
                 

 
 

Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns 
Intervenció General 

 

INFORME 
 

de la Intervenció al Compte General de la Diputació de Barcelona 
de l’exercici 2021 

 
 

La Intervenció General ha examinat el Compte General de la Diputació de Barcelona de 
l’exercici 2021, que posa de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, 
financer, patrimonial i pressupostari de l'exercici referit, de conformitat amb allò que preveu 
l’article 208 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL), aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
El Compte General de la Diputació està integrat pel de la pròpia Corporació, pels dels 
organismes autònoms que en depenen: Institut del Teatre, Organisme de Gestió Tributària 
(ORGT) i Patronat d’Apostes i pels comptes anuals de la societat mercantil limitada Xarxa 
Audiovisual Local (en endavant ‘XAL’). En aquests comptes es reflecteixen la situació 
econòmica, financera i patrimonial, els resultats econòmics i patrimonials i l’execució i 
liquidació dels pressupostos, d’acord amb l’article 209.1 i 2 del TRHL. La preparació i 
presentació dels comptes de la XAL s’ha basat en l’aplicació dels principis, criteris i 
polítiques comptables establerts al Pla General de Comptabilitat, aprovat mitjançant Reial 
Decret 1514/2007, com també en l’altra legislació mercantil vigent.  
 

El contingut, l’estructura i l’elaboració del Compte de la Corporació i els comptes dels seus 
organismes autònoms s’ajusten a la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, 
aprovada per l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, del Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques (ICL), a l’empara del que disposa l’article 210, en relació amb 
l’article 203.1.d) del TRHL. Els comptes anuals de la XAL han estat formulats, si bé es 
troben pendents d’aprovació pel seu Consell d’Administració, d’acord amb l’article 209.3 del 
TRHL. 
 
S’acompanyen al Compte General les memòries a què fan referència l’article 211 del TRHL i 
la regla 48.3 de la ICL, així com d’altra documentació complementària constituïda per les 
actes d’arqueig de les existències en Caixa referides a fi d’exercici i per les notes o 
certificacions de cada entitat bancària dels saldos en elles existents, a favor de la Corporació 
o dels seus organismes autònoms, referits a fi d’exercici, i els oportuns estats de conciliació, 
conforme determinen l’art. 209.4 del TRHL i les regles 45.3, i 48.1 a) de la Instrucció 
esmentada. Pel que fa a la XAL la documentació dels comptes presenta el Balanç, Compte 
de Pèrdues i Guanys, Estat de canvis en el patrimoni net, Estat de fluxos d’efectiu, Memòria 
i Informe de gestió. 
 
La Regla 48.1 b) i c) de la ICL, preveu que s’incorpori al Compte General de la Diputació de 
Barcelona tota la informació relativa als comptes anuals de les societats mercantils amb 
participació majoritària de la Diputació i de les entitats incloses amb l’àmbit d’aplicació de la 
Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.  
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D’acord a la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, en el seu article 
122.4, estableix que els consorcis hauran de forma part del pressupost i s’hauran d’incloure 
en el compte general de l’administració. 
 
El Decret del President delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies 
de data 5 de desembre de 2014 va aprovar la relació d’entitats que integraven el Sector 
Públic de la Diputació de Barcelona, que, actualitzada a data a 31 de desembre de 2021, 
data de referència dels comptes, és la següent: 
 
Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa 
Consorci del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) 
Consorci del Patrimoni de Sitges 
Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat 
Consorci del Parc de la Serralada Litoral 
Consorci del Parc de la Serralada Marina 
Consorci de l’Espai Natural de les Guilleries Savassona 
Consorci de la Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona (CUIMPB) 
Consorci d’Estudis, Mediació i Conciliació a l’Administració Local (CEMICAL) 
Consorci Institut de Ciències Polítiques i Socials 
Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona  
 
D’acord amb les normes d’elaboració dels comptes anuals, que figuren a la tercera part, 
“Comptes anuals”, del Pla General de Comptabilitat Pública adaptat a l’Administració Local, 
s’incorpora la següent documentació: 
 
• El Balanç, el Compte del resultat econòmic–patrimonial, l’Estat de canvis en el patrimoni 

net, l’Estat de fluxos d’efectiu, l’Estat de liquidació del Pressupost i la Memòria, els quals 
formen una unitat, que apareixen redactats amb claredat i mostren una imatge fidel del 
patrimoni, de la situació financera, del resultat econòmic–patrimonial i de l’execució del 
Pressupost de la Corporació de conformitat amb el Pla de Comptes. 
 

• El comptes han estat formulats en el termini establert per la legislació vigent, estan 
identificats, indiquen la seva denominació, l’entitat a què corresponen i es refereixen a 
l’any natural, excepte en els casos de dissolució o creació d’entitats. 
 

• La seva estructura s’adapta al model establert en el Pla de Comptes i els seus valors 
estan expressats en euros. 
 

• Els comptes mostren amb la deguda separació els seus components i en la seva 
formulació s’han tingut en compte les prevencions que a les normes d’elaboració 
s’estableixen. 

 
 
La justificació dels fets incorporats a la comptabilitat està suportada en documents en paper, 
o a través de mitjans electrònics, informàtics i telemàtics, que s’ajusten en tot cas als 
requisits i garanties establerts per a cadascun dels diferents tipus d’operacions, d’acord amb 
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les normes que regulen els procediments administratius a través dels quals es materialitzen 
els fets, restant assegurada en tot cas la seva validesa i eficàcia jurídica, com també el 
compliment de la normativa aplicable respecte a la protecció de dades de caràcter personal, 
d’acord amb la regla 35 de la ICL. 
 
D’acord amb tot l’exposat, la Intervenció General informa que el contingut, l’estructura i 
l’elaboració del  Compte General de la Diputació de Barcelona de l’exercici de 2021 
s’ajusten a la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, aprovada per l’Ordre 
HAP/1781/2013, de 20 de setembre, del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques 
(ICL), a l’empara del que disposa l’article 210, en relació amb l’article 203.1.d) del TRHL, i 
els comptes anuals de la XAL s’han elaborat d’acord amb la normativa mercantil, i el règim 
de comptabilitat és el previst per a les societats mercantils quan el capital social de les quals 
pertany íntegrament a les entitats locals, d’acord amb l’article 209.3 del TRHL i que a 
l’expedient s’han incorporat els comptes de anuals de les unitats dependents de la Diputació 
en l’àmbit d’aplicació de la Llei Orgànica 2/2012 de la Llei d’Estabilitat i Sostenibilitat 
Financera. 
 
En conseqüència el Compte General de l’exercici 2021 es pot sotmetre a informe de la 
Comissió Especial de Comptes i, posteriorment haurà de ser objecte d’exposició pública, 
d’acord amb l’article 212.2 i 3.del TRHL. 
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