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Indicador 6.1. 
Despesa municipal en els 
àmbits ambiental i social

Proporció de la despesa municipal en polítiques de medi ambient i socials

Resultat: 
75,1% de despesa municipal 
dedicada a l’àmbit ambiental 
i social 

Expressa la proporció de la despesa corrent municipal executada el 31 de desembre en polítiques de medi am-
bient i socials. S’inclouen en l’àmbit ambiental les categories de classificació següents de la despesa municipal: 
•  Medi ambient, que inclou els programes de gestió dels espais verds i la biodiversitat, de protecció 

de la contaminació acústica-lumínica-atmosfèrica, d’educació ambiental i de gestió i promoció dels 
recursos energètics. 

•  Benestar comunitari, que inclou els serveis urbans com ara neteja, residus i enllumenat.
•  Habitatge i urbanisme, que inclou programes com ara els de promoció i gestió d’habitatge de protecció 

pública, de conservació i rehabilitació de l’edificació o de pavimentació de vies públiques.
•  Transport públic, que inclou els programes de transport col·lectiu urbà i els d’altres trasports de viat-

gers (p.e., Bicing). 
S’inclouen en l’àmbit social les categories de classificació següents de la despesa municipal: 
•  Seguretat i mobilitat ciutadana, que inclou els programes de seguretat ciutadana, de prevenció de la 

delinqüència i de control i regulació de l’estacionament de via pública, entre altres. 
•  Pensions, que inclou el pagament de les pensions per part de l’Ajuntament.
•  Serveis socials i promoció social, que inclou els programes d’atenció a la infància i a l’adolescència, 

d’atenció a la gent gran i d’atenció a les persones en situació de pobresa o risc exclusió, entre altres.
•  Salut, que inclou els programes de promoció i protecció de la salut i d’assistència sanitària.
•  Educació, que inclou els programes de funcionament de centres educatius (escoles bressol, in-

fantil i primària, educació especial, secundària i formació professional), de promoció educativa i 
d’ensenyaments musicals i artístics, entre altres.

•  Cultura, que inclou els programes de biblioteques, de museus i arts plàstiques, d’arts escèniques i 
música i de promoció cultural, entre altres.

•  Esport, que inclou els programes de gestió i promoció de l’esport, d’instal·lacions esportives i 
d’esdeveniments esportius.

Fórmula: 
∑ de la despesa de les categories ambiental i social / despesa corrent total

Unitat:
%

Periodicitat: 
Anual

Font: Dades de liquidació del pressupost 2015. Gerència d’Economia, Empresa i Ocu-
pació. Ajuntament de Barcelona.

Valors de referència:
Valor Unió Europea.
OECD / Eurostat Joint Questionnaire on Environmental Protection Expenditure and Revenues (JQ-EPER).

Rellevància internacional:
Indicador Eurostat. | Proporció de la despesa pública dedicada a protecció ambiental.
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Resultat

Les despeses corrents dels serveis i les ac-
tuacions en l’àmbit social i ambiental han estat 
de 1.523 milions d’euros, xifra que representa el 
75,1% de les despeses corrents totals (figura 1). 
Els programes que concentren un volum més im-
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Figura 1. Distribució de la despesa del Govern municipal, 2015.

Figura 2. Distribució de la despesa social i en medi ambient del Govern municipal, 2015.

portant de recursos són els de seguretat i mo-
bilitat ciutadana en l’àmbit social (19,3% de la 
despesa) i benestar comunitari en l’àmbit am-
biental (26,1% de la despesa) (figura 2).
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Variació interanual

a despesa municipal en medi ambient i acció 
social ha augmentat en termes absoluts (+7,3%, 
passant de 1.419 a 1.523 milions d’euros) si bé, 
i en termes relatius a la despesa global, ha dis-
minuït molt lleugerament (-0,2%), passant del 
75,5% al 75,1%).

De la mateixa manera, la proporció de la des-
pesa específica en polítiques ambientals i so-
cials ha augmentat en termes absoluts (+6% i 
+8,9%, respectivament). En termes relatius, ha 
disminuït lleugerament la referent a les políti-
ques socials (-1,5%) i ha augmentat la referent a 
les polítiques ambientals (+1,3%).

Figura 3. Evolució de la despesa social i en medi ambient del Govern municipal, 2014-2015.
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Tendència 

La proporció de la despesa municipal desti-
nada a polítiques socials i ambientals continua, 
l’any 2015, per sobre del valor de l’any 2011, i es 
manté pràcticament estable des de l’any 2012. 
La proporció de la despesa destinada a políti-
ques socials disminueix lleugerament respecte 
a la de l’any passat; disminució que pràctica-

Figura 4. Tendència de la despesa social i en medi ambient del Govern municipal, 2010-2015.

ment es compensa amb l’increment de la pro-
porció de despesa destinada a polítiques am-
bientals. Observant l’evolució de la despesa 
en aquests dos àmbits en termes absoluts, 
veiem que ha anat augmentant progressiva-
ment des del 2011, passant de 1.333 milions a 
1.523 milions l’any 2015. 

2011 2012
Medi ambient (M€) 610,5 619,3

722,8 753,4

Medi ambient i social (M€) 1.333,3 1.372,7

Medi ambient (% despesa global) 34,11% 34,25%

Social (% despesa global) 40,38% 41,67%

Medi ambient i social
(% despesa global) 74,49% 75,92%

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

M
ili

on
s 

€ 

Social (M€)

2013
622,1

766,3

1.388,4

33,84%

41,68%

75,52%

2014
634,0

785,7

1.419,7

33,63%

41,67%

75,30%

2015
690,7

832,9

1.523,6

34,1%

41,1%

75,1%



Indicadors de Sostenibilitat de Barcelona. Informe 2015

87

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Objectiu 6: Bon govern i responsabilitat social

6

Per saber-ne més:

A Barcelona: Recursos i indicadors de re-
sultats dels programes pressupostaris de 
l’Ajuntament de Barcelona 

A Europa: Energy, transport and environment 
indicators. Eurostat Pocketbooks. 2015.

Reptes i oportunitats

El principal repte en el seguiment de la des-
pesa municipal en els àmbits ambiental i social 
segueix sent l’ús d’eines de comptabilitat ana-
lítica que permetin portar a terme una anàlisi 
específica de les despeses de cada programa 
per tal d’estimar la despesa global en aquests 
dos àmbits. L’ús d’aquests instruments presen-
ta l’oportunitat de millorar l’exercici de disseny 
pressupostari d’aquestes polítiques públiques 
a partir d’una classificació de les despeses en 
cada àmbit (per exemple, en l’àmbit ambien-
tal, distingint les despeses de prevenció o de 
mitigació d’impactes). D’altra banda, el fet que 
l’arquitectura pressupostària sigui viva i que 
l’adscripció de determinats programes a les di-
verses polítiques pugui variar, genera algunes 
limitacions a l’hora de comparar les dades de la 
despesa agregada dels diferents programes.

L’anàlisi dels resultats específics dels pro-
grames en termes ambientals i socials, jun-
tament amb l’anàlisi del seu cost, pot contri-
buir a avaluar i fer seguiment de l’eficiència 
d’aquestes polítiques públiques. La tasca que 
ha fet en aquest sentit l’Ajuntament de Barce-
lona a través del Portal d’Estratègia i Finances 
genera oportunitats per seguir aprofundint en 
aquesta anàlisi. 

http://governobert.bcn.cat/estrategiaifinances/ca/resultats-i-recursos-dels-programes-pressupostaris
http://governobert.bcn.cat/estrategiaifinances/ca/resultats-i-recursos-dels-programes-pressupostaris
http://governobert.bcn.cat/estrategiaifinances/ca/resultats-i-recursos-dels-programes-pressupostaris
http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-statistical-books/-/KS-DK-15-001
http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-statistical-books/-/KS-DK-15-001
http://ajuntament.barcelona.cat/estrategiaifinances/ca

