
 

Liquidació del pressupost 2017 

 

Els crèdits pressupostaris de l’exercici 2017 
 

L’exercici pressupostari 2017 s’inicia amb la pròrroga del pressupost 2016. 

Posteriorment s’aprova la Llei 4/2017, de 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de 

Catalunya per al 2017, amb efectes a partir del 31 de març. 

 

El pressupost de despeses 

 

El pressupost de despesa de l’Institut d’Estadística de Catalunya per a l’exercici 2017 

s’aprova per un import total de 7.176.025,02 euros. L’import és el mateix que el de l’exercici 

2016, però s’ha distribuït de manera diferent entre els diversos capítols del pressupost. 

Principalment s’ha reduït molt el capítol VI d’inversions i s’ha augmentat el capítol II ja que 

s’ha deixat de considerar les actuacions estadístiques com a inversió i s’han tingut en 

compte com a despeses corrents. 

 

L'evolució del pressupost de despeses en els tres darrers exercicis és la següent: 

 

 2015 2016 2017 

Cap. 1 5.509.239,47  5.509.239,47  5.370.307,58 

Cap. 2 1.046.682,03 1.046.682,03 1.765.617,44 

Cap. 4 1.200,00 1.200,00 1.100,00 

Cap. 6 598.903,52 598.903,52 19.000,00 

Cap. 8 20.000,00 20.000,00 20.000,00 

Total 7.176.025,02 7.176.025,02 7.176.025,02 

 

Execució del pressupost de despeses 

 

Al mes d’abril es va pagar un tram pendent de la paga extraordinària del 2012, equivalent al 

34,42% de la paga, a tot el personal que la va meritar, per donar compliment a la disposició 

addicional 22a de la Llei 4/2017, de 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de 

Catalunya per al 2017, i a l’Acord de Govern de 4 d’abril de 2017. Aquest pagament va anar 

acompanyat d’una transferència del departament d’adscripció de l’Idescat pel mateix import, 

88.169,71 euros. 

 

Hi ha dues modificacions de 117.711,57 euros, en negatiu i en positiu, que corresponen al 

valor de dues dotacions que primer van passar al Departament de Vicepresidència i 

d’Economia i Hisenda (VEH) però finalment van retornar a l’Institut. Aquest fet no té 
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incidència en el global del pressupost perquè un moviment es compensa amb l’altre. 

Aquesta moviment és fruit del Decret 45/2016, de 19 de gener, d'estructuració del 

Departament d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència. L’Idescat va aportar 

una dotació de nivell A1-24.2 i una altra dotació de nivell A1-27.1, juntament amb una 

transferència de crèdit, però finalment les places han retornat a l’Institut. 

 

S’han efectuat transferències del capítol 2 al 6 per adquirir nou material informàtic que, per 

la seva especificitat, no es pot comprar a través del CTTI. També s’han transferit 8.000 

euros de la partida de capítol 2 “Manteniment d’instal·lacions” a la partida de capítol 6 

“Inversions en maquinària, instal·lacions i utillatge”, per adquirir dues refredadores per a la 

sala de les UPS’s. 

 

Es van transferir 180.000 euros del capítol 2 “Despeses corrents de béns i serveis” al capítol 

4 “Transferències corrents”, per abonar al Departament VEH la repercussió de les despeses 

comunes en espais compartits dels edificis de Via Laietana, 58 i 60. No obstant això, amb 

l’aplicació de l’Acord de no disponibilitat establert a l’article primer de l’Ordre HFP/878/2017, 

de 15 de setembre, per la qual es publica l’Acord de la Comissió Delegada del Govern per a 

Afers Econòmics de 15 de setembre de 2017, aquest crèdit va quedar bloquejat. Es va 

acordar amb el Departament que aquest bloqueig quedava compensat amb la disminució de 

les aportacions pel mateix import. 

 

Execució de les despeses 

 

L’execució pressupostària a 31 de desembre de 2017 ha estat d’un 85,66%. 

 

 Pressupost definitiu 
Pressupost executat  

a 31/12/2017 
% Execució 

Cap. 1 5.458.477,29 4.802.624,57 87,98% 

Cap. 2 1.397.701,10 1.229.663,47 87,98% 

Cap. 4 181.100,00 1.100,00 0,61% 

Cap. 6 206.916,34 185.916,34 89,85% 

Cap. 8 20.000,00 2.992,45 14,96% 

Total 7.264.194,73 6.222.296,83 85,66%      

 

Alguns expedients no s’han pogut executar a conseqüència de l’aplicació de l’Acord de no 

disponibilitat esmentat anteriorment. 

 

En relació amb l’execució del capítol 1, durant el 2017 hi ha hagut dues persones amb 

baixes per incapacitat temporal de llarga durada, que han rebut prestacions directes de 

l’Institut Nacional de la Seguretat Social i que no s’han substituït, en un cas perquè les 

possibilitats de retorn de la persona han estat sempre presents, i en l’altre perquè el perfil 
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professional de la persona a substituir no és comú entre funcionaris de carrera i el tipus de 

lloc només admetia la substitució per aquesta classe de personal. 

 

D’altra banda, al llarg de l’any també hi ha hagut baixes (per jubilació, per decisió voluntària 

de les persones, etcètera) que no s’han cobert de manera immediata, ja que alguns perfils 

s’han redefinit per adaptar-los a les noves exigències de l’organització. 

 

I, finalment, s’han utilitzat crèdits vinculats a llocs d’estructura per dotar llocs amb nivells 

retributius inferiors a cobrir temporalment amb enquestadors per realitzar treballs de camp. 

 

El capítol 2 s’ha executat en un 87,98%. 

 

Al capítol 4, l’execució ha estat d’un 0,61%.  

 

El Departament VEH anticipa el pagament de les despeses comunes de l’edifici de Via 

Laietana, 58, i aquestes despeses li són rescabalades mitjançant una transferència que es 

carrega al capítol 4 del pressupost de l’Idescat. Com ja s’ha comentat, a conseqüència de 

l’Acord de no disponibilitat, aquesta transferència no es va poder efectuar. 

 

El capítol 6 s’ha executat en un 89,85%. 

 

Tresoreria  

 

A finals de l’exercici 2016 restaven pendents de pagament 530.718,47 euros, corresponents 

a compromisos adquirits a finals del mateix any 2016. En aquesta data no existeixen 

compromisos pendents de pagament d’exercicis anteriors. 

 

A 31 de desembre de 2017 s’ha pagat la totalitat de les obligacions pendents d’exercicis 

anteriors. 

 

Les obligacions de l’exercici 2017 es van pagar d’acord amb la normativa, i el període mitjà 

de pagament és de 20,44 dies des de la recepció de la factura conformada per la sub-

direcció responsable (el màxim són 30 dies). A 31 de desembre existien obligacions de 

l’exercici pendents de pagament per import de 346.631,17 euros, totes elles corresponents a 

obligacions contretes a finals del 2017. Totes aquestes obligacions han estat liquidades a 

principis de l’any 2018. 
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El pressupost d’ingressos 

 

L’Institut d’Estadística de Catalunya es finança bàsicament amb les transferències 

procedents de l’Administració de la Generalitat. El 2017 s’han rebut aportacions per un total 

de 6.935.496,37 euros, d’acord amb el desglossament següent: 

 

 Transferències corrents per import de 6.921.246,40 euros 

Transferències de capital per import de 14.249,97 euros 

Execució del pressupost d’ingressos       

 

No existien drets pendents de cobrament d’exercicis anteriors. 

 

Respecte als drets de cobrament de l’exercici 2017, a 31 de desembre de 2017 s’han 

liquidat drets per import de 7.079.954,82 euros.  

 

 
 

Pel que fa al pressupost d’ingressos, s’han recaptat menys drets dels previstos a causa 

d’una disminució de les aportacions del Departament respecte a la quantitat inicialment 

prevista i per una suma equivalent a la retenció de crèdits pressupostaris establerta per 

l’Acord de no disponibilitat abans mencionat.  

 

Per contra, al capítol 3, “Taxes, venda de béns i serveis”, s’han recaptat més drets dels que 

s’esperaven. Aquesta diferència respon sobretot a l’ingrés de 90.000 euros previst al 

conveni amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a la realització conjunta 

de l’Enquesta de condicions de vida (ECV) 2016. En canvi, l’ingrés de 70.994 euros, previst 

al conveni amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a la mateixa enquesta ECV de l’any 

2017, no es va rebre fins a principis de l’any 2018. També han seguit augmentant els 

ingressos per serveis específics i per certificacions oficials respecte als anys anteriors. 
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El resultat de l’exercici 

 

El resultat pressupostari a 31 de desembre de 2017 és un resultat positiu de 889.942,83 

euros. S’han liquidat drets per valor de 7.079.954,82 euros i s’han reconegut obligacions per 

valor de 6.190.011,99 euros (la totalitat dels drets liquidats ha estat superior en 889.942,83 

euros a les obligacions reconegudes). Aquest resultat presenta diferències entre operacions 

corrents i operacions de capital.   
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Els romanents de tresoreria 

 

Els romanents de tresoreria totals són de 5.062.298,79 euros, els quals corresponen al 

resultat de l’exercici 2017. 

 


