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Ajuntament de BCN:            

Primera empresa de la ciutat 
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Context específic dels  
pressupostos de Barcelona 

El pes que suposa el l’àmbit local és relativament petit en relació al conjunt del sector públic 

 

 

 

 

 

 

Crèdits inicials de despeses dels  Pressupostos 2017 excepte en els casos assenyalats amb *,  on es  refletcteix el pressupost 2016 
Dades elaborades a partir de l’Actualització del Pla d’Estabilitat d’Espanya 2016-2019, I l’Idescat 

13,5%  
Pes de l’àmbit local 
respecte el conjunt 

del sector públic 

3,5% - 4%  
Pes del pressupost 
de l’Ajuntament de 
Barcelona sobre el 

PIB de la ciutat 

... 

PRESSUPOST TOTAL DE LES ADMINISTRACIONS EN MILIONS D’€ PRESSUPOST PER CAPITA DE LES ADMINISTRACIONS EN €/PERSONA 



El pressupost consolidat integra els pressupostos de tant l’Ajuntament com de les entitats que en 
depenen, donant la visió de “grup Ajuntament de Barcelona” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5 

El Pressupost consolidat  
La visió de “grup” en el pressupost 
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Pressupost consolidat 

Relació d’entitats de l’Ajuntament de Barcelona 2017 

2952,2 M€ 2951,4 M€ 2736,2 M€ 2736,2 M€ 839,3 M€ 838,5 M€ 
Dades press. 

 2017 

Transferències 
internes 

 

Organismes autònoms Societats Mercantils Consorcis, Fundacions i Associacions Fundacions i Associacions

 - Institut Mun. de Persones amb Discapacitat  - Informació i Comunicació de Barcelona  - Consorci Institut d’Infància i Món Urbà  - Fundació Privada Barcelona Cultura

 - Institut Mun. de Serveis Socials  - Barcelona d’Infraestructures Municipals  - Consorci Campus Interuniversitari del Besòs  - Fundació Priv. per la Navegació Oceànica de Barcelona

 - Institut Mun. d'Informàtica  - Barcelona Gestió Urbanística  - Agència Ecologia Urbana de Barcelona  - Fundació Priv. Júlio Muñoz Ramonet

 - Institut Mun. d’Urbanisme  - Barcelona Cicle de l'Aigua  - Agència Local de l’Energia.  - Fundació Carles Pi i Sunyer d'Estudis Autonòmics i Locals

 - Institut Mun. d’Hisenda de Barcelona  - SPM Barcelona Activa, S.A.  - Consorci del Besòs  - Fundació Mobile World Capital Fundation

 - Institut Mun. de Mercats de Barcelona  - Foment de Ciutat, S.A.  - Consorci de Biblioteques de Barcelona  - Associació Internacional Ciutats Educadores

 - Institut Mun. d’Educació de Barcelona  - Tractament i Selecció de Residus S.A.  - Consorci de Mercat de les Flors  - Red de Juderias de España. Caminos de Sefarad

 - Institut Mun. de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida  - Selectives Metropolitanes, S.A.  - Consorci Localret

 - Institut Barcelona Esports  - Solucions Integrals per als Residus, S.A.  - Museu Ciències Naturals de Barcelona

Entitats Públiques Empresarials  - Cementiris de Barcelona, S.A.  - Consorci Museu d'art Contemporani de Barcelona 

 - Fundació Mies van der Rhoe  - Barcelona Regional Agencia Metropolitana de  - Consorci de l'Auditori i l'Orquestra

 - Institut Mun. de Parcs i Jardins Barcelona    Desenvolupament Urbanístic i d'Infraestrucures

 - Institut de Cultura de Barcelona



Integració de les comptes de l’Ajuntament al 
conjunt de comptes públiques. 
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L’estabilitat pressupostària: condicionants 
Previsió pressupost 2017 

Tots aquests resultats calculats en termes del Sistema Europeu de Comptes (SEC).  

Com es calcula? Què significa? Objectiu LOEPSF(1) 

Superàvit / 

Dèficit 

Ingressos no financers – 
Despeses no financeres 

L’equilibri o 
desequilibri d’un 

any entre ingressos 
i despeses 

No fer 
dèficit 

 

(>=0) 
  

Milions d’€ 

3,7 

Limitació  del 

deute 

(capacitat de 

retorn) 

Deute / Ingressos 
corrents 

Com de gran és el 
deute en relació a la 
capacitat econòmica 

de l’Ajuntament 

Màxim 

75% 30,7% 

15,2% 

Regla de 

despesa 

Increment de la 
despesa computable 

(2) 

Limitació del 
creixement anual 

de la despesa  

Màxim 
2017 

2,1% 
7,5% 

1Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
2Principalment la despesa no financera, excloent la despesa en interessos i la despesa finançada amb ingressos finalistes. 
3L’Ajuntament es fixa internament una ràtio mínima d’estalvi brut del 15%. 

Ràtio d’estalvi 

brut (o estalvi 

corrent) 

(Ingressos corrents – 
Despeses corrents) / 

Ingressos corrents 

Capacitat 
d’inversió: estalvi 

en despesa corrent 
que permet 

finançar inversions   

Mínim  

15% 

Objectiu propi (3) 



Financiació del pressupost: 
pressió fiscal y origen dels recursos. 
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Taxes per serveis 
públics 

(clavagueram, 
cementiris...) 
27,5     10% 

Taxes per 
realització 

activitats de comp. 
(llicències, grua...) 

27,5       10% 

Taxes utilització 
privativa 

(estacionam., gual, 
submin...)  
97,9   35% 

Preus públics 
 27,1        10% 

Vendes (recollida 
selectiva...) 
 9,5       3% 

Reintegraments i 
Altres(multes, 

recàrrecs...)  
90,6      32% 
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D’on vénen els ingressos? 
Pressupost de l’Ajuntament de Barcelona 2017 

Detall d’impostos propis i cedits 

Visió global 

Detall de transferències 
corrents 

Dades en milions d’€ 

Impostos 
propis i cedits 

1.100,7 
40% 

Taxes, preus 
públics i altres 

280,1 
10% 

Transferències 
corrents 
1.083,3 

40% 

Ingressos 
patrimonials 

42,1 
1% 

Ingressos de 
capital 

19,1 
1% 

Ingressos 
financers 

210,8 
8% 

IBI 
668,2 
61% 

Plusvàlua 
172,7 
16% 

Circulació 
57,1 
5% 

IAE 
90,5 
8% 

ICIO 
22,1 
2% 

IRPF 
(cedit) 
51,3 
4% 

IVA (cedit) 
29,5 
3% 

Resta 
d'impostos 

cedits 
9,3 
1% 

De l'Adm. 
de l'Estat 
1.019,4 

94% 

De CC AA 
62,4 
6% 

D'Entitats 
locals 

0,5 
0% 

Total 
2.736,2 

Detall taxes, preus públics i altres 

1.083,3 

1.100,7 

280,1 
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Com regulem els ingressos propis? 

Impostos, taxes 
i contribucions 

especials 
(Ordenances fiscals) 

Els impostos municipals estan 
regulats per normativa estatal i 

l’Ajuntament només pot modificar 
alguns elements  

(tipus impositiu, bonificacions potestatives,...)  

Les taxes s’estableixen per finançar 
la prestació de serveis públics de 
recepció obligatòria, que només 

pot prestar l’Ajuntament, i per l’ús 
privatiu de l’espai públic.  

 

El seu import no pot superar el cost 
de prestar el servei  

Aprovació Plenari 

 

Exemples taxes: clavegueram, 
llicències, àrea blava,... 

 

Preus  
Públics i 
privats 

S’estableixen per finançar la prestació 
de serveis públics de recepció 

voluntària 
Per raons socials, culturals,... es 
pot aplicar un preu per sota del 

cost del servei  
(com la tarificació social de les  escoles bressol 

municipals) 

Aprovació  
comissió de Govern 

 

Exemples preus:  instal·lacions 
esportives, escoles bressol, centres 

cívics, Zoo,  Bicing... 
 



El pressupost reflex de les polítiques 
públiques de l’Ajuntament 
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Per a què es destinen les despeses? 
Pressupost de l’Ajuntament de Barcelona 2017 

Despeses de capital (inversions) per 
tipologies 

 Imports en milions d’euros 

Principals despeses corrents per polítiques 

Medi ambient

"Promoció econòmica i ocupació"

Transferències a altres admin.

Administració financera i tribut.

Habitatge i urbanisme

Educació

Cultura

Transport públic

Serveis de caràcter general

Seguretat i mobilitat ciutadana

Serveis socials i promoció social

Benestar comunitari

56,4 

71,5 

97,7 

103,4 

119,4 

121,8 

144 

153,5 

208,6 

288,2 

320,7 

344,8 

3% 

3% 

5% 

5% 

6% 

6% 

7% 

7% 

10% 

13% 

15% 

16% 

Pendent  
25,0 
6% 

Equipament 
141,6 
33% 

Espai públic 
117,0 
27% 

Habitatge 
28,5 
7% 

Reserva 
46,0 
11% 

Sistemes 
d'informació 

26,0 
6% 

Sòl 
39,8 
9% 

Transferència 
de capital 

5,2 
1% 



El pressupost reflex de l’activitat 
política dels grups que composen 
l’Ajuntament 
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Què és el pressupost? 

Què és? 

La relació d’ingressos i despeses previstos per a prestar els serveis 
públics que reben els ciutadans 
 

El pressupost reflexa les prioritats de l’administració i allò que es vol fer 

Quines 
característiques 

té? 

És anual 
 

(no obstant s’emmarca 
dins una planificació a 

mitjà termini) 

Conté les previsions 
d’ingressos que 

s’esperen obtenir 

Conté les despeses que com 
a màxim es podran realitzar 

Què incorpora? 
PAM 

Pla d’actuació 
municipal 

PIM 
Pla d’inversions 

municipal 

PAD 
Pla d’actuacions 

dels districtes 
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Les fases del pressupost  
Quines són 

ELABORACIÓ APROVACIÓ EXECUCIÓ 

LIQUIDACIÓ + 
RENDIMENT 
DE COMPTES 

 

1 2 3 4 

Priorització de les polítiques 
d’acord al pla d’actuacions del 
govern 
 

 Elaboració tècnica del 
pressupost, les ordenances 
fiscals i regulació dels preus 
públics  

 
 

 

Negociació política del pressupost 
i les ordenances fiscals 
 

Aprovació del pressupost (per 
Plenari, qüestió de confiança...)  
 

Període d’informació pública (15 
dies hàbils) i audiència pública 
 

 Si no s’aproven abans del 31/12, 
es prorroguen els pressupostos  

 

 En les ordenances fiscals, 
l’aprovació inicial i final correspon 
al Plenari. Hi ha període 
d’exposició pública (30 dies hàbils) 
i audiència pública  

 

Aprovació dels preus públics, per 
Comissió de Govern 

De l’1 de gener al 31 de desembre 
es van obtenint i recaptant els 
ingressos i es van realitzant les 
despeses pressupostades.  
 

 Es poden produir modificacions en 
els ingressos i les despeses envers 
allò aprovat inicialment en el 
pressupost . Segons la importància  
ho decideix la Comissió de Govern 
o el Plenari 

 

Un cop finalitzat l’exercici 
pressupostari, es formula la 
Liquidació del Pressupost, els 
comptes anuals de l’Ajuntament 
(Compte General) i es realitzen els 
informes financers anuals. 
 

 En aquesta fase es rendeix 
comptes en relació als resultats 
del pressupost i allò finalment 
realitzat mitjançant el pressupost 
(comissió especial de comptes) 

 
 

Any 0:  abril- octubre Any 0:  octubre-desembre Any 1:  gener-desembre Any 2:  maig 



El pressupost, reflex la prioritat de 
l’Ajuntament per la transparència i la 
participació ciutadana 
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Les fases del pressupost. 
Com participa el ciutadà 

ELABORACIÓ APROVACIÓ EXECUCIÓ 

LIQUIDACIÓ + 
RENDIMENT 
DE COMPTES 

participació 

transparència 

PROCÉS PARTICIPATIU 
PAM 

INFORMACIÓ PÚBLICA 
ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ 
• Consell Econòmic i Social de 

Barcelona 
• Consell de Ciutat 
• Audiència pública 

• PRESSUPOST OBERT 
• WEB ESTRATÈGIA I FINANCES 

(GOVERN OBERT) 
• WEB TRANSPARÈNCIA 

Prova pilot 2017 Pressupost 
Participatiu Eixample i 

Gràcia 
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Web ESTRATÈGIA I FINANCES 
Portal general i principal d’informació de les finances 
municipals 

Webs dels pressupostos anuals 
Webs específiques de presentació, informació i 
documentació de cada pressupost anual 

Pressupost 2017 Pressupost 2015* 

www.bcn.cat/pressupostos2017   www.bcn.cat/pressupostos2015   www.bcn.cat/pressupostos2014 

Informació i documentació  
pressupostària i financera disponible al web  

http://ajuntament.barcelona.cat/
estrategiaifinances/ca 

Pressupost 2014 

* L’any 2016 es va prorrogar el pressupost inicial 2015 

Web Pressupost Obert 
Eina que facilita l'anàlisi comparatiu dels pressupostos 
executats amb l’inicial de l’any corrent i permet l’accés a 
dades pressupostaries amb en màxim nivell de detall 

http://ajuntament.barcelona.cat/e
strategiaifinances/pressupostobert
/ca/ 

http://www.bcn.cat/pressupostos2015
http://www.bcn.cat/pressupostos2014
http://www.bcn.cat/pressupostos2014
http://ajuntament.barcelona.cat/estrategiaifinances/ca
http://ajuntament.barcelona.cat/estrategiaifinances/ca
http://ajuntament.barcelona.cat/estrategiaifinances/ca
http://ajuntament.barcelona.cat/estrategiaifinances/pressupostobert/ca/
http://ajuntament.barcelona.cat/estrategiaifinances/pressupostobert/ca/
http://ajuntament.barcelona.cat/estrategiaifinances/pressupostobert/ca/


22/11/2018 


