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NOTA RESUM

Nota resum de l’informe 32/2018, relatiu a l’Ajuntament de Barcelona,
modificacions pressupostàries, exercici 2016
Barcelona, 26 de febrer de 2019
La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha emès l’informe 32/2018, relatiu a l’Ajuntament
de Barcelona, modificacions pressupostàries, exercici 2016, en compliment del seu Programa anual d’activitats.
L’informe, presentat pel síndic Joan-Ignasi Puigdollers com a ponent, va ser aprovat pel Ple
de la Sindicatura en la sessió del 20 de desembre del 2018.
El treball ha tingut per objecte la fiscalització de l’activitat economicofinancera de l’Ajuntament de Barcelona durant l’exercici 2016, limitada a la revisió d’aquells aspectes relacionats amb el compliment de la normativa vigent pel que fa als imports que consten en
l’Estat de liquidació del pressupost de l’exercici 2016 en concepte de modificacions de
crèdit.
Aquest treball té un caràcter limitat que no correspon al d’una fiscalització completa i, per
tant, les conclusions no poden utilitzar-se fora d’aquest context, ni extrapolar-se a la resta
de l’activitat desenvolupada per l’Ajuntament durant el període examinat.
Les observacions més rellevants derivades de la fiscalització efectuada, recollides en
l’apartat 3.1 de l’informe, es resumeixen a continuació:
Aspectes relatius a la pròrroga pressupostària

• Per a l’obtenció del pressupost del 2015 prorrogat per a l’exercici 2016, l’Ajuntament no
va incloure, entre els ajustaments a la baixa a efectuar, les previsions d’ingressos o els
crèdits pressupostaris de despeses que no eren susceptibles de pròrroga: les previsions d’ingressos del capítol 9, Passius financers, per 156,16 M€, en concepte de nou
finançament a concertar en el 2016, i els crèdits pressupostaris de despeses, per un
total de 22,57 M€ (13,97 M€ del capítol 3, Despeses financeres, i 8,60 M€ del capítol 8,
Actius financers).
Aquestes omissions van comportar que el pressupost inicial prorrogat per a l’exercici
2016 s’aprovés, de manera indeguda, amb un superàvit de 70,03 M€. Si s’haguessin
considerat els ajustaments a la baixa esmentats, aquest pressupost hauria donat com a
resultat un dèficit de 63,56 M€ i, per tant, hauria estat contrari a la normativa, ja que per a
les corporacions locals només es permet l’aprovació del pressupost sense dèficit inicial.
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• El nou endeutament previst en el pressupost del 2015 prorrogat per al 2016, de
156,16 M€, es va reconvertir posteriorment en un refinançament de les quotes d’amortització amb venciment l’any 2016 dels préstecs preexistents.
Si l’Ajuntament hagués previst aquest refinançament en l’expedient de la pròrroga del
pressupost per al 2016, en lloc d’un nou finançament per a una nova despesa d’inversió, el resultat del pressupost inicial quantificat per la Sindicatura no hauria estat d’un
dèficit de 63,56 M€, sinó d’un superàvit pressupostari de 92,60 M€.
Tanmateix, la tramitació administrativa necessària per a l’aprovació d’un expedient de
refinançament és més limitada que la requerida per a l’aprovació d’un expedient de
pròrroga pressupostària, quant a informació, reclamacions i publicitat.
Aspectes relatius a les modificacions pressupostàries

• Les modificacions per crèdits extraordinaris i per suplements de crèdit, per un total de
275,47 M€, es van aprovar amb les incidències següents: no va quedar suficientment
acreditada la impossibilitat de demorar fins a exercicis posteriors les despeses a realitzar mitjançant aquestes modificacions; no van quedar definides totes les aplicacions
pressupostàries afectades per les modificacions, i tampoc no va quedar acreditada la
disponibilitat total dels 153,16 M€ del romanent de tresoreria per a despeses generals
provinents del 2015 com a font de finançament parcial de la modificació.
Del romanent de tresoreria per a despeses generals de l’Ajuntament provinent del 2015,
s’ha estimat que només 78,16 M€ podrien estar disponibles per finançar modificacions
de crèdit, amb la qual cosa es dedueix que aquestes modificacions es van finançar
indegudament en 75 M€.

• Es van finançar modificacions per crèdits generats per ingressos (aportacions del Fons
per al foment del turisme) el finançament parcial de les quals, per 4,63 M€, es va fer
mitjançant romanent de tresoreria per a despeses amb finançament afectat, malgrat que
aquesta font de finançament només és aplicable a les modificacions en la modalitat
d’incorporació de romanents de crèdit.

• Les modificacions per transferències de crèdit, per un total de 785,13 M€, es van aprovar
amb les incidències que s’indiquen a continuació:
• Es van incloure de manera indeguda 325,68 M€, tant en augment com en disminució,

corresponents a allò que l’entitat anomena “minitransferències d’inversió”.
• No en tots els casos es van respectar les limitacions que la normativa estableix en

relació amb els crèdits afectats per modificacions per transferències de crèdit.
• Mitjançant una transferència de crèdit es va minorar part d’un crèdit pressupostari,

per 47,38 M€, referit al concepte de despeses per transferències corrents a l’Àrea
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Metropolitana de Barcelona, el qual estava afectat al concepte d’ingressos per
transferències corrents de la societat Aigües de Barcelona. Tanmateix, l’Ajuntament
no va minorar la previsió dels ingressos afectats existent.
• L’Ajuntament va tramitar dues modificacions pressupostàries en la modalitat de trans-

ferències de crèdit, per 2,22 M€ i per 46,20 M€, mentre que, per les característiques
dels crèdits modificats, s’haurien d’haver tramitat en la modalitat de crèdits extraordinaris.
• Pel que fa a les transferències de crèdit, l’Ajuntament va ometre el tràmit de publicitat

d’unes modificacions referides a despeses de personal, per un total de 14,77 M€.
La Sindicatura també fa diverses recomanacions sobre alguns dels aspectes que s’han
posat de manifest durant el treball de fiscalització.

Aquesta nota resum té efectes merament informatius.
L’informe es pot consultar a www.sindicatura.cat.
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