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Informe de la Intervenció General 

 
 
Liquidació del Pressupost General 2021 
 
 
 

1. Objecte de l’informe 
 
El present informe s’emet en compliment de l’establert a l’article 191 del Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLLRHL), referent al tancament i liquidació del 
pressupost de les entitats locals. En concret l’article 191.3 del TRLLRHL 
estableix que la liquidació dels pressupostos, amb l’informe de la intervenció, 
haurà de ser aprovada pel President/a de l’entitat abans del dia 1 de març de 
l’exercici següent.  
 
L’expedient per a l’aprovació de la liquidació del pressupost ha de contenir els 
estats demostratius de la liquidació als que fa referència l’article 89.2 del RD 
500/1990 de 20 d’abril pel que es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de 
la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en 
matèria de pressupostos (en endavant RD 500/1990).  
 
Tal com s’estableix a l’article 93 Reial Decret 500/1990 a la liquidació del 
pressupost es posarà de manifest:  
 

a) Respecte del pressupost de despeses, i per a cada aplicació 
pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits 
definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions 
reconegudes, els pagaments ordenats i els pagaments realitzats. 

b) Respecte el pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, les previsions 
inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets 
reconeguts i anul·lats així com els recaptats nets. 

A més, la liquidació del pressupost determinarà: 

a) Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament 
a 31 de desembre (article 94 del RD 500/1990). 

b) El resultat pressupostari de l’exercici (articles 96 i 97 del RD 500/1990). 

c) Els romanents de crèdit (articles 98 a 100 del RD 500/1990). 
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d) El romanent de tresoreria (articles 101 a 105 del RD 500/1990). 
 
 

2. Liquidació del pressupost de la Diputació de Barcelona 
 
S’incorpora en l’expedient una Memòria de la Presidència que presenta les 
principals magnituds de la liquidació del pressupost per aquest exercici 2021. 
 
 

Ingressos  

Pressupost
inicial Modificacions

Pressupost
actual

Drets reconeguts
nets Recaptació

Pendent de 
cobrament

%
(D)/(C)

(A) (B) (C) = (A)+(B) (D) (E) (F) = (D)-(E) (G)

1 Impostos directes 140.297.000,00   -                         140.297.000,00     151.909.845,39   135.522.208,32   16.387.637,07     108,3%

2 Impostos indirectes 90.354.500,00     -                         90.354.500,00      82.899.204,14     82.899.204,14     -                      91,7%

3 Taxes i altres ingressos 4.190.000,00      -                         4.190.000,00        7.276.998,11      5.174.133,33      2.102.864,78      173,7%

4 Transferències corrents 536.252.750,00   19.534.985,46       555.787.735,46     552.632.252,79   546.436.214,42   6.196.038,37      99,4%

5 Ingressos patrimonials 2.589.750,00      -                         2.589.750,00        2.559.581,51      2.401.968,90      157.612,61         98,8%

Ingressos corrents (I1) 773.684.000,00   19.534.985,46       793.218.985,46     797.277.881,94   772.433.729,11   24.844.152,83     100,5%

6 Alienació de béns -                      -                         -                        1.003.574,36      916.053,73         87.520,63           0,0%

7 Transferències capital 1.100.000,00      2.000,00                1.102.000,00        3.290.490,95      1.430.657,89      1.859.833,06      298,6%

Ingressos de capital (I2) 1.100.000,00      2.000,00                1.102.000,00        4.294.065,31      2.346.711,62      1.947.353,69      389,7%

8 Actius financers 190.450.000,00   286.989.508,28     477.439.508,28     192.021.563,65   191.193.569,69   827.993,96         40,2%

9 Passius financers -                      -                         -                        -                      -                      -                      0,0%

Ingressos financers (I3) 190.450.000,00   286.989.508,28     477.439.508,28     192.021.563,65   191.193.569,69   827.993,96         40,2%

Total d'ingressos 965.234.000,00   306.526.493,74     1.271.760.493,74  993.593.510,90   965.974.010,42   27.619.500,48     78,1%
 

Despeses

Pressupost
inicial Modificacions

Pressupost
actual

Obligacions
reconegudes Pagaments

 Pendent de 
pagament 

%
(D)/(C)

(A) (B) (C) = (A)+(B) (D) (E) (F) = (D)-(E) (G)

1 Despeses de personal 242.345.000,00   4.442.614,53         246.787.614,53     212.681.461,36   212.680.553,86   907,50                86,2%

2 Despeses béns corrents i serveis 110.078.985,00   19.266.493,47       129.345.478,47     89.781.835,87     89.591.191,59     190.644,28         69,4%

3 Despeses financeres 1.769.000,00      1.465.000,00 -        304.000,00           33.998,10           33.998,10           -                      11,2%

4 Transferències corrents 239.310.910,00   118.362.676,77     357.673.586,77     282.365.528,17   281.654.378,33   711.149,84         78,9%

5 Fons de contingència i altres impr. 5.000.000,00      -                         5.000.000,00        -                      -                      -                      0,0%

Despeses corrents (D1) 598.503.895,00   140.606.784,77     739.110.679,77     584.862.823,50   583.960.121,88   902.701,62         79,1%

6 Inversions reals 51.007.000,00     32.863.445,47       83.870.445,47      42.147.194,03     42.059.957,99     87.236,04           50,3%

7 Transferències capital 122.506.115,00   118.251.596,74     240.757.711,74     139.447.091,21   139.209.087,72   238.003,49         57,9%

Despeses de capital (D2) 173.513.115,00   151.115.042,21     324.628.157,21     181.594.285,24   181.269.045,71   325.239,53         55,9%

8 Actius financers 193.216.990,00   14.804.666,76       208.021.656,76     200.263.832,26   200.255.309,72   8.522,54             96,3%

9 Passius financers -                      -                         -                        -                      -                      -                      0,0%

Despeses financeres (D3) 193.216.990,00   14.804.666,76       208.021.656,76     200.263.832,26   200.255.309,72   8.522,54             96,3%

Total de Despeses 965.234.000,00   306.526.493,74     1.271.760.493,74  966.720.941,00   965.484.477,31   1.236.463,69      76,0%

Liquidació del pressupost de la Corporació exercici 2021

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

capítol pressupostari

capítol pressupostari
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S’ha observat que dins de les despeses de personal, les quantitats destinades al 
complement específic, que s’integren dins de les retribucions complementàries, 
supera el percentatge del 75% fixat com a màxim en l’article 175 del RD 
214/1990, de 30 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de personal al servei de 
les entitats locals. 
 
S’ha constatat que la Diputació de Barcelona no té endeutament financer, i 
conseqüentment no supera el límit d’endeutament previst a l’article del 
TRLLRHL. 
 
S’ha comprovat que l’Estalvi net obtingut en la liquidació del pressupost de la 
Diputació de Barcelona per a l’exercici 2021 és positiu, i que per tant no 
correspon aprovar un pla de sanejament financer, d’acord amb el previst a 
l’article 53.1 del TRLLRHL. 
 
S’ha pogut observar que la liquidació presenta un resultat pressupostari ajustat 
positiu que es situa per sobre dels 232 milions d’euros, fet que constata una 
execució insuficient de l’estat de despeses. 
 
Igualment es constata que el romanent de tresoreria és positiu i que per tant no 
caldrà adoptar cap de les mesures previstes en l’article 193 del TRLLRHL. 
 
També s’ha comprovat que el càlcul del drets de difícil cobrament s’ha realitzat 
respectant el que estableix l’article 193 bis del TRLLRHL i la base 76 de les 
Bases d’execució del pressupost per a l’exercici 2021. 
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Finalment s’ha constatat que l’expedient del pressupost dóna compliment a 
l’establert als articles 191 a 193 TRLLRHL i té el contingut previst als articles 89 i 
següents del RD 500/1990, incorporant tota la documentació prevista. 
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Pel que fa a la comprovació del compliment de les regles fiscals establertes en la 
Llei Orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera es objecte d’un 
informe independent per part d’aquesta Intervenció General. 
 
En el Pressupost general de la Diputació de 2021 s’hi  incorporaven els 
pressupostos de l’Organisme de Gestió Tributària, de l’Institut del Teatre i del 
Patronat d’Apostes. La documentació i els informes de les intervencions 
delegades corresponents a les liquidacions dels seus pressupostos s’han inclòs 
en el present expedient i a ells es remet aquest informe. No s’ha incorporat cap 
documentació de la Xarxa Audiovisual Local, S.L. per no tenir pressupost. 
 
Per tot l’exposat, s’informa favorablement l’expedient de liquidació del 
pressupost general de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2021 atès que s’ha 
observat, en la seva elaboració, contingut i estructura, la normativa aplicable en 
matèria pressupostària, constituïda bàsicament pel títol VI, capítol I, secció 
tercera, articles del 191 al 193 del TRLRHL i el Capítol III, articles del 89 a 105 
del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, i amb les anotacions realitzades en el 
text de l’informe. 
 
 


