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La crisi econòmica obliga a qualificar el 2008 com un any difícil. En alguns
aspectes, un any dolent per a moltes persones, per a moltes empreses, per
a molts col·lectius. Però, n’estic convençut, Barcelona en sortirà enfortida.
Barcelona sempre se n’ha sortit dels moments difícils. I sempre ha sabut mirar
més enllà.
Per això seguim construint Barcelona. I ho fem a partir d’un model en el qual
activitat econòmica i productiva, transformació urbana i cohesió social, van
de la mà, ineludiblement lligades una a l’altra.
En l’àmbit econòmic cal un patró sòlid de creixement que respongui als reptes
de l’economia del coneixement. Que aposti per sectors punters i amb major
valor afegit i que, alhora, posi al dia els sectors més tradicionals. I l’estem
desenvolupant.
M’agradaria destacar alguns exemples de transformació econòmica de la
ciutat. El nou districte tecnològic i de la innovació 22@ està arribant a un grau
de maduresa notable. Després de vuit anys en els quals s’han produït canvis
espectaculars des de la perspectiva física i urbanística, comença a ser
consistent la seva capacitat d'atracció d'activitat econòmica. S’hi observa
l’aposta clara per sectors emergents com ciències de la vida, mèdia, noves
tecnologies, energia i disseny. Un altre exemple és la Zona Franca, on el que
fins ara era sòl industrial tradicional s'està convertint en sòl per a la nova
indústria, amb l'objectiu de generar ocupació de qualitat.
No menys important és l’esforç que estem fent per posar al dia sectors
tradicionals: alimentació, automoció, comerç, turisme. Aquests sectors
continuen sent essencials per a l’economia de Barcelona i l’àrea metropolitana,
i han de formar part també de la “Barcelona del coneixement”.
Tots aquests esforços han d’anar acompanyats d’una acció decidida i
concertada, que incideixi directament en la creació d’empreses i en la formació.
És per això que el 2008 hem signat el Pacte per a l’Ocupació de Qualitat 2008
– 2011, juntament amb la Generalitat, sindicats i patronals. Barcelona Activa,
el nostre vaixell insígnia en aquest àmbit, és tot un referent local i internacional
en suport als emprenedors, innovació i formació per a la creació d'ocupació.
La transformació urbana és un factor clau. En aquest sentit, estem aplicant
a l’espai públic polítiques adreçades a millorar-ne la qualitat en tots els detalls.
En són exemples el pla de millora integral de l’espai públic; la nova contracta
de neteja adaptada a les noves necessitats que es deriven de l’ús intensiu de
la ciutat; unes polítiques de mobilitat en el marc del Pacte per la Mobilitat, que
cerquen una convivència eficaç i eficient, idònia i raonable, entre el transport
públic, el vehicle privat, els vianants i un nou actor emergent, la bicicleta; i una
millora de la seguretat amb la policia de proximitat.
La millora de l’espai públic també passa per guanyar verd urbà i millorar i
ampliar els parcs i jardins. En són mostres evidents Montjuïc i Collserola, el nou
Parc Central del Poblenou o el conjunt d’actuacions per renovar i ampliar parcs
i zones verdes de dimensions diverses i amb un tret característic: arribar arreu,
a tots els barris.
El barri és la nova unitat de mesura, el nou paràmetre d’actuació en tots els
sentits: per governar, per administrar, per gestionar i per exercir la participació.
Perquè tan important és l’eficàcia en l’acció com l’atenció a l’hora d’observar
la realitat. I la realitat es concreta barri a barri, persona a persona.
I perquè és al nivell més concret on la cohesió s’enforteix o s’afebleix. Convé
reiterar-ho: la cohesió social i territorial és la prioritat de les prioritats. I això
passa per universalitzar en el conjunt de la ciutat tots els serveis, tots els
equipaments, totes les prestacions, que han de garantir igualtat i seguretat.
Parlar de cohesió és parlar d’habitatge, com posa de manifest la propera
aprovació del nou Pla fins al 2016. És parlar d’educació, amb el nou pla
d’equipaments educatius i la inauguració de noves escoles bressol a la ciutat.
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És parlar de serveis socials, amb més centres de serveis socials i millor atenció
domiciliària. És parlar de cultura, com per exemple el desenvolupament del pla
de biblioteques i les fàbriques de creació.
Activitat econòmica, transformació urbana i cohesió social han d’estar
emmarcades en un territori amb bones infraestructures i en aquest camp s’estan
produint avenços importants. Finalment ha arribat l’AVE a Barcelona i s’ha iniciat
també la construcció del túnel que enllaçarà Sants amb la futura estació de la
Sagrera, que serà el catalitzador del procés de desenvolupament del nord de
Barcelona i que és el punt clau per posar en valor la connexió amb França i el
conjunt d’Europa.
Per la seva banda, s’estan acabant les ampliacions del port i l’aeroport, que han
de permetre augmentar i millorar la connexió de Barcelona amb la resta del món.
En canvi, la xarxa de rodalies continua essent l’assignatura pendent. En això hi
estem treballant des de les nostres competències com a Ajuntament i amb la
nostra responsabilitat d'exigir a les altres administracions que també compleixin
amb les seves obligacions.
Volem que Barcelona sigui la capital de la Mediterrània i que enllaci Europa
i el món. El 2008 hem aconseguit la seu de la Unió per la Mediterrània i hem
llançat una iniciativa tan ambiciosa com la rehabilitació del recinte històric de
l’Hospital de Sant Pau per convertir-lo en l’espai de referència de la capitalitat
mediterrània.
Capitalitat, l’altra dimensió pròpia de Barcelona. Una Barcelona forta per
a una Catalunya forta. I una Barcelona que alhora s’erigeix en l’altre gran centre
de l’Estat espanyol.
Fer de motor. Encapçalar els canvis. Capacitat d’adaptar-se a les noves
necessitats i anticipar-s’hi. Són trets definitoris de la personalitat de Barcelona.
Com ho és la voluntat de sumar idees i esforços. Complirem els objectius si
treballem amb determinació i aprofundim en el projecte és a dir, si n’assumim
els compromisos. Però només els farem veritablement realitat des del diàleg i
l’adopció d’acords socials, cívics, polítics i institucionals. Barcelona és un projecte
col·lectiu i aquesta és la seva principal fortalesa.
No puc pas acabar sense reconèixer la voluntat de servei de tots i cadascun
dels treballadors i treballadores municipals, que fan que la feina de liderar aquesta
ciutat cap a un model de cohesió social, convivència i progrés econòmic sigui
molt engrescadora.
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Marc econòmic i financer
L’actual context fa difícil fer previsions sobre l’evolució econòmica a curt termini.
El que sembla evident és que al 2009 hi haurà una contracció del creixement
econòmic en relació al 2008. Ja durant el 2008 l’economia mundial ha sofert un
alentiment del seu ritme de creixement en arribar a una taxa del 3,4%, però amb
diferents graus d’intensitat segons la zona. Les economies més avançades han
registrat un creixement conjunt que no supera l’1%, mentre que les economies
emergents i en desenvolupament han crescut un 6,3%.
Aquesta crisi de l’economia mundial ha estat causada per una crisi financera
iniciada en el mercat hipotecari nord-americà, que s’ha convertit en una crisi
global de liquiditat. La pèrdua de confiança ha agreujat la situació i ha acabat
repercutint en l’economia real.
Al 2008, el creixement del PIB espanyol s’ha situat en l’1,2%. Una xifra a la qual
ha contribuït l’evolució del sector terciari que ha contrarestat la desacceleració
del sector de la construcció i la indústria. Paral·lelament a finals d’any s’han
reduït les tensions inflacionistes, amb un IPC interanual al mes de desembre
de l’1,4%, per sota de la mitjana europea del 2,2%.
Evidentment aquest context econòmic també ha impactat sobre el mercat
laboral que ha sofert un gradual empitjorament en l’últim any. Cal destacar,
però, que Barcelona, a finals del 2008, ha tingut una taxa d’atur del 9,1%,
gairebé dos punts percentuals per sota de la taxa catalana i 4,5 punts inferior
a l’espanyola. I és significatiu que a Barcelona els sectors amb alt valor afegit,
com telecomunicacions, aplicacions informàtiques, audiovisuals, disseny o tots
els relacionats amb les noves tecnologies, hagin guanyat pes en l’estructura
econòmica de la ciutat. Per exemple, l’ocupació vinculada a R+D i educació
ha experimentat un creixement del 21% al 2008. Aquests indicadors laborals,
junt amb d’altres que s’esmenten tot seguit, permeten afirmar que la crisi
es manifesta amb menys força a la ciutat.
Barcelona es manté per sobre del 20% de les exportacions espanyoles i creixen
especialment les vendes a les economies emergents. D’altra banda, Barcelona
manté un bon ritme de creació empresarial. L’any 2008 s’han creat a la ciutat
6.178 noves empreses, el que representa 3,8 empreses per cada mil habitants,
per sobre del que tenen altres àmbits territorials. Això no es pot desvincular
de les polítiques que el govern municipal fa, a través de Barcelona Activa,
d’acompanyament en el creixement empresarial i en la creació d’empreses
amb activitats de formació, assessorament i suport.
Les dades del 2008 pel que fa a la celebració de fires i congressos a la ciutat
han estat molt positives. La ciutat atrau grans i prestigiosos esdeveniments
congressuals a escala mundial, com el Mobile World Congress, EIBTM (la fira
de turisme de negocis) o l’European Congress of Cardiology. I s’ha creat
un nou saló de moda i tendències urbanes, The Brandery, que ha de reforçar
el posicionament de Barcelona com a capital mediterrània de la creativitat
i referent mundial en moda i noves tendències.
Pel que fa a la competitivitat del territori cal destacar, d’una banda, les
obres que s’estan portant a terme d’ampliació del port per tal de convertir-lo
en un dels centres neuràlgics de la xarxa de comunicacions europea. I, d’altra
banda, que l’aeroport del Prat es troba en la fase final d’un procés de
transformació que ha consistit en la construcció de la nova Terminal 1 que
el convertirà en un hub internacional preparat per donar resposta a un trànsit
de 40 milions de passatgers l’any amb més connexions, tant nacionals com
internacionals. Fet que, junt amb l’adquisició del 80% d’Spanair per part
de la societat Iniciatives Empresarials Aeronàutiques (IEASA), representa
una aposta estratègica de futur per als interessos de Barcelona, l’àrea
metropolitana i el conjunt de Catalunya.
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La situació econòmica actual és força complicada. La paràlisi del mercat
interbancari i les dificultats de les entitats financeres de recórrer al mercat de
capitals per refinançar les seves emissions crea dificultats a la concessió de
crèdits a les empreses i a les famílies i provoca una disminució del consum
i un augment de les taxes d’atur.
Les mesures que, en general, han adoptat els governs per restablir els mercats
financers i estimular l’economia tracten de recuperar la confiança en els mercats
financers, i promouen la normalització com a finançadors de l’activitat econòmica.
El problema que encara està per resoldre, és que les empreses i famílies puguin
accedir amb normalitat al crèdit, encara que inevitablement a uns costos
superiors. És en aquesta realitat on les administracions locals juguen un paper
important a l’hora d’impulsar l’activitat econòmica local generadora d’ocupació.
L’any 2008 l’Ajuntament de Barcelona ha mantingut un alt estalvi brut, sobre
ingressos corrents, fixat en el 24,0%, i ha aconseguit un important estalvi
pressupostari que ha permès de mantenir el ritme inversor. Aquesta ràtio està
per sobre del mínim del 20% que es fixa al Pla d’Actuació Municipal 2008-2011,
aprovat pel Plenari del Consell Municipal. Tot i això, també s’ha reduït el deute
municipal fins a situar-lo en el 36,3% dels ingressos.
Entenem que la situació econòmica de l’entorn requereix continuar al 2009 amb
les polítiques actuals, tot posant èmfasi en la inversió, dins de les possibilitats
pressupostàries.

El govern municipal
La ciutat de Barcelona compta amb un govern municipal de coalició format
pel PSC i ICV–EUiA fruit de les eleccions municipals de maig de 2007. El govern
està format per 18 regidors dels 41 que integren el Consell Municipal. El Consell
Municipal és l’òrgan de màxima representació política dels ciutadans en el govern
de la ciutat i està presidit per l’alcalde.
Com cada any, en el si del Consell Municipal, tant en sessió plenària com
en cada una de les vuit comissions permanents (1), i dels Consells Municipals
de Districte, s’han debatut les polítiques locals i s’han adoptat decisions
estratègiques cabdals per a Barcelona.
En el 2008, el Consell Municipal, ha aprovat gràcies al suport d’ERC, el pressupost
municipal i les ordenances fiscals per al 2009, com també el Programa d’Actuació
Municipal (PAM) 2008-2011, entre d’altres.
El PAM 2008-2011 expressa les bases del compromís que el Govern de la ciutat
vol adoptar amb la ciutadania per als propers anys. Fixa els objectius
i les mesures proposats per a les sis àrees de govern i els deu districtes
de l’Ajuntament de Barcelona. Les principals polítiques per àrees de govern
són les següents:

Àrea de Benestar i Cohesió Territorial
Les polítiques públiques de cohesió social i territorial són un repte cabdal per a
l’Ajuntament. Per això es desenvolupen polítiques en matèria d’educació; equitat
entre dones i homes; joventut i adolescència; usos del temps; esports; cultura;
participació ciutadana; cooperació internacional; immigració; cohesió territorial,
proximitat i barris.

(1) Presidència, Territori i Funció Pública; Hisenda i Pressupostos; Urbanisme,
Infraestructures i Habitatge; Promoció Econòmica, Ocupació i Coneixement; Sostenibilitat,
Serveis Urbans i Medi Ambient; Cultura, Educació i Benestar Social; Acció Social
i Ciutadania; i Seguretat i Mobilitat.
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Àrea de Medi Ambient
El compromís amb la sostenibilitat és el motor de la renovació de Barcelona.
En aquest sentit, la nostra actuació se centra a potenciar el verd i la biodiversitat;
l’espai públic de qualitat amb criteris mediambientals; la qualitat ambiental
de la ciutat i la gestió eficient dels recursos naturals; la reducció, reciclatge
i reutilització dels residus;i el compromís social amb la sostenibilitat.

Àrea d’Hisenda i Promoció Econòmica
Les polítiques de promoció econòmica tenen com a missió promocionar,
dinamitzar i impulsar el desenvolupament econòmic de la ciutat. S’hi inclouen
polítiques d’innovació i ciutat del coneixement; iniciativa emprenedora,
creixement empresarial i ocupació. Per desenvolupar aquest i els altres eixos
de la política pública municipal és imprescindible preservar l’estabilitat i el rigor
en la gestió econòmica i financera de l’Ajuntament de Barcelona.

Àrea d’Habitatge, Urbanisme i Règim Interior
Les polítiques en matèria de planejament de l’espai públic, infraestructures
i habitatge són elements centrals en el nostre model de ciutat cohesionada,
convivencial i vertebrada. Les polítiques relatives al bon govern de la ciutat i
el seu règim intern tenen com a missió dotar l’Administració d’eines que facilitin
i agilitin la presa de decisions i el compliment dels objectius.

Àrea d’Acció Social i Ciutadania
L’Ajuntament de Barcelona continua fent de la política social un dels seus eixos
preferents d’actuació, amb polítiques d’acció social, infància i adolescència, gent
gran, persones amb discapacitat; salut pública; i drets civils.

Àrea de Prevenció, Seguretat i Mobilitat
L’espai públic és l’escenari bàsic de convivència i d’interrelació entre les persones.
En aquest mandat serà prioritària l’abordatge integral i transversal de les mesures
de prevenció i seguretat, com també una política de planificació sostenible,
racional i amb perspectiva estratègica de la mobilitat de la nostra ciutat
i de l’àmbit metropolità.
El PAM s’ha elaborat amb la participació d’entitats, institucions i la ciutadania.
En el procés participatiu s’han recollit més de 100.000 aportacions que han estat
analitzades i valorades i que, en bona part, s’han incorporat al PAM d’acord amb
el compromís d’aprofundir en la política de participació i complicitat entre Govern
i ciutadania.
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L’Ajuntament de Barcelona porta a terme una gran pluralitat de polítiques
públiques per tal d’aconseguir les condicions òptimes per al
desenvolupament econòmic de la ciutat i per incrementar i millorar la
qualitat dels serveis públics locals. I ho fa mantenint unes finances amb
elevats nivells de solvència i sense incrementar la pressió fiscal, amb els
tipus impositius congelats.
El creixement dels ingressos corrents en els últims cinc anys ha estat del
6,0%, per sobre de la inflació anual que ha estat de mitjana d’un 3,4%. Aquest
augment dels ingressos respon bàsicament a l’increment de les transferències
procedents de l'Estat i la Generalitat, al dinamisme que ha tingut en aquest
període el mercat immobiliari i a les millores en la recaptació.
En aquest mateix període les despeses corrents han crescut un 6,8% anual,
vuit dècimes per sobre dels ingressos corrents. L’àmbit al qual s’han destinat
més recursos és el de serveis a les persones (26%), que inclou atenció social,
educació, cultura, esports i salut pública. L’altre gran bloc de despesa pública
local és el de manteniment de l’espai públic (24%), amb la despesa de
manteniment de les vies públiques, els parcs i jardins de la ciutat, la neteja
viària i la recollida i tractament de residus. A seguretat i mobilitat s’hi
han destinat el 18% dels recursos. En general, s’han incrementat totes
les despeses vinculades a serveis públics mentre que les despeses
financeres s’han reduït.
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En el període 2004-2008 les despeses de capital del Grup Ajuntament
han superat els 3.196 milions d'euros, el que representa la xifra més alta mai
assolida en un quinquenni. Gairebé el 85% de les despeses de capital s'han
destinat a inversions directes que han permès de fer grans transformacions
a la ciutat i també fer equipaments i petites obres en tots els barris.
Per exemple, al 2008 pràcticament ha finalitzat la transformació de la plaça
de Lesseps i s’ha iniciat la remodelació de la plaça de les Glòries. També
s’han fet obres de millora del clavegueram, s’ha iniciat el pla per modernitzar
l’enllumenat de la ciutat i s’han recuperat més interiors d’illa de l’Eixample.
S’han obert quatre noves escoles bressol per al curs 2008-09, s’està fent la
remodelació de nombrosos mercats municipals i s’ha iniciat la construcció
de dos nous centres esportius municipals. El 15% restant de les despeses de
capital són transferències a l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM)
i a equipaments culturals. Destacar, però, que al 2007 es van fer les últimes
transferències de capital a HOLSA i va quedar cancel·lat el seu deute.
Aquestes xifres d’inversió s’han aconseguit alhora que s’ha reduït
l’endeutament consolidat en més d’un 30% i això ha estat possible per l’elevat
volum d’estalvi brut. El 87% de les inversions s'ha finançat amb l'estalvi brut
generat per les operacions corrents i el 13% restant amb ingressos generats
per la gestió d'actius i transferències de capital.
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L’any 2008 l’endeutament consolidat de l’Ajuntament de Barcelona s’ha reduït
en 139 milions d’euros fins arribar a la xifra de 927,8 milions a 31 de desembre de
2008. El 83,5% de l’endeutament correspon al sector públic Ajuntament i la resta
als seus ens comercials; és a dir, al Patronat Municipal de l’Habitatge i al grup
Barcelona de Serveis Municipals.
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Finalment, vull tancar aquestes línies agraint a tots els treballadors municipals
el seu esforç i la seva feina perquè, junt amb la col·laboració de la ciutadania,
ens ajuden a tenir una ciutat més cohesionada i de progrés que està esdevenint
una capital de primera línia mundial.
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Evolució de
l’economia
de Barcelona
1.1. Superfície i població
Amb 1,6 milions d’habitants i només
100 quilòmetres quadrats de superfície,
Barcelona té una de les densitats més altes
d’Europa, encara més si es considera que de
forma regular rep molts turistes i visitants.
Barcelona encapçala una àmplia regió
metropolitana on resideixen 4,9 milions
de persones i és el centre d’una euroregió
econòmica amb gairebé 20 milions
d’habitants, que inclou les illes Balears,
Comunitat Valenciana, Aragó i el sud-est
de França (Languedoc-Roussillon i MidiPyrénées). [Vegeu gràfic 1.1 i 1.2 i taula 1.1]
En els últims anys la població de
Barcelona s’ha estabilitzat gràcies als
fluxos migratoris que han afectat tot el
país. L’afluència de població estrangera
ha permès augmentar les taxes de
natalitat i fecunditat i ha frenat
l’envelliment de la població. En els últims
cinc anys la població estrangera que viu a
Barcelona ha crescut amb una taxa anual
acumulativa de l’11,5%. [Vegeu taula 1.2]
La piràmide d’edats de Barcelona és
similar a la d’altres ciutats de l’Europa més
avançada. L’esperança de vida a
Barcelona continua creixent i se situa
entre les més altes d’Europa. En el cas
dels homes és de 77 anys i en el de les
dones, de 83,9 anys, d’acord amb les
dades estadístiques de 2005. Les taxes
de natalitat i mortalitat per cada 1.000
habitants, segons dades de 2007, són
de 8,8 naixements i 9,7 defuncions,
respectivament. [Vegeu gràfic 1.3]

1.2. Estructura urbana i
infraestructures de transport
1.2.1. Estructura urbana
Des de l’any 1984, i arran d’un procés
de descentralització iniciat l’any 1979,
la ciutat de Barcelona es troba dividida
en 10 districtes municipals que disposen
d’autonomia, com també, de capacitat
de decisió i gestió econòmica. El
desenvolupament dels districtes en els
darrers vint anys ha permès un major
equilibri territorial i social entre les
diferents àrees de la ciutat. L’urbanisme
de Barcelona es caracteritza per
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combinar en cada districte els diferents
usos: residencial, comercial i de negocis.
Actualment, l’Ajuntament està immers en
un procés de desenvolupament dels barris
que ha de permetre aconseguir una major
cohesió i millorar-ne la qualitat de vida.
Aquest procés gira a l’entorn de quatre
eixos: l’espai públic, els serveis a les
persones, la mobilitat i accessibilitat i
l’activitat econòmica. Amb aquesta
iniciativa es volen reduir les desigualtats
entre barris, tot mantenint la seva
dimensió històrica o tradicional. [gràfic 1.4]
A principis d’aquest segle, l’Ajuntament
de Barcelona va iniciar un dels projectes
de renovació urbana més ambiciosos: el
pla especial 22@. Aquest pla es basa en
la transformació de 200 hectàrees d’antic
sòl industrial del Poblenou, al centre de
Barcelona, en un innovador districte
productiu, orientat principalment a les
activitats intensives en coneixement.
Actualment ja s’ha iniciat la renovació
de prop del 70% de les àrees industrials,
amb més de 100 plans de millora urbana.
L’entorn del 22@ contempla un model
urbà d’alta qualitat, mixt, ecològicament
més eficient i combina de forma
equilibrada l’activitat productiva amb
la vida de barri. Hi conviuen centres
d’investigació, formació contínua i
transferència tecnològica, habitatges
protegits, equipaments i zones verdes.
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Dades de població i superfície
Àmbit territorial

Nombre de
municipis
1
36
164
311
946
8.112

Barcelona
Àrea Metropolitana (AMB)
Regió Metropolitana (RMB)
Província de Barcelona
Catalunya
Espanya

Superfície
(km2)
101
636
3.242
7.728
32.107
505.990

Població
1.1.2008
1.615.908
3.186.461
4.925.805
5.416.447
7.364.078
46.157.822

Densitat
(Hab./km2)
15.936
5.010
1.520
701
229
91

% Pob. BCN
s/total
100,0
50,7
32,8
29,8
21,9
3,5

Font: INE i Idescat
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Municipis i delimitacions metropolitanes

Àrea metropolitana
Mancomunitat
de Municipis
Entitat Metropolitana
del Medi Ambient
Entitat Metropolitana
del Transport

Resta Regió
metropolitana

VALLÈS OCCIDENTAL
Terrassa

VALLÈS ORIENTAL
ALT PENEDÈS
Sabadell
Castellbisbal

Vilafranca del Penedès
Granollers

Sant Andreu
de la Barca
Badia del V.

Corbera de Ll.
Cervelló
Pallejà
La Palma de C.

Sant Cugat
del V.

el Papiol

BAIX LLOBREGAT

Molins
de Rei

Ripollet
Cerdanyola
del V.
Montcada
i Reixac

Sant Feliu de Ll.
Vilanova
i la Geltrú

GARRAF

Torrelles
Sta. Coloma
Sant Just
de Ll.
de Cervelló
Desvern
Sant Joan
Despí
Esplugues de Ll.

Begues

Barberà
del V.

Santa Coloma
de Gramenet

BARCELONÈS

Sant Climent
de Ll.
Gavà

Castelldefels

Cornellà
de Ll.
Sant Boi
de Ll.

L’Hospitalet
de Ll.

MARESME
Tiana

Mataró

Badalona Montgat

Sant Adrià
de Besòs

Barcelona

Viladecans
El Prat de Ll.
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Creixement de la població

Barcelona
(Índex 2003 base 100)

1.1.2004
1.578.546
99,7

1.1.2005
1.593.075
100,7

1.1.2006
1.605.602
101,4

1.1.2007
1.595.110
100,8

1.1.2008
1.615.908
102,1

Catalunya
(Índex 2003 base 100)

6.813.319
101,6

6.995.206
104,3

7.134.697
106,4

7.210.508
107,6

7.364.078
109,8

Espanya
(Índex 2003 base 100)

43.197.684
101,1

44.108.530
103,3

44.708.964
104,7

45.200.737
105,8

46.157.822
108,1

Font: INE
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1.2.2. Infraestructures de transport
Barcelona, com a gran ciutat
metropolitana, disposa d’una elevada
dotació d’infraestructures que afavoreixen
el desenvolupament econòmic.
El port de Barcelona és la principal
infraestructura de transport i serveis de
Catalunya, el tercer port espanyol en
trànsit total de mercaderies i líder del
mercat de creuers. Disposa d’unes
quaranta terminals especialitzades i
polivalents per atendre els diferents tipus

de trànsit que genera el seu hinterland,
el mercat al qual dóna servei. Pel port
de Barcelona s’importen les matèries
primeres que nodreixen les indústries i
s’exporten els productes amb més valor
afegit que es produeixen a la seva àrea
d’influència. L’especificitat d’aquests
productes afavoreix que més del 70%
del total de mercaderies correspongui a
càrrega general, com vehicles, productes
electrònics o béns de consum, amb un
grau de contenerització d’un 75%.
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La Zona d’Activitats Logístiques (ZAL)
del port és un centre intermodal de
distribució de mercaderies, amb
connexions als diferents mitjans de
transport (port, aeroport, autopista i
ferrocarril) en un radi de cinc quilòmetres.
En l’actualitat s’estan portant a terme
obres d’ampliació del port i de la ZAL
amb l’objectiu de consolidar-lo com a
nucli de la plataforma logística
euromediterrània i convertir-lo en un dels
centres neuràlgics de la xarxa de
comunicacions europea.
A més del port comercial, Barcelona
compta amb dos ports urbans més on
s’ofereixen serveis nàutics i d’oci: el Port
Vell i el Port Olímpic.
L’aeroport de Barcelona està situat al sudoest de la Ciutat Comtal, entre els termes
municipals del Prat de Llobregat, Viladecans
i Sant Boi. Es troba tan sols a tres
quilòmetres del Port de Barcelona i proper
a la Zona Franca, un dels parcs urbans
industrials i logístics més grans d’Espanya.
En línia amb el Pla Barcelona, l’aeroport
està en la fase final d’un procés de
transformació que ha consistit en la
construcció d’una nova àrea terminal i una
nova torre de control, la modernització i
engrandiment de les terminals ja existents,
l’ampliació del camp de vols amb una nova
pista, com també d’altres infraestructures
rellevants. Aquestes actuacions
consolidaran Barcelona com un important
aeroport hub europeu i permetran
augmentar-hi les connexions, tant
nacionals com internacionals.
El desenvolupament de les xarxes
de trens d’alta velocitat a Europa està
contribuint a crear regions europees
interconnectades. Les dues
característiques diferenciadores que
presenta respecte d’altres mitjans de
transport li donen un caràcter netament
regional o interregional: la seva velocitat
permet de recórrer distàncies mitjanes
o grans (de 100 a 600 quilòmetres)
en temps competitius respecte al tren
convencional i l’automòbil; i la possibilitat
d’accedir-hi en l’interior de les ciutats,
amb una gran capacitat d’intercanvi
modal, el fan competitiu respecte a l’avió.
A Barcelona, el tren d’alta velocitat s’ha
inaugurat al febrer de 2008 i ha unit les
ciutats de Madrid i Barcelona en poc més
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de dues hores i mitja. Per fer-ho possible,
l’estació de Sants ha estat objecte d’una
profunda transformació, amb l’ampliació
de l’estació i les instal·lacions pròpiament
ferroviàries, i amb l’augment de la
superfície destinada a ús terciari i hoteler.
Per aconseguir una millor explotació de la
xarxa, el model ferroviari de l’alta velocitat
de Barcelona proposa la construcció
d’una segona estació, la Sagrera, al nord
de la ciutat. Actualment està en
construcció el túnel que ha de connectar
les dues estacions, per enllaçar després
amb el sud de França.
El sistema ferroviari que connecta
Barcelona i la regió metropolitana està
format per diferents elements: la xarxa de
rodalies (Renfe), que, construïda de forma
radial, connecta Barcelona amb les
poblacions de l’entorn; dues línies de
Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya, que connecten Barcelona amb
les poblacions del Vallès i l’Anoia,
respectivament; la xarxa de metro, que es
compon de sis línies i compta amb 123
estacions distribuïdes entre els seus 86,6
quilòmetres de recorregut, amb una
distància mitjana entre estacions de 650
metres; i, finalment, el tramvia, amb dues
línies, el Trambaix i el Trambesòs, que en
total fan sis recorreguts.
El transport públic urbà es completa
amb una xarxa d’autobusos formada per
109 línies que realitzen recorreguts dins la
ciutat de Barcelona, amb una cobertura
de més de 920 quilòmetres; algunes
d’aquestes línies connecten amb diferents
municipis de l’àrea metropolitana.
L’any 2001 va entrar en funcionament
un sistema tarifari integrat que permet
la utilització dels diferents mitjans de
transport (metro, autobús, tramvia, FGC
i Renfe) necessaris per realitzar un
desplaçament amb els transbordaments
despenalitzats dins d’un límit horari.

1.3. L’activitat econòmica
a Barcelona
1.3.1. Estructura econòmica
Un bon indicador de l’estructura i
dimensió de l’activitat econòmica de
Barcelona és el nombre d’afiliacions al
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sistema de la Seguretat Social, que té
caràcter obligatori. Si es consideren els
treballadors per compte aliè o assalariats
que estan sota l’anomenat «règim general»
i els treballadors per compte propi o
«autònoms», a Barcelona hi ha més d’un
milió de llocs de treball, una xifra que
representa el 6% del total corresponent a
Espanya. Barcelona compta, a més, amb
una important diversificació de la seva
estructura econòmica. [Vegeu taula 1.3]
Serveis
Les activitats del sector serveis són el
motor principal de l’economia urbana.
Barcelona hi concentra el 85% dels
assalariats afiliats al règim general de la
Seguretat Social. Dins d’aquest sector, hi
destaca el paper preponderant dels
serveis a les empreses; comerç; sanitat,
educació i serveis públics; hoteleria i
turisme. El seu creixent dinamisme
s’evidencia amb el major protagonisme
dels subsectors intensius en coneixement.
Els sectors especialitzats d’elevat valor
afegit, com telecomunicacions,

aplicacions informàtiques, audiovisuals,
disseny o tots els relacionats amb les
noves tecnologies, estan guanyant pes
en l’estructura econòmica de la ciutat.
[Vegeu taula 1.4]
Indústria
L’àrea de Barcelona és una de las zones
europees pioneres en el procés
d’industrialització. De fet, constitueix
l’única àrea de la península Ibèrica i del
Mediterrani Occidental on es realitzà la
revolució industrial durant el segle XIX.
Actualment, la indústria a la ciutat de
Barcelona dóna ocupació al 10% del total
d’assalariats, un percentatge elevat en
comparació amb altres grans ciutats
d’Europa, i en són els subsectors més
representatius els de material de
transport, edició i arts gràfiques, i
indústria química. [Vegeu taula 1.5]
En l’àmbit territorial de la regió
metropolitana de Barcelona, el pes de la
indústria és superior al que té en la ciutat
central, i arriba a gairebé el 18% de la
població assalariada. L’estructura
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Distribució sectorial de la població afiliada a la Seguretat Social
Règim general

Des. 04

Des. 05

Des. 06

Des. 07

Des. 08

Valors absoluts
Agricultura, ramaderia i pesca
Indústria
Construcció
Serveis
Total

1.313
112.955
45.351
707.345
866.964

1.664
111.839
50.511
740.921
904.935

1.734
106.484
51.973
775.740
935.931

2.175
101.477
51.236
798.112
953.000

2.410
93.589
43.018
778.044
917.061

En percentatge
Agricultura, ramaderia i pesca
Indústria
Construcció
Serveis
Total

0,2
13,0
5,2
81,6
100,0

0,2
12,3
5,6
81,9
100,0

0,2
11,4
5,5
82,9
100,0

0,2
10,6
5,5
83,7
100,0

0,2
10,2
4,7
84,8
100,0

Des. 04

Des. 05

Des. 06

Des. 07

Des. 08

119.611

120.746

122.218

123.958

121.170

Autònoms
Valors absoluts
Total
Font: Instituto Nacional de la Seguridad Social
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Sector serveis a Barcelona
Assalariats afiliats al Règim General de la Seguretat Social
Desembre 2008
Altres serveis a les empreses
Comerç al detall i reparacions
Administració pública i organitzacions extraterritorials
Serveis sanitaris i socials
Hoteleria i restauració
Ensenyament
Comerç al major i intermediaris
Finances i assegurances
Activitats informàtiques i d’I+D
Activitats culturals i esportives
Transports
Altres serveis socials i personals
Activitats afins a transport i agències de viatge
Serveis immobiliaris
Correus i telecomunicacions
Activitats associatives
Venda i reparació de vehicles
Activitats de sanejament públic
Lloguer de maquinària i equips

Nombre
148.735
80.216
79.216
79.140
56.905
56.467
53.333
42.834
32.079
25.294
21.555
18.478
17.289
16.799
13.911
13.774
10.269
9.897
1.853

%
19,1
10,3
10,2
10,2
7,3
7,3
6,9
5,5
4,1
3,3
2,8
2,4
2,2
2,2
1,8
1,8
1,3
1,3
0,2

Font: Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya (dades del INSS).
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Indústria a Barcelona
Assalariats afiliats al Règim General de la Seguretat Social
Desembre 2008
Vehicles i material de transport
Paper, edició i arts gràfiques
Indústria química
Alimentació i begudes
Ofimàtica i maquinària i material elèctric
Producció i distribució d’electricitat, gas i aigua
Tèxtil, confecció, pelleteria i cuir
Metal·lúrgia i productes metàl·lics
Maquinària i equips mecànics
Resta d’indústries manufactureres
Ind. d’altres prod. minerals no metàl·lics
Electrònica i instruments de precisió
Cautxú i plàstics

Nombre
20.661
15.021
14.256
7.832
5.680
5.313
5.008
4.827
4.727
3.310
3.133
2.415
1.321

Font: Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya (dades del INSS).
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%
22,1
16,1
15,2
8,4
6,1
5,7
5,4
5,2
5,1
3,5
3,3
2,6
1,4
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productiva industrial metropolitana està
molt diversificada, cosa que fa que tingui
més estabilitat en les etapes de crisis
sectorials. Aquesta diversificació és fruit de
l’evolució d’una indústria de transformació,
essencialment tèxtil, predominant a mitjan
segle passat, cap a altres sectors com
l’automòbil, quimicofarmacèutic, edició
i impressió, agroalimentari, electrònica
de consum, ofimàtica, etc.
L’economia de Barcelona és la principal
base exportadora d’Espanya, sobretot
perquè és una metròpoli productora de
béns d’intensitat tecnològica mitjana-alta.
D’acord amb les dades provisionals del
Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç,
a l’any 2008, la província de Barcelona
va exportar el 21% del valor del béns
exportats per l’economia espanyola,
i el 80% si es compara amb el total
de l’economia catalana.
Construcció
El sector de la construcció ocupa
directament el 4,7% dels treballadors
assalariats a Barcelona. En els últims anys,
la construcció ha actuat de motor de
creixement, tant a Barcelona com a la
resta de Catalunya i Espanya.
Concretament, a Barcelona, tot i que el
pes màxim d’aquest sector no ha superat
mai el 5,6% dels assalariats totals, s’ha
registrat en els últims anys un màxim cíclic
en la construcció residencial, que ha
coincidit amb l’auge de la construcció
d’equipaments i hotels, amb la
remodelació i recuperació per a la ciutat
d’àrees subutilitzades i amb les
ampliacions del port, l’aeroport i la Fira de
Barcelona. Tot això, a més, en un context
en el qual la rehabilitació ha constituït un
element de renovació tant del parc edificat
com de barris degradats. Després d’un
llarg procés expansiu, aquest sector ha
començat una etapa de desacceleració.

1.3.2. Creixement econòmic
Context econòmic internacional
D’acord amb les dades de l’FMI, el 2008
l’economia mundial ha registrat un
creixement del 3,4%. L’FMI preveu que
l’economia continuï perdent impuls al
2009 i que es recuperi al 2010. El detall
per grans àrees econòmiques mostra que
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hi ha diferents graus d’intensitat en el
procés d’alentiment del creixement. Quant
a les economies més avançades, Estats
Units, Japó, Regne Unit i les de la zona
euro han registrat un creixement conjunt
que no supera l’1% al 2008, i s’hi espera
un descens del 2% al 2009. En el cas
de les economies emergents i en
desenvolupament, que inclou com a
principals actors Xina, Índia, Brasil i
Rússia, el creixement al 2008 va ser
del 6,3% i les estimacions per al 2009
avancen un creixement del 3,3%.
La crisi financera iniciada en el mercat
hipotecari nord-americà s’ha convertit en
una crisi global de liquiditat i confiança que
ha provocat l’enduriment de les condicions
per accedir als mercats financers.
Les polítiques públiques que s’estan
aplicant en les diferents economies tenen
com a objectiu prioritari restablir com
més aviat millor una certa normalitat
en el funcionament dels mercats financers
i trencar amb la tendència baixista
de l’economia real.
Producte interior brut
Pel que fa a l’oferta, la construcció i la
indústria són les activitats que presenten
les pèrdues més grans de producció,
mentre que el sector terciari apareix com
l’únic motor de creixement del PIB
espanyol durant el 2008. Mentre que els

serveis de mercat pateixen els efectes de
la debilitat de la demanda interna, els
serveis de no mercat, amb el suport dels
pressupostos públics, mantenen una
expansió fins i tot superior a la d’un any
enrere. [Vegeu gràfic 1.5]
Índex de preus al consum
El decrement dels tipus d’interès,
dels preus del petroli i de les matèries
primeres als mercats internacionals durant
el segon semestre del 2008, com també
la debilitat de la demanda, han contribuït
a una desacceleració de les tensions
inflacionistes. A Espanya, Catalunya i
Barcelona la taxa de variació interanual
de l’IPC a final d’any s’ha situat entre
l’1,4% i l’1,8%, per sota de la mitjana
europea del 2,2%. [Vegeu taula 1.6]
Ocupació
Els indicadors del mercat laboral han
empitjorat durant l’últim any. A finals de
2008 la taxa d’atur registrat a Barcelona
s’ha situat en un 9,1%, gairebé dos punts
percentuals per sota de la taxa catalana
i 4,5 punts inferior a l’espanyola.
[Vegeu taula 1.7]
El 85% dels llocs de treball que hi ha a
Barcelona corresponen al sector terciari.
Dins del sector serveis, alguns subsectors
han perdut ocupació, com és el cas de
l’agregat dels serveis a les empreses,
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Font: Eurostat, Instituto Nacional de Estadística, Idescat i Ajuntament de Barcelona, «Barcelona
Economia».
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mentre que d’altres n’han generat, com
són la majoria dels serveis públics i,
sobretot, el subsector d’investigació
i desenvolupament.
Indicadors econòmics de l’economia
metropolitana
Els grans eixos o condicionants que
dibuixen el context de l’activitat
econòmica en l’àmbit metropolità són els
mateixos que hi ha per a l’economia
espanyola i catalana. El perfil de l’activitat
industrial, que s’havia recuperat lleument
en l’últim bienni, és un dels que més
ràpidament ha patit l’impacte de la
desacceleració econòmica. L’evolució
lleument expansiva de les exportacions de
productes manufacturats durant la major
part de l’any ha estat determinant per
limitar la reducció de l’activitat.

El conjunt de les mercaderies
transportades a través del port i l’aeroport
s’ha mantingut en uns nivells semblants
als d’un any enrere, per damunt dels 50
milions de tones, un 1% més que el
registre de 2007. L’evolució dels diferents
components que han passat pel port de
Barcelona és desigual. La càrrega general
s’ha mantingut estable, els sòlids a granel
han retrocedit per la davallada del tràfic
de ciment i d’algunes matèries
alimentàries primeres, i els líquids a doll
han intensificat el seu creixement, gràcies
sobretot a les importacions de gas
natural. Quant als contenidors, s’ha
registrat un petit descens de l’1,6%.
El trànsit de passatgers, amb una
dinàmica expansiva pròpia, se situa un
12,4% per damunt del registrat en el
mateix període de l’any anterior, gràcies

Taula
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Índex de preus al consum (Increment anual, en %)
Any
2004
2005
2006
2007
2008

Barcelona (1)
3,7
4,4
2,8
4,3
1,8

Catalunya
3,6
4,3
2,8
4,3
1,6

Espanya
3,2
3,7
2,7
4,2
1,4

UE
2,2
2,1
2,1
3,2
2,2

(1) Província de Barcelona.
Font: Instituto Nacional de Estadística, «Boletín Estadístico», i Ajuntament de Barcelona,
«Barcelona Economia».
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Taxa d’atur registrat
Període
31-12-04
31-12-05
31-12-06
31-12-07
31-12-08

Barcelona
5,8
6,5
6,6
6,3
9,1

Catalunya
6,0
7,3
7,0
7,0
11,0

Espanya
8,2
9,9
9,3
9,4
13,6

UE
9,0
8,5
7,6
6,9
7,3

Font: Ajuntament de Barcelona, «Barcelona Economia» i Ministerio de Economía
y Hacienda, «Síntesis mensual de indicadores económicos».
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sobretot a l’augment de passatgers dels
creuers i dels ferris regulars d’àmbit
europeu. Comptant tant els creuers que
tenen com a punt d’origen o destinació
Barcelona com els que utilitzen el port
com a escala, el nombre total de
passatgers de creuers supera els dos
milions, que representen gairebé les dues
terceres parts del total de passatgers
marítims. L’entrada en funcionament
de la terminal A del moll adossat durant
la primavera ha contribuït a enfortir la
posició del port de Barcelona com a
primer port de creuers del Mediterrani.
[Vegeu taula 1.8]
En el cas de l’aeroport, al 2008 s’han
comptabilitzat 30,2 milions de
passatgers, un 8,2% menys que al 2007,
però superior a la xifra de 2006. La
competència creixent del tren d’alta
velocitat explica una part d’aquest
descens. La inauguració, al febrer de

2008, de l’AVE entre Barcelona i Madrid
ha representat una reducció del nombre
de passatgers del pont aeri entre
ambdues ciutats en un 24,2%. En canvi,
el trànsit amb la Unió Europea és el
segment que presenta un comportament
més expansiu, amb un creixement del
14,3%. El progressiu augment del pes
relatiu d’aquest tipus de trànsit
s’emmarca en la línia
d’internacionalització de l’aeroport,
orientada a impulsar les aerolínies en
xarxa, que utilitzen el trànsit de connexió
per alimentar el de llarga distància.
En un context de desacceleració del
turisme mundial, durant el 2008 s’han
allotjat als hotels de Barcelona un total de
6,7 milions de persones que han generat
12,5 milions de pernoctacions; unes xifres
inferiors en un 6,3% i un 8,3%,
respectivament, a les del 2007, any en
què s’assoliren marques històriques.

Taula
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Activitat econòmica (àmbit metropolità)
Període

Valor absolut

2008/2007
(%)

2007/2006
(%)

2006/2005
(%)

Port. Tràfic de mercaderies
Total (milers de tones)
Embarcada (milers de tones)
Desembarcada (milers de tones)
Contenidors (milers de Teus)
Trànsit total de passatgers (milers)

2008
2008
2008
2008
2008

50.545
19.783
30.762
2.570
3.237

1,0
1,5
0,7
-1,6
12,4

7,8
11,5
5,6
12,6
13,4

5,9
12,7
2,1
11,9
15,0

Aeroport. Trànsit de passatgers
Total (milers)
Línia Barcelona-Madrid (milers)
Internacional (milers)

2008
2008
2008

30.208
3.637
17.403

-8,2
-24,2
-1,3

9,6
10,7
14,0

10,5
-4,2
13,8

Consum i turisme
Matriculació de vehicles (província)
Pernoctacions hoteleres (milers)
Visitants que pernocten (milers)

2008
2008
2008

189.169
12.485
6.659

-29,4
-8,3
-6,3

-5,9
3,2
6,0

-1,9
20,5
18,6

Construcció i preus en el mercat immobiliari
Superfície nova prevista en les llicències (m2)
Superfície a reformar o ampliar (m2)
Habitatges iniciats
Preu mig de venda d’habitatge nou (¤/m2)
Preu mig de lloguer d’habitatge (¤/m2/mes)

2008
2008
2008
2008
2008

1.035.077
480.709
2.729
5.915
16,7

-4,0
37,2
-42,0
-5,1
5,5

-30,1
-9,9
-18,9
2,5
11,6

9,4
-11,6
-0,7
14,0
13,7

Font: Ajuntament de Barcelona, «Barcelona Economia»
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L’activitat firal i congressual que es
desenvolupa a Barcelona és un dels
principals indicadors del seu dinamisme
econòmic. Cal destacar la fortalesa que
han tingut salons com Hostelco,
Expoquimia, EIBTM —dedicat a
l’organització de viatges per a incentius,
reunions i negocis— o el Saló Nàutic
Internacional, celebrats a la segona meitat
de l’any quan la crisi econòmica es va
accentuar. Fira de Barcelona compta amb
una cartera de 80 salons de periodicitat
diversa i més de 40.000 expositors.
Gairebé el 80% dels salons són
professionals-industrials i la resta,
de distribució i gran públic.
D’acord amb les dades de Barcelona
Convention Bureau, a l’any 2008 s’han
celebrat a Barcelona 383 congressos,
286 jornades, simposis i cursos i 1.813
convencions i viatges d’incentius. Aquests
esdeveniments han sumat, en conjunt,
gairebé 700.000 participants. En els
darrers anys, els congressos
medicosanitaris i les convencions del
sector quimicofarmacèutic han estat els
predominants; alhora que es registren
importants creixements de les reunions del
sector científic i de les noves tecnologies.
Durant el 2008 la matriculació de
vehicles a la província de Barcelona ha
registrat un descens del 29,4%, i s’ha
situat lleugerament per sota de les
190.000 unitats. Després d’una dècada
de creixement ininterromput, la present
fase de contenció reflecteix tant el clima
d’incertesa com les dificultats d’accés
al crèdit.
L’ús del transport públic urbà durant
el 2008 s’ha mantingut en nivells similars
als d’un any enrere, amb 617.857 milers
de viatges. Un aspecte destacable a
considerar en realitzar el balanç de 2008
és l’expansió del servei de bicicletes
compartides (Bicing). Des de la seva
implantació al març de 2007 s’ha estès
a tots els districtes de la ciutat amb 400
estacions i 6.000 bicicletes, i ha sumat
un total de 188.000 abonats. La gradual

extensió d’aquest servei ha contribuït
a reduir el trànsit de vehicles a motor
—bàsicament motos— i a descongestionar
el transport públic convencional.
L’evolució recent del sector de la
construcció i l’immobiliari són dos dels
eixos sobre els quals pivota l’actual
situació econòmica. Malgrat la reducció en
un 42% del nombre d’habitatges iniciats,
a Barcelona, l’ajust del sector de la
construcció està essent menys complicat
que en d’altres parts del país per tres
raons: l’impuls dels habitatges iniciats sota
algun règim de protecció ha fet més suau
el descens dels habitatges lliures; les
obres de reforma continuen creixent
—un 37,2% de m2 més que el 2007—; i hi
ha nombrosos projectes d’infraestructures
en execució. A Catalunya la reducció del
nombre d’habitatges iniciats el 2008 s’ha
situat en el 67,8%.
Quant al mercat immobiliari, les
estadístiques oficials de preus de venda
mostren encara uns descensos moderats
—entre el 5 i el 10%. Al replegament d’una
demanda que es mostra molt prudent
atesa la contracció del mercat laboral,
s’hi sumen les dificultats d’accés al crèdit
malgrat la reducció dels tipus d’interès
en l’últim tram de 2008. Aquestes
circumstàncies estan provocant que part
dels habitatges nous en estoc o comprats
com a inversió s’orientin al segment de
lloguer, on, a causa d’aquest augment de
l’oferta, les rendes han crescut en relació
al 2007.
La superfície prevista en les llicències
d’obres concedides per l’Ajuntament
de Barcelona durant el 2008 ascendeix
a 1.515.786 m2, distribuïts entre nova
construcció (68,3%) i reforma i ampliació
(31,7%). La distribució per usos del sostre
de nova construcció reflecteix el
predomini de la construcció destinada
a equipaments i a usos relacionats
directament amb l’activitat econòmica
(48,4%). Hi segueix en importància
la construcció destinada a aparcament
(30,2%) i a ús residencial (21,4%).
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Informe
de gestió
L’informe de gestió mostra dades
consolidades del Grup format per
l’Ajuntament de Barcelona, els seus
organismes públics i les societats
municipals, amb independència de quines
siguin les seves fonts de finançament.

2.1. Estructura dels ingressos
corrents
Els ingressos corrents del Grup format
per l’Ajuntament de Barcelona i els seus
ens dependents són, per grans conceptes,
els següents: a) impostos locals;
b) impostos cedits per l’Estat; c) altres
ingressos tributaris, principalment taxes
per serveis i per l’aprofitament del domini
públic; d) ingressos per venda de béns
i prestació de serveis, que inclouen
els preus públics; e) altres ingressos,
com són arrendaments, concessions
i aprofitaments especials, multes,
interessos de demora, recàrrecs
d’apressament, participació en beneficis
i ingressos financers; f) transferències
corrents, en què destaca el Fons
Complementari de Finançament
procedent de l’Estat.
A grans trets, un terç dels ingressos
prové del Fons Complementari de
Finançament, un altre terç, dels impostos
locals i cedits, i el terç final de les taxes,
vendes de serveis, altres ingressos i altres
transferències.

Els impostos locals estan formats
per l’impost sobre béns immobles (IBI),
l’impost sobre activitats econòmiques
(IAE), l’impost sobre l’increment en el
valor dels terrenys (IIVT), l’impost sobre
vehicles de tracció mecànica (IVTM)
i l’impost sobre construccions (ICIO).
L’IBI representa el 58% del conjunt
d’impostos locals.
La cistella d’impostos cedits per l’Estat
està formada per part dels rendiments
obtinguts, un cop descomptada la cessió
corresponent a les comunitats
autònomes, en l’impost sobre la renda
de les persones físiques (IRPF), l’impost
sobre el valor afegit (IVA) i els impostos
especials sobre la cervesa, el vi i begudes
fermentades, productes intermedis,
alcohol i begudes derivades, hidrocarburs
i tabac. Els percentatges de cessió són
l’1,6875% de l’IRPF, l’1,7897% de l’IVA
i el 2,0454% dels impostos especials.
A més, l’Ajuntament rep de l’Estat una
transferència corrent no finalista coneguda
com Fons Complementari de Finançament.
D’acord amb el Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, que aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, el Fons Complementari de
Finançament creix anualment al mateix
ritme que els ingressos recaptats per
l’Estat, descomptat l’import cedit a les
Comunitats Autònomes, en concepte dels
impostos que es cedeixen als ajuntaments.
El Fons Complementari de Finançament

Gràfic
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inclou la compensació per la pèrdua
d’ingressos derivada de la reforma de
l’impost sobre activitats econòmiques.
La resta de transferències corrents
corresponen bàsicament a recursos

finalistes procedents d’altres
administracions públiques –principalment
de la Generalitat de Catalunya i d’entitats
locals–, d’empreses privades i d’entitats
sense afany de lucre.

Gràfic
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Estructura dels impostos propis 2008
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2.2. Estructura de les
despeses corrents
L’Ajuntament de Barcelona exerceix les
competències que determina la Carta
Municipal de Barcelona i la legislació
vigent sobre règim local. A través dels
òrgans centrals de l’Ajuntament, els
districtes i els organismes públics i
empreses municipals, es presten un
conjunt de serveis, tant externs com
interns a l’organització, que es resumeixen
a continuació.
Els sectors operatius són:
a) Educació, cultura i benestar: educació,
cultura, esports i participació ciutadana. Part
dels serveis es presten a través de l’Institut
Municipal d’Educació, l’Institut de Cultura
de Barcelona i l’Institut Barcelona Esports.
b) Acció social i ciutadania: serveis
socials i drets civils. Inclou l’Institut
Municipal de Persones amb Discapacitat.
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c) Medi ambient: neteja de la via pública,
residus sòlids urbans i sanejament;
manteniment, pavimentació, enllumenat
públic i aigües; manteniment de parcs,
zones verdes i platges; estalvi energètic
i energies renovables, educació i
participació ambiental, i vigilància
i reducció de la contaminació. Alguns
dels serveis es presten a través de
l’Institut Municipal de Parcs i Jardins.
d) Prevenció, seguretat i mobilitat:
seguretat ciutadana, serveis de prevenció
d’incendis i protecció civil, mobilitat,
circulació i transport públic, disciplina
i seguretat viària i aparcaments.
e) Urbanisme i infraestructures:
planificació i ordenació territorial i
urbanística, paisatge urbà, infraestructures
i habitatge. Els ens dependents que
actuen en aquestes àrees són el Patronat
Municipal de l’Habitatge, l’Institut Municipal
de Paisatge Urbà i Qualitat de Vida,
l’Institut Municipal d’Urbanisme, Barcelona
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Gestió Urbanística, SA i el grup Barcelona
d’Infraestructures Municipals.
f) Promoció econòmica: promoció
econòmica de la ciutat, ocupació i
innovació, comerç, xarxa de mercats
municipals, consum, turisme i tecnologies
de la informació. Hi intervenen l’Institut
Municipal de Mercats, Barcelona Activa,
SA i 22@bcn, SA.
Els sectors corporatius són els següents:
a) Serveis generals i coordinació
territorial: administració central, patrimoni
i coordinació dels districtes. Inclou
l’empresa municipal Informació
i Comunicació de Barcelona, SA.
b) Recursos humans: polítiques
i administració de personal i organització.
c) E-administració i sistemes
d’informació: sistemes d’informació
i telecomunicacions municipals,
administració electrònica. Gran part dels
serveis es presten a través de l’Institut
Municipal d’Informàtica.
d) Finances: administració financera,
comptable, pressupostària i tributària;
coordinació d’empreses municipals
i organismes públics; i control de les
inversions. Les competències en matèria
tributària es gestionen des de l’Institut
Municipal d’Hisenda.

Les empreses municipals que
desenvolupen activitats de caràcter
comercial estan concentrades en el Grup
Barcelona de Serveis Municipals. L’àmbit
d’actuació del Grup comprèn els
aparcaments municipals, la gestió de
zones d’oci com el parc zoològic, el
Tibidabo, Montjuïc i la zona Fòrum, com
també els serveis funeraris i cementiris,
tractament i selecció de residus, i mercats
majoristes.
El gràfic següent mostra la despesa
corrent de l’Ajuntament i del seu Grup
agrupada per grans blocs d’actuació
municipal. S’hi veu com la major despesa
correspon a l’àmbit de serveis a les
persones, amb més del 26% de les
despeses corrents. Amb aquesta despesa
s’han desenvolupat polítiques d’atenció
social; polítiques que, arran de l’aprovació
de la Llei de la dependència, cada vegada
tenen més pes en el món local. També
han fet possible el funcionament dels
equipaments culturals de la ciutat,
com també la posada en marxa de
les Fàbriques de la creació, les festes
populars o el funcionament de les
biblioteques. Altres serveis a les persones
han estat tots els vinculats a l’educació,
la salut pública, la xarxa d’equipaments
esportius municipals i les competicions
esportives.

Gràfic
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L’altre gran bloc de despesa pública local
és el de manteniment de l’espai públic,
al qual s’han destinat gairebé el 24% de les
despeses corrents. Amb aquesta despesa
s’ha fet el manteniment de les vies
públiques, tant amb actuacions de millora
de l’enllumenat i de la pavimentació com
la neteja viària, la recollida i el tractament
de residus i el manteniment dels parcs
i jardins de la ciutat.
La despesa en seguretat i mobilitat
representa el 18% de les despeses
corrents. La Guàrdia Urbana incorpora
cada any agents nous, el 2008 han
estat 175, per tal de continuar renovant
i rejovenint la plantilla i complir amb
l’acord signat per tots els grups polítics
municipals per a la provisió de 1.000 places
d’agent de la Guàrdia Urbana fins
al 2011. També s’han incorporat
45 bombers.
La despesa corrent en planejament
urbanístic, habitatge i millora del
patrimoni ha estat de 92 milions.
S’han destinat 72 milions a fer polítiques
de promoció econòmica de la ciutat i
d’ocupació. A participació, informació,
atenció al ciutadà i centres cívics s’hi han
destinat 77 milions. Les transferències
a altres administracions corresponen a
la que l’Ajuntament fa a la Mancomunitat
de Municipis. El 12,2% de la despesa,
corresponent a Serveis Generals, és el que
s’ha destinat al funcionament dels òrgans
de govern i de l’administració general,
a les bases d’informació, al manteniment
dels edificis i a la gestió tributària.
I, finalment, les despeses financeres
representen poc més del 2% del total
de despeses corrents.

2.3. Recursos humans
La plantilla del Grup Ajuntament de
Barcelona, a 31 de desembre de 2008,
està formada per 12.031 persones,
984 treballadors menys que un
any enrere.
La reducció de la plantilla és el resultat,
d’una banda, del pla de jubilació
anticipada implementat el 2008, al qual
s’han acollit 223 persones, i, d’altra
banda, al traspàs de personal des
de l’Institut Municipal d’Educació de
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Barcelona al Consorci d’Educació de
Barcelona, fets que han implicat una
reducció de més de mil persones. En
aquest Consorci hi participa la Generalitat
de Catalunya amb el 60% i l’Ajuntament
de Barcelona amb el 40%.
Els increments de plantilla més
significatius corresponen a l’augment
de treballadors dedicats als serveis de
mobilitat (Guàrdia Urbana i serveis
prestats essencialment a través de
l’empresa Barcelona de Serveis Municipals,
SA), i als òrgans centrals de l’Ajuntament.
En aquest últim cas, derivat dels canvis
organitzatius que s’estan implementant
des de les darreres eleccions municipals.
El gràfic següent mostra la plantilla total
del Grup Ajuntament de Barcelona
distribuïda en funció dels sectors funcionals

en què s’organitza l’administració municipal
executiva. Per simplicitat, sota l’epígraf
Serveis Generals s’hi agrupen la Gerència
Municipal i les gerències de Finances,
Recursos Humans i Organització, i Serveis
Generals i Organització Territorial.
El personal dels organismes públics
i les societats municipals s’han adscrit
funcionalment en l’àmbit d’un dels
sectors d’actuació d’acord amb
els serveis que presten.
L’any 2008 l’Ajuntament de Barcelona ha
dedicat el 2,24% de la massa salarial bruta
a la formació de personal. Els cursos
de formació impartits han representat
222.950 hores lectives un 5,8% més que
durant el 2007, i hi han assistit 17.661
participants. L’Instituto Nacional de
Administración Pública, en el marc de
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Plantilla de l’Ajuntament, els instituts i les empreses municipals
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Total

31.12.04
6.657
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6.578
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6.755
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6.891

31.12.08
6.979

5.753

5.897

6.104

6.124

5.052

12.410

12.475

12.859

13.015

12.031
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Distribució sectorial de la plantilla del Grup Ajuntament de Barcelona a 31.12.08
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l’Acord Nacional de Formació Continuada,
subvenciona part de la formació de
personal. El 2008 aquesta subvenció
ha fet possible alguna activitat formativa
per a 2.926 treballadors municipals.

2.4. Evolució dels ingressos
corrents
El creixement dels ingressos corrents en
els últims cinc anys ha estat del 6,0%,
mentre que la inflació anual ha estat de
mitjana del 3,4%. Aquest augment dels
ingressos no s’ha produït per l’increment
dels tipus impositius, sinó que respon a
altres causes, entre les quals destaquen:
a) l’aplicació gradual en un termini
de 10 anys dels nous valors cadastrals
aprovats per l’Estat l’any 2001; b) el
dinamisme que, en general, han tingut en
aquest període la construcció i el mercat
immobiliari; c) millores en la recaptació; i
d) el creixement de les transferències no
finalistes procedents de l’Estat.

Al 2008 els ingressos corrents han
estat de 2.553 milions d’euros, fet que
representa un 2,7% més que el 2007.
Mentre que els ingressos locals han
crescut un 1,4%, les transferències
corrents i els ingressos financers han
crescut un 4,4% i un 23,8%,
respectivament.
Al 2008 no s’han modificat els tipus
impositius, i destaca el creixement del 7,1%
de l’impost sobre béns immobles, gràcies
a l’aplicació gradual dels nous valors
cadastrals aprovats el 2001. L’impost sobre
activitats econòmiques manté un
comportament bastant regular al llarg
dels anys des de la seva reforma al 2004.
Tot i així, al 2008 ha experimentat un
creixement del 2,0% respecte de l’any
anterior. L’augment d’aquests dos
impostos ha compensat la caiguda de
l’impost sobre construccions i de l’impost
sobre l’increment en el valor dels terrenys,
provocat pel procés de desacceleració que
experimenten el sector de la construcció i
el mercat immobiliari. No obstant això, s’ha
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Ingressos corrents (milers d’euros)
2004

2005

2006

2007

2008

333.329
84.817
74.686
34.484
80.055

346.753
93.860
73.541
33.974
93.459

370.744
96.409
74.918
37.922
84.099

398.998
97.269
74.529
50.511
108.497

427.379
99.191
74.052
37.401
97.262

607.371

641.587

664.092

729.804

735.285

89.923

93.235

82.802

85.714

92.603

Total impostos locals

697.294

734.822

746.894

815.518

827.888

Altres ingressos tributaris: taxes
Vendes de béns i prestació de serveis
Altres ingressos ordinaris

137.385
244.545
201.258

162.495
237.994
177.099

158.184
263.255
228.316

157.653
286.538
225.339

165.977
290.928
220.732

1.280.482

1.312.410

1.396.649

1.485.048

1.505.525

Fons Complementari de Finançament
Altres transferències corrents

669.241
100.336

700.689
125.679

756.226
146.838

813.251
173.524

842.791
187.564

Total transferències corrents

769.577

826.368

903.064

986.775

1.030.355

5.630

6.455

11.347

14.163

17.530

2.055.689

2.145.233

2.311.060

2.485.986

2.553.410

Impost
Impost
Impost
Impost
Impost

sobre
sobre
sobre
sobre
sobre

béns immobles
activitats econòmiques
vehicles
construccions
l’increment del valor dels terrenys

Subtotal
Participació a IRPF, IVA i IE

Total ingressos locals

Ingressos financers
Total ingressos corrents
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de tenir en compte que en el 2007
ambdós impostos van tenir creixements
entorn al 30%, de manera que els valors
absoluts del 2008 són similars o fins i tot
superiors als del 2006. Quant als impostos
cedits per l’Estat, han crescut un 8%.
La resta d’ingressos locals (taxes, venda de
béns i serveis i altres ingressos de la gestió
ordinària), en conjunt, han experimentat un
creixement moderat de l’1,2%, principalment
pel menor import de concessions, recollida
comercial de residus i interessos de demora.
El creixement del 5,3% que han
experimentat les taxes, es descompon en
una reducció del 2,8% en general de les
taxes per vendes de serveis i un increment
de l’11,6% de les taxes per la utilització
privativa del domini públic (bàsicament per
l’augment en la participació dels ingressos
bruts de les companyies de serveis que
operen a Barcelona). També s’han vist
incrementats els ingressos dels ens
dependents de l’Ajuntament de Barcelona
que presten serveis als ciutadans,
especialment Barcelona de Serveis

Municipals, SA, que gestiona, entre d’altres,
els aparcaments municipals i centres d’oci
com el parc zoològic, el parc d’atraccions
Tibidabo, la zona Fòrum i els espais de la
muntanya de Montjuïc.
Pel que fa a les transferències corrents,
en conjunt, han superat els 1.030 milions
d’euros, un 4,4% més que l’any anterior.
El Fons Complementari de Finançament
procedent de l’Estat ha crescut un 3,6%.
La resta de transferències corrents ha
augmentat un 8,1%. Aquest epígraf inclou
15 milions d’euros procedents de l’Estat
per finançar institucions culturals, com
també les transferències finalistes
procedents d’altres administracions,
bàsicament de la Generalitat de Catalunya
per a educació, atenció primària,
residencies de gent gran i centres de dia, i
immigració, i de l’Entitat Metropolitana de
Serveis Hidràulics i Tractament de Residus
per a la gestió de residus.
Els ingressos financers han superat els
17,5 milions d’euros, una xifra superior
als 14,2 milions de l’any anterior.
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Ingressos corrents (en percentatge)
2004

2005

2006

2007

2008

16,2
4,1
3,6
1,7
3,9

16,2
4,4
3,4
1,6
4,4

16,1
4,2
3,2
1,6
3,6

16,0
3,9
3,0
2,0
4,4

16,7
3,9
2,9
1,5
3,8

29,5

30,0

28,7

29,4

28,8

4,4

4,3

3,6

3,4

3,6

33,9

34,3

32,3

32,8

32,4

6,7
11,9
9,8

7,6
11,1
8,2

6,8
11,4
9,9

6,3
11,5
9,1

6,5
11,4
8,7

Total ingressos locals

62,3

61,2

60,4

59,7

59,0

Fons Complementari de Finançament
Altres transferències corrents

32,5
4,9

32,7
5,8

32,7
6,4

32,7
7,0

33,0
7,3

Total transferències corrents

37,4

38,5

39,1

39,7

40,3

0,3

0,3

0,5

0,6

0,7

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Impost
Impost
Impost
Impost
Impost

sobre
sobre
sobre
sobre
sobre

béns immobles
activitats econòmiques
vehicles
construccions
l’increment del valor dels terrenys

Subtotal
Participació a IRPF, IVA i IE
Total impostos locals
Altres ingressos tributaris: taxes
Vendes de béns i prestació de serveis
Altres ingressos ordinaris

Ingressos financers
Total ingressos corrents
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2.5. Evolució de les despeses
corrents
En els darrers cinc anys, el ritme de
creixement de les despeses corrents
s’ha situat en el 6,8% anual, vuit dècimes
més que el creixement registrat en els
ingressos corrents. En tot el quinquenni
destaca l’augment de les despeses en
treballs, subministraments i serveis
exteriors i de les transferències corrents,
que han crescut un 9,3% i un 11,2% anual,
respectivament, quasi triplicant, en
conjunt, la inflació mitjana del mateix
període. S’han incrementat particularment
les despeses destinades a l’atenció social,
l’espai públic, la seguretat i la mobilitat,
que són prioritats del govern. En suma,
les despeses en treballs, subministraments
i serveis exteriors i les transferències
corrents han guanyat pes en el conjunt
de despeses corrents, i han passat de
representar el 53,8% l’any 2003 al 62,1%
l’any 2008. Aquests creixements han
estat en part compensats per la reducció
de les despeses financeres en un 9,6%
en termes anuals.

Al 2008, les despeses corrents han
crescut un 7,5%. Les despeses de personal
han augmentat un 5,4% per l’increment
salarial del 2% d’acord amb la Llei de
pressupostos generals de l’Estat de 2008,
pels lliscaments de categoria, per la
jubilació anticipada incentivada i per
la provisió realitzada per al conveni
col·lectiu. En relació amb les partides
de treballs, subministraments i serveis
exteriors les àrees de despesa que han
experimentat un creixement més gran
són les de seguretat i protecció civil,
per l’impuls que s’està donant a l’actuació
de la Guàrdia Urbana; atenció i promoció
social; educació; manteniment de l’espai
urbà, incloent-hi la neteja viària; i la
cultura. Les transferències corrents han
crescut un 18,6%, a causa sobretot de
dos fets. En primer lloc, a l’entrada en
funcionament del Consorci d’Educació
de Barcelona, que ha comportat que
les despeses de manteniment, reforma
i conservació dels centres escolars,
com també les de neteja i altres costos
d’estructura de les escoles apareguin com
transferències corrents al Consorci quan
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Despeses corrents (milers d’euros)

Despeses de personal
Treballs, subministraments
i serveis exteriors
Transferències corrents
Provisions
Despeses financeres
Total despeses corrents
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2004

2005

2006

2007

2008

517.555

543.793

568.027

601.305

633.747

592.007
244.600
83.480
60.598

643.286
271.390
54.843
39.909

702.936
301.491
58.081
41.623

763.799
337.227
61.395
41.636

805.039
400.014
58.411
43.002

1.498.240

1.553.221

1.672.158 1.805.362

1.940.213
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abans figuraven sota l’epígraf «Treballs,
subministrament i serveis exteriors».
l en segon lloc, a les majors transferències
corrents que ha atorgat l’Institut de
Cultura de Barcelona a institucions
culturals de la ciutat. Així mateix, destaca
l’increment superior al 15% de les
transferències destinades al transport
públic, com també les destinades al
tractament de residus.

2.6. Inversions
Durant el període 2004-2008 les
despeses de capital consolidades de

l’Ajuntament de Barcelona han superat
els 3.196 milions d’euros. El 85% de
les quals s’han destinat a inversions
directes i la resta a transferències de
capital a l’Autoritat del Transport
Metropolità (ATM), Barcelona Holding
Olímpico, S.A. (HOLSA) i a equipaments
culturals, i a ampliacions de capital,
bàsicament de Fira 2000, SA. A l’abril
de 2007, l’Administració General de
l’Estat i l’Ajuntament de Barcelona van
realitzar les últimes transferències
de capital a HOLSA, per tal que aquesta
societat cancel·lés definitivament
el seu endeutament abans de 31 de
desembre de 2007.
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Despeses corrents (en percentatge)

Despeses de personal
Treballs, subministraments
i serveis exteriors
Transferències corrents
Provisions
Despeses financeres
Total despeses corrents

2004

2005

2006

2002

2008

34,6

35,0

34,0

33,3

32,7

39,5
16,3
5,6
4,0

41,4
17,5
3,5
2,6

42,0
18,0
3,5
2,5

42,3
18,7
3,4
2,3

41,5
20,6
3,0
2,2

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Gràfic
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Estructura de les despeses corrents
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El 87% de les despeses de capital s’ha
finançat amb l’estalvi brut generat per les
operacions corrents i el 13% restant amb
ingressos generats per la gestió d’actius
i transferències de capital. La cobertura
d’inversions per al conjunt del període,
mesurada com l’estalvi brut sobre
les inversions netes, s’ha situat en
1,1 vegades, la qual cosa ha permès al
mateix temps reduir el deute consolidat
en més d’un 30%.
El Pla d’Inversions Municipal del mandat
2004-2007 ha consistit en 1.430 actuacions,
de les quals un 70% són de proximitat
(d’un import inferior als 3 milions d’euros).
Aquestes actuacions es gestionen pels
diferents operadors: sectors i districtes
de l’Ajuntament i els seus organismes i
empreses municipals. Per tipologia, el 38%
de la inversió es destina a urbanització
(vialitat, zones verdes i Pla de manteniment
integral); el 34% a equipaments i serveis
(edificis administratius, equipaments
culturals, serveis socials, centres escolars
i mercats); el 16% a gestió de sòl; el 8%,
a habitatge i el 4%, a aparcaments.
Les despeses de capital de 2008, de 745
milions d’euros, formen part del programa
d’inversions municipals inclòs en el
Programa d’Actuació Municipal 2008-2011.
Dels projectes d’inversió que han
avançat o s’han completat al 2008, se’n
poden citar, a tall d’exemple, uns quants.
En l’àmbit de les actuacions de millora
urbana, pràcticament ha finalitzat la
transformació de la plaça de Lesseps,
que ha guanyat 6.000 m2 de superfície,
ha millorat les connexions viàries i de
transport públic i s’ha de convertir en
un pol d’equipaments i serveis; s’ha iniciat
la remodelació de la plaça de les Glòries i
s’ha completat el nou parc del Centre del
Poblenou, 5,5 hectàrees d’espai verd i
lúdic obert a la ciutadania, al bell mig del
districte de Sant Martí. En el marc del Pla
de millora integral de l’espai públic, s’han
realitzat obres de millora del
clavegueram, s’ha iniciat el pla per
modernitzar l’enllumenat de la ciutat i
avançar en la descontaminació lumínica,
s’ha definit un projecte de renovació del
sistema semafòric, s’han recuperat més
interiors d’illa de l’Eixample, s’han
impulsat actuacions en verd urbà de
proximitat i s’ha millorat la connectivitat
al parc de Collserola. Quant a
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Ingressos i despeses de capital (milers d’euros)
2004

2005

2006

2007

2008

439.551

452.021

513.280

613.937

684.237

58.209
25.388
57.142

60.537
30.269
23.514

62.958
28.590
10.032

21.826
28.590
16.003

0
28.591
22.673

140.739

114.320

101.580

66.419

51.264

255

188

12

8.250

9.999

580.545

566.529

614.872

688.606

745.500

Ingressos de capital
Transferències de capital
Gestió d’actius

28.894
69.750

19.549
47.932

46.043
89.504

18.160
41.072

33.828
32.838

Total ingressos de capital

98.644

67.481

135.547

59.232

66.666

Inversió neta

481.901

499.048

479.325

629.374

678.834

2004

2005

2006

2007

2008

91,2

90,6

107,1

97,5

100,8

12,1
5,3
11,8

12,1
6,1
4,7

13,1
6,0
2,1

3,5
4,5
2,6

0,0
4,2
3,3

29,2

22,9

21,2

10,6

7,6

0,1

0,0

0,0

1,3

1,5

120,5

113,5

128,3

109,4

109,8

6,0
14,5

3,9
9,6

9,6
18,7

2,9
6,5

5,0
4,8

20,5

13,5

28,3

9,4

9,8

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Inversions directes

Transferències de capital
HOLSA
ATM
Entitats no municipals
Total transferències
Inversions financeres
Total despeses de capital
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Ingressos i despeses de capital (en percentatge)

Inversions directes

Transferències de capital
HOLSA
ATM
Entitats no municipals
Total transferències
Inversions financeres
Total despeses de capital

Ingressos de capital
Transferències de capital
Gestió d’actius
Total ingressos de capital
Inversió neta
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equipament i serveis, s’han obert quatre
noves escoles bressol per al curs escolar
2008-09; s’ha inaugurat la biblioteca
Horta-Can Mariner; estan en curs la
remodelació dels mercats municipals
de La Llibertat, Sant Antoni i El Guinardó;
i s’ha iniciat la construcció de dos nous
centres esportius municipals, un a Ciutat
Vella i l’altre a Sarrià-Sant Gervasi. A més,
s’han lliurat les claus de nous habitatges
amb serveis per a gent gran i habitatges
protegits per a gent jove. Actualment
també hi ha en construcció o en projecte
14 nous aparcaments, amb un total de
4.175 places.

2.7. Finançament
L’any 2008 l’endeutament consolidat
de l’Ajuntament de Barcelona s’ha reduït
en 139 milions d’euros fins a la xifra de
927,8 milions a 31 de desembre de 2008.
El 83,5% de l’endeutament correspon
al sector públic de l’Ajuntament de

Barcelona i la resta als seus
ens comercials; és a dir, al Patronat
Municipal de l’Habitatge i al Grup
Barcelona de Serveis Municipals.
L’endeutament consolidat representa
1,5 vegades l’estalvi brut generat.

Sector públic
El deute financer de l’Ajuntament de
Barcelona a 31 de desembre de 2008 és
de 770,1 milions d’euros, tot a llarg termini.
El 2008 l’Ajuntament no ha contractat cap
nou endeutament. Les amortitzacions de
deute han estat de 157,7 milions d’euros,
dels quals 67,6 milions corresponen a
amortitzacions contractuals i 90,1 milions
a amortitzacions anticipades.
Respecte a l’endeutament dels ens
dependents que formen part del sector
públic, al 2008 la societat municipal
Informació i Comunicació de Barcelona té
disposats a final d’any 4,2 milions d’euros
de les pòlisses de crèdit que té subscrites
per tal de fer front a decalatges temporals
de tresoreria.

Gràfic

Cobertura de les inversions netes
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Endeutament financer consolidat (milers d’euros)

Sector públic
Ens comercials

Endeutament total
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31.12.04
1.206.640
104.387

31.12.05
1.148.353
121.520

1.311.027 1.269.873

31.12.06
1.061.206
117.637

31.12.07
928.727
138.383

31.12.08
774.258
153.515

1.178.843 1.067.110

927.773
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Ens comercials
L’endeutament dels ens comercials de
l’Ajuntament de Barcelona se situa a 31 de
desembre de 2008 en 153,5 milions d’euros,
fet que representa un augment de 15,1
milions respecte de la mateixa data
de 2007. El deute del Patronat Municipal de
l’Habitatge ha crescut en 6,3 milions d’euros
i el deute del Grup Barcelona de Serveis
Municipals ho ha fet en 8,8 milions d’euros,
bàsicament per les inversions de
Mercabarna relacionades amb el nou Mercat
de la Flor.

La política financera de l’Ajuntament
de Barcelona s’orienta a controlar
el creixement de les despeses
financeres, tot assumint un risc
financer raonable. Per això, l’estratègia
financera es basa a obtenir recursos
en els mercats financers de la zona
euro; utilitzar l’endeutament a curt
termini només per cobrir necessitats
transitòries de tresoreria; millorar el perfil
del deute per venciments, tot mantenint
unes amortitzacions contractuals de
deute anuals molt per sota de l’estalvi

Gràfic
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Endeutament consolidat (milions d’euros)
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Endeutament financer consolidat (milers d’euros)
31.12.04

31.12.05

31.12.06

31.12.07

31.12.08

Mercat Unió Europea
Sistema bancari
Col·locacions privades
Emissions públiques

675.644
260.000
220.202

709.671
340.000
220.202

618.641
340.000
220.202

627.110
340.000
100.000

487.773
340.000
100.000

Subtotal

1.155.846

1.269.873 1.178.843

1.067.110

927.773

Mercat fora Unió Europea
Emissions públiques

155.181

0

0

0

0

Subtotal

155.181

0

0

0

0

Endeutament total

1.311.027

1.269.873 1.178.843

1.067.110

927.773

Endeutament a llarg termini
Endeutament a curt termini

1.311.027
0

1.269.873 1.178.843 1.066.230
0
0
884

923.616
4.157
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brut generat, i diversificar el risc per
tipus d’interès.
L’endeutament del Grup Ajuntament
de Barcelona està originat a la zona euro.
Pràcticament la meitat s’ha contractat
en els mercats de capitals (col·locacions
privades en el mercat alemany i una
emissió de deute públic) i la resta són
préstecs bancaris.
Les despeses financeres de 2008 han
augmentat un 3,3% en relació amb les
de 2007, i han arribat a una xifra de 43
milions d’euros. La disminució del saldo

mitjà del deute ha estat compensada per
l’augment dels tipus d’interès de mercat.
El cost mitjà de l’endeutament consolidat
al 2008 s’ha situat en el 3,9%. Enguany
les despeses financeres inclouen un milió
d’euros per l’actualització dels preus
de les concessions de Cementiris de
Barcelona, d’acord amb el nou Pla General
Comptable.
La qualificació de crèdit de l’Ajuntament
de Barcelona és AA+ segons Fitch
i Standard & Poor’s i Aa1 segons Moody’s
Investors Service.

Taula
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Endeutament financer consolidat (en percentatge)
31.12.04

31.12.05

31.12.06

31.12.07

31.12.08

51,6
19,8
16,8
88,2

55,9
26,8
17,3
100,0

52,5
28,8
18,7
100,0

58,8
31,8
9,4
100,0

52,6
36,6
10,8
100,0

11,8
11,8

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Endeutament total

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Endeutament a llarg termini
Endeutament a curt termini

100,0
0,0

100,0
0,0

100,0
0,0

99,9
0,1

99,6
0,4

Mercat Unió Europea
Sistema bancari
Col·locacions privades
Emissions públiques
Subtotal
Mercat fora Unió Europea
Emissions públiques
Subtotal

Gràfic

Endeutament i despeses financeres netes
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2.8. Perspectives
L’objectiu de l’actual mandat, que abraça el
període 2008-2011, consisteix a promoure
polítiques de cohesió social i mantenir un
nivell d’inversió a la ciutat similar al del
mandat anterior, condicionat a:
a) No augmentar la pressió fiscal.
b) Augmentar el pes de les despeses
corrents relacionades directament amb
la prestació de serveis, principalment en
les àrees d’assistència social, convivència
a l’espai públic, seguretat i mobilitat.
c) Mantenir un nivell d’estalvi brut sobre
els ingressos corrents per sobre del 20%.
d) Estabilitzar el nivell d’endeutament
consolidat dels ens que, d’acord amb
la Llei General d’Estabilitat Pressupostària,
formen part del sector públic.
A continuació es mostra quina ha estat
l’evolució de les principals magnituds
financeres del Grup Ajuntament de
Barcelona i les perspectives de futur.
Les previsions s’han realitzat tenint en
compte que ni la reforma del finançament
de les Comunitats Autònomes ni la
reforma que es pugui escometre de la
Llei d’Hisendes Locals, no incrementaran,
ni disminuiran, la participació de
l’Ajuntament de Barcelona en els tributs
que recapta l’Estat.
L’estimació de l’exercici 2009 a nivell
consolidat es basa en el pressupost
inicialment aprovat per a l’exercici.
Respecte a les principals variables
macroeconòmiques per al període 20102013, es realitzen les següents hipòtesis:
a) El producte interior brut (PIB) en
termes reals creixerà un 0,5% al 2010,
un 1,5% al 2011 i un 2,5% anual a partir
del 2013.
b) L’índex d’inflació es preveu del 2%
anual durant el 2010 i 2011 i del 3% al 2012
i 2013.
c) L’increment de la recaptació dels
tributs de l’Estat (ITE) s’estima del 0%
a l’any 2010. Per als anys següents es
preveuen creixements del 4% al 2011 i del
6% al 2012 i 2013, lleugerament per sobre
del PIB nominal previst.
d) El tipus d’interès EURIBOR (Euro
Interbank Offered Rate) a tres mesos
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s’estima, de mitjana, en el 2% al 2010, el
2,5% l’any 2011 i del 3% a partir del 2012.
Els ingressos corrents per al període
2010-2013 s’han estimat en base a les
següents suposicions:
a) En relació als impostos, es considera
que de 2010 a 2013 els impostos locals
propis creixeran de mitjana a l’entorn del
4,9% anual. S’espera que l’impost sobre
béns immobles creixi un 7% anual a causa
de l’aplicació gradual fins al 2011 dels nous
valors cadastrals aprovats el 2001 i per
la desaparició progressiva dels actuals
topalls al creixement de les quotes a
partir de 2012. L’impost sobre activitats
econòmiques s’espera que creixi un
2% anual en tot el període, mentre
que els impostos sobre vehicles, sobre
construccions i sobre l’increment en
el valor dels terrenys es mantindran
en els mateixos nivells que al 2009.
Se suposa també que no es modificaran
els actuals tipus impositius, que són el
0,75% del valor cadastral amb caràcter
general i el 0,85% per al 10% dels
immobles no residencials amb més valor
cadastral, en el cas de l’impost sobre
béns immobles; el 30% a l’impost sobre
l’increment en el valor dels terrenys;
i el 3,25% a l’impost sobre construccions.
b) Respecte als impostos cedits,
s’estimen els següents creixements. En el
cas de l’IRPF, una reducció del 2% al 2010,
un augment del 8% l’any 2011 i del 12%
anual al 2012 y 2013. En el cas de l’IVA,
s’espera una disminució del 7% al 2010,
un creixement del 6% al 2011 i del 9%
posteriorment. Quant als impostos
especials es preveu que no variïn en tot
el període.
c) La resta d’ingressos locals (taxes,
venda de béns i serveis, i altres ingressos
de la gestió ordinària) es preveu que
creixin un punt percentual per damunt
de la inflació prevista. Aquesta estimació
es basa en la major prestació de serveis.
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d) El Fons Complementari de
Finançament es calcula que no creixerà
al 2010, que augmentarà un 4% al 2011
i, posteriorment, el 6% anual.
e) Les restants transferències corrents
se suposa que creixeran anualment dos
punts percentuals per sobre de la inflació
prevista. Aquest epígraf inclou
principalment les transferències rebudes
de la Generalitat de Catalunya per a
atenció social i educació, com també
la taxa metropolitana de tractament
de residus municipals que després
l’Ajuntament traspassa a l’Entitat
Metropolitana de Serveis Hidràulics
i Tractament de Residus.
Per a les despeses corrents, s’han
realitzat les següents hipòtesis per
al període 2010-2013:
a) Es preveu que les despeses de personal
augmentin anualment un punt percentual
per sobre de la inflació prevista al 2010 i
2011 i 1,5 punts per sobre al 2012 i 2013.
b) Els treballs, subministraments i serveis
exteriors, s’espera que creixin un punt
percentual per sobre de la inflació al 2010
i dos punts percentuals per sobre de la
inflació posteriorment, per tal de moderar
així el creixement que han tingut els
darrers anys.
c) Les transferències corrents
augmentaran, de mitjana, a la mateixa

taxa que la inflació prevista per al 2010
i dos punts percentuals per sobre de
la inflació als anys següents.
d) La dotació a la provisió per a deutors
de dubtós cobrament s’estima aplicant
als saldos deutors, en funció de la seva
antiguitat, uns coeficients de cobrament
basats en l’experiència històrica, tenint
en compte l’evolució prevista dels
impostos locals i del saldo de multes.
e) Les despeses financeres es basen
en l’import i estructura previstos de
l’endeutament i en considerar que el tipus
d’interès EURIBOR a tres mesos serà, de
mitjana, d’un 2% al 2010, un 2,5% al 2011 i
d’un 3% anual durant la resta del període.
Pel que fa a la inversió, per al conjunt
del període 2009-2013 es projecten unes
despeses de capital al voltant dels 3.375
milions d’euros. Les despeses de capital
previstes per al 2009 inclouen 247,7
milions corresponents al Fons Estatal
d’Inversió Local, aprovat per
l’Administració General de l’Estat
per tal de reactivar l’economia.
La mateixa xifra apareix també com
a ingrés de capital.
Els ingressos de capital previstos
provindran principalment de la gestió
d’actius, de la venda de solars, edificis
i sobrants de la via pública, i drets de
superfície o venda d’habitatges i locals

Gràfic
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de negocis que realitza el Patronat
Municipal de l’Habitatge. Les
transferències de capital procedents
d’altres administracions públiques
engloben des de fons europeus fins
a transferències de la Generalitat
de Catalunya per la Llei de barris,
principalment, i, al 2009, els ingressos
procedents del Fons Estatal d’Inversió
Local promogut per l’Estat.

Atesa l’evolució prevista de l’estalvi brut
i de les inversions, i tenint en compte
que una de les condicions financeres
de l’actual mandat és estabilitzar
l’endeutament consolidat d’aquells
ens que d’acord amb la Llei General
d’Estabilitat Pressupostària formen
part del sector públic, l’endeutament
previst per als propers anys és el
següent:

Taula
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Ingressos i despeses de capital (milers d’euros)
2009 (p)

2010 (p)

2011 (p)

2012 (p)

2013 (p)

870.187

560.974

576.193

593.479

611.283

28.591
20.159

0
20.109

0
20.511

0
21.127

0
21.762

48.750

20.109

20.511

21.127

21.762

8.000

8.000

8.000

3.000

3.000

Total despeses de capital

926.937

589.083

604.704

617.606

636.045

Ingressos de capital
Transferències de capital
Gestió d’actius

293.550
37.268

27.688
15.000

25.608
15.000

21.528
15.000

17.608
15.000

Total ingressos de capital

330.818

42.688

40.608

36.528

32.608

Inversió neta

596.119

543.395

564.096

581.078

604.437

Total inversions directes

Transferències de capital
ATM
Entitats no municipals
Total transferències
Inversions financeres

Taula
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Endeutament financer consolidat a 31 de desembre (milions d’euros)
2008 2009 (p) 2010 (p) 2011 (p) 2012 (p) 2013 (p)
Sector públic
Ens comercials

774
154

725
203

775
213

775
234

774
239

773
242

Endeutament total

928

928

988

1.009

1.013

1.013

6

5

2

1

1

1

Total endeutament
i avals

934

933

990

1.010

1.014

1.016

Risc total/ingressos
corrents (%)

36,9

36,5

38,0

37,2

33,8

33,8

Avals
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75.548

(6) Superàvit (dèficit)

1.311.027

5.142
25.291

Subrogació de deute
(8) Variació neta del deute

(9) Deute total a final d’any

20.149

(7) Superàvit (dèficit) de caixa

(55.399)

481.901

(5) Inversions netes

Variació de tresoreria

557.449

5.630
60.598

1.269.873

4.054
41.154

37.100

(55.864)

92.964

499.048

592.012

6.455
39.909

625.466

1.513.312

1.437.642
612.417

2.138.778

2005
Realitat

2.050.059

(4) Estalvi brut

Ingressos financers
Despeses financeres

(3) Estalvi primari

(1) Ingressos corrents abans
d’ingressos financers
(2) Despeses corrents abans
de despeses financeres

2004
Realitat

1.178.843

6.263
91.030

84.767

(74.810)

159.577

479.325

638.902

11.347
41.623

669.178

1.630.535

2.299.713

2006
Realitat

1.067.111

3.578
111.732

108.154

56.904

51.250

629.374

680.624

14.163
41.636

708.097

1.763.726

2.471.823

2007
Realitat

927.773

9.871
139.338

129.467

195.104

(65.637)

678.834

613.197

17.530
43.002

638.669

1.897.211

2.535.880

2008
Realitat

928.074

0
(301)

(301)

22.339

(22.640)

596.119

573.479

5.259
29.698

597.918

1.965.947

2.563.010

2009
Previsió

988.342

0
(60.268)

(60.268)

(91.361)

31.093

546.395

577.488

5.364
30.603

602.727

2.019.642

2.622.369

2010
Previsió

Grup Ajuntament de Barcelona: Evolució i previsions economicofinanceres (milers d’euros)
2012
Previsió

1.008.842

0
(20.500)

(20.500)

(64.110)

43.610

564.096

607.706

5.471
34.082

636.317

2.091.860

1.012.820

0
(3.978)

(3.978)

(71.687)

67.709

581.078

648.787

5.635
36.146

679.298

2.190.562

2.728.177 2.869.860

2011
Previsió

1.015.119

0
(2.299)

(2.299)

(94.664)

92.365

603.437

695.802

5.804
36.215

726.213

2.294.018

3.020.231

2013
Previsió
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3

Comptes anuals de l’exercici 2008
(juntament amb l’informe d’auditoria)

Comptes anuals 2008

Ajuntament de Barcelona
Balanços de situació a 31 de desembre de 2008 i 2007
(en milers d’euros)

Taula

3 1

Actiu

A 31 de desembre
de 2008

A 31 de desembre
de 2007

7.255.535
12.832
6.331.210
383.010
(562.628)
1.511.986
5.562.332
(5.562.332)
(641.542)

6.718.183
9.044
6.282.671
271.955
(581.105)
1.115.733
5.530.653
(5.530.653)
(582.891)

Nota
Immobilitzat
Immobilitzat immaterial
Immobilitzat material
Patrimoni Públic del Sòl
Immobilitzat material adscrit i cedit
Immobilitzat en curs i pendent de classificar
Inversions en infraestructura i béns destinats a l'ús general
Inversions cedides a l'ús general
Amortització acumulada

3
3
3
3
3
3
3i8
3

Inversions financeres permanents
Deutors no pressupostaris a llarg termini

4
5

218.758
1.909

200.796
1.980

Despeses per distribuir en diversos exercicis

6

601

802

Actiu circulant
Deutors pressupostaris
Provisió per cobertura de drets de difícil realització

7
7

785.411
563.233
(298.661)
264.572

781.589
559.149
(294.430)
264.719

30.772
261.190
228.877

20.273
305.443
191.154

8.041.547

7.500.574

Altres deutors no pressupostaris
Inversions financeres temporals
Tresoreria

Total actiu

Les notes 1 a 20 de la memòria adjunta formen part integrant del balanç de situació a 31 de desembre de 2008.
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Ajuntament de Barcelona
Balanços de situació a 31 de desembre de 2008 i 2007
(en milers d’euros)

Taula

3 2

Passiu

Fons propis
Patrimoni
Patrimoni adscrit i cedit
Patrimoni lliurat a l'ús general
Patrimoni en cessió i en adscripció
Resultats d’exercicis anteriors
Resultat de l’exercici

Nota
8

A 31 de desembre
de 2008

A 31 de desembre
de 2007

6.159.258
7.505.527
(562.628)
(5.562.332)
53.171
4.143.948
581.572

5.590.666
7.505.484
(581.105)
(5.530.653)
52.992
3.492.177
651.771

Ingressos a distribuir diferents exercicis
Subvencions i altres ingressos de capital
Altres ingressos per distribuir en diversos exercicis

9
10

349.944
257.350
92.594

309.610
214.257
95.353

Provisions per a riscos i despeses

11

111.363

110.276

686.810
660.101
26.709
–

899.848
860.233
25.528
14.087

734.172
110.000
477.690
27.936
103.247
12.309
2.990

590.174
67. 614
377.963
27.918
88.780
17.448
10.451

8.041.547

7.500.574

Creditors a llarg termini
Emprèstits i préstecs a llarg termini
Fiances i dipòsits a llarg termini
Altres creditors a llarg termini
Creditors a curt termini
Creditors a curt termini per emprèstits i préstecs
Creditors pressupostaris
Administracions públiques
Altres creditors no pressupostaris
Ajustaments per periodificació
Partides pendents d'aplicació

Total passiu

12
13

12
14
15
16

Les notes 1 a 20 de la memòria adjunta formen part integrant del balanç de situació a 31 de desembre de 2008.
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Comptes anuals 2008

Ajuntament de Barcelona
Comptes de resultats dels exercicis anuals acabats a 31 de desembre de 2008 i 2007
(vegeu la nota 17) (en milers d’euros)
Taula

3 3

Despeses
Despeses de personal
Retribucions
Indemnitzacions per serveis
Cotitzacions a càrrec de l'entitat
Altres despeses socials

Prestacions socials

Despeses financeres

Tributs

2008

2007

343.413
270.268
2.716
69.426
1.003

322.378
251.483
2.428
67.441
1.026

1.258

1.326

31.073

34.997

Ingressos

2008

2007

Vendes de béns i serveis
Vendes de béns
Prestació de serveis
Preus públics per prestació de serveis

38.660
471
7.141
31.048

55.681
560
7.892
47.229

Altres ingressos de gestió ordinària
Interessos
Participació en beneficis
Recàrrecs d’apressament
Interessos de demora
Multes
Arrendaments, concessions i altres
aprofitaments
Diversos

188.105
16.566
10.797
7.036
102.295

204.453
10.248
5.610
11.048
10.196
105.361

40.812
10.599

49.752
12.238

Impostos
IBI
IAE
IVTM
ICIO
IIVT
Cessió de tributs de l’Estat

830.596
428.592
100.519
74.078
37.462
97.342
92.603

818.208
401.430
97.454
74.565
50.511
108.534
85.714

164.269
67.240
97.032
(3)

156.203
70.192
86.003
8

1.017.694
842.791
18.063
96.709
58.447
1.025
659

971.916
813.251
17.901
84.328
53.190
1.217
2.029

2.239.324

2.206.461

159.319

160.415

2.398.643

2.366.876

314

453

Treballs, subministraments i serveis exteriors 494.118
Arrendaments i cànons
19.812
13.695
Reparacions i conservacions
Subministraments
30.472
Comunicacions
8.436
Treballs fets per a altres empreses
351.080
Despeses diverses
70.623

465.965
18.202
12.572
27.766
7.892
324.555
74.978

Altres ingressos tributaris
Taxes per vendes de serveis
Taxes aprofitament domini públic
Altres impostos extingits

Transferències corrents
A instituts i empreses municipals
A mancomunitats i consorcis
Altres transferències corrents

775.918
483.201
237.924
54.793

706.872
435.833
222.841
48.198

Transferències corrents
Fons Complementari de Finançament
Altres organismes de l’Estat
Aportacions de la Generalitat
D’entitats locals
De l’exterior
Diverses

Dotació provisions deutors difícil
cobrament

54.032

57.903

1.700.126

1.589.894

539.198

616.567

Total despeses d’explotació
Resultats d'explotació
(abans de transferències de capital)
Transferències de capital
Resultats d'explotació
(després de transferències de capital)
Resultats extraordinaris negatius
Dotacions per amortitzacions
Provisions d’inversions financeres
Resultat del període
Total

55.468

68.564

483.730

548.003

–

–

58.989

56.647

2.488

–

581.572

651.771

2.398.643

2.366.876

Total ingressos d’explotació

Resultats extraordinaris positius

Total

Les notes 1 a 20 de la memòria adjunta formen part integrant del compte de resultats de l’exercici 2008.
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Memòria sobre els comptes
anuals corresponents
a l’exercici anual acabat
el 31 de desembre de 2008

Nota 1 - Bases
de presentació
1.1. Règim comptable
Els comptes anuals s’han obtingut dels
registres comptables de la Corporació
corresponents a l’exercici 2008 i han estat
formulats seguint els principis
de comptabilitat per a les administracions
públiques, recollits en la legislació vigent
i, en especial, en:
a) Llei 1/2006, de 13 de març, per la qual
es regula el règim especial del municipi
de Barcelona.
b) Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local.
c) RD Llei 781/1986, de 18 d’abril, pel
qual s’aprova el text refós de disposicions
vigents en matèria de règim local.
d) Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Municipal de Règim Local de Catalunya.
e) Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals (Llei 39/1988, de 28 de desembre).
f) RD 500/1990, que desenvolupa la
Llei 39/1988.
g) Instrucció del Model Normal de
Comptabilitat de l’Administració Local,
ordre de 23 de novembre de 2004, amb
efectes 1 de gener de 2006.
h) Documents sobre principis comptables
emesos per la Comissió de Principis
i Normes Comptables Públiques, creada
per Resolució de la Secretaria d’Estat
d’Hisenda de 28 de desembre de 1990.
i) Ordre de 27 d’abril de 2007, sobre
desplegament del Decret 94/1995,
de 21 de febrer, en matèria de tutela
financera dels ens locals.

1.2. Sistema comptable, comptes
anuals i compte general
D’acord amb la Llei 1/2006, que regula
el règim especial de Barcelona, el sistema
d’informació comptable de l’Ajuntament
de Barcelona està format principalment
pels subsistemes de comptabilitat
patrimonial, consolidació de comptes
i comptabilitat pressupostària.
La comptabilitat patrimonial es realitzarà
d’acord amb els principis comptables

generalment acceptats per tal de mostrar
la imatge fidel del patrimoni i de la
situació financera de l’Ajuntament i dels
resultats de les seves operacions durant
l’exercici, i està formada per:
• Balanç de situació.
• Compte de resultats.
• Memòria.
El balanç de situació es presenta,
bàsicament, d’acord amb els models
establerts per la Instrucció del Model
Normal de Comptabilitat de
l’Administració Local (ICAL), amb vigor
des de l’1 de gener de 2006.
El compte de resultats es presenta amb
més detall que l’establert en la instrucció
esmentada a fi i efecte de facilitar una
informació més completa sobre els
conceptes d’ingressos i despeses.
La memòria es presenta, bàsicament,
d’acord amb el que estableix l’esmentada
ICAL.
Les xifres contingudes en els documents
que componen aquests comptes anuals
són expressades en milers d’euros.
La consolidació comptable integrarà
els comptes de l’Ajuntament, dels seus
organismes autònoms locals, de
les entitats públiques empresarials i
de les societats mercantils dependents.
La comptabilitat pressupostària està
integrada pels estats de liquidació
del pressupost:
• Resum de l’estat de liquidació
del pressupost d’ingressos.
• Resum de l’estat de liquidació
del pressupost de despeses.
• Resultat pressupostari.
• Romanent de tresoreria.
La liquidació del pressupost ha estat
aprovada per Decret d’Alcaldia el
27 de febrer de 2009. En els terminis
legals establerts, es presentarà el compte
general per a l’aprovació del Plenari
del Consell Municipal.

1.3. Comparabilitat
de la informació
Els comptes anuals dels exercicis 2008
i 2007 s’han formulat d’acord amb el que
preveu la ICAL, i en la seva elaboració
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s’han seguit criteris uniformes de
valoració, agrupació, classificació i unitats
monetàries, de manera que la informació
presentada és homogènia i comparable.

Nota 2 - Normes
de valoració
Els criteris comptables més significatius
aplicats en la formulació dels comptes
anuals són els que es descriuen
a continuació.

2.1. Immobilitzat material
Comprèn els elements patrimonials i els
de domini públic destinats directament
a la prestació de serveis públics, els quals
constitueixen les inversions permanents
de l’entitat local.
Els criteris de valoració de l’immobilitzat
són els següents:
a) Terrenys i construccions. Les addicions
anteriors a l’1 de gener de 1992 es troben
valorades segons una estimació pericial
del valor real de mercat en ús realitzada
per una societat de taxació independent.
En el cas d’immobles de caràcter
historicoartístic, la taxació recull el seu
valor de reposició. En aquest sentit, el
document sobre principis comptables
emès per la Comissió de Principis
i Normes Comptables Públiques, relatiu
a l’immobilitzat no financer, defineix com

a valor de reposició «el determinat per
la suma dels costos necessaris per a la
construcció d’un bé d’idèntica naturalesa
i característiques. En el cas dels edificis
declarats d’interès historicoartístic,
aquest valor serà el de reconstrucció».
Les addicions posteriors es troben
valorades al seu preu d’adquisició o
taxació per aquelles recepcions d’actius
a títol gratuït.
b) Maquinària, instal·lacions, mobiliari,
equips informàtics i vehicles. Les addicions
es troben valorades al seu preu
d’adquisició.
C) Immobilitzat en curs i pendent
de classificar. Les addicions es troben
valorades al seu preu d’adquisició
o cost de construcció i es traspassen
al corresponent epígraf d’immobilitzat
material o a «Patrimoni lliurat a l’ús
general» quan les inversions s’han
finalitzat totalment.
Les reparacions que no signifiquin una
ampliació de la vida útil i les despeses de
manteniment són carregades directament
al compte de resultats. Els costos
d’ampliació o millora que generen
un augment de la durada del bé són
capitalitzats com a més valor del bé.
La dotació anual a l’amortització de
l’immobilitzat es calcula pel mètode lineal
d’acord amb la vida útil estimada dels
diferents béns, que s’inicia, en el cas dels
béns immobles, a partir del mes següent
a l’alta dels béns en l’inventari.

Taula
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Anys de vida útil estimada
Construccions
Immobles adscrits i cedits per tercers
Instal·lacions tècniques i maquinària
Elements de transport
Mobiliari
Equips per al procés d'informació
Semovents
Fons bibliogràfic i altres
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4
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El procés d’amortització econòmica
es va iniciar a l’exercici 1992. Els anys
de vida útil estimada corresponents als
epígrafs «Construccions» i «Immobles
adscrits i cedits per tercers» s’han fixat
d’acord amb els criteris establerts per
la taxació independent esmentada
anteriorment.
En el cas dels béns immobles de
caràcter historicoartístic, l’amortització
es practica sobre el cost de reposició
de l’immobilitzat que reproduiria la seva
capacitat i utilitat, i s’exclou, per tant,
de la base d’amortització la part del
valor registrat en llibres que correspon
al component historicoartístic de la
construcció, que puja a 221.573 milers
d’euros, tot això sobre la base de
la taxació independent indicada
anteriorment. Aquest tractament
es justifica pel fet que el component
historicoartístic esmentat és objecte
del manteniment que garanteix
la permanència del seu valor.
El patrimoni en cessió i adscripció
recull el valor dels béns cedits i adscrits
a l’Ajuntament, per a la seva
explotació o utilització, procedents
d’altres ens.
L’epígraf «Immobilitzat material adscrit
i cedit» inclou el valor comptable dels béns,
l’ús dels quals ha estat adscrit o cedit per
l’Ajuntament als seus organismes
públics, societats mercantils o a tercers
per a la seva explotació o utilització,
a títol gratuït.
Quan es produeix l’adscripció o cessió
dels béns, es registra la baixa comptable
amb càrrec als epígrafs «Patrimoni
adscrit i cedit» del balanç de situació
(vegeu la nota 8) i deixa, per tant,
d’amortitzar-se.

2.2. Patrimoni Públic del Sòl
El Patrimoni Públic del Sòl (PMS) fa
referència al conjunt de béns que, d’acord
amb el Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de
juliol, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei d’urbanisme de Catalunya, i d’acord
amb la Carta Municipal de Barcelona,
estan afectats a les finalitats d’interès
social que estableix la llei.
Les finques de titularitat municipal que
es recullen sota aquest epígraf són les
següents:

• Finques destinades a habitatge social,
gestionades pel mateix Ajuntament
o per operadors municipals.
• Finques sobre les quals s’han atorgat
drets de superfície a favor de tercers, per
a construir habitatge social, residències
per a gent gran, centres d’assistència
i d’altres inversions de caràcter social.
• Finques sobre les quals s’estan executant
projectes d’inversió, que un cop finalitzats,
permetran la seva destinació a habitatge
social i a d’altres actuacions d’interès social.
Els criteris de valoració i amortització
són els descrits a la nota 2.1.

2.3. Inversions en infraestructures
i béns destinats a l’ús general
El patrimoni lliurat a l’ús general
constitueix la infraestructura viària (vials,
paviments, voreres, enllumenat públic,
senyalització), les grans instal·lacions
de serveis generals (clavegueram,
subministraments), els espais verds,
l’arbratge, la jardineria i, en general, tot el
conjunt de béns que integren el patrimoni
públic lliurat a l’ús general dels ciutadans.
Les addicions anteriors a l’1 de gener de
1992 es troben valorades d’acord amb el
criteri descrit a la nota 2.1. Les addicions
posteriors es troben valorades al seu preu
d’adquisició.
En finalitzar la realització de les
inversions en infraestructures i béns
destinats a l’ús general, es registra la
baixa comptable amb càrrec al compte
«Patrimoni lliurat a l’ús general» del
balanç de situació (vegeu la nota 8).
A efectes de presentació, es mostra
en l’actiu del balanç de situació els actius
adscrits, cedits i destinats a l’ús general pel
seu valor, com també els corresponents
imports compensatoris per reflectir la seva
baixa comptable. De la mateixa manera,
a la nota 3 es mostren els moviments
de l’exercici per aquests conceptes.

2.4. Inversions financeres
permanents i temporals
Les inversions financeres permanents
anteriors a l’1 de gener de 1992 de
l’Ajuntament de Barcelona en les seves
empreses municipals i altres participacions
es troben registrades al seu valor teòric
comptable a 31 de desembre de 1991.
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Les addicions posteriors es troben
registrades al seu preu d’adquisició.
A 31 de desembre de 2008, les diferències
entre el valor registrat en llibres i el valor
teòric comptable de les participacions amb
minusvàlues significatives s’han provisionat
per aquest concepte en els comptes
adjunts (vegeu la nota 4).
El saldo de l’epígraf de balanç
«Inversions financeres temporals» inclou
operacions de repos (títols de deute
públic) i dipòsits en entitats financeres
que com a mínim tinguin una qualificació
creditícia de «A» per les principals
agències de qualificació de risc.

«Altres ingressos per distribuir en diversos
exercicis» (vegeu la nota 10) llevat
de la part que es meritarà en l’exercici
immediatament posterior, que es presenta
en l’epígraf «Ajustaments per
periodificació» (vegeu la nota 16) del
passiu del balanç de situació com a pas
previ a la seva imputació a resultats.

2.5. Deutors i creditors
pressupostaris

2.9. Classificació dels deutors
i creditors a llarg i curt termini

Es registren pel seu valor nominal.
Per als deutors pressupostaris, s’ha
constituït una provisió compensatòria
sobre els saldos per cobrar que es
consideren de difícil realització.
La dotació a la provisió de drets de
difícil realització es determina aplicant
als deutors tributaris en període executiu
i als deutors per multes en període
voluntari i en període executiu els
coeficients de realització estimats per
la Corporació d’acord amb la seva
experiència històrica.

En el balanç de situació adjunt,
es classifiquen com a curt termini els
deutors, crèdits i deutes amb venciment
igual o inferior a un any, i a llarg termini
quan el venciment és superior a un any.

2.6. Subvencions i altres
ingressos de capital
Les subvencions de capital són registrades
en el moment del seu atorgament a
l’epígraf de «Subvencions i altres ingressos
de capital» del passiu del balanç de
situació, i traspassades a patrimoni en el
moment en què la inversió que finançaven
es destina a l’ús general, o a resultats
de l’exercici, en la proporció corresponent
a la depreciació efectiva experimentada
i registrada comptablement, quan
la inversió que finança ha estat un
immobilitzat.
Els altres ingressos de capital es registren
en el moment en què es produeix l’acte
administratiu que els genera.

2.7. Altres ingressos per distribuir
en diversos exercicis
Els cobraments anticipats d’imports amb
meritament en exercicis posteriors al
del cobrament es presenten en l’epígraf
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2.8. Provisions per a riscos
i despeses
El saldo d’aquest epígraf recull les provisions
constituïdes per a la cobertura dels costos
econòmics d’aquelles obligacions
de caràcter contingent o probables.

2.10. Ingressos i despeses
a) Comptabilitat patrimonial
i pressupostària
Els ingressos i les despeses s’imputen
al compte de resultats, bàsicament, en
l’exercici en què es meriten en funció
del corrent real de béns i serveis que
representen i amb independència del
moment en què es produeix el corrent
monetari o financer que se’n deriva, llevat
de les subvencions de capital i les
transferències derivades d’acords o convenis
que tenen el tractament que es descriu
en els apartats 2.6 i 2.10.b), respectivament.
Els ingressos i les despeses s’incorporen
a la liquidació pressupostària en
el moment en què es produeix l’acte
administratiu de reconeixement dels
respectius drets i obligacions.
b) Subvencions i transferències
derivades d’acords i convenis
Per al reconeixement de la despesa per
transferències i subvencions que tenen
el seu origen en els acords subscrits per
diverses parts, que poden adoptar la forma
de conveni de col·laboració, conveni de
cooperació, contracte - programa o altres
figures anàlogues, i que tenen per objecte
el cofinançament i desenvolupament
de projectes o activitats específiques
(incloent-hi les subvencions de capital per
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compensar resultats negatius acumulats),
l’obligació per a l’ens que concedeix
sorgeix en el moment en què el deute
és vençut, líquid i exigible, és a dir, en el
moment en què s’acompleixen els requisits
per al pagament. El reconeixement de
l’obligació per a l’ens que concedeix es
realitza quan es dicta l’acte (aprovació dels
pressupostos de cada exercici) pel qual es
reconeix i quantifica el dret de cobrament
de l’ens beneficiari.
c) Transferències de capital atorgades
Aquesta partida inclou les aportacions
que efectua l’Ajuntament a càrrec del seu
pressupost per finançar processos inversors
que no són realitzats per organismes
públics o empreses del grup municipal.

2.11. Impost sobre Societats
D’acord amb el RD Legislatiu 4/2004
de 5 de març que aprova el Text Refós
de la Llei de l’Impost sobre Societats,
l’Ajuntament de Barcelona està exempt
de l’impost i els rendiments del seu

capital mobiliari no estan subjectes
a retenció.

2.12. Medi ambient
Les despeses derivades de les actuacions
que tenen per objecte la protecció
i millora del medi ambient es
comptabilitzen, si s’escau, com a despeses
de l’exercici en què s’incorren. No obstant
això, si suposen inversions com a
conseqüència d’actuacions per minimitzar
l’impacte mediambiental i la protecció
i millora del medi ambient, es
comptabilitzen com a major valor
de l’immobilitzat.

Nota 3 - Immobilitzat
immaterial, material
i infraestructures
El moviment dels diferents comptes
de l’immobilitzat immaterial, material
i infraestructures ha estat el següent:

Taula
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31.12.2007

Altes

Baixes

Traspassos

31.12.2008

9.044

–

(23)

3.811

12.832

Terrenys
Construccions
Immobilitzat adscrit i cedit
Vehicles
Màquines, equips, instal. estris i eines
Equips informàtics
Mobiliari i equips d'oficina
Altres

410.377
5.109.507
581.105
16.063
53.409
74.656
35.988
1.566

38.052
41.376
–
153
162
1.072
3.857
178

(8.548)
(2.557)
(18.477)
–
–
(2)
–
–

(77.649)
56.452
–
–
–
13.913
557
–

362.232
5.204.778
562.628
16.216
53.571
89.639
40.402
1.744

Immobilitzat material

6.282.671

84.850

(29.584)

(6.727)

6.331.210

271.955

67.197

(3.031)

46.889

383.010

Immobilitzat immaterial

Patrimoni Públic del Sòl
Immobilitzat material adscrit i cedit
Immobilitzat pendent de classificar
Inversions en infraestructures
i béns destinats a l’ús general
Inversions cedides a l’ús general

(581.105)
1.115.733

–
485.029

18.477
–

–
(88.776)

(562.628)
1.511.986

5.530.653
(5.530.653)

2.177
(2.177)

(31)
31

29.533
(29.533)

5.562.332
(5.562.332)

Total immobilitzat brut immaterial,
material i infraestructures

7.098.298

637.076

(14.161)

(44.803)

7.676.410

Amortització acumulada

(582.891)

(58.998)

347

–

(641.542)

Immobilitzat net immaterial,
material i infraestructures

6.515.407

578.078

(13.814)

(44.803)

7.034.868
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D’acord amb la normativa aplicable,
l’Ajuntament registra sota els epígrafs
«Construccions» i «Patrimoni Públic del
Sòl» el valor dels terrenys en els quals hi
ha qualsevol tipus de construcció. Dins
d’aquest epígraf, 2.479.270 milers d’euros

a 31 de desembre de 2008 i 2.390.765
milers d’euros a 31 de desembre de 2007,
corresponen al valor dels terrenys en els
quals s’edifiquen les construccions.
Les altes de l’exercici ho han estat pels
següents conceptes:

Taula
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Inversions executades directament per l’Ajuntament
Transferències de capital per a l’execució d’inversions:
• Lliurades a ens descentralitzats (instituts, entitats públiques
empresarials i empreses municipals), d’acord amb el Decret
d’Alcaldia de 3 d’abril de 1997
• Inversions executades per tercers
Inversions finançades per tercers
Cessions gratuïtes obligatòries i aprofitaments
Per operacions de permuta
Desadscripció de béns adscrits en el seu dia
Altres

160.081

338.783
32.473
16.446
78.267
6.002
4.169
855
637.076

Les baixes de l’exercici comprenen els conceptes següents:

Taula
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Per vendes
Per cessions gratuïtes
Per operacions de permuta
Altres

5.873
107
7.770
411
14.161

Els traspassos de l’exercici tenen les següents contrapartides:

Taula
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Patrimoni lliurat a l’ús general (nota 8)
Hisenda Pública deutora per IVA, per quotes suportades
registrades en el seu dia com a més valor de béns
de l’immobilitzat
Aplicació a pèrdues de l’immobilitzat material
Altres

29.533

942
14.037
291
44.803
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El detall de l’epígraf d’inversions destinades a ús general és com segueix:

Taula
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Edificis
Equipaments
Parcs i forestal
Mixt
Sistemes
Vials
Bens municipals de caràcter artístic
Mobiliari urbà
Patrimoni ús general HOLSA

8.428
12.292
1.259.371
311.552
648.566
2.508.335
112.439
73.224
628.125

Total

5.562.332

Els elements totalment amortitzats a 31 de desembre de 2008 són els següents:
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Vehicles
Màquines, equips instal·lacions, estris i eines
Equips informàtics
Mobiliari i equips d'oficina
Altres

9.421
17.099
46.466
19.774
1.995

Total

94.755

És política de l’Ajuntament contractar
les pòlisses d’assegurances que
s’estimen necessàries per donar

cobertura als possibles riscos
que poguessin afectar els elements
d’immobilitzat.
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Nota 4 - Inversions financeres permanents
El moviment de les inversions financeres permanents durant l’exercici 2008 ha estat
el següent:

Taula
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Inversions financeres
Vendes d’immobilitzat a llarg termini
i permutes béns futurs PMS
Dipòsits i fiances a llarg termini
Provisió depreciació immob. financer
Total

31.12.2007

Altes

Baixes

Traspassos

31.12.2008

155.658

9.999

(103)

–

165.554

46.718
262
(1.842)

13.315
–
(2.488)

(795)
–
1.292

(3.258)
–
–

55.980
262
(3.038)

200.796

20.826

394

(3.258)

218.758

Les altes per vendes d’immobilitzat a llarg
termini han estat les següents:
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Béns a rebre a futur per operacions de permuta
Crèdits per venda de terrenys patrimonials

11.724
1.591
13.315

Els traspassos registrats al compte
de vendes d’immobilitzat a llarg termini
tenen com a contrapartida deutors
no pressupostaris pels imports a cobrar
l’exercici 2009 per operacions
a incorporar en aquest pressupost
(3.258 milers d’euros).
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Les inversions financeres de l’Ajuntament
de Barcelona a 31 de desembre de 2008
es resumeixen en el quadre que s’insereix
a continuació:
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Inversions financeres permanents (Dades a 31 de desembre de 2008)
Denominació social

Grau de
participació %

Fons
propis a
31.12.08
abans
resultats (1)

Resultat de
l'exercici
2008
(1)

Valor
teoricocomptable
31.12.08
(1)

Valor net
comptable
de la
inversió
31.12.08 (*)

Organismes públics:
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat
Institut M. del Paisatge Urbà i Qualitat de Vida
Institut Municipal Fundació Mies Van Der Rohe
Institut Municipal d'Educació
Institut Municipal d'Informàtica
Institut Municipal d'Urbanisme
Institut Municipal d'Hisenda
Institut Municipal de Mercats
Patronat Municipal de l'Habitatge
Institut de Cultura de Barcelona
Institut Municipal de Parcs i Jardins
Institut Barcelona Esports
Total

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

1.400
1.800
6.452
6.300
1.082
236
1.546
5.709
40.558
2.507
3.452
293
71.335

(214)
29
233
160
348
362
298
85
507
562
156
244
2.770

1.186
1.829
6.685
6.460
1.430
598
1.844
5.794
41.065
3.069
3.608
537
74.105

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Empreses municipals
Grup Barcelona de Serveis Municipals, SA
Grup Barcelona Infraestructures Municipals, SA
Informació i Comunicació de Barcelona, SA
Barcelona Activa, SA, SPM
SM Barcelona Gestió Urbanística, SA
Total

100
100
100
100
100

202.194
17.942
1.707
2.381
634
224.858

12.835
407
(413)
52
22
12.903

215.029
18.349
1.294
2.433
656
237.761

69.809
12.949
1.294
2.013
60
86.125

49
25
22,99
20,63
12,84
5

43.588
150
1.301
377
30.652
15

1.527
69
2
(2.031)
7

45.115
150
1.370
379
28.621
22

76.083

(426)

75.657

44.170
150
1.165
271
28.621
15
1.999
76.391

Participacions inferiors al 50%
Barcelona Holding Olímpico, SA (HOLSA)
Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA
Barcelona Emprèn CR, SA (BE)
Barcelona Regional AMDUI, SA
Fira 2000, SA
Port Fòrum Sant Adrià, SL
Adquisició accions (ampliació capital en curs BE)
Total
Total inversions financeres
Dipòsits i fiances a llarg termini
Vendes d’immobilitzat a llarg termini

162.516
262
17.396

Permutes béns futurs PMS

38.584

Total inversions financeres permanents

218.758

(*) Figura en els estats financers individuals de l'Ajuntament de Barcelona a 31 de desembre de 2008.
(1) Ajustat en funció del percentatge de participació.
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El detall que presenten els grups
Barcelona de Serveis Municipals, SA
i Barcelona d’Infraestructures

Municipals, SA és el que es presenta
a continuació (dades a 31 de desembre
de 2008):
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Denominació social

Grup Barcelona de Serveis Municipals, SA
Barcelona de Serveis Municipals, SA
Parc d’Atraccions Tibidabo, SA
Tractament i Selecció de Residus, SA
Selectives Metropolitanes, SA (2)
Solucions Integrals per als Residus, SA (2)
Cementiris de Barcelona, SA
Serveis Funeraris de Barcelona, SA
Mercabarna, SA
Transports Sanitaris Parets, SL (3)
Grup Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA
Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA
Pronoubarris, SA
22@ Bcn, SA
Agència de Promoció del Carmel i entorns, SA
Proeixample, SA
Foment de Ciutat Vella, SA

Grau de
participació %

Fons
propis a
31.12.2008
abans
resultats (1)

Resultat de
l'exercici
2008
(1)

Fons
propis a
31.12.2008
(1)

100
100
58,64
58,64
58,64
51
51
50,69
26,01

176.832
9.327
22.662
1.798
2.401
231
9.306
31.149
33

8.053
193
2.444
(64)
321
590
5.806
1.767
3

184.885
9.520
25.106
1.734
2.722
821
15.112
32.916
36

100
100
100
100
62,12
51

15.605
850
6.975
156
6.718
4.347

154
90
21
29
64
49

15.759
940
6.996
185
6.782
4.396

(1) Ajustat en funció del percentatge de participació.
(2)Participació mantinguda a través de Tractament i Selecció de Residus, SA.
(3)Participació mantinguda a través de Serveis Funeraris de Barcelona, SA.
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criteris de consolidació respecte
als comptes anuals individuals
de l’Ajuntament són les següents
(en milers d’euros):

El balanç de situació i el compte
de resultats de l’exercici 2008 estan
referits a l’Ajuntament individualment.
Les variacions que resultarien d’aplicar
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Ajuntament

Consolidat

7.256.136
785.411

7.847.707
1.010.519

Total actiu

8.041.547

8.858.226

Patrimoni net abans de resultats
Resultat de l'exercici
Resta de passiu permanent
Passiu circulant

5.577.686
581.572
1.148.117
734.172

5.803.245
601.683
1.541.248
912.050

Total passiu

8.041.547

8.858.226

Ingressos ordinaris
Despeses ordinàries
Resultat extraordinari

2.239.324
(1.817.071)
159.319

2.553.410
(2.102.740)
151.013

Resultat de l'exercici

581.572

601.683

Actiu permanent
Actiu circulant

Els administradors preveuen formular
els comptes anuals consolidats per
separat.
A continuació es presenta la informació
corresponent als imports totals de les

transaccions realitzades i saldos
mantinguts per l’Ajuntament de Barcelona
amb els seus organismes públics, les
empreses municipals i altres empreses
participades:
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Transferències
corrents i de capital

Altres
despeses

Ingressos

Deutors
a curt termini

Creditors
a curt termini

Organismes públics
Empreses municipals
Empreses amb participació

381.805
124.232
2.875

1.272
118
45

10.564
73.962
-

2.157
16.797
-

124.787
87.059
2.993

Total

508.912

1.435

84.526

18.954

214.839

73

Comptes anuals 2008

Nota 5 - Deutors
no pressupostaris a llarg
termini

Nota 6 - Despeses per
distribuir en diversos
exercicis

Inclou els saldos a cobrar amb venciment
a llarg termini derivats de l’ajornament
i fraccionament de deutes tributaris a
favor de l’Ajuntament.

El saldo d’aquest epígraf correspon
íntegrament a les despeses d’emissions
d’obligacions i bons i de formalització
de préstecs, les quals han presentat
els moviments següents:
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Despeses de formalització
de préstecs

Saldo a 31 de desembre de 2007
Imputació a resultats com a despesa financera

802
(201)

Saldo a 31 de desembre de 2008

La imputació a resultats com a
despesa financera es realitza anualment
i es calcula linealment fins al venciment
de les operacions formalitzades.
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Nota 7 - Deutors
pressupostaris
Els drets reconeguts pendents de
cobrament a 31 de desembre de 2008 es
classifiquen per naturalesa tal com segueix:
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Concepte

Drets pendents de cobrament

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Venda d’inversions reals
Transferències de capital

164.130
6.249
294.974
63.753
6.019
313
27.795

Total pendent de cobrament

563.233

Ajuntament de Barcelona
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Els imports i moviments en el compte de
la provisió per cobertura de drets de difícil
realització han estat els següents:
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Saldo a 31 de desembre de 2007
Dotació amb càrrec al compte de resultats
Anul·lació de drets incobrables

294.430
54.032
(49.801)

Saldo a 31 de desembre de 2008

La dotació a la provisió de drets de difícil
realització es determina aplicant als deutors
per tributs i taxes en període executiu
(169.935 milers d’euros) i als deutors per

298.661

multes en període executiu i voluntari
(189.383 milers d’euros) els coeficients
de realització estimats per la Corporació
d’acord amb la seva experiència històrica.

Nota 8 – Fons propis
Els imports i moviments en els comptes de fons propis han estat els següents:
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Patrimoni

Patrimoni
adscrit
i cedit
(vegeu la
nota 2.1)

Patrimoni
lliurat a l’us
general
(vegeu la
nota 2.3)

Patrimoni
Resultats Resultat
en cessió i d’exercicis
de
adscripció
anteriors l’exercici
(vegeu la
nota 2.1)

Total

Saldo inicial
Resultat 2008
Incorporació resultat
de l'any 2007
Variació patrimoni adscrit
i cedit (nota 3)
Variació patrimoni en cessió
i adscripció
Traspàs subvencions i altres
ingressos de capital (nota 9)
Lliurament de béns a
l'ús general
per traspàs (nota 3)
Altes de l’exercici lliurades
a l’ús general (nota 3)
Baixes de l’exercici lliurades
a l’ús general (nota 3)

7.505.484
–

(581.105)
–

(5.530.653)
–

52.992
–

3.492.177
–

–

–

–

–

651.771

(651.771)

–

–

18.477

–

–

–

–

18.477

–

–

–

179

–

–

179

43

–

–

–

–

–

43

–

–

(29.533)

–

–

–

(29.533)

–

–

(2.177)

–

–

–

(2.177)

–

–

31

–

–

–

31

Saldo final

7.505.527

(562.628)

(5.562.332)

53.171

4.143.948

581.572

6.159.258

651.771 5.590.666
581.572
581.572
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Nota 9 – Subvencions i altres ingressos de capital
Els moviments en aquest epígraf han estat els següents:
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Saldo a
31.12.07

214.257

Subvencions i
altres ingressos
rebuts

Traspassos a
patrimoni
(nota 8)

Traspassos a
resultats
(nota 17.6)

Saldo a
31.12.08

46.042

(43)

(2.906)

257.350

Nota 10 – Altres ingressos per distribuir en diversos exercicis
El moviment d’aquest epígraf a l’exercici 2008 ha estat el següent:
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Saldo a 31 de desembre de 2007
Traspassos a ajustaments per periodificació (nota 16)

95.353
(2.759)

Saldo a 31 de desembre de 2008

92.594

El saldo a 31 de desembre de 2008
correspon a ingressos rebuts per avançat
pel dret d’utilització de béns de titularitat
municipal. Els ingressos rebuts per avançat

es traspassen anualment al compte de
resultats de manera lineal en el decurs
del període de la corresponent concessió,
que se situa com a màxim a l’any 2080.

Nota 11 - Provisions per riscos i despeses
El moviment d’aquest epígraf ha estat el següent:
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Saldo a 31 de desembre de 2007
Dotació amb càrrec a l’epígraf de despeses diverses
Cancel·lació de provisió amb abonament
a resultats extraordinaris
Saldo a 31 de desembre de 2008

110.276
12.137
(11.050)
111.363

El saldo de la provisió té per objecte cobrir possibles compromisos futurs de diversa
naturalesa.
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Nota 12 - Emprèstits i préstecs
El capital viu a 31 de desembre de 2008, corresponent a emprèstits i préstecs subscrits
per l’Ajuntament de Barcelona a llarg termini, es detalla de la manera següent:
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Emprèstits i préstecs
Descripció

Sistema bancari
Col·locacions privades
Mercat de capitals
Total endeutament

Capital viu
a 31.12.2008

Llarg termini

Curt termini

330.101
340.000
100.000

330.101
230.000
100.000

110.000
-

770.101

660.101

110.000

La part de l’endeutament subscrit a llarg termini que té venciment a menys d’un any
es reclassifica en «Creditors a curt termini per emprèstits i préstecs». El moviment durant
l’exercici 2008 dels emprèstits i préstecs subscrits a llarg termini ha estat el següent:
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Saldo a 31 de desembre de 2007
Amortitzacions contractuals
Amortitzacions anticipades

927.847
(67.614)
(90.132)

Saldo a 31 de desembre de 2008

770.101

A 31 de desembre de 2008 existeixen pòlisses de crèdit a curt termini no disposades
per un import total de 206 milions d’euros.
El perfil del deute per venciments a 31 de desembre de 2008 es detalla a continuació.
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Any de venciment
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019 i següents
Total

Import
110.000
100.000
100.000
90.000
5.000
89.033
109.034
29.034
89.000
9.000
40.000
770.101
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El tipus mitjà d’interès durant l’exercici
2008 ha estat del 4,10%.
La composició del deute financer
de l’Ajuntament de Barcelona a 31 de
desembre de 2008 era el 57,1% a tipus
d’interès fix i del 42,9% a tipus d’interès
variable.

Nota 13 – Altres creditors
a llarg termini
L’epígraf «Altres creditors a llarg termini»
recull els deutes amb subministradors
de béns d’immobilitzat amb venciment
superior a un any. El seu moviment durant
l’exercici 2008 ha estat el següent:
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Saldo a 31 de desembre de 2007
Traspassos a altres creditors no pressupostaris
a curt termini (nota 15)
Saldo a 31 de desembre de 2008

14.087
(14.087)
–

Nota 14 – Administracions públiques
El desglossament d’aquests comptes és el següent:
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Creditor
Hisenda pública per IVA
Hisenda pública per IRPF
Seguretat Social
Saldo a 31 de desembre de 2008

847
6.326
20.763
27.936

Nota 15 - Altres creditors no pressupostaris a curt termini
Els saldos d’aquest epígraf a 31 de desembre de 2008 són:
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Fiances i dipòsits rebuts
Proveïdors d’immobilitzat a curt termini
Pagues extraordinàries al personal per satisfer l’any 2009,
corresponents a l’assistència i puntualitat de l’exercici 2008
i a la paga extra de juny
Altres creditors
Administracions creditores per recàrrecs IAE i IBI
Altres creditors no pressupostaris a curt termini
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32.771
14.087

18.547
16.653
21.189
103.247
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El moviment dels proveïdors d’immobilitzat a curt termini durant l’exercici 2008 ha
estat el següent:
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Saldo a 31 de desembre de 2007
Traspassos de creditors de llarg a curt termini (nota 13)
Pagaments de l’exercici
Saldo a 31 de desembre de 2008

Nota 16 - Ajustaments per
periodificació del passiu
Aquest compte reflecteix els passius
certs per a la Corporació a 31 de

19.206
14.087
(19.206)
14.087

desembre de 2008, d’acord amb el seu
període d’acreditació i amb
independència de la data d’exigibilitat
o de pagament. La seva composició
és la següent:
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Interessos acreditats a 31 de desembre de 2008,
els quals no havien vençut en la data esmentada
Traspàs a curt termini d’altres ingressos per distribuir
en diversos exercicis (nota 10)
Total

Nota 17 – Compte de
resultats de l’exercici 2008
17.1. Despeses de personal
Aquesta partida inclou els sous i salaris
del personal de l’Ajuntament,
assegurances socials i altres despeses
socials.
La plantilla mitjana de l’Ajuntament
durant l’exercici 2008 ha estat de 6.958
treballadors (37% dones i 63% homes).

17.2. Prestacions socials
Les prestacions socials comprenen als
imports pagats per l’Ajuntament l’any
2008 al personal passiu en concepte

9.550
2.759
12.309

de subvencions a les categories
corresponents als mòduls D i E i al
col·lectiu d’empleats de la neteja,
guardacotxes i serenos i medalla d’or de
Guàrdia Urbana per un import de 1.258
milers d’euros.

17.3. Treballs, subministraments
i serveis exteriors
Aquesta partida correspon a la compra
de béns i serveis necessaris per al
funcionament de l’activitat municipal i per
a la conservació i el manteniment de les
inversions. Inclou els contractes de
prestació de serveis que l’Ajuntament té
signats amb diferents empreses privades
per facilitar el funcionament de la ciutat,
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com per exemple la recollida
d’escombraries i la neteja viària.

17.4. Despeses per transferències
corrents
Per les activitats desenvolupades
per organismes autònoms, societats
mercantils i entitats públiques
empresarials corresponents a la prestació
de serveis públics en l’àmbit competencial
de l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant
gestió directa per delegació de
l’Ajuntament, d’acord amb allò previst per
la legislació vigent (Llei reguladora de les

bases de règim local i Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals)
l’Ajuntament transfereix el finançament
pressupostari, el qual es reflecteix a
l’epígraf de despeses «Transferències
corrents» del compte de resultats adjunt.
Aquesta transferència corrent
pressupostària està fixada tenint
en compte els supòsits d’equilibri
pressupostari previstos al Text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals.
Els principals destinataris han estat
les entitats següents:
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Organismes autònoms (Ajuntament)
Entitats públiques empresarials (Ajuntament)
Societats mercantils (Ajuntament)
Mancomunitat de Municipis de Barcelona i EMSHTR
Consorcis
Altres ens públics
Entitats sense finalitat de lucre
Autoritat del Transport Metropolità
Comunitat Autònoma
Altres

197.898
167.406
117.897
131.644
35.005
9.614
12.372
61.356
6.424
36.302

Total

775.918

17.5. Despeses per transferències
de capital
Aquesta partida inclou les aportacions
que efectua l’Ajuntament a càrrec del seu

pressupost per finançar processos
inversors.
Els principals destinataris han estat
les entitats següents:
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Organismes autònoms (Ajuntament)
Entitats públiques empresarials (Ajuntament)
Societats Mercantils (Ajuntament)
Consorcis
Autoritat del Transport Metropolità
Altres
Total
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28.591
3.672
55.468
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17.6. Resultats extraordinaris
El desglossament dels resultats
extraordinaris és el que segueix:
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De l’immobilitzat
Modificació de drets, obligacions i provisions
Liquidacions addicionals efectuades el 2008
en concepte de participació tributs de l’Estat
exercicis tancats
Subvencions i altres ingressos de capital
transferits a resultat (nota 9)
Altres resultats extraordinaris
Resultat extraordinari net

17.7. Vendes de béns i serveis
Aquesta partida inclou, principalment, els
preus públics cobrats per la prestació de
serveis, com també els ingressos derivats
de la prestació d’un servei en règim de
dret privat.

17.8. Altres ingressos de gestió
ordinària
Els altres ingressos de gestió ordinària
engloben, bàsicament, els interessos i les
participacions en beneficis, els ingressos
per a la utilització privativa o
l’aprofitament especial dels béns de
domini públic municipal (per exemple,
aparcaments, quioscos, terrasses de bars
i restaurants, etc.), multes i penalitzacions
per infraccions.

Despeses

Ingressos

34.928
66.608

126.331
65.257

–

71.810

–
5.449

2.906
–
159.319

i obres, que grava el cost del projecte,
per a la construcció del qual se sol·licita
la llicència corresponent; l’impost sobre
l’increment del valor dels terrenys de
naturalesa urbana que grava l’increment
del valor que experimenten els terrenys
i que es posa de manifest a conseqüència
de la transmissió de la propietat d’aquests.
També es contempla en aquest epígraf
l’import resultant de la cessió de tributs
de l’Estat, com a conseqüència de
l’entrada en vigor del nou model de
finançament del sector públic local
aprovat per la Llei 51/2002, de 27 de
desembre, de reforma de la Llei 39/1988,
de 28 de desembre, reguladora de les
hisendes locals.

17.10. Altres ingressos tributaris
17.9. Ingressos per impostos
Aquesta agrupació inclou els impostos de
caràcter local següents: impost sobre béns
immobles, que grava la propietat
immobiliària; impost sobre activitats
econòmiques, que grava determinades
activitats empresarials, segons el tipus
d’activitat, la superfície ocupada i la seva
localització; l’impost sobre vehicles de
tracció mecànica, que és un tribut que
grava la titularitat d’aquests vehicles, sigui
quina sigui la seva classe i categoria;
l’impost sobre construccions, instal·lacions

Sota l’epígraf «Altres ingressos tributaris»
s’hi engloben, bàsicament, les taxes per
vendes de serveis i aprofitament del
domini públic.

17.11. Ingressos per transferències
corrents
Aquest epígraf inclou els imports rebuts
del Fons Complementari de Finançament
de l’Estat, com també les subvencions
finalistes procedents de la Unió Europea,
l’Estat, la comunitat autònoma i les
entitats locals.
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Nota 18 – Altra informació
A 31 de desembre de 2008, els avals
atorgats per l’Ajuntament de Barcelona
per a la cobertura d’operacions de crèdit
pugen a 2.186 milers d’euros.
Els honoraris a percebre per
PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.
i Gabinete Técnico de Auditoría y
Consultoría, S.A., corresponents a
l’exercici 2008, per serveis d’auditoria

i despeses incorregudes per la prestació
d’aquests serveis, han pujat a 781 milers
d’euros, IVA inclòs. Aquests honoraris,
que es facturen a l’Ajuntament de
Barcelona, inclouen els del grup
econòmic municipal en virtut de
l’expedient d’adjudicació del concurs
d’auditoria, els quals seran repercutits
per la part que els pertoqui a cada
un dels organismes públics i societats
que componen el grup municipal.

Nota 19 - Quadres de finançament dels exercicis 2008 i 2007
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Aplicacions

Adquisicions d'immobilitzat:
Immobilitzacions materials (1)
Immobilitzacions financeres
Amortització i traspàs a curt
termini d’emprèstits i préstecs
a llarg termini
Transferències plurianuals HOLSA
Traspassos d’ingressos a distribuir
a creditors a curt termini
Traspàs a curt termini de proveïdors
d’immobilitzat

Total aplicacions
Excés d’orígens sobre aplicacions
(augment del capital circulant)
Total

Exercici
2008

Exercici
2007

532.977
9.999

520.217
8.250

200.132
–

147.248
24.629

2.759

2.778

14.087

6.631

759.954

709.753

–

115.911

759.954

825.664

Orígens

Recursos generats
en les operacions
Alienacions d’immobilitzat
material i financer (1)
Traspassos d’immobilitzat a
deutors no pressupostaris
Deutors no pressupostaris
a llarg termini
Variació neta de fiances i dipòsits
a llarg termini
Subvencions de capital
Ingressos per distribuir en
diversos exercicis
Emprèstits i préstecs
a llarg termini
Total orígens
Excés d’aplicacions sobre orígens
(disminució del capital circulant)
Total

(1) Inclou, bàsicament, les vendes i inversions d’actius amb efecte pressupostari.
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Exercici
2008

Exercici
2007

548.769

659.976

19.514

21.782

4.200

6.654

71

2.047

1.181
46.042

1.598
52.016

–

1.591

–

80.000

619.777

825.664

140.177

–

759.954

825.664
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Variació del capital circulant

Deutors
Inversions financeres temporals
Tresoreria
Creditors
Total
Augment del capital circulant
Disminució del capital circulant

2008

2007

Augment

Disminució

Augment

Disminució

10.352
–
37.723
–

–
44.253
–
143.999

–
14.981
67.071
49.574

15.715
–
–
–

48.075

188.252

131.626

15.715

–

–

115.911

–

140.177

–

–

–

Els recursos generats en les operacions
han estat els següents:
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2008

2007

Benefici de l’exercici
Dotació a les amortitzacions (nota 3)
Dotació per depreciació d’immobilitzat financer (nota 4)
Despeses per distribuir en diversos exercicis (nota 6)
Dotació de provisions a llarg termini (nota 11)
Resultat net de l’immobilitzat
Subvencions de capital traspassades a resultats (nota 9)
Provisions a llarg termini cancel·lades (nota 4 i nota 11)

581.572
58.989
2.488
201
12.137
(91.370)
(2.906)
(12.342)

651.771
56.647
–
222
23.922
(34.150)
(26.583)
(11.853)

Recursos generats en les operacions

548.769

659.976
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Nota 20 – Informació pressupostària
Liquidació pressupost 2008
Taula
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Resum de l'estat de liquidació del pressupost d’ingressos (milers d’euros)
Capítol

Pressupost
inicial

Pressupost
definitiu

Drets nets

Recaptat

1 Impostos directes
2 Impostos indirectes
3 Taxes i altres ingressos
4 Transferències corrents
5 Ingressos patrimonials
6 Venda d'inversions reals
7 Transferències de capital
8 Actius financers
9 Passius financers

721.140
76.888
276.162
1.040.068
39.204
30.000
19.261
–
150.000

721.140
76.888
303.894
1.100.528
51.873
35.620
30.044
68.633
151.558

760.403
75.784
359.260
1.084.354
55.082
16.983
24.937
80
2.484

711.840
73.201
247.051
1.024.054
50.059
16.722
6.399
80
2.484

Total

2.352.723

2.540.178

2.379.367

2.131.890
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Resum de l'estat de liquidació del pressupost de despeses (milers d’euros)
Capítol

1 Despeses de personal
2 Despeses en béns corrents i serveis
3 Despeses financeres
4 Transferències corrents
6 Inversions reals
7 Transferències de capital
8 Actius financers
9 Passius financers
Total

84

Pressupost
inicial

Pressupost
definitiu

Obligacions
reconegudes

Pagaments
efectuats

332.538
466.401
45.429
748.808
542.748
49.054
10.000
157.745

352.086
506.170
41.565
787.790
245.611
437.653
10.000
159.303

336.408
484.998
28.522
780.374
180.318
426.712
9.999
159.048

328.698
340.161
28.522
647.950
126.678
296.644
8.000
158.839

2.352.723

2.540.178

2.406.379

1.935.492
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Resultat pressupostari (milers d’euros)
Drets reconeguts nets no financers
Ingressos (Cap. 1 a 7)
Ingressos (Cap. 8)
Total

Obligacions reconegudes netes no financeres
Despeses (Cap. 1 a 7)
Despeses (Cap. 8)
Total

2.376.803
80
2.376.883

2.237.332
9.999
2.247.331

Estalvi brut

129.552

Ajustaments
Ingressos (Cap. 9)
Despeses (Cap. 9)

2.484
159.048

Variació de passius financers (Cap. 9)
Estalvi net

(156.564)
(27.012)

Ajustaments
Desviacions positives de finançament
(24.521)
Desviacions negatives de finançament
22.619
Despeses obligades finançades amb romanent líquid de tresoreria 36.801
Resultat pressupostari ajustat

7.887
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Romanent de tresoreria (milers d’euros)
1.- (+) Fons líquids

490.067

2.- (+) Drets pendents de cobrament
(+) del pressupost Corrent
(+) de Pressupostos Tancats
(+) d’operacions no pressupostàries
(-) ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva

576.022
247.477
315.756
15.780
(2.991)

3.- (-) Creditors pendents de pagament
(+) del pressupost Corrent
(+) de pressupostos Tancats
(+) d’operacions no pressupostàries
(+) pagaments pendents de realitzar

567.413
470.887
6.107
90.419
-

I.- Romanent de Tresoreria Total (1+2-3)

498.676

II.- Saldos de dubtós cobrament

298.661

III.- Excés finançament afectat
IV.- Romanent de Tresoreria per a despeses generals (I-II-III)

33.501
166.514

85

4

Comptes anuals consolidats
de l’exercici 2008
(juntament amb l’informe d’auditoria)

Comptes anuals consolidats 2008

Grup Ajuntament de Barcelona
Balanços Consolidats a 31 de desembre de 2008 i 2007
(en milers d’euros)

Taula

4 1

Actiu

Immobilitzat immaterial
Immobilitzacions immaterials
Provisions i amortitzacions
Immobilitzat material i infraestructures
Immobilitzat material
Patrimoni Públic del Sòl
Immobilitzat material adscrit i cedit
Immobilitzat en curs i pendent de classificar
Inversions en infraestructura i béns destinats a l'ús general
Inversions cedides a l'ús general
Amortització acumulada i provisions
Immobilitzat financer
Participacions en empreses associades
Altres immobilitzacions financeres
Deutors per operacions de tràfic a llarg termini
Despeses a distribuir en diversos exercicis

A 31 de desembre
de 2008

A 31 de desembre
de 2007

19.164
35.628
(16.464)

56.526
80.695
(24.169)

7.637.578
7.125.150
383.010
(562.628)
1.596.431
5.562.332
(5.562.332)
(904.385)

7.031.640
6.967.935
271.955
(581.105)
1.169.067
5.530.653
(5.530.653)
(796.212)

5
6

158.827
53.516
105.311

154.834
51.945
102.889

3.7

29.890

27.473

2.247

2.474

7.847.706

7.272.947

61.846
(1.131)
60.715

53.822
(1.643)
52.179

Nota
4 a)

4 b)

7

Actiu permanent
Existències
Provisions

3.6

Deutors
Provisions

8
8

671.258
(313.820)
357.438

670.420
(306.512)
363.908

15
3.4

28.833
302.404
259.654
1.476

26.362
318.921
223.802
2.844

Actiu circulant

1.010.520

988.016

Total actiu

8.858.226

8.260.963

Administracions públiques
Inversions financeres temporals
Tresoreria
Ajustaments per periodificació

Les notes 1 a 19 de la memòria adjunta formen part integrant del balanç de situació consolidat a 31 de desembre de 2008.
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Grup Ajuntament de Barcelona
Balanços Consolidats a 31 de desembre de 2008 i 2007
(en milers d’euros)

Taula

4 2

Passiu

A 31 de desembre
de 2008

A 31 de desembre
de 2007

6.404.928
5.573.130
11.651.325
(562.628)
(5.562.332)
46.765

5.821.869
4.932.667
10.997.660
(581.105)
(5.530.653)
46.765
687.924
697.844
(9.920)

Nota
Fons propis
Patrimoni
Patrimoni
Patrimoni adscrit i cedit
Patrimoni lliurat a l’ús general
Patrimoni en cessió

9.1

Resultats atribuïts a l'Ajuntament
Resultats consolidats
Resultats atribuïts a socis externs

9.2
10

601.683
611.531
(9.848)

Reserves de consolidació

9.3

230.115

201.278

Socis externs

10

80.548

72.632

Subvencions i altres ingressos de capital

11

343.333

269.998

6.828.809

6.164.499

133.101
124.289
797.558
29.339
33.080

156.537
126.951
996.576
26.846
56.782

1.117.367

1.386.342

130.215
510.282
53.013
163.623
54.917

70.534
409.919
53.625
147.733
50.961

912.050

732.772

8.858.226

8.260.963

Patrimoni Net

Altres ingressos per distribuir en diversos exercicis
Provisions per a riscos i despeses
Emprèstits i préstecs a llarg termini
Fiances i dipòsits a llarg termini
Altres creditors a llarg termini

12
13
14
3.7

Passiu a llarg termini

Creditors a curt termini per emprèstits i préstecs
Creditors comercials
Administracions públiques
Altres deutes no comercials
Ajustaments per periodificació
Passiu circulant
Total passiu

14
15
16

Les notes 1 a 19 de la memòria adjunta formen part integrant del balanç de situació consolidat a 31 de desembre de 2008.
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Grup Ajuntament de Barcelona
Comptes de resultats consolidats a 31 de desembre de 2008 i 2007
(en milers d’euros)
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Despeses

Despeses de personal
Treballs, subministraments
i serveis exteriors
Despeses financeres
Transferències corrents
Dotació a les provisions de
deutors i altres

Nota

2008

2007

18.1

633.747

601.305

18.2
18.3

805.039
43.002
400.014

763.799
41.636
337.227

8

58.411

61.395

Total despeses d’explotació
Resultat d’explotació abans
de transferències capital
Transferències de capital

1.940.213 1.805.362

18.3

613.197
51.263

680.624
66.407

561.934

614.217

Resultat d’explotació després
de transferències de capital
Dotacions per amortització
d’immobilitzat
Despeses extraordinàries

4
18.9

93.855
117.630

90.294
118.158

Resultat consolidat abans
d’impostos
Impost sobre beneficis

3.13

619.092
7.561

707.463
9.619

10

611.531
9.848

697.844
9.920

601.683

687.924

Resultat consolidat
Resultat atribuït a socis externs
Resultat atribuït a l’Ajuntament
Total

2.822.053 2.787.684

Ingressos

Nota

2008

2007

Impostos
18.4
Altres ingressos tributaris
18.5
Vendes de serveis
18.6
Altres ingressos gestió
ordinària
18.7
Transferències corrents
18.8
Ingressos financers
Altres ingressos
Participació resultat posada
en equivalència
2.2

827.888
165.977
290.928

815.518
157.653
286.538

182.483
1.030.355
17.530
36.680

190.016
986.775
14.163
35.142

1.569

181

Total ingressos d’explotació

Ingressos extraordinaris

Total

2.553.410 2.485.986

18.9

268.643

301.698

2.822.053 2.787.684

Les notes 1 a 19 de la memòria adjunta formen part integrant del compte de resultats consolidat a 31 de desembre de 2008.
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Grup Ajuntament
de Barcelona
Memòria consolidada
de l’exercici 2008

Nota 1 - Naturalesa del grup
consolidat
El Grup Ajuntament de Barcelona està
format per l’Ajuntament, els seus
organismes públics (organismes
autònoms locals i entitats públiques
empresarials) i les societats dependents
que complementen les activitats de la
Corporació mitjançant l’especialització
funcional i l’agilització de la gestió per
tal d’assolir nivells importants d’eficàcia
en el servei als ciutadans.

Nota 2 – Bases de
presentació i principis
de consolidació
2.1. Règim comptable
Els comptes anuals consolidats han
estat obtinguts a partir dels comptes
anuals individuals auditats de cadascuna
de les entitats consolidades. Els
comptes anuals de l’Ajuntament i dels
organismes autònoms locals han estat
preparats seguint els principis de
comptabilitat per a les administracions
públiques, recollits en la legislació vigent
i, en especial:
a) Llei 1/2006, de 13 de març, per la qual
es regula el règim especial del municipi
de Barcelona.
b) Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local.
c) RD Llei 781/1986, de 18 d’abril, pel
qual s’aprova el text refós de disposicions
vigents en matèria de règim local.
d) Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Municipal de Règim Local de Catalunya.
e) Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals (Llei 39/1988, de 28 de desembre).
f) RD 500/1990, que desenvolupa
la Llei 39/1988.
g) Instrucció del Model Normal de
Comptabilitat de l’Administració Local,
ordre de 23 de novembre de 2004, amb
efectes a 1 de gener de 2006.
h) Documents sobre principis
comptables emesos per la Comissió de

Principis i Normes Comptables Públiques,
creada per Resolució de la Secretaria
d’Estat d’Hisenda de 28 de desembre
de 1990.
i) Ordre de 27 d’abril de 2007, sobre
desplegament del Decret 94/1995,
de 21 de febrer, en matèria de tutela
financera dels ens locals.
Els comptes anuals de les entitats
públiques empresarials i les societats
mercantils dependents han estat
preparats d’acord amb el text refós de
la Llei de societats i amb les directrius
del Pla General de Comptabilitat aprovat
pel Reial Decret 1514/2007 i amb vigència
des de l’1 de gener de 2008.
Les xifres contingudes en els documents
que componen aquests comptes anuals
consolidats estan expressades en milers
d’euros.
El balanç de situació consolidat es
presenta, bàsicament, d’acord amb els
models establerts per la Instrucció del
Model Normal de Comptabilitat de
l’Administració Local (ICAL), amb vigor
des de l’1 de gener de 2006, i el compte
de resultats consolidat es presenta amb
més detall que l’establert en la instrucció
esmentada a fi i efecte de facilitar una
informació més completa sobre els
conceptes d’ingressos i despeses, de
manera que mostren la imatge fidel del
patrimoni i de la situació financera del
Grup Ajuntament de Barcelona i dels
resultats de les seves operacions durant
l’exercici, de conformitat amb principis
i normes comptables aplicats en l’àmbit
de la comptabilitat de les administracions
públiques. La memòria es presenta,
bàsicament, d’acord amb el que estableix
l’esmentada ICAL.
Els canvis comptables en les societats
mercantils i entitats públiques
empresarials derivats de la implantació
del nou Pla General de Comptabilitat són
comentats, si són significatius, en les
notes dels corresponents epígrafs
d’aquesta memòria on han tingut impacte.
En qualsevol cas, els imports derivats
d’aquesta transició no són rellevants dins
el context global d’aquests comptes
anuals consolidats.
D’acord amb les directrius del nou Pla
General de Comptabilitat, l’entitat pública
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empresarial Patronat Municipal de
l’Habitatge ha considerat com a
subvencions de capital rebudes, dins
el Patrimoni Net, els terrenys i drets de
superfície rebuts gratuïtament per a la
construcció i explotació de promocions
d’habitatges de lloguer, registrats fins
a l’exercici 2007 en l’epígraf
«Altres ingressos per distribuir

en diversos exercicis» per import de
22.650 milers d’euros. Per tal de mantenir
la comparabilitat de la informació
del balanç de situació, aquesta
reclassificació també s’ha registrat
a l’exercici 2007.
Les liquidacions dels pressupostos
corresponents a l’Ajuntament i els
organismes autònoms locals han estat

aprovades per Decrets d’Alcaldia de 27
de febrer de 2009, respectivament. En els
terminis legals establerts, es presentarà
el Compte General de l’Ajuntament i dels
seus organismes autònoms locals per a
l’aprovació del Consell Plenari, com també
els comptes anuals de les entitats
públiques empresarials i les societats
privades municipals.

2.2. Principis de consolidació
Les entitats dependents consolidades pel mètode d’integració global
(dades a 31 de desembre de 2008) són:

Taula
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Denominació social

Grau de
participació %

Fons
propis a
31.12.2008
abans
resultats (1)

Resultat de
l'exercici
2008
(1)

1.400
1.800
6.452
6.300
1.082
236
1.546
5.709
40.558
2.507
3.452
293

(214)
29
233
160
348
362
298
85
507
562
156
244

1.186
1.829
6.685
6.460
1.430
598
1.844
5.794
41.065
3.069
3.608
537

-

71.335

2.770

74.105

-

202.194
17.942
1.707
2.381
634

12.835
407
(413)
52
22

215.029
18.349
1.294
2.433
656

69.809
12.949
1.294
2.013
60

Subtotal empreses municipals

224.858

12.903

237.761

86.125

Total

296.193

15.673

311.866

86.125

Organismes públics
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat
Institut M. del Paisatge Urbà i Qualitat de Vida
Institut Municipal Fundació Mies Van der Rohe
Institut Municipal d'Educació
Institut Municipal d'Informàtica
Institut Municipal d'Urbanisme
Institut Municipal d'Hisenda
Institut Municipal de Mercats
Patronat Municipal de l'Habitatge
Institut de Cultura de Barcelona
Institut Municipal de Parcs i Jardins
Institut Barcelona Esports

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Subtotal organismes públics
Empreses municipals
Grup Barcelona de Serveis Municipals, SA
Grup Barcelona Infraestructures Municipals, SA
Informació i Comunicació de Barcelona, SA
Barcelona Activa, SA, SPM
SM Barcelona Gestió Urbanística, SA

100
100
100
100
100

(*) Figura en els estats financers individuals de l'Ajuntament de Barcelona a 31 de desembre de 2008.
(1) Ajustat en funció del percentatge de participació.
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El detall que presenten els grups
Barcelona de Serveis Municipals i
Barcelona d’Infraestructures Municipals

en els seus comptes anuals consolidats
és el que s’indica a continuació (dades
a 31 de desembre de 2008):

Taula
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Denominació social

Grau de
participació %

Fons
propis a
31.12.2008
abans
resultats (1)

Resultat de
l'exercici
2008
(1)

Fons
propis a
31.12.2008
(1)

Grup Barcelona de Serveis Municipals
Barcelona de Serveis Municipals, SA
Parc d’Atraccions Tibidabo, SA
Tractament i Selecció de Residus, SA
Selectives Metropolitanes, SA (2)
Solucions Integrals per als Residus, SA (2)
Cementiris de Barcelona, SA
Serveis Funeraris de Barcelona, SA
Mercados de Abastecimientos de Barcelona, SA
Transports Sanitaris Parets, SL (3)

100
100
58,64
58,64
58,64
51,00
51,00
50,69
26,01

176.832
9.327
22.662
1.798
2.401
231
9.306
31.149
33

8.053
193
2.444
(64)
321
590
5.806
1.767
3

184.885
9.520
25.106
1.734
2.722
821
15.112
32.916
36

Grup Barcelona d’Infraestructures Municipals
Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA
Pro Nou Barris, SA
22@ Bcn, SA
Agència de Promoció del Carmel i Entorns, SA
Proeixample, SA
Foment de Ciutat Vella, SA

100
100
100
100
62,12
51,00

15.605
850
6.975
156
6.718
4.347

154
90
21
29
64
49

15.759
940
6.996
185
6.782
4.396

(1) Ajustat en funció del percentatge de participació.
(2) Participació mantinguda a través de Tractament i Selecció de Residus, SA.
(3) Participació mantinguda a través de Serveis Funeraris de Barcelona, SA. Tot i ostentar un 26% de participació, s’incorpora al perímetre de
consolidació per integració global atés que BSM té el control (51%) d’SFB i aquest alhora té el control (51%) sobre TSP.

D’acord amb l’article 289.2 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals, acabat el període de
vida de l’empresa fixat en els estatuts
de les societats ProEixample, SA i
Foment de Ciutat Vella, SA, els actius en
condicions normals d’ús i els passius de
les societats reverteixen a l’Ajuntament
de Barcelona. De la mateixa manera,
revertiran a l’Ajuntament els actius i
passius destinats a la prestació dels

serveis de cementiris i cremació un cop
expirat el termini de l’encàrrec de gestió
d’aquests serveis a favor de Cementiris
de Barcelona, SA.
Així mateix, el 30 de març de 2021 es
traspassarà a l’Ajuntament els béns de
Mercabarna, SA afectes al servei públic
(terrenys, construccions i instal·lacions)
sense cap indemnització a Mercabarna,
SA o als seus accionistes.
Les variacions en el perímetre
de consolidació produïdes al llarg
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de l’exercici 2008 corresponen
als següents fets:
• La Junta General Extraordinària
d’Accionistes de la societat Barcelona
Ventures, SGECR, SA de data 20 de
novembre del 2008 va acordar la seva
dissolució i simultània liquidació.
• La Junta General d’Accionistes de
la societat Barcelona Emprèn, SCR, SA
ha iniciat, a finals de 2008, un procés
d’ampliació de capital que suposarà
un augment de la participació de
l’Ajuntament en la societat, acordat
pel Plenari del Consell Municipal.
El compromís de subscripció de noves
accions de l’Ajuntament ascendeix a
1.999 milers d’euros, import ja reconegut
pressupostàriament a 31 de desembre
de 2008 i pendent de desemborsament

a l’espera que la societat completi el
procés d’ampliació de capital, que en
aquests comptes anuals està recollit
en l’epígraf «Altres crèdits a llarg termini»
de l’actiu del balanç de situació.
• La societat Tractament i Selecció
de Residus, SA va acordar, en data
10 de desembre de 2008, la dissolució
i simultània liquidació de la societat
Carreras y Fontanals, SL, de la qual era
soci únic, integrant tots els seus actius
i passius en els seus comptes anuals.
Les entitats consolidades pel
procediment de posada en equivalència
(en tenir l’Ajuntament una participació,
directa o indirecta, superior al 20%, però
no la majoria o domini) han estat les
societats mercantils de capital mixt
següents:
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Denominació social

Barcelona Holding Olímpico, SA (HOLSA) (2)
Mediacomplex, SA (2) (3)
Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA (2)
Barcelona Emprèn, SCR, SA (4)
Barcelona Regional, AMDUI, SA (2) (5)
Total

Grau de
participació %

Fons
propis a
31.12.2008
abans
resultats (1)

Resultat de
l'exercici
2008
(1)

Fons
propis a
31.12.2008
(1)

49,00
33,30
25,00
22,99
20,63

43.588
6.531
150
1.301
377

1.527
(29)
–
69
2

45.115
6.502
150
1.370
379

51.947

1.569

53.516

(1) Ajustat en funció del percentatge de participació.
(2) Comptes anuals de l’exercici 2008 auditats.
(3) Participació indirecta mitjançant 22@ Bcn, SA pertanyent al Grup Barcelona d’Infraestructures Municipals.
(4) La participació directa de l’Ajuntament és del 19,54% i la indirecta, a través de l’Institut de Cultura de Barcelona, del 3,45%.
(5) La participació directa de l'Ajuntament és del 17,65% i la indirecta, a través de Mercabarna, SA, del 2,98%.
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La resta de participacions de
l’Ajuntament i altres entitats municipals
en companyies mercantils inferiors al
20% i les participacions en entitats
metropolitanes, mancomunitats de
municipis, consorcis i fundacions no són
objecte de consolidació en no haver-hi
una relació d’inversió financera permanent
que configuri un grau de dependència
determinat i estable i es valoren d’acord
amb el que s’indica a la nota 3.4.
En l’aplicació dels mètodes de
consolidació s’han tingut en compte
els principis següents:
S’ha considerat la participació de tercers
en el Grup (societats mixtes) que
es presenta com a socis externs.
Tots els saldos i transaccions significatius
entre les entitats consolidades han estat
eliminats en el procés de consolidació.
Les partides incloses en els comptes
anuals de les entitats que formen part
del grup consolidable han estat objecte
d’homogeneïtzació prèvia, en tots els
aspectes significatius, tant pel que fa
a l’abast temporal, si fos el cas, com pel
que fa als criteris de valoració aplicats.

Nota 3 – Normes
de valoració
Els criteris comptables més significatius
aplicats en la formulació dels comptes
anuals consolidats són els que es
descriuen a continuació.

3.1. Immobilitzat immaterial
i material
a) Immobilitzat immaterial
L’immobilitzat immaterial inclou
principalment les aplicacions informàtiques,
que figuren valorades al seu preu
d’adquisició. Les despeses de manteniment
es registren amb càrrec a resultats en
el moment en què es produeixen.
La dotació anual a l’amortització de
les aplicacions informàtiques es calcula
de manera lineal en funció de la seva vida
útil, que s’estima en 4 anys.
b) Immobilitzat material
Comprèn els elements patrimonials i els
de domini públic destinats directament

a la prestació de serveis públics, els quals
constitueixen les inversions permanents
del grup econòmic local.
En els criteris de valoració de
l’immobilitzat material s’ha de distingir:
Ajuntament de Barcelona
• Terrenys i construccions. Les addicions
anteriors a l’1 de gener de 1992 es troben
valorades segons una estimació pericial
del valor real de mercat en ús realitzada
per una societat de taxació independent.
En el cas d’immobles de caràcter
historicoartístic, la taxació recull el seu
valor de reposició. En aquest sentit, el
document sobre principis comptables
emès per la Comissió de Principis i
Normes Comptables Públiques, relatiu a
l’immobilitzat no financer, defineix com
a valor de reposició «el determinat per
la suma dels costos necessaris per a la
construcció d’un bé d’idèntica naturalesa
i característiques. En el cas dels edificis
declarats d’interès historicoartístic, aquest
valor serà el de reconstrucció». Les
addicions posteriors es troben valorades
al seu preu d’adquisició o taxació per
aquelles recepcions d’actius a títol gratuït.
• Maquinària, instal·lacions, equips
informàtics i vehicles. Les addicions
es troben valorades al preu d’adquisició.
• Immobilitzat en curs i pendent de
classificar. Les addicions es troben
valorades al seu preu d’adquisició
o cost de construcció i es traspassen
al corresponent epígraf d’immobilitzat
material o a «Patrimoni lliurat a l’ús
general» quan les inversions s’han
finalitzat totalment.
Entitats dependents
• En els organismes autònoms locals,
l’immobilitzat material es troba valorat
al seu preu d’adquisició.
• En les entitats públiques empresarials
i societats mercantils, la valoració
correspon al cost d’adquisició minorat
per l’amortització acumulada i, d’existir,
corregit per la diferència negativa entre
el valor net comptable i el seu import de
recuperació, d’acord amb les previsions
del Pla General de Comptabilitat. En el
cas de Mercabarna, SA, la societat es va
acollir en exercicis precedents i a l’any
1996 a l’actualització de balanços
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regulada per l’article 5 del Reial Decret
Llei 7/1996, que en l’exercici 1996 va
suposar un impacte de 24.281 milers
d’euros; l’efecte net a 31 de desembre de
2008 és de 14.031 milers d’euros, havent
suposat un càrrec a l’epígraf «Dotació
per amortització de l’immobilitzat»
del compte de resultats consolidat de
l’exercici 2008 per un import de 566
milers d’euros.
Les concessions administratives
corresponen, majoritàriament, a les
atorgades per tercers a Barcelona de
Serveis Municipals, SA i fan referència
a quatre aparcaments en servei, l’estació
d’autobusos Barcelona Nord i les galeries
comercials a l’Hospital del Mar. El període
de concessió oscil·la entre 30 i 50 anys.
Aquests drets estan registrats al cost
d’adquisició dels béns en els quals es
troben materialitzats, que inclouen
principalment els costos de la construcció
dels aparcaments i instal·lacions en servei
abans esmentats. D’acord amb el nou Pla
General de Comptabilitat, les concessions

es troben registrades en els epígrafs
d’immobilitzat material segons la
naturalesa dels béns objectes d’inversió
(vegeu la nota 4).
Les reparacions que no signifiquin una
ampliació de la vida útil i les despeses de
manteniment són carregades directament
al compte de resultats consolidat. Els
costos d’ampliació o millora que impliquen
un augment de la durada del bé són
capitalitzats com a més valor del bé.
La dotació anual a l’amortització
de l’immobilitzat material es calcula
pel mètode lineal d’acord amb la vida
útil estimada dels diferents béns, i s’inicia,
en el cas de béns immobles, bàsicament
a partir del mes següent a l’alta dels
béns en l’inventari. En el cas de les
concessions administratives, la dotació
anual a l’amortització es calcula de
manera lineal en funció del menor dels
períodes de la vida útil del bé o del
termini de la concessió, a partir del mes
següent a l’entrada en funcionament
d’aquests béns.
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Anys de vida útil estimada

Construccions
Instal·lacions tècniques i maquinària
Elements de transport
Mobiliari
Equips per al procés d'informació
Altres

El procés d’amortització econòmica
de l’Ajuntament de Barcelona es va
iniciar en l’exercici 1992. Els anys de vida
útil estimada corresponent a l’epígraf
«Construccions» s’han fixat d’acord
amb els criteris establerts per la
taxació independent esmentada
anteriorment.
En el cas dels béns immobles de
caràcter historicoartístic, l’amortització
es practica sobre el cost de reposició de
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33-65
8-16
5-10
6-13
4-6
8-10

l’immobilitzat que reproduiria la seva
capacitat i utilitat, i s’exclou, per tant,
de la base d’amortització la part de valor
registrat en llibres que correspon al
component historicoartístic de la
construcció, que puja a 221.573 milers
d’euros, tot això sobre la base de
la taxació independent indicada
anteriorment. Aquest tractament
es justifica pel fet que el component
historicoartístic esmentat és objecte
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del manteniment que garanteix
la permanència del seu valor.
El patrimoni en cessió recull el valor
dels béns cedits a l’Ajuntament, per a
la seva explotació o utilització, procedents
d’altres ens.
L’epígraf «Immobilitzat material adscrit
i cedit» inclou el valor comptable dels
béns, l’ús dels quals ha estat adscrit o
cedit per l’Ajuntament als seus
organismes públics, societats mercantils
o a tercers per a la seva explotació
o utilització, a títol gratuït.
Quan es produeix l’adscripció o cessió
dels béns, es registra la baixa comptable
amb càrrec als epígrafs «Patrimoni
adscrit i cedit» del balanç de situació
(vegeu la nota 9.1) i deixa, per tant,
d’amortitzar-se.

3.2. Patrimoni Públic del Sòl
El Patrimoni Públic del Sòl fa referència
al conjunt de béns que, d’acord amb el
Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’urbanisme de Catalunya, i d’acord amb
la Carta Municipal de Barcelona, estan
afectats a les finalitats d’interès social
que estableix la llei.
Les finques de titularitat municipal
que es recullen sota aquest epígraf
són les següents:
• Finques destinades a habitatge social,
gestionades pel mateix Ajuntament
o per operadors municipals.
• Finques sobre les quals s’han atorgat
drets de superfície a favor de tercers, per
construir-hi habitatge social, residències
per a gent gran, centres d’assistència
i d’altres inversions de caràcter social.
• Finques sobre les quals s’estan
executant projectes d’inversió, que un
cop finalitzats, permetran la seva
destinació a habitatge social i a d’altres
actuacions d’interès social.
Els criteris de valoració i amortització
són els descrits a la nota 3.1.

3.3. Inversions en infraestructura
i béns destinats a l’ús general
El patrimoni lliurat a l’ús general
constitueix la infraestructura viària
(vials, paviments, voreres, enllumenat

públic, senyalització), les grans
instal·lacions de serveis generals
(clavegueram, subministraments), els
espais verds, l’arbratge, la jardineria i,
en general, tot el conjunt de béns que
integren el patrimoni públic lliurat a l’ús
general dels ciutadans.
Les addicions anteriors a l’1 de gener de
1992 es troben valorades d’acord amb el
criteri descrit a la nota 3.1.b Les addicions
posteriors es troben valorades al seu preu
d’adquisició.
En finalitzar la realització de les
inversions en infraestructures i béns
destinats a l’ús general, es registra la
baixa comptable amb càrrec al compte
«Patrimoni lliurat a l’ús general» del balanç
de situació (vegeu la nota 9.1).
A efectes de presentació, es mostra
en l’actiu del balanç de situació els actius
adscrits, cedits i destinats a l’ús general
pel seu valor, com també els
corresponents imports compensatoris per
reflectir la seva baixa comptable. De la
mateixa manera, en la nota 4.b es mostren
els moviments de l’exercici per aquests
conceptes.

3.4. Immobilitzat financer
i inversions financeres temporals
Els valors de renda variable representatius
de les participacions en més d’un 20%
en societats dependents no consolidades
per integració global es valoren d’acord
amb el criteri de posada en equivalència
indicat en la nota 2.2, sobre la base
dels seus comptes anuals.
La resta de valors es troben registrats
en el balanç de situació consolidat pel
preu d’adquisició. Les diferències entre
el valor registrat en llibres i el valor teòric
comptable de les participacions amb
minusvàlues significatives s’han
provisionat per aquest concepte en
els presents comptes consolidats.
Les inversions financeres temporals
es registren a cost d’adquisició, o al
de realització si és inferior. El saldo del
corresponent epígraf de balanç inclou,
bàsicament, operacions de repos (títols
de deute públic) i dipòsits en entitats
financeres que com a mínim tinguin
una qualificació creditícia d’«A» per
les principals agències de qualificació
de risc.
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3.5. Despeses a distribuir
en diversos exercicis
El saldo d’ aquest epígraf correspon
bàsicament a les despeses d’emissions
d’obligacions i bons i de formalització
de préstecs.

3.6. Existències
Les existències a 31 de desembre de 2008
corresponen, bàsicament, a solars per
a construcció i promocions immobiliàries
en curs i acabades, les quals es troben
registrades a preu d’adquisició o a cost
de producció, en funció de tots aquells
costos directes incorreguts.
Es minoren, si escau, per la provisió
per depreciació necessària per tal
d’adequar-les al seu valor de mercat.

3.7. Deutors i creditors
Es registren pel seu valor nominal.
S’ha constituït una provisió
compensatòria sobre els saldos per
cobrar que es consideren de difícil
realització, amb els següents criteris:
En el cas de l’Ajuntament, la dotació a
la provisió de drets de difícil realització
es determina aplicant als deutors
tributaris en període executiu i als deutors
per multes en període voluntari i en
període executiu els coeficients de
realització estimats per la Corporació
d’acord amb la seva experiència històrica.
En el cas dels organismes públics
i empreses municipals s’han dotat aquells
saldos dels que hi ha dubtes sobre la seva
recuperabilitat.
L’epígraf de l’actiu «Deutors per
operacions de tràfic a llarg termini»
del balanç consolidat adjunt inclou,
principalment, saldos per cobrar registrats
pel seu valor nominal, atès que estan
correlacionats amb l’epígraf «Altres
creditors a llarg termini» del passiu del
balanç consolidat adjunt. El venciment
màxim dels saldos per cobrar se situa
a l’any 2035. També es troben reflectits
en aquests epígrafs, respectivament, els
actius i passius per impost diferit de les
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entitats subjectes i no exemptes de
l’Impost de Societats, que ascendeixen
a 3.802 i 2.832 milers d’euros.

3.8. Subvencions i altres
ingressos de capital
Per a la comptabilització de les
subvencions i altres ingressos de capital
rebuts se segueix el criteri següent,
d’acord amb la normativa aplicable:
Les subvencions de capital són
registrades en el moment del seu
atorgament a l’epígraf de «Subvencions
i altres ingressos de capital» del passiu
del balanç de situació consolidat i
traspassades a l’epígraf de «Patrimoni»
en el moment que la inversió que
finançaven es destina a l’ús general o,
en el seu cas, a resultats de l’exercici, en
la proporció corresponent a la depreciació
efectiva experimentada i registrada
comptablement, quan la inversió que
finança ha estat un immobilitzat.
Els altres ingressos de capital es
registren en el moment que es produeix
l’acte administratiu que els genera.

3.9. Altres ingressos per
distribuir en diversos exercicis
Els cobraments anticipats d’imports amb
meritament en exercicis posteriors al del
cobrament es presenten en l’epígraf «Altres
ingressos per distribuir en diversos
exercicis» (vegeu la nota 12) llevat de
la part que es meritarà en l’exercici
immediatament posterior, que es presenta
en l’epígraf «Ajustaments per
periodificació» (vegeu la nota 16) del passiu
del balanç de situació consolidat com a pas
previ a la seva imputació a resultats.

3.10. Classificació dels deutors
i creditors a llarg i curt termini
En el balanç de situació consolidat
adjunt, es classifiquen com a curt termini
els deutors, crèdits i deutes amb
venciment igual o inferior a un any,
i a llarg termini quan el venciment
és superior a un any.
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3.11. Ingressos i despeses

3.12 Provisions per a riscos
i despeses

a) Criteri general
Els ingressos i despeses s’imputen
al compte de resultats consolidat,
bàsicament, en l’exercici en què es
meriten en funció del corrent real de béns
i serveis que representen i amb
independència del moment en què es
produeix el corrent monetari o financer
que se’n deriva, llevat de les subvencions
de capital i les transferències derivades
d’acords o convenis que tenen el
tractament que es descriu en els apartats
3.8 i 3.11.b), respectivament.

El saldo d’aquest epígraf recull les
provisions constituïdes per a la cobertura
dels costos econòmics d’aquelles
obligacions de caràcter contingent
o probables.

b) Subvencions i transferències derivades
d’acords i convenis
Per al reconeixement de la despesa per
transferències i subvencions que tenen
el seu origen en els acords subscrits per
diverses parts, que poden adoptar
la forma de conveni de col·laboració,
conveni de cooperació, contracteprograma o altres figures anàlogues, i
que tenen per objecte el cofinançament
i desenvolupament de projectes o
activitats específiques, l’obligació per a
l’ens concedent sorgeix en el moment en
què el deute és vençut, líquid i exigible;
és a dir, en el moment en què
s’acompleixen els requisits per al
pagament. El reconeixement de
l’obligació per a l’ens concedent es
realitza quan es dicta l’acte (aprovació
dels pressupostos de cada exercici)
pel qual es reconeix i quantifica el dret
de cobrament de l’ens beneficiari.
c) Transferències de capital atorgades
Aquesta partida inclou les aportacions
que efectua l’Ajuntament a càrrec del
seu pressupost per finançar processos
inversors que no són realitzats
directament per organismes públics
o empreses del grup municipal.

3.13 Impost sobre Societats
D’acord amb el RD Legislatiu 4/2004
de 5 de març que aprova el Text Refós
de la Llei de l’Impost sobre Societats,
l’Ajuntament de Barcelona i els seus
organismes autònoms locals estan
exempts de l’impost i els rendiments del
seu capital mobiliari no estan subjectes
a retenció.
Per a les entitats públiques empresarials
i les societats anònimes dependents,
l’Impost sobre Societats es calcula a
partir del resultat comptable d’aquestes
entitats, que no necessàriament ha de
coincidir amb el resultat fiscal, entès
aquest com la base imposable de
l’impost, atès que es consideren les
diferències permanents corresponents.
D’acord amb l’esmentat Text refós de
l’Impost sobre Societats i l’article 25 de
la Llei de bases de règim local, aquestes
entitats tributen amb una bonificació
del 99% de la quota resultant dels
rendiments procedents d’activitats
qualificades per aquesta normativa com
a serveis públics.

3.14. Medi ambient
Les despeses derivades de les actuacions
que tenen per objecte la protecció i millora
del medi ambient es comptabilitzen, si
s’escau, com a despeses de l’exercici en
què s’incorren. No obstant això, si suposen
inversions com a conseqüència
d’actuacions per minimitzar l’impacte
mediambiental i la protecció i millora
del medi ambient, es comptabilitzen com
a major valor de l’immobilitzat.
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Nota 4 – Immobilitzat immaterial, material i infraestructures
a) Immobilitzat immaterial
El moviment registrat en els diferents comptes de l’immobilitzat immaterial ha estat
el següent:
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31.12.07

Nou PGC

Altes

Despeses d’establiment
Despeses de recerca i desenvolupament
Concessions
Patents, llicències i marques
Aplicacions informàtiques
Drets sobre béns en règim d’arrendament financer
Altres

48
572
53.487
1.326
12.910
2.398
9.954

(48)
–
(46.939)
(243)
228
(2.333)
(1.504)

–
–
–
113
1.561
–
4.131

–
–
–
(6)
(58)
–
(23)

–
15
(1.504)
9
(401)
–
1.935

–
587
5.044
1.199
14.240
65
14.493

Immobilitzat immaterial

80.695

(50.839)

5.805

(87)

54

35.628

Amortització acumulada

(24.169)

10.617

(3.037)

51

74

(16.464)

56.526

(40.222)

2.768

(36)

128

19.164

Immobilitzat immaterial net

La columna «Nou PGC» reflecteix els
canvis derivats de la transició al nou Pla
General de Comptabilitat de les societats
mercantils i entitats públiques
empresarials, tal com s’esmenta en la nota
2.1. L’impacte que suposa una variació
quantitativa més significativa és la

Baixes Traspassos

31.12.08

consideració dels actius per concessions
com a immobilitzat material segons la
naturalesa dels béns, fet que justifica
la reducció d’aquest epígraf en 46.939
milers d’euros (vegeu la nota 3.1.b).
Els elements totalment amortitzats a 31
de desembre de 2008 són els següents:
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Aplicacions informàtiques
Despeses de recerca i desenvolupament
Altres

7.195
571
515

Total

8.281
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b) Immobilitzat material i infraestructures
El moviment registrat en els diferents comptes de l’immobilitzat material
i infraestructures ha estat el següent:

Taula

4 10

31.12.07

Nou PGC

Altes

Terrenys
Construccions
Immobilitzat adscrit i cedit

418.991
5.524.982
581.105

–
46.683
–

38.052
67.386
–

(8.548)
(6.620)
(18.477)

Terrenys i immobles

6.525.078

46.683

105.438

(33.645)

20.765
237.339
83.651
74.160
26.942

(4.804)
23.531
(3.459)
(3.867)
(15.193)

153
12.548
1.892
4.359
972

–
(10.927)
(51)
(90)
(164)

13.762
37.221
29.779
(9.615)
(298)

29.876
299.712
111.812
64.947
12.259

442.857

(3.792)

19.924

(11.232)

70.849

518.606

6.967.935

42.891

125.362

(44.877)

33.839

7.125.150

271.955

–

67.197

(3.031)

46.889

383.010

Immobilitzat material adscrit i cedit

(581.105)

–

–

18.477

–

(562.628)

Immobilitzat pendent de classificar

1.169.067

371

557.665

(197)

(130.475)

1.596.431

5.530.653

–

2.177

(31)

29.533

5.562.332

(5.530.653)

–

(2.177)

31

Immobilitzat brut material i infraestructures

7.827.852

43.262

750.224

(29.628)

(49.747)

8.541.963

Amortització acumulada i provisions

(796.212)

(23.225)

(91.654)

7.209

(503)

(904.385)

Immobilitzat net material i infraestructures

7.031.640

20.037

658.570

(22.419)

(50.250)

7.637.578

Vehicles
Maquinària, equips, instal·lacions i eines
Equips informàtics
Mobiliari i equips d'oficina
Altres
Altre immobilitzat
Total immobilitzat material

Patrimoni Públic del Sòl

Infraestructures i béns destinats a l'ús general
Inversions cedides a l’ús general

La columna «Nou PGC» reflecteix els
canvis derivats de la transició al nou Pla
General de Comptabilitat de les societats
mercantils i entitats públiques
empresarials, i la component més
significativa d’aquests canvis és la de les

Baixes Traspassos

(14.369)
(22.641)
–

31.12.08

434.126
5.609.790
562.628

(37.010) 6.606.544

(29.533) (5.562.332)

concessions administratives (vegeu les
notes 3.1.b i 4.a).
D’acord amb la normativa aplicable, les
entitats del grup registren en els epígrafs
«Construccions» i «Patrimoni Públic del
Sòl» el valor dels terrenys en els quals hi

103

Comptes anuals consolidats 2008

ha qualsevol tipus de construcció. Dins
d’aquest epígraf, 2.567.520 milers d’euros
a 31 de desembre de 2008 i 2.847.511
milers d’euros a 31 de desembre de 2007

corresponen al valor dels terrenys en
els quals s’edifiquen les construccions.
Les altes de l’exercici ho han estat pels
següents conceptes:
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Inversions executades directament per l’Ajuntament
Inversions executades per entitats dependents,
d’acord amb el Decret d’Alcaldia de 3 d’abril de 1997
Altres inversions executades per entitats dependents
Inversions executades per tercers
Inversions finançades per tercers
Cessions gratuïtes obligatòries i aprofitaments
Béns per operacions de permuta
Altres

338.783
113.148
32.473
16.446
78.267
6.002
5.024

Total

750.224

Dins l’epígraf, «Altres inversions
executades per entitats dependents»,
s’inclouen:
• Construcció d’habitatges per part
del Patronat Municipal de l’Habitatge.
• Per part de Barcelona de Serveis
Municipals, SA la construcció de
l’aparcament Illa-Raval i l’adequació
de les instal·lacions del Zoo Ciutadella,
el projecte del nou Zoo Marí, la nova
ampliació de l’ÀREA Verda, les
instal·lacions d’Ethernet i el reconeixement
de matrícules en aparcaments.
• Per part de Parc d’Atraccions Tibidabo,
SA les inversions realitzades en la

160.081

maquinària de la nova Muntanya Russa,
l’obra civil i instal·lació d’aquesta
atracció, millores en l’adaptació
mediambiental i la remodelació de
l’edifici Cúpula i de la Sala Miramiralls.
• Per part de Mercabarna les inversions
al Mercat Central de la Flor, a
l’Escorxador i als pavellons, entre d’altres.
• Per part de Cementiris de Barcelona
la rehabilitació i millora de les
diferents modalitats de construccions
funenàries.
Les baixes de l’exercici, comprenen
els conceptes següents:
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Per vendes
Per cessions gratuïtes
Per operacions de béns en permuta
Per reposició d’immobilitzat
Altres
Total
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5.873
107
7.770
4.821
11.057
29.628
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Els traspassos de l’exercici tenen
les següents contrapartides:
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Patrimoni lliurat a l’ús general
29.533
Aplicació a pèrdues de l’immobilitzat material
14.037
Hisenda pública deutora per IVA, per quotes suportades
registrades en el seu dia com a més valor de béns de l’immobilitzat
942
Altres
5.235
Total

Així, els principals components dels
traspassos de l’exercici tenen
majoritàriament contrapartida en els
comptes de patrimoni (vegeu la nota 9.1).

49.747

El detall de l’epígraf d’inversions
destinades a ús general és com segueix:
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Edificis
Equipaments
Parcs i forestal
Mixt
Sistemes
Vials
Béns municipals de caràcter artístic
Mobiliari urbà
Patrimoni d’ús general HOLSA

8.428
12.292
1.259.371
311.552
648.566
2.508.335
112.439
73.224
628.125

Total

5.562.332

Els elements totalment amortitzats a 31
de desembre de 2008 són els següents:
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Vehicles
Màquines, equips instal·lacions, estris i eines
Equips informàtics
Mobiliari i equips d'oficina
Altres
Total

10.966
67.728
52.741
26.517
10.742
168.694
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És política del Grup contractar les
pòlisses d’assegurances que s’estimen
necessàries per donar cobertura als

possibles riscos que poguessin afectar
els elements d’immobilitzat.

Nota 5 – Participacions en empreses associades
Aquest epígraf recull la inversió en societats dependents no consolidables per
integració global, sinó per posada en equivalència, d’acord amb el detall següent:
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Barcelona Holding Olímpico, SA (HOLSA)
Mediacomplex, SA
Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA
Barcelona Emprèn, SCR, SA
Barcelona Regional, AMDUI, SA
Total

45.115
6.502
150
1.370
379
53.516

Nota 6 – Altres immobilitzacions financeres
El saldo d’aquest epígraf correspon a participacions, de l’Ajuntament i entitats del
Grup Municipal en empreses, inferiors al 20%, i a altres crèdits i dipòsits i fiances a llarg
termini d’acord amb el detall següent:
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Cartera de valors
Dipòsits i fiances
Altres crèdits a llarg termini

45.091
668
59.552

Total

105.311
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La composició de la cartera de valors és
la que segueix:
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Societat titular (*)

% Particip.

Cost de la
inversió

Provisions

Valor net
comptable
31.12.08

SIRESA
BSM
BSM
AB
BSM
TERSA
TERSA
TERSA
BSM
TERSA
TERSA
SFB
AB
TERSA
BSM
BSM
PATSA
ICUB

17,59
17,50
13,45
12,84
12,00
11,73
11,73
3,05
10,00
8,21
4,69
4,46
5,00
2,93
2,89
2,82
0,03
-

180
685
8.904
31.020
241
1.020
960
383
1.562
135
34
30
15
385
50
3.805
11
1.000

(924)
(2.399)
(383)
(1.562)
(50)
(11)
-

180
685
7.980
28.621
241
1.020
960
135
34
30
15
385
3.805
1.000

50.420

(5.329)

45.091

Transferència i reciclatge de runes, SA
Clavegueram de Barcelona, SA
Catalana d'iniciatives, CR, SA
Fira 2000, SA
GL Events CCIB, SL
Districlima, SA
Ecoparc del Mediterrani, SA
Ecoparc de Barcelona, SA
Hotel Miramar de Barcelona, SA
Gestora de runes de la construcció,SA
Recuperació d’energia, SA
Funeràries de Catalunya, SA
Port Fòrum Sant Adrià, SL
Ecoparc del Besòs, SA
Catalunya Carsharing, SA
Túnels i accessos de Barcelona, SA
Grand Tibidabo, SA
Compte partícep a Barcelona Ventures
Total cartera de valors

(*) On:
AB: Ajuntament de Barcelona; BSM: Barcelona de Serveis Municipals, SA; PATSA: Parc d’Atraccions Tibidabo, SA; MCBN: Mercados de
Abastecimientos de Barcelona, SA; SFB: Serveis Funeraris de Barcelona, SA; TERSA: Tractament i Selecció de Residus, SA; SIRESA: Solucions
Integrals per als Residus, SA; ICUB: Institut de Cultura de Barcelona

Com a variació en relació a l’exercici
anterior, la Junta General de la societat
Fira 2000, SA de data 25 de juny de
2008 va acordar augmentar el seu
capital social, i passar la participació de

l’Ajuntament de Barcelona de l’11,43%
que fins aleshores ostentava a un
12,84%.
Altres crèdits a llarg termini tenen la
composició següent:
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Vendes d’immobilitzat a llarg termini
Clients i deutors a llarg termini
Altres
Total

55.981
1.391
2.180
59.552
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Nota 7 – Despeses a distribuir en diversos exercicis
Aquest epígraf recull, bàsicament, les despeses d’emissions d’obligacions i bons i de
formalització de préstecs. La imputació a resultats com a despesa financera es realitza
anualment i es calcula de forma lineal fins al venciment de les operacions
formalitzades.

Nota 8 - Deutors
Els saldos pendents de cobrament es classifiquen tal com segueix:
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a) En l'Ajuntament
Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Venda d'inversions reals
Transferències de capital
Altres

565.245
164.130
6.249
266.345
63.753
6.019
313
27.795
30.641

b) En organismes i empreses

106.013

Total pendent de cobrament

671.258

Els imports i moviments en el compte de la provisió per a la cobertura de drets
de difícil realització han estat els següents:
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Saldo a 31 de desembre de 2007
Dotació amb càrrec al compte de resultats
Anul·lació de deutors incobrables
Aplicació a resultats extraordinaris
Traspassos
Saldo a 31 de desembre de 2008

La dotació a la provisió de deutors de
difícil realització es determina aplicant
als deutors per tributs i taxes en període
executiu (169.935 milers d’euros) i als
deutors per multes en període executiu
i voluntari (189.383 milers d’euros) els
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306.512
55.436
(50.398)
(754)
3.024
313.820

coeficients de realització estimats per
l’Ajuntament d’acord amb la seva
experiència històrica.
La dotació de l’exercici, de 55.436 milers
d’euros, es troba reflectida en el deure
del compte de resultats consolidat,

Ajuntament de Barcelona
2008 Informe anual
Comptes anuals consolidats 2008

juntament amb altres provisions per diversos
conceptes que ascendeixen a 2.975 milers
d’euros.
Els traspassos corresponen a la
reclassificació de la provisió per a
operacions de tràfic que a 31 de desembre

de 2007 Mercados de Abastecimientos
de Barcelona, S.A. tenia reflectida en
el seu passiu i que ha passat a minorar
l’actiu com a correcció valorativa dels
comptes a cobrar, d’acord amb el nou
Pla General de Comptabilitat.

Nota 9 – Fons propis
9.1. Patrimoni
Els imports i moviments en els comptes de patrimoni han estat els següents:
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Saldo inicial
Incorporació resultat Ajuntament any 2007
Traspàs des de transferències de capital
Traspàs des de reserves de consolidació
Variació del patrimoni cedit
Lliurament de béns a l'ús general

Saldo final

Patrimoni

Patrimoni
adscrit i cedit
(vegeu notes
3.1.b. i 4.b)

Patrimoni
en cessió

Patrimoni
lliurat a l’ús
general (vegeu
notes 3.3 i 4.b)

Total

10.997.660
651.771
44
1.850
-

(581.105)
18.477
-

46.765
-

(5.530.653)
(31.679)

4.932.667
651.771
44
1.850
18.477
(31.679)

11.651.325

(562.628)

46.765

(5.562.332)

5.573.130

El patrimoni en cessió recull el valor dels
béns cedits i adscrits a l’Ajuntament, per
a la seva explotació o utilització,
procedents d’altres ens.
El traspàs des de reserves de
consolidació és originat per l’aportació de
1.850 milers d’euros de l’Institut Municipal

d’Urbanisme a l’Ajuntament provinent
de resultats positius d’exercicis anteriors.

9.2. Pèrdues i guanys
El resultat consolidat atribuït a
l’Ajuntament de Barcelona té
la composició següent:
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Resultat de l'Ajuntament de Barcelona
Resultat agregat dels organismes i empreses municipals
individuals
Participació en resultats per posada en equivalència
Ajustaments de consolidació

581.572
32.249
1.569
(3.859)

Resultats consolidats
Resultats atribuïts als socis externs abans de dividends
a compte (nota 10)

611.531
(9.848)

Resultats atribuïts a l'Ajuntament

601.683
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9.3 – Reserves de consolidació
El detall de les reserves de consolidació i del seu moviment és el següent:
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Per integració global
PM de l'Habitatge
IM de Persones amb Discapacitat
IM Fundació Mies Van der Rohe
IM d'Informàtica
IM d'Urbanisme
IM d'Hisenda
IM de Mercats
IM de Parcs i Jardins
IM d'Educació
Institut de Cultura de Barcelona
Institut Barcelona Esports
IM del Paisatge Urbà i Qualitat de Vida
Grup Barcelona de Serveis Municipals (b)
Grup Barcelona d’Infraestructures Municipals (c)
Informació i Comunicació de Barcelona, SA
Barcelona Activa, SA
SM Barcelona Gestió Urbanística, SA
Per posada en equivalència
Barcelona Holding Olímpico, SA
Barcelona Ventures SGECR, SA
Barcelona Emprèn, SCR, SA
Barcelona Regional, AMDUI, SA
Total

Saldo a
31.12.2007

Resultat
2007 (a)

Trasferències
i altres

Saldo a
31.12.08

201.375
39.349
866
1.352
5.206
2.222
3.402
5.557
3.699
6.035
3.429
275
1.591
105.282
3.909
4.500
14.058
643

19.764
69
535
(24)
217
2
325
150
577
1.020
288
298
210
14.760
1.167
62
52
56

9.596
4.854
3
(3)
382
(1.850)
3
231
(272)
(1.211)
(280)
7.429
1.939
(1.000)
(503)
(126)

230.735
44.272
1.404
1.325
5.805
374
3.727
5.710
4.507
6.783
2.506
293
1.801
127.471
7.015
3.562
13.607
573

(97)
318
7
(491)
69

322
393
1
(73)
1

(845)
(1.292)
(8)
508
(53)

(620)
(581)
(56)
17

201.278

20.086

8.751

230.115

(a) Ajustat en funció del percentatge de participació.
(b) En el Grup Barcelona de Serveis Municipals es presenta la informació consolidada de la matriu i les empreses participades Parc
d’Atraccions Tibidabo, SA, Tractament i Selecció de Residus, SA, Serveis Funeraris de Barcelona, SA, Transports Sanitaris Parets, SL,
Cementiris de Barcelona, SA, Mercabarna, SA, Selectives Metropolitanes, SA i Solucions Integrals per als Residus, SA (vegeu la nota 2.2).
(c) En el Grup Barcelona d’Infraestructures Municipals es presenta la informació consolidada de la matriu i les empreses participades Pro
Nou Barris, SA, 22@ Bcn, SA, Agència de Promoció del Carmel i Entorns, SA, ProEixample, SA, Foment de Ciutat Vella, SA i
Mediacomplex, SA (vegeu la nota 2.2).

Tal com ha estat comentat en la nota
2.2, la societat Barcelona Ventures
SGECR,SA fou dissolta per acord de
la seva Junta General. Els seus actius i
passius han estat incorporats a Barcelona
Emprèn, SCR, SA, de la qual va sorgir al
seu dia com a escissió, amb la mateixa
composició accionarial.
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Per a la determinació de les reserves
de consolidació s’han utilitzat els valors
comptables i teoricocomptables de les
participacions, els dividends cobrats durant
l’exercici 2008 i altres ajustaments de
consolidació per tal d’homogeneïtzar saldos
deutors i creditors entre l’Ajuntament
i les seves entitats dependents.

La columna «Transferències i altres»
inclou, en tots els casos, la correcció
de la diferència temporal existent entre
l’atorgament de transferències de
capital i l’execució de les obres i serveis
finançats per aquestes. En les societats
mercantils i entitats públiques
empresarials incorpora també les
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variacions produïdes per la implantació
del nou Pla General de Comptabilitat
en ajustar diverses partides dels
balanços de les entitats amb
contrapartida a les seves reserves.
En el cas concret de l’Institut Municipal
d’Urbanisme també reflecteix la
distribució de resultats a favor
de l’Ajuntament efectuada per
import de 1.850 milers d’euros (vegeu
la nota 9.1).

Nota 10 – Socis externs
El saldo d’aquest capítol correspon a la
part de patrimoni i resultats de l’exercici
de les societats dependents compreses
en la consolidació corresponent a
accionistes o socis externs al Grup
consolidat. Concretament, prové dels
grups Barcelona de Serveis Municipals, SA
i Barcelona d’Infraestructures Municipals,
SA el detall dels quals és el següent:
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Del Grup BSM:
Grup TERSA
Grup SFB
Cementiris de Barcelona, SA
Mercabarna, SA
Total

Del Grup BIM:
Foment de Ciutat Vella, SA
Proeixample, SA
Total
Total

Capital

Reserves

Resultat de
l’exercici

Dividends
a compte

Subvencions,
donacions
i llegats (*)

Total

5.973
3.830
30
6.948

12.916
6.297
535
23.355

1.904
5.572
567
1.719

–
(1.127)
(343)
–

2.030
6
1.466
511

22.823
14.578
2.255
32.533

16.781

43.103

9.762

(1.470)

4.013

72.189

2.945
2.846

1.232
1.250

47
39

–
–

–
–

4.224
4.135

5.791

2.482

86

–

–

8.359

22.572

45.585

9.848

(1.470)

4.013

80.548

(*) Impacte derivat de l’aplicació del nou Pla general de comptabilitat.

Nota 11 – Subvencions i altres ingressos de capital
Els imports i moviments en aquest epígraf han estat els següents:
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Saldo a 31 de desembre de 2007
Addicions
Traspàs a patrimoni
Traspàs a reserves de consolidació
Baixes per lliurament d’actius
Traspàs a resultats (nota 18.9)
Traspàs a periodificacions
Altres

269.998
114.678
(43)
(3.714)
(26.296)
(3.437)
(1.200)
(6.653)

Saldo a 31 de desembre de 2008

343.333

111

Comptes anuals consolidats 2008

El traspàs a reserves de consolidació
és originat íntegrament pel
tractament com a fons propis d’unes
subvencions de capital rebudes en

anys anteriors pel Patronat Municipal
de l’Habitatge, d’acord amb els
criteris del nou Pla General de
Comptabilitat.

Nota 12 – Altres ingressos per distribuir
en diversos exercicis
El moviment d’aquest epígraf és aquest (vegeu la nota 3.9):
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Saldo a 31 de desembre de 2007
Addicions
Traspàs a ingressos de l’exercici
Traspàs a curt termini
Lliurament d’actius a l’Ajuntament
Altres
Traspassos

156.537
2.682
(2.379)
(3.110)
(4.169)
(3.258)
(13.202)

Saldo a 31 de desembre de 2008

133.101

Per naturalesa, 124.104 milers d’euros
corresponen a ingressos avançats pel
dret d’utilització de béns de titularitat
municipal, 6.898 milers a ingressos per
la prestació de serveis diversos i 2.099
milers d’euros a quotes urbanístiques
meritades a càrrec dels propietaris
de solars inclosos en actuacions de
cooperació urbanística, que cofinancien
inversions municipals en el territori
comprès en l’àmbit de la cooperació.
Els ingressos avançats es traspassen
anualment al compte de resultats
consolidat de manera lineal en el decurs
del període de la corresponent concessió
o adjudicació, que es situa com a màxim
a l’any 2080. Les quotes urbanístiques es
carreguen pels lliuraments a l’Ajuntament
de les actuacions finançades per elles; el
qual, només en el cas que es tracti d’obra
pública, activa l’immobilitzat corresponent
amb abonament a resultats extraordinaris.
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Les addicions més significatives
corresponen, bàsicament, a ingressos
per la prestació de serveis.
L’import traspassat a curt termini
és el que es preveu aplicar al compte
de resultats consolidat de l’exercici
2009 i figura en l’epígraf «Ajustaments
per periodificació» del passiu del
balanç de situació de l’exercici tancat
a 31 de desembre de 2008 (vegeu
nota 16).
Les baixes per lliurament corresponen
a les actuacions de cooperació
traspassades a l’Ajuntament per les
entitats gestores del Grup.
Els traspassos corresponen a la
classificació de determinades operacions
de societats mercantils i entitats
públiques empresarials en altres epígrafs
dels seus balanços, d’acord amb les
indicacions del nou Pla General de
Comptabilitat.
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Nota 13 – Provisions per
a riscos i despeses
La composició d’aquest epígraf correspon
majoritàriament a les provisions per
sentències i reclamacions judicials,
que tenen per objecte cobrir possibles
compromisos futurs de diversa naturalesa.

En relació als exercicis anteriors, els fons
de grans reparacions i de reversió de les
societats mercantils han passat a completar
l’amortització acumulada dels corresponents
actius, d’acord amb les normes de nou Pla
General de Comptabilitat.
El moviment d’aquest epígraf ha estat
el següent:
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Saldo a 31 de desembre de 2007
Addicions
Cancel·lació de provisions amb abonament
a resultats extraordinaris
Traspassos
Altres

(11.070)
(12.424)
(56)

Saldo a 31 de desembre de 2008

124.289

Les addicions s’han registrat amb càrrec
a l’epígraf «Treballs, subministraments i
serveis exteriors» per 12.158 milers d’euros
i «Despeses extraordinàries» per 8.730
milers d’euros.
Els traspassos corresponen a les
reclassificacions derivades del nou Pla
General de Comptabilitat.

126.951
20.888

Nota 14 – Emprèstits
i préstecs
El capital viu a 31 de desembre de
2008, corresponent a emprèstits i
préstecs subscrits, tant a curt com a
llarg termini, es detalla de la manera
següent:
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Descripció

Capital viu
a 31.12.2008

Llarg
termini

Curt
termini

483.616
340.000
100.000

467.558
230.000
100.000

16.058
110.000
-

Total endeutament a llarg termini

923.616

797.558

126.058

Total endeutament a curt termini

4.157

-

4.157

927.773

797.558

130.215

Sistema bancari
Col·locacions privades
Emissions públiques

Deute total
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La part de l’endeutament subscrit
a llarg termini que té venciment
a menys d’un any es reclassifica en
«Creditors a curt termini per emprèstits
i préstecs».
El moviment durant l’exercici 2008
dels emprèstits i préstecs subscrits a
llarg termini ha estat el següent:

El perfil del deute a llarg termini
per venciments a 31 de desembre
de 2008 es detalla a continuació
(en milions d’euros):

Taula
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4 31

Les entitats del Grup tenen oberts a
inspecció aquells exercicis no prescrits per
a tots els impostos que són aplicables. No
s’espera que es meritin passius addicionals
de consideració per a les entitats com a
conseqüència d’una eventual inspecció.
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29.510
(69.444)
(102.680)

Saldo a 31 de desembre de 2008

923.616

Any de venciment

Import

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019 i següents

126
105
105
96
12
102
117
37
97
13
114

Total

924
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El desglossament d’aquests comptes
és el següent:

1.066.230

Taula

A 31 de desembre de 2008 existeixen
pòlisses de crèdit per un import total
de 215.000 milers d’euros, les quals
estan disposades per 4.157 milers d’euros.
El tipus mitjà d’interès durant l’exercici
2008 ha estat del 3,9%.
La composició del deute financer
consolidat a llarg termini a 31 de desembre
de 2008 era del 47,4% a tipus d’interès fix
i del 52,6% a tipus d’interès variable.

Nota 15 – Administracions
públiques

Saldo a 31 de desembre de 2007
Altes:
- Noves operacions
Baixes:
- Amortitzacions contractuals
- Amortitzacions anticipades i per substitució
i subrogació de deute

Concepte
Seguretat Social
Hisenda pública – IVA
Hisenda pública – IRPF
Hisenda pública – Impost sobre Societats
Subvencions
Altres
Total

Saldo deutor

Saldo creditor

1.861
23.164
14
1.975
864
955

26.727
10.147
11.804
4.084
109
142

28.833

53.013
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Nota 16 – Ajustaments per
periodificació del passiu
Aquest compte reflecteix els passius certs
per al Grup a 31 de desembre de 2008,

d’acord amb el seu període d’acreditació i
amb independència de la data d’exigibilitat
o de pagament, i subvencions atorgades al
Grup pendents d’aplicar a la seva finalitat.
La seva composició és la següent:
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Ingressos per subvencions corrents i de capital
Terrenys rebuts en cessió pendents d’aplicar a ingressos
Abonaments anuals d’usuaris
Traspàs a curt termini d’ingressos a distribuir
Concessions de sepultures
Quotes urbanístiques
Altres ingressos anticipats
Interessos acreditats no vençuts

25.022
7.569
4.802
2.760
1.733
1.320
1.860
9.851

Total

54.917

Les remuneracions del personal acreditades i no vençudes es presenten en l’epígraf
«Altres deutes no comercials» i ascendeixen a 38.297 milers d’euros.

Nota 17 – Altra
informació
A 31 de desembre de 2008, els avals
atorgats pel Grup per a la cobertura
d’operacions de crèdit pugen a 6.431
milers d’euros.
Els honoraris percebuts per
PriceWaterhouseCoopers Auditores, S.L.
i Gabinete Técnico de Auditoría y
Consultoría, S.A., corresponents a l’exercici
2008, per serveis d’auditoria i despeses
incorregudes per la prestació d’aquests
serveis, han pujat a 781 milers d’euros IVA
inclòs. Aquests honoraris facturats a
l’Ajuntament de Barcelona inclouen els
del grup econòmic municipal en virtut
de l’expedient d’adjudicació del concurs
d’auditoria els quals seran repercutits,
per la part que els pertoqui, a cadascun
dels organismes públics i societats
que componen el grup municipal.
Addicionalment s’han facturat honoraris
per altres conceptes per import de
194 milers d’euros, IVA inclòs.

Nota 18 – Compte
de resultats
18.1. Despeses de personal
Aquesta partida inclou els sous i salaris
del personal del Grup, assegurances
socials i altres despeses socials.
La plantilla mitjana del Grup
Ajuntament durant l’exercici 2008 ha
estat de 12.799 treballadors (41% dones
i 59% homes).

18.2. Treballs, subministraments
i serveis exteriors
Aquesta partida correspon a la compra
de béns i serveis necessaris per al
funcionament de l’activitat municipal i per
a la conservació i el manteniment de les
inversions. Inclou els contractes de
prestació de serveis que el Grup té
signats amb diferents empreses privades
per facilitar el funcionament de la ciutat,
com per exemple la recollida
d’escombraries i la neteja viària.

115

Comptes anuals consolidats 2008

18.3. Despeses per transferències
corrents i de capital
Aquestes partides inclouen les
transferències corrents i de capital que
efectua el Grup a càrrec del seu
pressupost o per compte de tercers
a entitats, empreses i particulars externs,
per finançar les seves despeses
d’explotació o les seves inversions.
Els principals destinataris han estat
les entitats següents:
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Transferències corrents
Mancomunitat de Municipis de Barcelona i EMSHTR (*)
Consorcis
Autoritat del Transport Metropolità
Entitats sense finalitat de lucre
Empreses
Comunitat Autònoma
Entitats locals
Altres
Transferències de capital
Autoritat del Transport Metropolità
Consorcis
Entitats sense finalitat de lucre
Empreses
Altres

400.014
132.494
106.467
61.356
14.294
13.400
6.424
1.564
64.015
51.263
28.591
12.668
4.803
1.197
4.004

Total

451.277

(*) EMSHTR: Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus

18.4 Ingressos per impostos
Aquest epígraf recull els ingressos per
impostos locals recaptats per
l’Ajuntament.
Sota aquesta agrupació s’inclouen els
impostos de caràcter local següents:
impost sobre béns immobles, que grava
la propietat immobiliària; impost sobre
activitats econòmiques, que grava
determinades activitats empresarials,
segons el tipus d’activitat, la superfície
ocupada i la seva localització; l’impost
sobre vehicles de tracció mecànica, que
és un tribut que grava la titularitat
d’aquests vehicles, sigui quina sigui la
seva classe i categoria; l’impost sobre
construccions, instal·lacions i obres,
que grava el cost del projecte, per a la

construcció del qual se sol·licita la
llicència corresponent; l’impost sobre
l’increment del valor dels terrenys de
naturalesa urbana que grava l’increment
del valor que experimenten els terrenys i
que es posa de manifest a conseqüència
de la transmissió de la propietat
d’aquests.
També es contempla en aquest epígraf
l’import resultant de la cessió de tributs
de l’Estat, com a conseqüència de
l’entrada en vigor del nou model de
finançament del sector públic local
aprovat per la Llei 51/2002, de 27 de
desembre, de reforma de la Llei 39/1988,
de 28 de desembre, reguladora de les
hisendes locals.
El seu detall és el següent:
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Sobre béns immobles
Sobre activitats econòmiques
Sobre l’increment del valor dels terrenys
Cessió de tributs de l’Estat
Sobre vehicles de tracció mecànica
Sobre construccions, instal·lacions i obres

427.379
99.191
97.262
92.603
74.052
37.401

Total

827.888

Ajuntament de Barcelona
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18.7 Altres ingressos de gestió
ordinària
Els altres ingressos de gestió ordinària
engloben, bàsicament, multes i
penalitzacions per infraccions, interessos
i recàrrecs per demores tributàries,
ingressos per concessions i aprofitaments
especials i participació en beneficis. El seu
detall és el següent:

18.8 Ingressos per transferències
corrents
Aquesta partida inclou els imports rebuts
del Fons Complementari de Finançament
de l’Estat i per compensació de l’Impost
d’Activitats Econòmiques, com també
les subvencions finalistes procedents de
la Unió Europea, l’Estat, la comunitat
autònoma i entitats locals, d’acord amb
el detall següent:

18.9 Resultats extraordinaris
El desglossament dels resultats
extraordinaris és el que segueix:

18.5 Altres ingressos tributaris

18.6 Vendes de serveis

Sota l’epígraf «Altres ingressos tributaris»
s’hi engloben, bàsicament, les taxes per
vendes de serveis i aprofitament del
domini públic.

Aquesta partida inclou els preus públics
facturats per la prestació de serveis i els
ingressos obtinguts per les entitats en la
seva activitat habitual.
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Multes
Concessions i aprofitaments especials
Interessos de demora i recàrrecs
Altres

102.400
40.978
17.939
21.166

Total

182.483

Estat
Generalitat de Catalunya
Entitats locals
Exterior
Altres entitats

861.264
104.377
59.843
2.194
2.677
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Total

1.030.355
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Despeses

Ingressos

Immobilitzat
Modificació de drets, obligacions i provisions
Liquidacions addicionals efectuades al 2008
en concepte de participació de tributs de l’Estat,
exercicis tancats
Subvencions de capital traspassades
a resultat (nota 11)
Altres resultats extraordinaris

34.945
67.013

126.331
65.237

–

71.180

–
15.672

3.437
1.828

Total

117.630

268.643

Resultat extraordinari net positiu

151.013
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Nota 19 – Quadres de finançament
dels exercicis 2008 i 2007
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Aplicacions

Adquisicions d’immobilitzat:
Material i immaterial
Financer

Exercici
2007

Orígens

Exercici
2008

Exercici
2007

619.291

722.474

19.514
–
–

27.158
–
–

Deutors per operacions de tràfic
a llarg termini

–

3.398

Socis externs

–

13.061

Recursos generats
Alienació d’immobilitzat:
Material i immaterial
Financer
Traspassos d’immobilitzat

609.530
6.640

634.952
20.146

2.417

–

Despeses a distribuir en
diversos exercicis

–

–

Socis externs

–

–

37.906

2.800

Subvencions de capital

114.678

56.327

Traspàs a curt termini d’ingressos
a distribuir en diversos exercicis

3.110

3.895

Ingressos per distribuir
en diversos exercicis

2.682

71.818

Aplicacions d’ingressos a distribuir
per lliurament d’actius

4.169

59.471

Préstecs a llarg termini

29.510

116.309

Traspassos a altres ingressos
a distribuir

16.460

–

Fiances i dipòsits a llarg
termini

2.493

1.746

Aplicacions provisions per a riscos
i despeses

12.480

–

Amortització i traspàs d’emprèstits
de llarg termini a curt termini

228.528

162.561

23.702

–

–

11.972

–

24.629

944.942

908.454

Total orígens

788.168

1.024.263

–

115.809

Variació del capital circulant
(Disminució)

156.774

–

944.942

1.024.263

944.942

1.024.263

Deutors per operacions de tràfic
a llarg termini

Subvencions de capital i altres
ingressos de capital

Altres creditors a llarg termini
Transferències plurianuals HOLSA
Total aplicacions
Variació del capital circulant
(Augment)
Total
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Exercici
2008

Altres creditors a llarg termini

Total
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Variació del capital circulant

2008

2007

Augment
8.536
–
–
35.852
–

Disminució
–
5.367
16.517
–
179.278

Augment
9.283
–
1.584
68.685
44.180

Disminució
–
7.923
–
–
–

44.388

201.162

123.732

7.923

Augment del capital circulant

–

–

115.809

–

Disminució del capital circulant

–

156.774

–

–

Existències
Deutors
Inversions financeres temporals
Tresoreria
Creditors

Total

Els recursos generats en les operacions
han estat els següents:
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Benefici de l’exercici
Resultat net de l’immobilitzat
Dotació a les amortitzacions
Dotació provisions per a riscos i despeses
Despeses per distribuir en diversos exercicis
Aplicació provisions a llarg termini
Ingressos per distribuir traspassats a resultats
Subvencions de capital traspassades a resultats
Variació provisions inversions financeres
Resultat de socis externs
Participació posada en equivalència

Recursos generats en les operacions

Nota

2008

2007

–
18.9
–
13
7
13
12
11
6
10
2.2

601.683
(91.386)
93.855
20.888
201
(11.070)
(2.379)
(3.427)
2.647
9.848
(1.569)

687.924
(53.930)
90.294
31.356
350
(16.038)
(926)
(27.569)
1.274
9.920
(181)

619.291

722.474
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Ajuntament de Barcelona (2004-2008)

2004

2005

2006

2007

2008

Creixement
anual (%)

6.657

6.578

6.755

6.891

6.979

0,9%

1.821.239
1.313.656
507.583
432.129
37.799

1.905.643
1.372.890
532.753
414.124
58.288

2.039.749
1.469.974
569.775
437.168
87.147

2.206.461
1.589.894
616.567
546.452
133.359

2.239.324
1.700.126
539.198
575.109
157.745

5,7%
6,6%
3,2%
0,1%
–

1.206.640

1.148.353

1.061.206

927.847

770.101

-9,2%

Ràtios
Estalvi brut / Ingressos corrents (%)
Cobertura dels interessos (x)
Cobertura de les inversions (x)
Inversió bruta / Despesa total (%)

27,9
10,4
1,2
26,9

28,0
17,7
1,3
25,0

27,9
22,2
1,3
26,7

27,9
25,9
1,1
27,0

24,1
38,2
0,9
26,6

Deute / Ingressos corrents (%)
Deute / Estalvi primari (x)
Vida mitjana del deute a llarg termini (anys)

66,3
2,1
5,9

60,3
2,0
6,0

52,0
1,8
5,4

42,1
1,4
5,9

34,4
1,4
4,5

Plantilla

Evolució econòmica (milers d'euros)
Ingressos corrents
Despeses corrents
Estalvi brut
Inversions netes
Superàvit (dèficit) de caixa
Deute total a 31/12
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Gràfic

Ingressos i despeses corrents (milers d’euros)

• Ingressos corrents • Despeses corrents
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Ingressos corrents i deute total (milers d’euros)

• Ingressos corrents • Deute total a 31/12
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Inversio directa i indirecta (milers d’euros)

Qualificacions del risc del deute

• Inversió directa • Inversió indirecta

Moody's Investors Service:

Aa1 (desembre 2006)

700.000

Rating & Investment Information:

600.000

AAA (agost 2006)

500.000

Standard & Poor's:

AA+ (abril 2006)

400.000
300.000

Fitch:

200.000
100.000
0
2004
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Ajuntament de Barcelona (2004-2008)
Balanç resumit
(milers d'euros)
Immobilitzat
Inversions financeres permanents
Despeses a distribuir en diversos exercicis
Deutors a llarg termini
Actius permanents
Deutors
Tresoreria
Actius circulants

Total actiu
Patrimoni
Subvencions de capital rebudes
Emprèstits i préstecs a llarg termini
Transferències plurianuals HOLSA
Altres passius permanents
Passius permanents
Creditors
Préstecs a curt termini
Passius circulants

Total passiu

2004

2005

2006

2007

2008

Creixement
anual (%)

5.605.084
176.578
1.221
0
5.782.883

5.689.999
188.879
1.287
0
5.880.165

6.135.991
190.120
1.024
4.027
6.331.162

6.515.407
200.796
802
1.980
6.718.985

7.034.868
218.758
601
1.909
7.256.136

4,2%
5,7%
-14,6%
–
4,2%

325.174
87.794
412.968

351.851
278.225
630.076

300.707
414.545
715.252

284.992
496.597
781.589

295.344
490.067
785.411

-2,8%
51,4%
14,4%

6.195.851

6.510.241

7.046.414

7.500.574

8.041.547

5,0%

4.052.779
246.316
1.206.640
123.430
149.794
5.778.959

4.340.476
274.817
1.148.353
73.055
160.835
5.997.536

4.987.660
238.628
1.061.206
24.629
228.268
6.540.391

5.590.666
214.257
927.847
–
245.244
6.978.014

6.159.258
257.350
770.101
–
230.666
7.417.375

8,8%
-1,2%
-9,2%
–
13,0%
4,9%

416.892
0
416.892

512.705
0
512.705

506.023
0
506.023

522.560
0
522.560

624.172
0
624.172

6,6%
–
6,6%

6.195.851

6.510.241

7.046.414

7.500.574

8.041.547

5,0%
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Estructura del deute per mercats

• Sistema bancari • Col·locacions privades
• Emissions públiques
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Deute de les Administracions Públiques (2004-2008)
Deute
(milions d'euros)
Estat
Comunitats autònomes
Administració local
Ajuntaments espanyols
Ajuntament de Barcelona

2004

2005

2006

2007

2008

Creixement
anual (%)

311.399
51.979
24.153
18.910
1.207

307.622
56.849
25.480
20.215
1.148

302.975
57.957
27.460
22.291
1.061

291.705
59.708
29.323
23.993
928

332.323
68.170
32.030
26.128
770

1,5%
6,8%
6,9%
8,0%
-9,2%

Font: Banc d'Espanya (www.bde.es/infoest) i Ajuntament de Barcelona.
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Grup Ajuntament de Barcelona (2004-2008)

2004

2005

2006

2007

2008

Creixement
anual (%)

12.410

12.475

12.859

13.015

12.031

-0,5 %

2.055.689
1.498.240
557.449
481.901
20.149

2.145.233
1.553.221
592.012
499.048
37.102

2.311.060
1.672.158
638.902
479.325
84.766

2.485.986
1.805.362
680.624
629.374
108.154

2.553.410
1.940.213
613.197
678.834
129.467

1.311.027

1.269.873

1.178.843

1.067.110

927.773

Ràtios
Estalvi brut / Ingressos corrents (%)
Cobertura dels interessos (x)
Cobertura de les inversions (x)
Inversió bruta / Despesa total (%)

27,1
11,1
1,2
27,9

27,6
18,7
1,2
26,7

27,6
22,1
1,3
26,9

27,4
25,8
1,1
27,6

24,0
25,1
0,9
27,8

Deute / Ingressos corrents (%)
Deute / Estalvi primari (x)
Vida mitjana del deute a llarg termini (anys)

63,8
2,1
6,4

59,2
2,0
6,5

51,0
1,8
6,0

42,9
1,5
6,6

36,3
1,5
5,5

Plantilla
Evolució econòmica (milers d'euros)
Ingressos corrents
Despeses corrents
Estalvi brut
Inversions netes
Superàvit (dèficit) de caixa

Deute total consolidat a 31/12

Gràfic
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%
%
%
%
–

-7,0 %

Gràfic

Ingressos i despeses corrents (milers d’euros)

• Ingressos corrents • Despeses corrents
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Ingressos corrents i deute total (milers d’euros)

• Ingressos corrents • Deute total consolidat a 31/12
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6,0
6,8
3,7
1,1

2004

2005

2006

2007

2008

Gràfic

Inversió bruta consolidada (milers d’euros)
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Plantilla Ajuntament, empreses
i organismes públics
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Grup Ajuntament de Barcelona (2004-2008)
Balanç resumit
(milers d'euros)

2004

2005

2006

2007

2008

Creixement
anual (%)

Immobilitzat immaterial
47.005
Immobilitzat material i infraestructures
5.995.141
Immobilitzat financer
102.257
Deutors per operacions de tràfic a llarg termini
37.318
Despeses a distribuir en diversos exercicis
3.090
Actius permanents
6.184.811

50.071
6.124.821
124.754
28.154
3.261
6.331.061

50.039
6.584.506
135.962
30.871
2.824
6.804.202

56.526
7.031.640
154.834
27.473
2.474
7.272.947

19.164
7.637.578
158.827
29.890
2.247
7.847.706

-13,1%
4,6%
11,4%
-2,8%
-7,4%
4,6%

40.281
391.268
156.157
587.706

49.567
431.986
340.593
822.146

42.896
401.036
472.455
916.387

52.179
393.114
542.723
988.016

60.715
387.747
562.058
1.010.520

6,8%
-1,3%
30,9%
10,9%

6.772.517

7.153.207

7.720.589

8.260.963

8.858.226

5,2%

4.204.316
69.029
1.311.027
123.430
540.262
6.248.064

4.512.143
73.586
1.269.873
73.055
578.306
6.506.963

5.182.291
69.491
1.178.843
24.629
624.398
7.079.652

5.821.869
72.632
1.067.110
0
637.114
7.598.725

6.404.928
80.548
923.616
0
663.142
8.072.234

8,9%
4,7%
-7,1%
–
4,5%
5,1%

524.453
0
524.453

646.244
0
646.244

640.937
0
640.937

662.238
0
662.238

781.835
4.157
785.992

5,5%
–
5,6%

6.772.517

7.153.207

7.720.589

8.260.963

8.858.226

5,2%

Existències
Deutors
Tresoreria
Actius circulants

Total actiu
Fons propis
Socis externs
Emprèstits i préstecs a llarg termini
Transferències plurianuals HOLSA
Altres passius permanents
Passius permanents
Creditors
Préstecs a curt termini
Passius circulants

Total passiu

Gràfic
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Gràfic

Composició dels passius permanents (milers d’euros)

•
•
•
•

Fons propis • Socis externs
Emprèsits i préstecs a llarg termini
Transferències plurianuals HOLSA
Altres passius permanents
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Deute consolidat de l'Ajuntament de Barcelona: Administració pública i ens comercials (2004-2008)
(milions d'euros)

Administració pública
Ens comercials
Deute total

2004

2005

2006

2007

2008

Creixement
anual (%)

1.207
104

1.148
122

1.061
118

928
139

774
154

-9,1%
10,8%

1.311

1.270

1.179

1.067

928

-7,0%
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