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1. NORMATIVA D’APLICACIÓ 
 
Es troba recollida en els següents textos legals i reglamentaris: 
 
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, amb les modificacions 

introduïdes per la Llei 27/2013 de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració Local. 
 

- Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (art. 122). 
 
- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei 

Reguladora de les Hisendes Locals (article 191). 
 
- Reglament Pressupostari, aprovat pel Reial Decret 500/90, de 20 d’abril (articles 89 a 105). 
 
- Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local (ICAL-2013), aprovada per Ordre 

HAP/1781/2013 de 20 de setembre. 
 

- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, 
amb les modificacions introduïdes per la Llei Orgànica 9/2013 de 20 de desembre, de 
control del deute comercial en el sector públic. 
 

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

 
La liquidació del pressupost s’haurà d’aprovar per la Presidenta del Consorci, d’acord amb la 
lletra b.7) de l’article 10 dels seus estatuts. 
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2. MODIFICACIONS DE PRESSUPOST 
 
Durant l’any 2016 el Consorci Institut d’Infància i Món Urbà ha realitzat les següents 
modificacions del pressupost: 
 
 

 
 

 
Segons estableix l’article 43.2 del RD 500/1990, la tramitació dels expedients de generacions de 
crèdit s’haurà de regular en les bases d’execució del pressupost. 
 
D’acord amb el que es regula a la base d’execució quarta del pressupost del Consorci, les 
transferències de crèdit han estat aprovades per la Direcció del Consorci. 
 
Les transferències de crèdit del primer semestre s’han efectuat entre partides de capítols 
diferents però totes elles dins del mateix  grup de programa 463 (investigació científica, tècnica 
i aplicada), mentre que les del segon semestre s’han comptabilitzat dins del subprograma 23032 
que no apareix en l’ordre EHA/3565/2008 de 3 de desembre per la que s’aprova l’estructura 
dels pressupostos de les entitats locals. D’acord amb les bases d’execució del pressupost del 
2016, el pressupost del Consorci per aquest any tan sols tenia el grup de programa 463 
(investigació científica, tècnica i aplicada), per tant durant el segon semestre s’ha efectuat un 
canvi de l’àrea de despesa sense que s’hagi aprovat pel Consell de Govern. Veure informes 
d’Intervenció de les transferències del segon semestre.  
 
Observació 
 
D’acord amb l’article 179.2 del TRLRHL, el canvi de l’Àrea de despesa és competència del 
Consell de Govern, excepte quan les baixes i les altes afectin a crèdits de personal. 
 
3. ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 
 
El grau de realització del Pressupost a 31 de desembre ha estat el següent: 
 
 

 
 

 

01/01/2016 Pressupost inicial 278.558,04
GC Generacions de Crèdit 90.000,00

TFR- Transferències de crèdit – baixa -36.910,63
TFR+ Transferències de crèdit – alta 36.910,63

31/12/2016 Pressupost final 368.558,04

Despeses Crèdits inicials 
(1)

Crèdits 
definitius (2)

% 2/1 Obligacions 
reconegudes (3)

% 3/2 Pagaments 
líquids (4)

% 4/3 Pendent 
pagament (5)                         

% 5/4

Operacions corrents 275.558,04 364.653,44 32,33% 364.641,08 100,00% 332.822,09 91,27% 31.818,99 8,73%
1. Despeses de personal 134.810,96 183.801,53 36,34% 183.801,53 100,00% 183.801,53 100,00% - -
2. Despeses béns i serveis 128.647,08 153.520,91 19,33% 153.520,82 100,00% 121.701,83 79,27% 31.818,99 20,73%
3. Despeses financeres 100,00 331,00 231,00% 318,82 96,32% 318,82 100,00% - -
4. Transf. corrents 12.000,00 27.000,00 125,00% 26.999,91 100,00% 26.999,91 100,00% - -
Operacions de capital 3.000,00 3.904,60 30,15% 3.786,99 96,99% 3.786,99 100,00% 0,00 -
6. Inversions reals 3.000,00 3.904,60 30,15% 3.786,99 96,99% 3.786,99 100,00% - -

TOTAL DESPESES 278.558,04 368.558,04 32,31% 368.428,07 99,96% 336.609,08 91,36% 31.818,99 8,64%
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 En relació al pressupost d’ingressos s’han liquidat drets gaire bé pel 100 % de la previsió 

definitiva. Aquest percentatge és superior al de l’any 2015, que va ser superior al 75%. 
 

 El nivell de recaptació s’ha situat en el 96 % dels drets reconeguts en l’exercici, superior al 
de l’exercici anterior, que va ser del 95,3%. Resten pendent de cobrament 15.000,00 €, que 
corresponen a l’Institut Municipal d’Educació.  

 
 Pel que fa al pressupost de despeses s’han reconegut obligacions per gaire bé el 100% dels 

crèdits definitius. Aquest percentatge és superior al de l’exercici 2015, que va ser de 88,1%. 
 
 El nivell de pagament es situa en el 91,4% de les obligacions reconegudes, i resta pendent 

de pagament l’import de 31.818,99 €.  
 
 

3.1 ESTAT D’INGRESSOS 
 
L’Estat d’ingressos de la liquidació del pressupost del Consorci a 31 de desembre de 2016, és el 
següent: 
 
 

 
 

 
 Els ingressos del Consorci provenen en la seva totalitat (99,9%) de les transferències 

corrents, segons el detall següent: 
 
 

 
 

 
 Respecte a l’any anterior s’observa un increment molt elevat de més del 84%, com a 

conseqüència de l’important augment de les transferències corrents del grup municipal 
(Ajuntament de Barcelona i Institut Municipal d’Educació), degut, bàsicament, als següents 
nous encàrrecs que no figuraven en l’any 2015: 

Ingressos Previsió inicial 
(1)

Previsió 
definitiva (2)

% 2/1 Drets nets (3) % 3/2 Recaptat  
líquid (4)

% 4/3 Pendent  
cobrament (5)                         

% 5/4

3. Taxes i altres ingressos - - - 42,30 - 42,30 100,00% - -
4. Transf. corrents 278.552,03 368.552,03 32,31% 368.117,03 99,88% 353.117,03 95,93% 15.000,00 4,07%
5. Ingressos patrimonials 6,01 6,01 - - - - - - -

TOTAL INGRESSOS 278.558,04 368.558,04 32,31% 368.159,33 99,89% 353.159,33 95,93% 15.000,00 4,07%

Import % Import % Diferència %
Operacions corrents 368.159,33 100,00% 209.347,79 100,00% 158.811,54 75,86%
3. Taxes i altres ingressos 42,30 0,01% 9.824,78 4,69% -9.782,48 -99,57%
4. Transf. corrents 368.117,03 99,99% 199.489,31 95,29% 168.627,72 84,53%
5. Ingressos patrimonials - - 33,70 0,02% -33,70 -100,00%

TOTAL INGRESSOS 368.159,33 100,00% 209.347,79 100,00% 158.811,54 75,86%

Drets liquidats
2016 2015

Import % Import % Diferència %
Ajuntament de Barcelona 262.477,03 71,30% 202.477,03 101,50% 60.000,00 29,63%
Inst. Mpal. D'Educació 90.000,00 24,45% - - 90.000,00 >1.000,00%
Diputació de Barcelona 16.075,00 4,37% 16.075,00 8,06% - -
Administració de l'Estat -435,00 -0,12% -19.062,72 -9,56% 18.627,72 -

Total 368.117,03 100,00% 199.489,31 100,00% 168.627,72 84,53%

2016 2015Transferències corrents 
Ingressos
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Per altre part, l’any 2015 es va haver de retornar part dels subvencions atorgades pel 
Ministeri d’Economia i Competitivitat per a la formació de personal investigador el que va 
suposar una disminució dels ingressos que aquest any no s’ha tingut.  

 
 
3.2 ESTAT DE DESPESES  
 
El Consorci ha canviat el programa informàtic de comptabilitat a mitjans d’any 2016, de tal 
manera que fins el 30 de juny de 2016 es comptabilitzava amb el programa CEGAP, i a partir de 
l’1 de juliol amb el programa SAP-ECOFIN. El canvi de programa a mitat d’exercici econòmic, 
ha comportat que s’ha hagut de replicar en el nou programa els assentaments del primer 
semestre comptabilitzats en el programa antic. Per raons que aquesta Intervenció desconeix, els 
assentaments de l’estat d’execució de despeses s’han comptabilitzat en el subprograma 23032 
que no apareix en l’ordre EHA/3565/2008 de 3 de desembre per la que s’aprova l’estructura 
dels pressupostos de les entitats locals, en lloc del grup de programa 463 (investigació 
científica, tècnica i aplicada) que era el que corresponia d’acord amb la base segona de les bases 
d’execució del pressupost del Consorci per a l’any 2016. 
 
Observació 
 
La còpia dels assentaments al nou programa de comptabilitat ha de respectar el grup de 
programa aprovat per les bases d’execució del pressupost per a l’any 2016. En qualsevol cas el 
canvi de l’Àrea de Despesa ha de seguir el procediment establert pel Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals i ha d’esser aprovat pel Consell de Govern del Consorci. 
 
L’Estat de despeses de la liquidació del pressupost del Consorci a 31 de desembre de 2016 és el 
següent: 
 

 
 

 
 Respecte a l’any anterior s’observa un increment molt elevat de poc més del 50%, com a 

conseqüència de l’important augment en la despesa corrent de més del 48%. 
 

Entitat Encàrrec Import
Ajuntament Indicadors sobre infància i adolescència 60.000,00
IMEB Avaluació programes educatius 90.000,00

Total 150.000,00

Import % Import % Diferència %
O peracions corrents 364.641,08 98,97% 245.465,26 100,00% 119.175,82 48,55%
1. Despeses de personal 183.801,53 49,89% 138.653,94 56,49% 45.147,59 32,56%
2. Despeses béns i serveis 153.520,82 41,67% 93.567,96 38,12% 59.952,86 64,07%
3. Despeses financeres 318,82 0,09% 7.243,36 2,95% -6.924,54 -95,60%
4. Transf. corrents 26.999,91 7,33% 6.000,00 2,44% 20.999,91 350,00%
O peracions de capital 3.786,99 1,03% - - 3.786,99 >1.000,00%
6. Inversions reals 3.786,99 1,03% - - 3.786,99 >1.000,00%

TO TAL DESPESES 368.428,07 100,00% 245.465,26 100,00% 122.962,81 50,09%

O bligacions reconegudes
2016 2015



 
 

 INTERVENCIÓ 
 
 

Informe liquidació pressupost-2016.docx  5 

 Les despeses de personal de l’Institut ha augmentat  en més del 32%.  Segons informe de la 
Directora Gerenta del Consorci, es deu principalment al següent “durant l’exercici 2016 la 
tècnica responsable de secretaria va passar a la situació de jubilació parcial anticipada 
que va donar lloc a un contracte de relleu per una persona amb categoria de tècnica 
superior en sociologia..... Per altra banda, cal comptabilitzar la contractació temporal per 
obra i servei d’una tècnica superior en sociologia per a funcions de Cap de coneixement 
des de maig de 2016, així com els costos de la seguretat social també dels tres estudiants de 
doctorat en pràctiques extracurriculars que reben una beca subjecte a cotització”. 
  
Al respecte cal tenir en compte allò previst a l’article 19 Dos de la Llei 48/2015, de 29 
d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016, segons el qual durant 
l’exercici 2016 les retribucions del personal al servei del sector públic no podran 
experimentar un increment global superior al 1% respecte a les vigents el 31 de desembre de 
2015, en termes d’homogeneïtat per als dos períodes de la comparació, tant pel que fa a 
efectius de personal com a la seva antiguitat. Igualment cal tenir present que d’acord amb la 
disposició addicional disset de l’esmentada Llei 48/2015, la contractació temporal tan sols 
es podrà fer en casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents e inajornables, que 
s’haurà de justificar en l’expedient corresponent. 
 

 La despesa del capítol 2 (compra de béns i serveis) experimenta un increment superior al 
64%, degut bàsicament a l’augment de les despeses de publicitat i a la d’estudis i treballs 
tècnics. 
 
Les despeses de publicitat s’han incrementat en  més de 10 vegades respecte a les de l’any 
2015, passant de 3.717,12 € a 39.548,94 €, mentre que les despeses d’estudis i treballs 
tècnics s’han incrementat en prop del 82%, passant de 50.711,49 € a 92.260,71 €. Aquesta 
partida d’estudis i treballs tècnics i professional representa més del 60% de tot e capítol 2 de 
compres de béns i serveis. 
 

 La despesa del capítol 4 es correspon bàsicament als ajuts per formació als becaris que 
realitzen pràctiques a l’Institut. Respecte a l’any 2015 ha augmentat en un 350%. 

 
4 RESULTAT PRESSUPOSTARI 
 
Aquest estat ens informa del superàvit o dèficit de finançament, és a dir, la capacitat o necessitat 
de finançament de l’ens generada per les operacions pressupostàries de l’exercici. 
 

 
 

RESULTAT PRESSUPOSTARI 2016 2015 %

Operacions no financeres (cap. 1 al 7) -268,74 -36.117,47 -99,26%
+ Drets reconeguts nets 368.159,33 209.347,79 75,86%
 - Obligacions reconegudes netes -368.428,07 -245.465,26 50,09%
Operacions financeres (cap. 8 i 9) 0,00 0,00
+ Drets reconeguts nets 0,00 0,00 
 - Obligacions reconegudes netes 0,00 0,00 

Resultat pressupostari de l’exercici -268,74 -36.117,47 -99,26%
 - Desviacions de finançament positives de l'exercici -   -   
+ Desviacions de finançament negatives de l'exercici -   -   
 + Desp. finançades amb rom. líquid de tresoreria -   -   

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT -268,74 -36.117,47 -99,26%
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 En comparació a l’exercici anterior s’observa que, gràcies a l’increment de les 

transferències corrents, el resultat pressupostari ha millorat notablement, i durant l’exercici 
2016 ha estat negatiu només en 268,74 €, mentre que el de l’any 2015 ho va ser en 
36.117,47 €. 

 
 
5 AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE L’OBJECTIU D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA  
 
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 pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals, 
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 pressupostària 
 
L’article 3 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària 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 pressupostària 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 finançament en termes de comptabilitat nacional es determina a partir de la 
diferència entre els ingressos i les despeses no financeres (capítols 1 a 7 del pressupost dels 
consorcis), aplicant posteriorment els ajustaments necessaris per tal de convertir les magnituds 
pressupostàries als termes previstos en el SEC. 
 
Saldo de les operacions no financeres: 
 
 

Drets reconeguts (Caps. 1 a 7) 368.159,33 
Obligacions reconegudes (Caps. 1 a 7) -368.428,07 

Saldo d’operacions no financeres -268,74 
 

 
Ajustaments: 
 
Per determinar els ajustaments a realitzar sobre els imports pressupostaris, s’ha tingut 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 l’Estat. 
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En el cas del Consorci, l’únic ajustament a realitzar és el corresponent a l’aplicació del criteri de 
caixa en els ingressos del capítol 3 de l’estat d’ingressos del pressupost del Consorci. D’acord 
amb aquest criteri s’ha de fer l’ajustament següent: 
 
Drets pendent de cobrament, capítol 3, pressupost corrent 0,00 
Cobraments del capítol 3 de pressupostos tancats 9.800,00 

Ajust a realitzar 9.800,00 
 
Determinació de la capacitat o necessitat  de finançament del Consorci: 
 
S’obté aplicant al saldo de les operacions no financeres els ajustaments obtinguts d’acord amb 
el manual de la IGAE. En el present cas és el següent: 
 
Saldo de les operacions no financeres -268,74 
Total ajustaments d’acord manual de la IGAE 9.800,00 

Capacitat de finançament 9.531,26 
 
Pel que fa al compliment de la regla de despesa previst a l’article 12 de la Llei Orgànica 2/2012, 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera serà objecte d’anàlisi a l’informe de la 
Intervenció General de l’Ajuntament de Barcelona relatiu a l’aprovació del compte general de la 
corporació, on es presentarà en termes consolidats d’acord amb els criteris SEC.  
 
6 ROMANENT DE TRESORERIA 
 
El romanent de tresoreria és un estat que detecta la liquidesa financera de l’entitat, amb una 
transcendència financera i legal. 
 
 

 
 

 
D’acord amb la Llei orgànica 2/2012 de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, el destí del romanent de tresoreria vindrà condicionat per l’import de la capacitat de 
finançament del conjunt de les entitats que consoliden amb l’Ajuntament de Barcelona a efectes 
del compliment del principi d’estabilitat pressupostària, per tant aquesta Intervenció considera 
que no es pot utilitzar el romanent de tresoreria per a despeses generals sense que prèviament 

ROMANENT DE TRESORERIA 2016 2015 Diferència
(+) Fons líquids 56.715,62 28.477,29 28.238,33
(+) Drets pendents de cobrament 15.000,00 12.035,93 2.964,07
     (+) del Pressupost corrent 15.000,00 9.800,00 5.200,00
     (+) dels Pressupostos tancats 0,00 0,00 0,00
     (+) d'operacions no pressupostàries 0,00 2.235,93 -2.235,93
(-) Obligacions pendents de pagament 47.303,11 15.973,02 31.330,09
     (+) del Pressupost corrent                  31.818,99 6.458,39 25.360,60
     (+) dels Pressupostos tancats 0,00 0,00 0,00
     (+) d'operacions no pressupostàries 15.484,12 9.514,63 5.969,49
(+) Partides pendent d'aplicació 0,00 141,05 -141,05
     (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 0,00 0,00 0,00
    (+) pag. realitzats pendents d'aplicació definitiva 0,00 141,05 -141,05

(=) Romanent de Tresoreria Total 24.412,51 24.681,25 -268,74
(-) Saldos de dubtós cobrament 0,00 0,00 0,00
(-) Excés de finançament afectat 0,00 0,00 0,00

(=) Romanent de Tresoreria per a despeses generals 24.412,51 24.681,25 -268,74
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s’hagi determinat la capacitat financera de tot el grup municipal i l’òrgan competent de 
l’Ajuntament de Barcelona autoritzi la seva aplicació. 
 
 
7 ROMANENTS DE CRÈDIT 
 
Els romanents de crèdit de l’exercici que es liquida són els saldos dels crèdits definitius no 
afectats al compliment d’obligacions reconegudes que, en el cas del Consorci, sumen un import 
de 129,97 €, dels quals 129,88 són crèdits disponibles i la resta crèdits compromesos. 
 
 
Barcelona, 9 de març de 2017 
 
 
 
 
Joaquim Yepes Mir 
Interventor delegat 


