
Ajuntament .•. de Barcelona 

Agencia Local d 'Energia de Barcelona 

Informe de la liquida ció del pressupost 
de l'exercici 2016 

1. Normativa d'aplicaCÍó 
2. ModificaCÍons de pressupost 
3. Estat d'execuCÍó del Pressupost 
4. Resultat pressupostari 

INTERVENCIÓ 

5. Avaluació del compliment de I'objectiu d'estbilitat pressupostaria 
6. Romanent de tresoreria 
7. Romanents decredit 

1. ~ORMATIVA D'APLICACIÓ 

Es troba recollida en els següents textos legal s i reglamentaris: 

Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Regim Local, amb les modificaCÍons 
introduides per la Llei 27/2013 de 27 de desembre, de raCÍonalització i sostenibilitat de 
l' Administració Local. 

Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de mare; pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals (artieles 191 a 193). 

Reglament Pressupostari (RP), aprovat pel Reial Decret 500/90 de 20 d'abril (artieles 89 a 
105). 

Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, aprovada per Ordre HAP/1781/2013 de 
20 de setembre. 

Llei 40/2015 d'l d'octubre, de Regim Jurídic del Sector Público 

Llei Org~nica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera, amb 
les modificacions introduides per la Llei Organica 9/2013 de 20 de desembre, de control dei 
deute comercial en el sector público 

Reial Decret 1463/2007 de 2 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament 
de la Llei d'estabilitat pressupostaria, en la seva aplicació a les entitats locals. 

La liquidació haura de formar part integrant del Compte General que, d'acord amb I'artiele 10.2.d) 
deis estatuts, haura de ser aprovat per l' Assemblea General del Consorcio 
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2. MODIFICACIONS DE PRESSUPOST 

Durant l' any 2016 el Consorci ha realitzat les següents modificacions del pressupost: 

01/01/2016 Pressupost inicial 1.038.973,45 
GC Generacions de Credit 268.966,95 

TFR- Transferencies de credit - baixa -65.370,00 
TFR+ Trans ferencies de credit - alta 65.370,00 

31/12/2016 Pressupost final 1.307.940,40 

Segons estableixen els articles 40.2 i 43.2 del RD 500/1990, la tramitació deIs expedients de 
transferencies de credit i generacions de credit hauran de regular se en les bases d'execució del 
pressupost. 

D'acord amb el que es regula a la base d'execució sisena del pressupost de l'Agencia, les 
generacions i les transferencies de credit han estat aprovades per la Directora-Gerent del Consorcio 

3. ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 

El grau de realització del Pressupost a 31 de desembre ha estat el següent: 

Ingressos Previsió inicial Previsió 
(1) deímitiva (2) 

%2/1 Drets nets (3) %3/2 Recapt.t 
Uquid(4) 

%4/3 Pendent % 5/4 
cobrament (5) 

Operacions corrents 1.038.933,45 1.116.900,40 7,50% 1.118.384,73 100,13% 1.118.139,45 99,98% 245,28 0,02% 
3. Taxes i altres ingressos 20,00 20,00 7,64 38,20% 7,64 100,00% 
4. T ransf. corren t s 1.038.903,45 LlI6.870,40 7,50% 1.117.075,68 100,02% 1.I16.830,40 99,98% 245,28 0,02% 
5, Ingressos patrimonials 10,00 10,00 1.3 O 1,41 > 1.000,00% 1.301,41 100,00% 
Operacions de capital 
6. Alienació dinv . reals 
7. Transf. de c.pital 

TOT AL INGRESSOS 

Despeses 

40,00 
10,00 
30,00 

1.038.973,45 

191.040,00 >1.000,00% 
191.010,00 > 1.000,00% 

30,00 
1.307.940,40 25,89% 

Credits inicials Credits %2/1 
(1) deílllitius (2) 

118.094,91 
118.094,91 

1.236.479,64 

Obligacions 
reconegudes (3) 

Operacions corrents 1.038.923,45 1.116.890,40 7,50% 970.244,36 
1. Despeses de personal 710.417,96 723.014,91 1,77% 627.571,75 
2. Despeses béns i serveis 328.475,49 393.845,49 19,90% 342.672,61 
3. Despeses financeres 
4. Transf. corrents 
Operacions de capital 
6. Inversions reals 
7. T ransf. de capital 

TOT AL, DESPESES 

10,00 
20,00 

10,00 
20,00 

50,00 191.050,00 >1.000,00% 118.094,91 
40,00 191.040,00 >1 .000,00% 118.094,91 
10,00 10,00 

1.038.973,45 1.307.940,40 25,89% 1.088.339,27 

61,82% 26.768,83 22,67% 
61,83% 26.768,83 22,67% 

94,54% 1.144.908,28 92,59% 

%3/2 
Pagaments 
Iíquids (4) 

%4/3 

91.326,08 77,33% 
91.326,08 77,33% 

91.571,36 7,41% 

Pendent 
p.gament (5) 

%5/4 

86,87% 885.177,29 91,23% 85.067,07 8,77% 
86,80% 627.571,75 100,00% 
87,01% 257 .605,54 75,18% 85.067,07 24,82% 

61,81 % 53.443,40 45,25% 64.651,51 54,75% 
61,82% 53.443,40 45,25% 64.651,51 54,75% 

83,21% 938.620,69 86,24% 149.718,58 13,76% 

• El Pressupost inicial s'ha incrementat en prop del 26% degut a l'aportació extraordinaria de 
l' Ajuntament de Barcelona pe1s costos que es deriven de la sentencia TSJC 1001/2015 i a les 
inversions a realitzar per compte de l' Ajuntament de Barcelona, que no es doten en el 
pressupost inicial i no figuren en el pressupost fins que l' Ajuntament no efectua l' encalTec 
cOlTesponen i comptabilitza el compromís de despesa a favor del Consorcio 
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• El grau de realització de les operacions corrents és molt elevat. Així s'han reconegut drets per 
sobre de les previsions definitives i s'han reconegut obligacions per prop del 87 % deIs credits 
definitius. 

• En relació al pressupost d'ingressos s'han liquidat drets per un 94,5 % de la previsió definitiva, 
deis quals s'ha cobrat el 92,6 %. 

• Pel que fa al pressupost de despeses s'han reconegut obligacions per un 83,2 % del credits 
definitius, de les quals s'ha pagat el 86,2 %. 

3.1 ESTAT D'INGRESSOS 

L'Estat d'ingressos de la liquidació del pressupost de l'Agencia a 31 de desembre de 2016, és el 
següent: 

2016 2015 
Drets liquidats 

Import % ImI!ort % Difereucia % 

Operacions corrents 1.118.384,73 90,45% 1.061.680,40 47,77% 56.704,33 5,34% 
l. Impostos directes 
3. Taxes i altres ingressos 7,64 0,00% 1.890,44 0,09% -1.882,80 -99,60% 
4. Transf. corrents 1.117.075,68 90,34% 1.058.985,96 47,65% 58.089,72 5,49% 
5. Ingressos patrimonials 1.301,41 0,11% 804,00 0,04% 497 ,41 61,87% 
Operacions de capital 118.094,91 9,55% 1.160.743,63 52,23% -1.042.648,72 -89,83% 
6. Alienació d'inv. reals 118.094,91 9,55% 1.160.743 ,63 52.23% -1.042.648 ,72 -89.83% 

TOTAL INGRESSOS 1.236.479,64 100,00% 2.222.424,03 100,00% -985.944,39 -44,36% 

• Respecte I'any anterior, els ingressos han disminult en més del 44 % degut al descens de les 
inversions per compte de l' Ajuntament. 

• EIs ingressos del Consorci provenen de les transferencies corrents (90,34 %) i de les inversions 
per compte de l' Ajuntament (9,55 %). Les transferencies corrents són aportades per les entitats 
següents: 

Transferencies corrents 2016 2015 
Ingressos Import % Import 0/. Diferencia % 

Ajootament de Barcelona 1.086.724,68 97,28% 1.008.512,45 95,23% 78.212,23 107,76% 
Área Metropolitana de BeN 30.351,00 2,72% 30.351,00 2,87% 100,00% 
Unió Europea 20.122,51 1,90% -20.122,51 -100,00% 

Total 1.117.075,68 100,00% 1.058.985,96 100,00% 58.089,72 105,49% 

L'increment de les transferencies de l'Ajuntament prové de l'aportació extraordinaria per fer 
front a les despeses derivades de la sentencia del TSJC 100112015 que determinava el caracter 
consolidable de 1 'increment de l' 1 % de la massa salarial previst en les Lleis de Pressupostos 
Generals de l'Estat dels anys 2007 i 2008. 

Aquesta Intervenció no té coneixement del programa anual de les aportacions deIs ens 
consorciats (artiele 25 \letra a) deis estatuts de l' Agencia). 
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3.2 ESTAT DE DESPESES 

2016 2015 
ObligacioDs reconegudes 

Import % Import 0/0 Diferencia 0/0 

OperacioDs corrents 970.244,36 89,15% 956.220,49 44,81% 14.023,87 1,47% 
1. Despeses de personal 627.571,75 57,66% 569.747,45 26,70% 57.824,30 10,15% 
2. Despeses béns i serveis 342.672,61 31,49% 386.473,04 18,11% . -43.800,43 -11,33% 
Operacions de capital 118.094,91 10,85% 1.177.732,03 55,19% -1.059.637,12 -89,97% 
6. In versions reals 118.094,91 10,85% 1.177.732,03 55,19% -1.059.637,12 -89,97% 

roTAL DEN PESES 1.088.339,27 100,00% 2.133.952,52 100,00% -1.045.613,25 -49,00% 

• Les despeses de capital (inversions per compte de l' Aj untament) representen prop del 11 %. 
Respecte a les depeses corrents, les més importants són les de personal (57,7 %) i les despeses 
en béns i servei~ (31,5 %). 

• En relació a I'any anterior, les despeses corrents s'incrementen en un 1,5 %, mentre que la les 
de capital disminueixen en prop del 90 %, el que suposa un decrement total del 49,0 %. 

• L'increment del capítol primer és degut al següent: 
• Increment de l' 1 % d' acord amb el que disposa l' artic1e 19.2 de la Llei 48/2015 de 29 

d'octubre de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2016. 
• Retom de part de la paga extraordinaria del mes de desembre de 2012. 
• Pagament de les despeses derivades de la sentencia del TSJC 100112015. 
• Increment de les retribucions de la Directora-Gerent aprovades per decret de Presidencia. 
• Venciment de períodes que donen dret a una major retribució per antiguitat. 

4. RESUL T AT PRESSUPOST ARI 

Aquest estat ens informa del superavit o deficit de financ,;ament, és a dir, la capacitat o necessitat de 
financ,;ament de ('ens generada per les operacions pressupostaries de l'exercici. 

~ULTATP~SUPOSTARI 2016 2015 % wriació 

+ Drets reconeguts nets 1.236.479,64 2.222.424,03 -44,36% 
- Obligacions reconegudes netes -1.088.339,27 -2.133.952,52 -49,00% 
Operacions no tinanceres (cap. 1 al 7) 148.140,37 88.471,51 67,44% 
+ Drets reconeguts nets 0,00 0,00 
- Obligacions reconegudes netes 0,00 0,00 
Operacions tinanceres (cap. 8 i 9) 0,00 0,00 

Resultat press,!postari de I'exercici 148.140,37 88.471 ,51 67,44% 
+ Desp. finanr;:ades amb rom líquid de tresoreria 0,00 0,00 
+ Desviacions de finanr;:ament negatives de l'exercici - 0,00 
- Desviacions de finanr;:ament positives de l'exercici - 20.122,51 

Total Ajustaments 0,00 -20.122,51 -100,00% 
~ULTATP~SUPOSTARIAJUSTAT 148.140.37 68.349,00 116,74% 
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Les obligacions reconegudes han disminult per sobre deIs drets liquidats, el que ha suposat un 
increment del resultat pressupostari de més del 67 %. El resultat pressupostari ajustat és de 
148.140,37€. 

5. AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÁRIA 

L'article 16.2 del RD 1463/2007 de 2 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de 
desenvolupament de la Llei d'estabilitat pressuposUtria, en la seva aplicació a les entitats loca1s, 
estableix que: "la Intervención local elevará al Pleno un informe sobre el cumplimiento del objetivo 
de estabilidad de la propia entidad local y de sus organismos y entidades dependientes. El informe 
se emitirá con carácter independiente y se incorporará a los previstos en los artículos 168.4, 177.2 Y 
191.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, referidos 
respectivamente, a la aprobación del presupuesto general, a sus modificaciones y a su liquidación". 

Objectiu d estabilitat pressupostaria 

L'article 3 de la Llei Organica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostaria i sostenibilitat 
financera, estableix que: "1. La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás 
actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito 
de aplicación de esta Ley se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la 
normativa europea. 
2. Se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación de 
equilibrio o de superávit estructural". 

La instrumentació del principi d'estabilitat pressupostana es realitza a l'article 11 de la mateixa 
norma, en el que es posa de manifest que ''para el cálculo del déficit estructural se aplicará la 
metodología utilizada por la Comisión Europea en el marco de la normativa de estabilidad 
presupuestaria" . 

La capacitat de financ;:ament en termes de comptabilitat nacional es determina a partir de la 
diferencia entre els ingressos i les despeses no financeres (capítols 1 a 7 del pressupost deIs 
consorcis), aplicant posteriorment els ajustaments necessaris per tal de convertir les magnituds 
pressupostanes als termes previstos en el SECo 

Per determinar els ajustaments a realitzar sobre els imports pressupostaris, s'ha tin~t en compte el 
"Manual de cálculo del déficit en contabilidad nacional adaptado a las entidades locales", elaborat 
per la Intervenció General de l' Administració de 1 'Estat. 

Determinació de la capacitat de financ;:ament del Consorci: 

Drets reconeguts (Caps. 1 a 7) 
Obligacions reconegudes (Caps. 1 a 7) 

Diferencia 

1.236.479,64 
1.088.339,27 

148.140,37 

En el cas de l'Agencia Local d'Energia no cal efectuar cap ajustament, ja que la magnitud 
pressupostaria de l' Agencia coincideix amb els criteris SEC, i per tánt té una capacitat de 
financ;:ament de 148.l40,37 euros. 
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Pel que fa al compliment de la regla de despesa i dellímit de la despesa no financera previstos als 
artic\es 12 i 30 de la Llei Orgfmica 2/2012, d'estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera 
seran objecte d'analisi a l 'informe de la Intervenció General de l'Ajuntament de Barcelona rehltiu a 
l'aprovació de la Iiquidació del Pressupost general de la corporació, on es presentara en termes 
consolidats d'acord amb els criteris SECo 

6. ROMANENT DE TRESORERIA 

El romanent de tresoreria és un estat que informa sobre la liquidesa financera de I'entitat, amb una 
transcendencia financera ilegal. 

ROMANENT DE ~ORFRIA 2016 2015 Diferencia 
(+) Fons Iíquids 1.168.744,64 1.027.877,97 140.866,67 
(+) Drets pendents de cobrament 91.571,36 70.706,35 20.865,01 

(+) del Pressupost corrent 91.571,36 70.706,35 20.865,01 
(+) deis Pressupostos tancats 0,00 0,00 0,00 
(+) d'operacions no pressupostanes 0,00 0,00 0,00 

(-) Obligacions pendents de pagament 206.654,57 193.063,26 13.591,31 
(+) del Pressupost corrent 149.718,58 118.558,65 31.159,93 
(+) deis Pressupostos tancats 0,00 0,00 0,00 
(+) d'operacions no pressupostanes 56.935,99 74.504,61 -17.568,62 

(+) Partides pendents d'aplicació 0,00 0,00 0,00 
(-) cobr. realitzats pendents d'aplicació definitiva 0,00 0,00 0,00 

(+) pag. realitzats pendents d'aplicació definitiva 0,00 0,00 0.00 
(=) Romanent de Tresoreria Total 1.053.661,43 905.521,06 148.140,37 

(~) Saldos de dubtós cobrament 0,00 0,00 0,00 
( -) Excés de fman¡yament afectat 0,00 0,00 000 

(=) Romanent de Tresoreria per a despeses generals 1.053.661.43 905.521,06 148.140,37 

D'acord amb la Llei organica 2/2012 de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostaria i sostenibilitat 
financera, el destí del romanent de tresoreria vindra condicionat per l'impoJ:1: ~e la capacitat de 
finan¡,;ament del conj unt de les entitats que consoliden amb l' Ajuntament de Barcelona a efectes del 
compliment del principi d'estabilitat pressupostaria, per tant aquesta Intervenció considera que no 
es pot utilitzar el romanent de tresoreria per a despeses generals sense que previament s'hagi 
determinat la capacitat financera de tot el grup municipal i l'organ competent de l'Ajuntament de 
Barcelona autoritzi la seva aplicació. 

7. ROMANENTS DE CREDIT 

Els romanents de credit de l'exercici que es liquida són e1s saldos deis credits definitius no afectats 
al compliment d'obligacions reconegudes. 

Els composen: 

Infonne liquidació Energia 2016~docx 6 



Ajuntamenl ... de Barcelona 

8s saldo de d¡~p_osicions 
8s saldos d'autoritzacions 
8s saldos de credit 

I TOTAL 

Infonne Iiquidació Energía 20 L6.docx 

35.204,49 
9.488,18 

174.908,46 
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