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Barcelona tanca el pressupost 2021 amb un nivell 

d’execució del 95% 

 
» La liquidació pressupostària mostra l’elevat nivell d’execució dels comptes 

expansius del 2021 i reflecteix l’esforç municipal per destinar el màxim nombre de 

recursos a capgirar la crisi social i econòmica i, a la vegada, donar compliment 

als grans objectius econòmic – financers 

 

» Aquest any 2021 ha estat el de major execució de despesa no financera de la 

història, amb un import de 2.857’3M€  

 

» Es consolida la tendència a pagar els proveïdors amb rapidesa per assegurar la 

màxima supervivència empresarial, pagant de mitjana als 18,8 dies des del 

moment en el que la factura entra al registre municipal 

 

» El rati d’endeutament se situa en el nivell més baix del segle, per sota del 30% 

 

L’Ajuntament de Barcelona ha tancat l’exercici 2021 amb un alt grau nivell d’execució 

pressupostària, a l’entorn del 95% i un resultat negatiu de 64,7M€. Aquestes xifres mostren 

l’esforç municipal per destinar el màxim nombre de recursos a capgirar la crisi social i 

econòmica que ha comportat la pandèmia i la clara voluntat d’aprofitar la flexibilització dels 

objectius d’estabilitat pressupostària que han permès incrementar el sostre de despesa dels 

municipis. La liquidació del pressupost 2021, que s’ha signat aquests dies, constata que 

l’Ajuntament ha continuat fent una gestió solvent dels recursos públics a la vegada que actuava 

de motor de reactivació econòmica i “d’escut social” per protegir els més vulnerables.   

 

Tot i l’excepcionalitat de la situació viscuda fruit de la Covid-19, els percentatges d’execució del 

pressupost es mantenen a l’entorn del 95%, un percentatge elevat tenint en compte l’expansió 

del pressupost. I que es manté per sobre de la majoria d'ajuntaments i autonomies. En concret, 

l’execució pressupostària es tanca amb un 94,86% en els  capítols 2 i 4 (despeses en béns 

corrents i serveis i transferències corrents) i un 95,64% dels capítols 6 i 7 (inversions reals i 

transferències de capitals).   

 

Aquest any 2021 ha estat el de major execució de despesa no financera (Cap. 1 a 7) de la 

història, amb un import de 2.857’3M€, 209’5M€ més que l’any 2020, que va ser de 2.647’8M€.* 

 

*https://ajuntament.barcelona.cat/estrategiaifinances/ca/evoluci%C3%B3-despeses-

classificaci%C3%B3-econ%C3%B2mica 

 

 

https://ajuntament.barcelona.cat/estrategiaifinances/ca/evoluci%C3%B3-despeses-classificaci%C3%B3-econ%C3%B2mica
https://ajuntament.barcelona.cat/estrategiaifinances/ca/evoluci%C3%B3-despeses-classificaci%C3%B3-econ%C3%B2mica
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Evolució de l’estalvi brut 

El tancament de l’exercici 2021 mostra que s’ha produït una clara recuperació de l’estalvi brut 

(rati que mesura quin percentatge dels ingressos corrents es poden dedicar a finançar 

inversions de manera directa), que s’ha situat en el 15,6%, 435M€. Un indicador que mostra la 

salut pressupostària de l’Ajuntament i que situa  la inversió final (despesa de capital total) en 

els 511 milions d’euros.  
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Evolució endeutament 

D’altra banda, hi ha hagut una millora del rati d’endeutament que s’ha tornat a situar per sota 

del 30% gràcies a l’increment d’ingressos i s’ha situat com el més baix del segle*. En concret, 

s’ha tancat l’any amb un endeutament de 816M€ el que representa un 29,34% dels ingressos 

corrents. Així doncs, l’endeutament es continua mantenint molt per sota del 75% dels ingressos 

corrents que marca la Llei d’Hisendes Locals.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*https://ajuntament.barcelona.cat/estrategiaifinances/ca/endeutament 

 

El pagament a proveïdors s’ha mantingut tot l’any per sota dels vint dies de mitjana des del 

moment en el que la factura entra al registre municipal. En concret es tanca l’any i la mitjana 

de pagament a proveïdors ha estat de 18,8 dies, molt per sota dels 30 dies que marca la llei.  

La celeritat en el pagament als proveïdors municipals és una clara aposta del Govern municipal 

per garantir la liquiditat de les empreses i autònoms i per assegurar la màxima supervivència 

empresarial en un moment de gran dificultat econòmica, sent aquest un dels objectius marcats 

pel Centre de Coordinació de la Resposta Econòmica (CECORE) que es va constituir a l’abril 

del 2020.  

 

Les agències de qualificació de crèdit avalen la solvència dels comptes municipals 

La solvència financera de l’Ajuntament de Barcelona queda palesa en les qualificacions 

emeses per les principals agències de qualificació creditícia, que es manté en el màxim que 

poden atorgar a la ciutat, tenint en compte que està limitada per la qualificació que rep el 

conjunt de l’Estat.  Aquest ràting és actualment  d’A per Standard & Poor’s, A- per Fitch i 

Axesor i Baa1 per Moody’s.  Les principals agències coincideixen en que, si poguessin valorar 

l’Ajuntament de forma independent a l’Estat, aquesta qualificació seria millor: “aa-“ per a S&P, 

“aaa” per a Fitch i A+ per Axesor. 

 

Adjunt document amb indicadors bàsics  

https://ajuntament.barcelona.cat/estrategiaifinances/ca/endeutament

