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» Dossier de Premsa 

16 de setembre de 2016 

 

www.barcelona.cat/premsa 

  
 

El nou web Pressupost Obert posa a l’abast d’un clic 

l’accés a totes les dades econòmiques municipals i el  

detall de les despeses facturades 
 

» Aquest pas de transparència pressupostària suposa la culminació de tot el 

procés endegat per l’Ajuntament de Barcelona per posar a l’abast dels 

ciutadans la informació que permet controlar i  fiscalitzar l’administració  

 

» Gerardo Pisarello: “És una eina de transparència, de lluita contra l’opacitat del 

poder, per evitar el mal govern i d’empoderament ciutadà que facilita el 

control del que fan les administracions públiques. Una eina senzilla perquè 

amb un sol clic els ciutadans sàpiguen on van a parar els seus diners” 

 

» Barcelona es converteix en la primera gran ciutat de l’Estat que publica totes 

les dades pressupostàries dels darrers anys, de forma gràfica i comparativa, 

arribant al detall de les factures dels seus proveïdors a partir del 2015 

 

» El Govern municipal vol facilitar eines a la ciutadania perquè analitzin les 

finances municipals de manera atractiva i entenedora i coneguin el destí dels 

seus impostos 
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» Una eina per facilitar la comprensió i el control ciutadà de 

les finances municipals 
 

L’Ajuntament de Barcelona posa en marxa la web de Pressupost Obert, una eina que té per 

objectiu facilitar a la ciutadania l’anàlisi i comprensió dels pressupostos municipals, mitjançant 

una aplicació web visual, amb un funcionament intuïtiu i senzill. Es dóna accés a les dades 

pressupostàries, fins al màxim nivell de detall, de forma gràfica i seqüencial, mostrant les dades 

en una perspectiva multi-anual, de manera que es permet comparar entre allò pressupostat i 

allò finalment executat des de l’any 2013. La nova eina posa a l’abast d’un simple clic el detall 

de les despeses facturades per l’Ajuntament el 2015, en un exercici sense precedents que 

tindrà continuïtat a mesura que es liquidin els successius exercicis. La web també permet la 

descàrrega de dades, en formats oberts, dels pressupostos municipals dels darrers deu anys, i 

ha estat programada amb codi obert.  

 

El primer tinent d’alcaldia, Gerardo Pisarello,  ha explicat que ““És una eina de transparència, 

de lluita contra l’opacitat del poder, per evitar el mal govern i d’empoderament ciutadà que 

facilita el control del que fan les administracions públiques. Una eina senzilla perquè amb un sol 

clic els ciutadans sàpiguen on van a parar els seus diners”.  Segons Pisarello “es tracta d’una 

eina exigent per l’administració, irreversible, que no té marxa enrere i que voldríem que la 

poguessin tenir de referència altres administracions i el món privat”. 

 

La pàgina web de Pressupost Obert forma part del portal web d’“Estratègia i Finances”, el 

principal portal web relatiu als pressupostos i les finances municipals, i es troba disponible en 

català, castellà i anglès. 

 

Amb aquesta web es pretén facilitar eines a la ciutadania i els agents interessats per analitzar 

el pressupost i les finances municipals, fer-ne més atractiva la navegació i apropar els 

conceptes i informació financera a la ciutadania. Es fa un esforç per facilitar informació de 

manera gràfica i comprensible per tal que qualsevol persona sense coneixements tècnics o 

econòmics previs pugui fiscalitzar, analitzar o controlar a què es destinen els seus impostos. 

 

Amb aquest nou avenç en la millora de la transparència de l’administració municipal, el Govern 

municipal persegueix enriquir el coneixement, debat i escrutini del pressupost per part del 

ciutadà, dotant-lo de majors eines i capacitats per a seva valoració o control, i permetent així un 

major empoderament de la ciutadania, i, com a darrer impacte, la pròpia millora del sistema 

democràtic.  

 

Es pot consultar a http://ajuntament.barcelona.cat/estrategiaifinances/ca 

 

 

 

http://ajuntament.barcelona.cat/estrategiaifinances/ca
http://ajuntament.barcelona.cat/estrategiaifinances/ca
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» Desenvolupada per una entitat sense ànim de lucre 
 

L’eina de Pressupost Obert ha estat desenvolupada per una entitat sense afany de lucre, 

CIVIO, que té per objectiu contribuir a assolir una transparència real i el lliure accés a les dades 

per part dels ciutadans i qualsevol organització.  

 

Després d’haver considerat fins a quatre diferents solucions per al desenvolupament del 

Pressupost Obert i haver sol·licitat pressupost per a tres d’elles, l’opció de CIVIO va ser la 

finalment seleccionada. L’Import adjudicat a l’entitat CIVIO per al desenvolupament, posada en 

marxa i manteniment durant el 2016 de l’eina Pressupost Obert és de 17.250€ (IVA exclòs). 

 

» Una web estructurada en 4 apartats 
 

La web de Pressupost Obert consta de 4 apartats diferenciats: els principals els relatius a 

“Visió global”, “Detall del pressupost”, “Despeses facturades” i “Què significa?”.  

S’hi pot accedir tant des de la barra superior com des dels blocs que apareixen a la part mitja 

inferior del web, i es mostra en tot moment en l’extrem dret de la barra superior l’enllaç al web 

d’“Estratègia i Finances” per facilitar l’accés a altres continguts complementaris o poder 

aprofundir coneixements o l’anàlisi d’altres aspectes relatius als pressupostos i finances 

municipals. A més, compta amb un cercador en la part superior per facilitar la cerca d’elements 

concrets dels pressupostos municipals de forma ràpida i directa. 
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El Pressupost Obert mostra totes les dades desglossades corresponents als exercicis 2013, 

2014, 2015, comparant entre allò pressupostat i allò finalment executat, les dades de les 

despeses facturades del darrer exercici liquidat (pressupost 2015), i el pressupost vigent del 

2016.  

 

Les dades són analitzables des d’una perspectiva multi-anual, mitjançant els gràfics evolutius i 

seleccionant les dades anuals concretes a analitzant mitjançant la barra d’exercicis/anys 

habilitada en els apartats “Visió global” i “Detall del pressupost”. 

 

 

» Visió global 
 

Aquest apartat té per objectiu mostrar de forma global les fonts de finançament  (Ingressos) de 

l’Ajuntament de Barcelona i la seva aplicació quant a despeses segons les diferents polítiques 

(d’acord amb l’estructura per programes del pressupost), així com els principals agregats i 

resultats pressupostaris dels exercicis pels quals es mostren dades. Així mateix, es mostren 

tant les dades pressupostades com aquelles finalment executades.  
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dades econòmiques municipals i el detall de les despeses facturades  

 
 

Algun dels elements mostrats en el gràfic d’ingressos i despeses a l’inici d’aquest apartat, 

permeten accedir a l’apartat de “Detall del pressupost” on es pot analitzar l’evolució i detall del 

corresponent element seleccionat. 
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» Detall del pressupost 

 

L’apartat de detall del pressupost permet navegar dins de les partides del pressupost, des del 

nivell més agregat fins al màxim nivell de desglossament de partida pressupostària, tot podent 

comparar les dades des d'una perspectiva multi-anual i entre imports pressupostats i executats. 

 

Dins d’aquest apartat es pot navegar tant des de les partides d’ingressos, com des de les 

partides de despeses, on en relació a aquestes darreres es pot fer tant segons la visió de la 

classificació per programes (“Per a què es gasta?”), com per les classificacions econòmica (“En 

què es gasta?”) i orgànica (“Qui ho gasta”) (en aquest darrer cas, a partir de nivells més 

desagregats de despesa). En tot moment les dades seleccionades es poden mostrar segons de 

les diferents visions del pressupost. 

 

La navegació tant es pot efectuar mitjançant els gràfics mostrats com seleccionant partides del 

quadre que es mostra sota el gràfic superior. 
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Destacar que per defecte els imports es mostren en termes nominals, però aquests poder ser 

transformats en tot moment en termes percentuals, imports per càpita o imports corregits per 

l’efecte de la inflació. 

 

» Despeses facturades  
 

A “Despeses facturades” es pot accedir a  la relació de factures relacionades amb la despesa 

liquidada del pressupost (en aquest cas, les dades disponibles són les relatives a l’exercici 

2015). Els imports facturats que apareixen en aquesta secció inclouen l’import sobre valor 

afegit (IVA). 

 

L’anàlisi i cerca de dades es pot realitzar tant mitjançant el cercador habilitat a l’inici d’aquesta 

secció (“Busca despeses facturades”) com mitjançant la selecció d’elements del quadre que es 

mostra a la part inferior.  

 

Amb l’ús del cercador, es poden cercar les dades de despeses facturades tant mitjançant la 

introducció de text, com a través del llistat de polítiques o el llistat de proveïdors. D’altra banda, 

amb la cerca dades per la taula habilitada, es pot iniciar la selecció i concreció de les dades 

tant des d’òptica de la política de despesa d’imputació, com des de l’òptica de proveïdors 

concrets. 
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En compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i per protegir la identitat 

personal dels ciutadans, s’han exclòs aquells pagaments efectuats a tercers identificats com a 

persones físiques, juntament amb les despeses de personal de l’Ajuntament. En la mesura del 

possible també s’han eliminat les referències identificatives personals dins dels textos 

descriptius de les factures. 

 

» Què significa? 

 
Amb la finalitat de facilitar la comprensió, enteniment, així com apropar els principals conceptes 

pressupostaris i financers, a la web es facilita un apartat de glossari, sota la denominació de 

“Què significa?”. En aquest glossari es proporcionen explicacions breus i sintètiques per a 

cadascun dels principals termes o elements relatius al pressupost i finances municipals.  
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» Una estratègia de transparència que va més enllà del que 

marca la llei 
 

La web de Pressupost Obert és una de les principals accions contingudes dins del Pla de 

Transparència Pressupostària, i juntament amb el conjunt d’eines actualment disponibles, 

permet a l’Ajuntament de Barcelona continuar avançant quant a transparència de la gestió 

pública municipal, i en concret en allò referent a l’àmbit pressupostari, més enllà d’allò que 

suposa el compliment de la normativa vigent en relació a transparència i bon govern de les 

administracions públiques (Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 

informació pública i bon govern (per l’àmbit català) i la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de 

transparència, accés a la informació pública i el bon govern (en l’àmbit de l’Estat)).  

 
Amb aquesta eina, juntament amb la creació de l’Oficina per la Transparència i les Bones 

Pràctiques, la bústia ètica i el Consell Assessor per la Transparència, l’Ajuntament de 

Barcelona va més enllà del que estableix la Llei 19/2014 del 29 de desembre de transparència, 

accés a la informació pública i bon govern, que va entrar en vigor el passat 1 de gener del 2016 

 

L’Ajuntament de Barcelona va crear l’Oficina per la Transparència i les Bones Pràctiques per 

millorar i enfortir els serveis fiscalitzadors existents i crear una estructura de control de la gestió, 

auditora i d’anàlisi. Aquesta oficina, que depèn de la Quarta Tinència d’Alcaldia, dedicada a 

l’àrea de Drets Civils, Transparència, Participació i Esports, garanteix que la gestió de 

l’administració municipal i també de les seves entitats vinculades i participades es regeixin sota 

els principis de transparència, codis de bon govern i compliment de la legalitat en matèria de 

transparència i contractació pública. 

 

Aquest departament municipal treballa de forma àgil, eficient i transversal a totes les àrees, 

districtes i ens municipals, i es divideix en tres parts: 

 

 Control de Gestió, encarregada d’analitzar la bona gestió dels àmbits i serveis de 

l’administració municipal i dels seu sector públic a través del seguiment i l’auditoria. 

 

 Direcció d’Anàlisi, dedicada a analitzar i investigar possibles males pràctiques i 

conductes irregulars de l’administració municipal i del sector públic. 

 

 Departament de Transparència, encarregat del desenvolupament, la coordinació i 

l’impuls de la transparència municipal. 

 

 

A més, l’Ajuntament de Barcelona va posar a disposició de la ciutadania una bústia ètica, a 

l’adreça ajuntament.barcelona.cat/transparencia/bustiaetica, a partir de 2016. La nova 
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bústia és una eina de participació per comunicar al Consistori fets i conductes contraris a una 

gestió ètica de l’administració, tant per part dels treballadors municipals com dels càrrecs 

electes. 

 

En aquesta línia també es va crear el Consell Assessor per la Transparència, que estarà 

constituït per un màxim de 12 professionals: tècnics municipals i membres reconeguts d’entitats 

ciutadanes i professionals que treballen per la transparència i la lluita contra la corrupció que no 

rebran cap remuneració per la seva col·laboració consultiva amb l’Ajuntament de Barcelona. 

 

 

 

 

 


