.
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En el projecte de pressupost per al 2019 s’han consignat 186,80 milions d’euros per a 
l’adquisició d’actius fi nancers (capítol 8). Això suposa un decrement del 3,29 % respec-
te 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 hi ha pressupostats poc més de 12 milions d’euros de la Caixa 
de crèdit (amb un decrement de gairebé 6 milions d’euros respecte al 2018), 10 milions 
d’euros per a operacions de tresoreria a consells comarcals i 2,14 milions d’euros per 
a bestretes al personal. Per al 2019 també s’han de mencionar els 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.

Els 20,70 milions d’euros de passius fi nancers recollits al capítol 9 representen una 
disminució de gairebé un 20 % respecte al 2018 i corresponen a les amortitzacions pre-
vistes realitzar durant l’exercici (retorn del deute). La distribució de la cartera fi nancera 
de la corporació mostra que aproximadament el 62 % del deute pendent a 1 de gener 
de 2019 són crèdits contractats a tipus d’interès fi x i el 38 % restant, a interès variable.

 Taula 12. Detall de les despeses del capítol 9 (comparació 2018 - 2019)
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El compte fi nancer per al 2019 mostra un estalvi brut de 186,24 milions d’euros, xifra  
que suposa un increment del 58,68 % (+68,87 milions d’euros) en relació amb el del 
2018. Aquest fet deriva del resultat de les operacions corrents, ja que els ingressos 
corrents han augmentat (+2,60 % en valors percentuals i +18,12 milions d’euros res-
pecte al 2018), mentre que les despeses corrents han disminuït (-8,75 %; -50,75 milions 
d’euros).

COMPTE FINANCER

Taula 13. Compte fi nancer (comparació 2018 - 2019)

29



El volum d’aquest estalvi brut positiu no permet cobrir el resultat de les operacions de 
capital (que és de 212,52 milions d’euros) ni dotar amb 5 milions d’euros el fons de con-
tingència i altres imprevistos (previst a l’article 31 de la LOEPSF) la qual cosa genera 
una necessitat de fi nançament de 31,28 milions d’euros (el 2018 es va generar una 
necessitat de fi nançament de 30,71 milions d’euros).

D’altra banda, el nivell d’endeutament net de la corporació per al 2019 se situa en 34,30 
milions d’euros, ja que el volum d’amortitzacions (20,70 milions d’euros) és inferior a 
l’endeutament brut (55 milions d’euros). Mentre que l’estalvi net (un cop deduïdes de 
l’estalvi brut les amortitzacions del deute) es preveu que sigui positiu i que assoleixi els 
165,54 milions d’euros (74,04 milions d’euros més que el de 2018), xifra que representa 
el 23,14 % 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 de les 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 fi nançament, a aquestes dades inicials caldrà aplicar els 
criteris establerts en les instruccions del Ministeri d’Hisenda per a determinar les ràtios 
legals, que es poden consultar a l’informe de la Intervenció General de la Diputació. De 
tota manera, a títol indicatiu, s’han de tenir en compte una sèrie d’ajustos.

El primer ajust fa referència a la comptabilització de la devolució corresponent a les 
liquidacions negatives de les participacions en els ingressos de l’Estat dels anys 2008 
i 2009. La devolució que correspon a l’exercici 2019 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 in-
gressos per l’import net, tot i que les quantitats retornades tenen naturalesa de despesa 
fi nancera. Això suposa uns ingressos no fi nancers no pressupostats de 9,24 milions 
d’euros.

El segon ajust és l’estimació de la inexecució de despeses, ja que l’anàlisi dels nivells 
d’execució de períodes precedents indica que hi haurà una part de les despeses pres-
supostades que només s’executarà parcialment. A l’efecte de fer un càlcul estimatiu 
d’aquesta xifra, i d’acord amb les guies publicades pel Ministeri d’Hisenda, el criteri 
utilitzat és la mitjana dels percentatges d’execució dels pressupostos liquidats, a nivell 
de capítol pressupostari, dels darrers tres exercicis, és a dir, 2016, 2017 i 2018. Com 
que l’exercici 2018 encara no està tancat, s’ha fet seguint la previsió de la liquidació, a 
30 de setembre d’aquest mateix any, de la Intervenció General de la corporació.
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Les dades d’execució per capítols són les següents:

Si s’aplica la mitjana dels percentatges de cada capítol a les consignacions inicials del 
pressupost 2019, s’obté l’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 a 
aquest exercici.

La valoració dels ajustos anteriors superen l’import de la necessitat de fi nançament ini-
cial i en aquest sentit es pot afi rmar que el pressupost per al 2019 compleix el principi 
d’estabilitat pressupostària de la LOEPSF.

Taula 14. Evolució del nivell d’execució de la despesa no fi nancera. Període 2016 - 2018

Taula 15. Estimació de l’execució de la despesa no fi nancera. Pressupost 2019
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Per acabar, la variació del volum d’operacions no fi nanceres entre el 2018 i 2019 és 
d’un 2,7 %, el que posa de manifest que es compleix amb la regla de la despesa, ja 
que aquest percentatge coincideix amb el que va aprovar el Consell de Ministres en la 
sessió del dia 20 de juliol de 2018.
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