
Pressupost Executiu



� EL PRESSUPOST EXECUTIU: SISTEMA, CICLE I EINES

� ELS INFORMES DE RESULTATS DE PROGRAMA: CONCEPTE, 
ESTRUCTURA, CONTINGUT  I GESTIÓ

� POSEM-NOS A PROVA
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ESTRUCTURA DE LA SESSIÓ FORMATIVA
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� El Pressupost Executiu és un sistema pressupostari que té per objecte

vincular les decisions d’assignació i gestió dels recursos amb l’estratègia

� Per estratègia s’entén les prioritats i els objectius que pretén aconseguir el

Govern de la ciutat

� L’estratègia municipal es concreta en el Marc Estratègic, el qual comprèn

el full de ruta del Govern per al mandat

� Els programes, subprogrames i projectes són els elements pressupostaris

que faciliten l’associació dels recursos amb l’estratègia

PRESSUPOST EXECUTIU: DEFINICIÓ

Pressupost Executiu
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MODEL DE PACTE ENTRE LA POLÍTICA I LA GESTIÓ I PRESSUPOST EXECUTIU

Pressupost Executiu



PRESSUPOST EXECUTIU: ORIENTACIÓ A RESULTATS

� Retribucions del personal

� Material d’oficina

� Subministres

� Menor nombre d’accidents de tràfic urbà

� Millor rendiment educatiu dels infants

� Major hàbit de fer esport de la ciutadania

D’una orientació de “comprar” recursos amb el pressupost...

A una de “comprar” resultats
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ESTRUCTURA PER PROGRAMES 
DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

ÀREA DE DESPESA (6)

POLÍTICA DE DESPESA (24)

GRUP DE PROGRAMA (67)

PROGRAMA (119)

SUBPROGRAMA (254)

Pel 2015 s’ha adaptat l’estructura per programes de 
l’Ajuntament a allò que estableix l’ordre ministerial 
apareguda en el mes de març de 2014.

Pressupost Executiu

Fixat per 

l’Estat

(alguns 

programes)

Fixat per 

l’AjBCN



• Programes: conjunt de béns, serveis i actuacions que tenen per finalitat
aconseguir uns resultats concrets. Són les unitats bàsiques d’assignació i seguiment
estratègic dels recursos pressupostaris. Els programes suposen el 4t dígit de la
classificació pressupostària per programes.

Ex: Neteja viària, Escoles bressol municipals, Promoció del comerç,...

• Subprogrames: desglossament dels programes en línies d’actuació o de
prestació de béns i serveis diferenciades dins dels programes. Els subprogrames
suposen el 5è dígit de la classificació pressupostària per programes.
Ex: Emprenedoria, Tractament de les drogaddicions, Centres per atenció de la gent gran,...

• Projectes: conjunt d’accions concretes de l’administració, programades i de caire
no recurrent, que compten amb un inici i un final identificat. Els projectes formen una
estructura pròpia (amb codificació pròpia).
Ex (projectes d’inversió): Biblioteca de St.Gervasi-Joan Maragall, Remodelació del Mercat de
Sants,...

PROGRAMES, SUBPROGRAMES I PROJECTES
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� Pressupost base � estimació per a la propera anualitat de les necessitats de despesa per tal de
produir un volum similar de béns i serveis en relació a un any base (normalment l’exercici corrent)
i fer front als compromisos i altres decisions que s’hagin pres amb anterioritat i que impacten en el
període pel qual es realitza l’estimació (fase d’elaboració del pressupost)

� Paquets de decisió � unitats de decisió pressupostària que suposen una variació quant a
polítiques públiques, és a dir, una variació de recursos envers el pressupost base. La suma dels
imports del pressupost base amb els imports dels paquets de decisió configura la proposta
pressupostària del sector/districte (fase d’elaboració del pressupost)

� Memòria de programa � Document que sintetitza l’estratègia associada i els resultats esperats
en relació els recursos assignats a cadascun dels programes pressupostaris (fase d’elaboració i
aprovació del pressupost)

� Informes de resultats del programa � Document que recull els acompliments i resultats
obtinguts per un programa un cop finalitzat l’exercici pressupostari (fase de liquidació del
pressupost)

PRESSUPOST EXECUTIU: CICLE I PRINCIPALS EINES
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PRESSUPOST EXECUTIU: CICLE I PRINCIPALS DOCUMENTS/EINES

Paquets de 
decisió

Anàlisi i 
avaluacions de 

programes

Memòries de 
programa

Elaboració i 
aprovació

Pressupost base

Límits de 
despesa

Pressupost Executiu
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MEMÒRIA DE PROGRAMA I INFORME DE RESULTATS DE PROGRAMA

Pressupost Executiu

Memòria de 

Programa (MP)

Informe de Resultats 

de Programa (IRP)

Equivalent / contrapartida en 

Liquidació

Equivalent / contrapartida en 

Liquidació

Pressupost 

inicial

Execució del 

pressupost

Pressupost 

liquidat

Allò previst (Pla) Allò realitzat (liquidat/executat)
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Memòria de 

Programa (MP)

Informe de Resultats 

de Programa (IRP)

Pressupost 

inicial

Execució del 

pressupost

Pressupost 

liquidat

� Com contribueixo a 

l’estratègia general?

� Què pretenc fer?

� Què pretenc assolir?

� Quins recursos tinc 

previstos?

� Què s’ha fet?

� Què s’ha assolit?

� Quins recursos s’han 

emprat?

� Què es creu que es pot 

fer per millorar?

Equivalent / contrapartida en 

Liquidació

Equivalent / contrapartida en 

Liquidació

Allò previst (Pla) Allò realitzat (liquidat/executat)

MEMÒRIA DE PROGRAMA I INFORME DE RESULTATS DE PROGRAMA
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INFORMES DE RESULTATS DE PROGRAMA (IRP): CONCEPTE

Pressupost Executiu

Definició � Document que recull els acompliments i resultats obtinguts per un programa un
cop finalitzat l’exercici pressupostari

� Suposa el reporting sistemàtic, tant en termes pressupostaris com d’acompliment, dels
programes pressupostaris.

� És la contrapartida a les memòries de programa:
o Les memòries expressen allò que es pretén fer i aconseguir amb els recursos assignats al corresponents programes.
o Els IRP informen d’allò realitzat i aconseguit amb els recursos finalment emprats/executats en el programa

� Els IRP tenen vocació de document pressupostari, amb la visió d’inclusió com annex dins
del Compte General de l’Ajuntament (memòria de costos i rendiments)

� Suposen un potencial element de transparència, d’igual forma que ho són actualment les
memòries de programa

� Els IRP tenen també vocació d’autoreflexió (a part d’informativa), cercant poder expressar
factors de millora que puguin ajudar a prendre millors decisions pressupostàries i
operatives futures

� Els IRP no són avaluacions, però aporten informació rellevant, però no única, per a l’anàlisi
pressupostari i la potencial realització d’avaluacions o exercicis de revisió



� Seguiment

� Reporting

� Avaluació

S’estan produint desviacions 

envers allò previst?

(durant l’execució)

S’han acomplert les actuacions i fites? 

Què s’ha fet i què s’ha aconseguit?

(un cop executat)

El programa ha estat efectiu? Per què? 

Com es pot millorar? 

(amb evidència empírica)

(un cop executat)

CONTROL/SEGUIMENT VS REPORTING VS AVALUACIÓ

Pressupost Executiu

15

Informes de Resultats de Programa com a 

reporting, amb inclusió de informació 

autovalorativa del corresponent gestor, 

però sense ser avaluacions exhaustives
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ESTRUCTURA DELS IRP: VISIÓ GENERAL (en format de publicació)

Pressupost Executiu

Camps indetificatius: Exercici, programa, orgànic i 
responsable

Contribució a objectius: objectius de ciutat vinculats al 
programa i objectius estratègics associats (amb % import)

Principals actuacions i productes realitzats (amb imports)

Indicadors: valors previstos i realitzats pel 2014 (i valors 

reals 2012 i 2013)

Apartats valoratius i reflexius sobre els resultats del 

programa :  

• Valoració dels resultats del programa
• Orientacions per a la millora dels resultats del 

programa

Informació econòmica del programa: ingressos per capítols, 
despeses per capítols, despeses per subprogrames i 
dotacions de personal

Anàlisi de l’execució del pressupost
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ESTRUCTURA DELS IRP: QUÈ CAL EMPLENAR (segur)?
Pressupost Executiu

Principal actuacions i productes realitzats: imports  
executats i, si cal, inclusió d’actuacions/productes

Indicadors: valors realitzats 2014, i si cal, valors previstos 
2014, valors reals 2012 i 2013 i definició d’indicadors (amb 
valors)

Valoració dels resultats del programa: camp de text a 
emplenar

Orientacions per a la millora dels resultats del programa: 

camp de text a emplenar

Anàlisi de l’execució del pressupost: camp de text a 
emplenar
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SISTEMA DE RECOLLIDA DELS INFORMES DE RESULTATS DE PROGRAMA

Pressupost Executiu

Aplicatiu Access
(IRP Pressupost Liquidat 2014)

IRP versió RPSD

IRP versió RPSD

IRP versió GP
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OPERACIONS DEL SECTOR/DTE PER LA RECOLLIDA DE DADES

Pressupost Executiu

Recepció 

FITXERS 

Generació 

de còpies

Recollida 

de còpies
Consolidació

Enviar a 

OMPE

Omplir/ 

Modificar

Remetre 

a RPSD

� Manteniment 

gestors

� Assignació gestors

� Copia en directori

� Revisió i modificació, 

si s’escau

� XX_IRP14_G”Àlies”.accde

� Revisió i 

modificació final

� Control 

d’arribada

� Fitxer XX_Resultats de 
Programa MP2014.accde

� XX_IRP14_G”Àlies”.accde
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IRP (Versió RPSD): OPCIONS INICIALS DE L’APLICACIÓ

Pressupost Executiu

Llistat d’Informes de 

resultats de programes

Relació dels Informes de 

resultats de programa  assignats 

al  sector/districte. 

Inclou totes les memòries  de 

programa que van ser  omplertes 

i remeses a la OMPE dins del 

procés d’elaboració del 

Pressupost 2014 i a aquelles que, 

malgrat a que havien estat 

assignades, no es van poder 

complimentar (bé per manca 

d’emplenament inicial o bé per 

dotació pressupostària atorgada 

durant la fase d’execució)

Operacions

Informes

Identificador de versió
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IRP (Versió RPSD): GENERACIÓ DE CÒPIES PER ALS GESTORS

Pressupost Executiu

1.- Declaració de gestors

Relació de tots els 

responsables de programes 

als que se’ls hi enviarà les 

còpies dels formularis per 

que els omplin . El nom ha 

de ser un àlies , sense 

espais ni caràcters 

estranys, fàcilment 

identificable.

Incorpora també dos 

camps de data pel control 

del lliurament i del retorn 

de les còpies.

2.- Assignació de gestors

Pre-assignats, però modificables. Cal procurar que tots els IRP tinguin 

un gestor i que no hagin gestors sense IRP.

Llistats de control d’assignacions i de 

lliurament de còpies (auxiliar)

3.- Generació de còpies

Crearà un fitxer Access 

reduït per cadascun dels 

gestors, amb la informació 

de les memòries que té 

assignades.
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IRP (Versió GP): OMPLIMENT DE DADES 

Pressupost Executiu

Distribució

Cadascun dels fitxers generats 
automàticament es lliuren  per 
correu als  gestors encarregats 
de complertar els informes de 

resultats dels programes.

Gestor 1

Gestor 2

Gestor 3

…………..

Gestor n

Llista de programes assignats

Ompliment  dels 

informes

Els gestors destinataris del 
sector/districte ha de 
completar els  informes de 
resultats de programa que 
li correspon

Identificador de versió



23

IRP: CAMPS IDENTIFICATIUS

Pressupost Executiu

En principi en aquests apartats no cal emplenar res, si ja en la corresponent memòria de 

programa es van emplenar els diferents camps. En cas contrari, si que cal emplenar els 

camps de “responsable”, “finalitat”, “població objectiu” i “descripció”.

V_XXX

Tornar a 

l’anterior

Cerca

controls de recerca i navegació
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IRP: CONTRIBUCIÓ A OBJECTIUS

Pressupost Executiu

En principi en aquests apartats no caldria emplenar res, si ja en la corresponent memòria

de programa es van emplenar els diferents camps.
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IRP: PRINCIPALS ACTUACIONS I PRODUCTES REALITZATS

Pressupost Executiu

Introduir els imports finalment executats en 

les actuacions/productes definits.

Si no s’han realitzat finalment posar “0”

Si no es van definir actuacions/productes destacats o 

bé es vol incloure alguna actuació/ producte 

addicional finalment realitzat, es pot fer mitjançant 

aquest camp específic. 

Cal proporcionar un nom curt i intuïtiu, així com el 

corresponent import estimat de despesa

Actuacions/productes i imports informats 

a les memòries de programa 2014
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IRP: INDICADORS

Pressupost Executiu

Pels indicadors definits, és imprescindible 

informar el valor real dels anys 2014 i 2013. 

Si el valor real 2012 no estava ja informat a la 

memòria de programa, cal informar-lo.

Tanmateix, si l’indicador definit no tenia 

previsió 2014 en la memòria de programa, es 

pot informar d’aquest valor en el IRP.

Indicadors i valors definits a les 

Memòries de Programa 2014

Si no es van definir indicadors o bé es vol 

afegir algun d’addicional als que es van 

concretar a les memòries de programa, es 

pot fer en aquells espais que es troben 

amb un valor/nom de “0” (és a dir, buits).

Per aquells indicadors que es defineixin 

en el IRP i que siguin addicionals als de les 

memòries de programa 2014, cal informar 

el seu nom, unitat de mesura i 

corresponents valors



RECORDATORI ESPECIAL: INDICADORS (tipologies)

27

Pressupost Executiu

� Recursos ( Inputs ): Fa referència a la mesura del volum, condicions i altres elements dels
recursos (físics/materials, financers,..) que “consumeix” o “utilitza” el programa per a la realització
dels béns i serveix que aquest comprèn.

� Productes ( Outputs ): Fa referència a la mesura de la quantitat, cobertura i altres
elements dels béns i serveis finalitzats prestats dins el marc del programa. És a dir, aquests
indicadors mesuren la “producció” de béns i serveis del programa

� Resultats/Impactes ( Outcomes): Mesures dels resultats, impactes o efectes produïts,
principalment o en part, pels béns i serveis realitzats del programa. És a dir, aquests indicadors
mesuren els efectes de la “producció” del programa.

� Eficiència: Mesura, en unitats monetàries o físiques, de la relació entre la magnitud dels
recursos utilitzats i la producció realitzada (o inclús també amb els resultats o impactes assolits)

� Qualitat: Mesura en termes d’estàndards de qualitat o de satisfacció dels usuaris en relació
als productes o els recursos del programa.



� Rellevant

� Fàcil d’entendre i de valorar (clar)

� Comparable

� Verificable

� Cost-efectiu

� No ambigu 

� Sensible a la gestió

� Disponible a temps

� Evitar incentius perversos

Els indicadors, per ser robustos i útils per la gestió per resultats i la pressupostació

orientada a prioritats i resultats cal que compleixin en gran part (amb la totalitat és 

molt difícil) amb els següents requisits tècnics:

RECORDATORI ESPECIAL: INDICADORS (requisits tècnics)
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� Definir un conjunt reduït d’indicadors clau

� Indicadors que mesurin els aspectes més destacats del programa , 
principalment (de major a menor rellevància):
� Resultats/impactes
� “Producció” dels principals béns i serveis del programa (volum i % de cobertura de la 

demanda) i eficiència i qualitat

� Els indicadors han de permetre respondre a les preguntes: 
� “Com va el programa”? El programa està acomplint els objectius als quals contribueix i es 

vincula? : és a dir, ser rellevants per a valorar l’acompliment del prog rama envers els 
objectius als quals serveix

� Els valors fita dels indicadors han de ser numèrics i concrets , i cal evitar fixar 
fites en termes de % de variació envers períodes anteriors

� Els valors dels indicadors que es defineixin han de poder ser disponibles per a 
poder facilitar l’anàlisi i la presa de decisions

RECORDATORI ESPECIAL: INDICADORS (recomanacions)
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IRP: VALORACIÓ DE RESULTATS I ORIENTACIONS DE MILLORA

Pressupost Executiu

Valoració de resultats

Camp de text lliure on el corresponent gestor o 

responsable del programa realitza una valoració 

global dels resultats obtinguts pel programa (ha tingut 

un bon acompliment? Per què? Quins resultats 

destacats s’han aconseguit?).

Aquesta valoració ha d’anar orientada a relatar, de 

manera resumida, els principals resultats (serveis 

realitzats, cobertura dels serveis, impactes,..) 

obtinguts per part del programa a l’exercici 2014. La 

valoració ha de ser congruent amb els valors 

d’indicadors informats i amb allò explicat a “Anàlisi de 

l’execució del pressupost”

Aquesta valoració també pot fer alguna referència 

breu, si cal, a aspectes interns o externs que hagin 

afectat molt notablement l’acompliment del 

programa.

Orientacions de millora

Aquest és un camp de text lliure on el corresponent gestor o responsable del programa posa de manifest possibles accions o 

orientacions per tal de millorar els resultats del programa (què es pot fer per millorar els resultats?). Aquest apartat ha de ser 

congruent amb l’apartat de “Valoració de resultats”.

Aquestes accions o orientacions poden fer referència a diferents aspectes com ara la necessitat  de reorganitzar o reformar el 

programa, derivar recursos de serveis inefectius a altres més efectius, possibles estalvis per eficiència, .... així com també 

l’esment de noves o majors accions o projectes que poden contribuir a millorar els resultats del programa.

La redacció 

d’aquests 

camps ha de ser 

breu i 

sintètica!!
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IRP: DADES ECONÒMIQUES

Pressupost Executiu

En els camps relatius a les dades econòmiques no cal emplenar res. En els corresponents IRP s’han 

carregat les dades d’execució del pressupost 2014 d’ingressos i despeses del corresponent programa
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IRP: ANÀLISI DE L’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

Pressupost Executiu

Anàlisi de l’execució del pressupost

Camp de text lliure on el corresponent gestor o 

responsable del programa relata, de forma breu i 

sintètica, l’execució pressupostària que ha tingut el 

corresponent programa.

En aquesta explicació, cal posar èmfasi en l’explicació 

del grau d’execució d’ingressos (si n’hi ha) i de 

despeses (per què alta o baixa execució 

pressupostària?), així com les modificacions 

pressupostàries (diferència entre els crèdits definitius 

i els crèdits inicials) (quines importants modificacions 

s’han fet i per què?) que el programa hagi pogut 

rebre. 

L’explicació de l’execució del pressupost ha de ser 

congruent amb allò informat a la “Valoració dels 

resultats del programa”.

Control de finalització

Quan tots els camps necessaris de l’informe de resultats 

de programa han estat informats cal assenyalar la casella 

de control de finalització. Així tindrem un registre de 

quins informes s’han finalitzat i de quins encara hi falten 

dades.

La redacció d’aquest 

camp ha de ser breu 

i sintètica!!
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IRP (Versió RPSD): DETALL DE DESPESES

Pressupost Executiu

Només a la versió V_RPSD (per als responsables pressupostaris del sector/districte), s’informa de la 

distribució de despeses per subprogrames i capítols. A aquesta pestanya no s’ha de modificar res.
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IRP: RECOPILACIÓ I AGREGACIÓ DE FITXERS OMPLERTS

Pressupost Executiu

Gestor 1

Gestor 2

Gestor 3

…………..

Gestor n

2.- Agregació de còpies

Procés intern que  incorpora les  
dades dels fitxers enviats pels  
gestors  dels programes  a la base 
de dades  total de IRP.

Un cop recopilats els arxius 
parcials dels gestors de 
programa no es por tornar a 
generar còpies per a distribuir, 
per que reescriuríem les dades 
inicials i esborraríem les ja 
informades. Es aconsellable 
guardar una còpia de seguretat! 

1.- Recopilació

Un cop complimentats, els gestors de programa 
remetran els fitxers de dades  als  responsables 
pressupostaris dels sectors/districtes. Aquests els 
guardaran  en el mateix directori  (o un amb la 
mateixa estructura) on es van  guardar 
automàticament les còpies distribuïdes. No es pot 

canviar els noms dels arxius.
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IRP: CONSOLIDACIÓ DELS INFORMES

Pressupost Executiu

3.- Consolidació

S’esborraran totes les dades inicials 

subministrades per l’OMPE i es carregaran les 

que han modificat els  gestors de programa. 

Per seguretat, el programa demanarà  la 

confirmació de les modificacions de les taules 

de dades.

Al finalitzar el procediment es pot tornar al 

menú inicial i consultar els informes 

complimentats.

Reset

El sistema tornarà a mostrar les 

dades inicials subministrades per 

la OMPE. S’esborraran totes les 

modificacions posteriors, si  hi 

ha hagut alguna.
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IRP: ALGUNES CONSIDERACIONS

Pressupost Executiu



Posem -nos a prova!!
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IRP: PRINCIPALS ACTUACIONS I PRODUCTES REALITZATS

Pressupost Executiu

Quines actuacions/productes semblen més correctament concretades/definides?

Nom de l’actuació/producte Import

- Desenvolupament del programa 1.475.500,00

- Desenvolupament del PdRHiO --

- Servei de reforç educatiu per infants en risc d’exclusió --

- Festa major del districte 250.000,00



Nom de l’actuació/producte Import

- Desenvolupament del programa 1.475.500,00

- Desenvolupament del PdRHiO --

- Servei de reforç educatiu per infants en risc d’exclusió --

- Festa major del districte 250.000,00
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IRP: PRINCIPALS ACTUACIONS I PRODUCTES REALITZATS

Pressupost Executiu

Quines actuacions/productes semblen més correctament concretades/definides?

Descriu un producte o actuació concret, amb una denominació entenedora, que suposa un 

element rellevant dins del corresponent programa i que es facilita l’estimació del seu import 

Descriu un producte/actuació concret, amb una denominació entenedora, suposa un element 

rellevant dins del corresponent programa, però no es facilita l’estimació del seu import 

No especifica un producte/actuació concret, amb una denominació no entenedora i no es facilita 

l’estimació del seu import 

No especifica un producte/actuació concret, amb una denominació no entenedora, tanmateix es 

facilita l’estimació del seu import
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IRP: INDICADORS

Pressupost Executiu

Quina de les següents opcions et sembla que es tracta d’un indicador més rellevant?
(Programa de Suport a l’emprenedoria, l’empresa i l’ocupació)

Indicador

- Nº de tècnics laborals i assessors a l’Oficina d’Atenció a l’Empresa

- Nº de persones ateses en programes d’inserció laboral per a persones en risc d’exclusió

- Milions d’euros de finançament aixecats per a finançar iniciatives empresarials

-
% de persones aturades que troben feina al cap de 6 mesos després de passar dels serveis d’ocupació de 

Barcelona Activa
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IRP: INDICADORS

Pressupost Executiu

Quina de les següents opcions et sembla que es tracta d’un indicador més rellevant?
(Programa de Suport a l’emprenedoria, l’empresa i l’ocupació)

Indicador

- Nº de tècnics laborals i assessors a l’Oficina d’Atenció a l’Empresa

- Nº de persones ateses en programes d’inserció laboral per a persones en risc d’exclusió

- Milions d’euros de finançament aixecats per a finançar iniciatives empresarials

-
% de persones aturades que troben feina al cap de 6 mesos després de passar dels serveis d’ocupació de 

Barcelona Activa

Especifica un dels principals inputs del programa, però no esdevé una mesura rellevant per a la 

mesura de l’acompliment del programa

Suposa un indicadors de resultats que explicita l’impacte i efectivitat dels serveis que 

contribueixen a un dels principals propòsits del programa (segurament el principal)

Suposa un indicadors de resultats que explicita l’impacte en un àmbit destacat d’actuació del 

programa.

Quantifica el volum de producció d’un servei destacat rellevant dins del programa. Aquest 

indicador és rellevant, però menys que els de resultats, que indiquen l’efectivitat dels serveis. 
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Pressupost Executiu

IRP: INDICADORS

De quins tipus d’indicadors són els que es mostren a continuació?

Indicador

- Cost per tona de residu recollit

- Nombre d’equipaments esportius municipals

- % de cobertura de la demanda (sol·licituds) del servei d’atenció domiciliària

- Taxa de graduació en l’Educació Secundària Obligatòria (ESO)

- Puntuació en la valoració de satisfacció dels visitants als museus municipals
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Pressupost Executiu

IRP: INDICADORS

De quins tipus d’indicadors són els que es mostren a continuació?

Indicador

- Cost per tona de residu recollit

- Nombre d’equipaments esportius municipals

- % de cobertura de la demanda (sol·licituds) del servei d’atenció domiciliària

- Taxa de graduació en l’Educació Secundària Obligatòria (ESO)

- Puntuació en la valoració de satisfacció dels visitants als museus municipals

Eficiència

Recursos (Input)

Producte (Output)

Resultats (Outcome)

Qualitat
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IRP: VALORACIÓ DE RESULTATS

Pressupost Executiu

Quina de les següents opcions et sembla que és més correcta?

El programa ha mostrat un acompliment globalment satisfactori, tal i com mostren en termes 

generals els seus indicadors (especialment els més rellevants (3, 4 i 5)). S’han pogut 

desenvolupar correctament la totalitat de les accions i serveis plantejats, atenent inclús més 

persones d’allò inicialment en els serveis A i B (indicadors 1 i 2), superant lleugerament la 

cobertura de la demanda de serveis inicialment prevista (indicador 3 i 4). Tal i com mostra 

l’indicador de resultats XXXX (indicador 5), els serveis prestats han tingut un impacte positiu 

en la millora del benestar dels corresponents usuaris, superant allò previst i en línia amb la 

major producció de serveis realitzada. D’altra banda, finalment en el servei C no s’ha 

acomplert amb el volum de visitants previstos inicialment, malgrat la companya de difusió 

realitzada, no acomplint així la fita inicialment plantejada (indicador 6).

El programa mostra un resultats molt positius ja que els valors del tots els indicadors han 

assolit o superat en escreix les previsions inicials. Acompliment positiu del programa.

Valora i descriu l’acompliment 

del programa, de forma 

congruent amb els indicadors, 

les actuacions/productes i 

l’execució del pressupost

No es fa esment de forma 

descriptiva del per què de la 

valoració de l’acompliment del 

programa i no s’aporta 

informació concreta i 

explicativa.

Exemple molt genèric, però 
l’important és que es valori i 
s’argumenti l’acompliment 
del programa
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IRP: ORIENTACIONS DE MILLORA

Pressupost Executiu

Quina de les següents opcions et sembla que és més correcta?

El programa per tal de millorar el seu acompliment necessita poder comptar amb més 

recursos. Amb més recursos podrà atendre a més usuaris en els seus diferents serveis.

El programa, tot i mostrar un acompliment positiu, té marge de millora quant als seus 

resultats. Des de les unitats gestores s’ha observat un funcionament molt efectiu dels serveis 

A i B quant a l’acompliment dels objectius als quals contribueix el programa, pels quals es 

podria proposar expansionar els seu volum (atendre a més part de la població), i per tant, els 

recursos en els propers pressupostos. D’altra banda, en la implementació del servei C (un 

servei nou) s’han observat aspectes millorables que seran corregits al llarg del present 

exercici. Els altres serveis/accions de què es composa el programa estan essent valorats 

actualment per tal de veure si es continuen prestant o bé es reestructuren o s’eliminen. 

Tanmateix, per fer front millor a les creixents necessitats a què fa front el programa davant de 

la situació X del col·lectiu Z, es considera adient poder desenvolupar nous projectes/serveis 

en relació a ...

No s’esmenten possibles canvis 

interns del programa per a la 

millora de resultats. L’única 

millora plantejada és 

incrementar els recursos, sense 

tampoc explicar o justificar la 

seva raó o hipòtesi.

Exemple molt genèric, però l’important és poder aportar idees d’accions 
o canvis que permetin millorar els resultats del programa

S’hi contenen idees o 

orientacions envers les quals es 

podrien millorar els resultats 

del programa 
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IRP: ANÀLISI DE L’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

Pressupost Executiu

Quina de les següents opcions et sembla que és més correcta?

El pressupost del programa ha mostrat una execució del 98% dels crèdits definitius, amb una 

execució del 100% en les despeses de capítol 1, del 97% en les despeses de capítol 2 i d’un 

93% en les despeses de capítol 4. No s’han previst ni liquidat ingressos associats directament 

en aquest  programa.

El pressupost del programa mostra un elevat grau d’execució en les seves despeses (97%), 

reflectint pressupostàriament l’elevat grau de prestació de serveis mostrat en els indicadors. 

Cal fer esment que durant el transcurs de l’exercici es va realitzar una important modificació 

de crèdit, incrementant notablement les despeses de capítol 4, a fi de dotar una convocatòria 

d’ajuts per a ...... Degut als terminis de tramitació d’aquests ajuts, la seva convocatòria va 

poder ser efectiva a partir del mes de setembre, fet que explica que sol s‘hagi pogut concedir 

durant el 2014 el 70% dels imports dotats. Aquest fet ha explicat en gran part la moderada 

execució de les despeses de capítol 4 (80%).
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IRP: ANÀLISI DE L’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

Pressupost Executiu

Quina de les següents opcions et sembla que és més correcta?

El pressupost del programa ha mostrat una execució del 98% dels crèdits definitius, amb una 

execució del 100% en les despeses de capítol 1, del 97% en les despeses de capítol 2 i d’un 

93% en les despeses de capítol 4. No s’han previst ni liquidat ingressos associats directament 

en aquest  programa.

El pressupost del programa mostra un elevat grau d’execució en les seves despeses (97%), 

reflectint pressupostàriament l’elevat grau de prestació de serveis mostrat en els indicadors. 

Cal fer esment que durant el transcurs de l’exercici es va realitzar una important modificació 

de crèdit, incrementant notablement les despeses de capítol 4, a fi de dotar una convocatòria 

d’ajuts per a ...... Degut als terminis de tramitació d’aquests ajuts, la seva convocatòria va 

poder ser efectiva a partir del mes de setembre, fet que explica que sol s‘hagi pogut concedir 

durant el 2014 el 70% dels imports dotats. Aquest fet ha explicat en gran part la moderada 

execució de les despeses de capítol 4 (80%).

Exemple molt genèric, però l’important és poder donar informació que permeti entendre 
les causes del grau d’execució i de les modificacions pressupostàries del programa

Es tracta d’un mer esment dels 

% d’execució del pressupost. No 

s’expliquen les causes ni el seu 

per què. No aporta valor afegit.

Es descriu l’execució en termes 

general i s’expliciten les raons 

que permeten entendre el seu 

grau d’execució i les 

modificacions pressupostàries 

realitzades. 




