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INFORME D' AUDITORIA DE COMPTES ANUALS ABREUJATS 

Al Consell de Govem del CONSORCI INSTITUT D'ESTUDIS REGIONALS I METROPOLITANS DE 
BARCELONA, 

Per encimec de I'ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA 

Bem auditat els comptes anuals abreujats del CONSORCI INSTITUT D'ESTUDIS REGIONALS I 
METROPOLITANS DE BARCELONA (en endavant el Consorci), que comprenen el balan, a 31 de desembre de 
2011, el compte de perdues i guanys, l'estat de canvis en el patrimoni net i la memoria c01Tesponents a l'exercici anual 
finalitzat en aquesta data. El Director i el Gerent són responsables de la formulació deIs comptes anuals del Consorci, 
d'acord amb el marc normatiu d'informació fmancera aplicable a l'entitat (que s'identifica en la Nota 2.1 de la memoria 
adjunta) i, en particular, amb els principis i C1·iteris comptables que hi conté. La nostra responsabiJitat és expressar una 
opinió sobre els esmentats comptes anuals abreujats en el seu conjunt, basada en el treball realitzat. Excepte per 
l'excepció esmentada en el paragraf següent, el treball s'ha realitzat d'acord amb la normativa reguladora de l'activitat 
d'auditoria de comptes vigent a Espanya, que requereix l'examen, mitjanyant la realització de proves selectives, de 
}'evidencia justificativa deIs comptes anuals abreujats i l'avaluació de si la seva presentació, els principis i criteris 
comptables utilitzats i les estimacions realitzades, estan d1aeord amb el mare nonnatiu d'informació finan cera que 
resulta d'aplicació. 

El Consorci no disposa d 'una comptabilitat analítica per projecte que penneti comprovar la correcta correlació deIs 
ingressos i despeses deIs projectes en curs d'execució al tancament de cada exercici. Aquesta limitació afecta 
principalment al tancament de I'exercici 2010 i per tant als saldos inicials de l'exercici 2011 ates el gran nombre de 
projectes en curs en aquell moment. 

Segons la nostra opinió, excepte pels efectes d'aquells ajustaments que podrien haver-se considerat necessaris si no 
haguessin tingut la limitació exposada en el paragraf anterior, els comptes anuals abreujats de l'exercici 20 II adjunts 
express en, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació fmancera del CONSORCI 
INSTITUT D'ESTUDIS REGlONALS 1 METROPOLITANS DE BARCELONA a 31 de desembre de 2011, aixi 
com deIs resultats de les seves operacions corresponents al' exercici anual finalitzat en aquesta data, de conformitat amb 
el mare normatiu d'informació financera que resulta d'aplieació í, en particular, amb els principis i criterís comptables 
en ell continguts. 

Sense que afecti a la nostra opinió d'auditoria, parem esment a allo assenyalat en la Nota 3 de la memoria adjunta, en la 
qual s'indica que el Consorci ha incorregut en perdues de 741 milers d'euros durant l'exercici anual finalitzat el 31 de 
desembre de 2011, acumulant uns fans propis negatius per un impOlt de 933 milers d' euros i un fons de maniobra tamM 
negatiu de 732 milers d'euros. Aquestes condicions, juntament amb altres factors esmentats en la Nota 3, indiquen 
}'existéneia d1una ineertesa significativa sobre la capacitat del Consorci per continuar amb les seves operacions, En 
aquest sentít, tal i eom s'indica a l'esmentada Nota 3, el Corrsorci té previst aprovar un pla de sanejament a tres anys 
que Ji penneti assegurar la seva viabilitat així com la recuperació de la seva estabilitat fmancera. 

d'auditoria, 

Barcelona, 4 d'abril de 2012 

GABINET TECN1C 
D'AUDITORlA 1 CONSULTORlA, S.A. 

\orU~~_~ l ~ .. ~ 
CU',"UI.TORIIA" S.A. 

Any 2012 NC,Il], 20112105759 
COPIA GRATUITA 

Antoni Clapés i Donadeu 
Soci - Auditor de Comptes 

-------=----------------_ .......................... . 
Sodetat inscrita al R.O.A.C. amb el número S0687 

Societal inscrita a l'lnstitut de Cen~ors JlIrals de Comple~ amb el número 189 
Registre Mercantil de Barcelona. Tom 10.296, Llibre 9.349, Foli 42, Full B-27,831 - N.I.F. A-58.604. 745 

Informe ,ubjecte a la taxa establerta 
a I'article 44 del text re/ós de Ii¡ 

U,ei d'ouditol'la de mmptes, aproVat per 
H~lal decr~t legl,latiu 112011, d'l de juliol .......................... ; 
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BALANC;: ABREUJAT AL 31 DE DESEMBRE DE 2010 i 2011 

ACT/U NOTES 2011 2010 

A) ACTIU NO CORRENT 47.461,25 56.652,06 

1. Immobilitzat intangible 5 5.041,66 4.580,62 

11. Immobilitzat material 6 42.419,59 52.071,44 

B) ACTIU CORRENT 187.796,18 194.206,61 

11. Deutors comercials i altres comptes a cob. 7 182.465,75 208.963,16 

Clients per vendes i prestacions de serveis 139.628,64 208.963,16 

Altres deutors 10 42.837,11 

V. Inversions financeres a curt termini 2.150,00 

VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 3.180,43 (-) 14.756,55 

TOTAL ACTIU 235.257,43 250.858,67 

les Notes 1 a 13 incloses a la Memoria abreujada adjunta, formen part del balan, abreujat al 

31 de desembre de 2011. la informació relativa a I'exercici 2010 no va ser objecte d'auditoria. 
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BALAN<; ABREUJAT AL 31 DE DESEMBRE DE 2010 i 2011 

PATRIMONI NET I PASSIU NOTES 2011 2010 

A) PATRIMONI NET 9 (-) 933.158,54 (-) 192.489,08 

A-1) Fons propis (-) 933.158,54 (-) 192.489,08 

1. Capital o fons patrimonial 35.556,30 35.556,30 

111. Reserves 345.330,41 345.330,41 

V. Resultats d'exercicis anteriors (-) 573.375,79 

VII. Resultat de I'exercici (-) 740.669,46 (-) 573.375,79 

.• ~ B) PASSIU NO CORRENT 248.875,79 196.128,40 

1. Provisions a Ilarg termini 196.128,40 

~ 11. Deutes a Ilarg termini 8 248.875,79 

.~ Deutes amb entitats de credit 181.250,00 

.~ 
Altres deutes a lIarg termini 67.625,79 

C) PASSIU CORRENT 919.540,18 247.219,35 

111. Deutes a curt termini 8 307.583,39 50.000,00 

Deutes amb entitats de credit 239.957,60 50.000,00 , 
Altres deutes a lIarg termini 67.625,79 

\ 
V. Creditors comercials i altres comptes a 

pagar 611.956,79 197.219,35 

~~ .. 
Prove'ldors 8 490.568,81 100.066,18 

--- Altres creditors 10 1 ,. 121.387,98 97.153,17 -, 
T O TAL PATRIMONI NET I PASSIU 235.257,43 250.858,67 
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COMPTE DE PERDUES I GUANYS ABREUJAT DELS EXERCICIS 2011 i 2010 

NOTES 2011 2010 

1. Import net de la xifra de negocis 11.1 225.011,37 287.359,06 

4. Aprovisionaments (-) 402.506,08 (-) 312.059,99 

5. Altres ingressos d'explotació 11.2 1.064.163,22 1.199.479,81 

6. Despeses de personal 11.6 (-) 1.223.698,90 (-) 1.320.977,36 

7. Altres des peses d'explotació 11.7 (-) 360.636,88 (-) 209.530,58 

8. Amortització de immobilitzat 5i6 (-) 13.221,68 (-) 12.785,32 

13. Altres resultats (-) 196.128,40 

A) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (-) 710.888,95 (-) 564.642,78 

14. Ingressos financers 9,08 8,09 

15. Despeses financeres (-) 29.789,59 (-) 8.741,10 

B) RESULTAT FINANCER (-) 29.780,51 (-) 8.733,01 

C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (-) 740.669,46 (-) 573.375,79 

D) RESULTAT DE L'EXERCICI (-) 740.669,46 (-) 573.375,79 

Les Notes 1 a 13 incloses a la Memoria abreujada adjunta, formen part del compte de perdues 

i guanys abr)'ujat deYexercici anual tancat el 31 de desembre de 2011. La informació relativa a 

I'exercici 2010 no va ser objecte d'auditoria. 

Comptes anuals _ 31 de desembre de 2011 3 



, 
.1 I 

\ 

I 

1t. 
" .. 

ESTAT ABREUJAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET ABREUJAT DELS EXERCICIS 201112010 

A) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS CORRESPONENT ALS EXERCICIS ACABATS EL 31 DE 
DESEMBRE DE 20111 EL 31 DE DESEMBRE 2010 

A) Resultat del compte de perdues i guanys 
B) Total ingresos i des peses imputades directament 

al patrimoni net 
C) Total transferencies al compte de perdues i 

guanys 

Total d'ingressos i despeses reconeguts 

Notes Any 2011 Any 2010 

(-) 740.669,46 (-) 573.375,79 

(-) 740.669,46 (-) 573.375,79 

B) ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CORRESPONENT ALS EXERCICIS ACABATS EL 31 
DE DESEMBRE DE 20111 EL 31 DE DESEMBRE 2010 

Excedents 
d'exercicis Resultat 

Capital Reserves Anteriors de I'exercici Total 

SALDO AJUSTAT, INICI DE 
L'EXERCICI 2010 35.556,30 307.972,13 37.358,28 380.886,71 
Total ingressos i des peses 
reconeguts (-) 283.125,79 (-) 283.125,79 
Altres variacions del 
patrimoni net 37.358,28 (-) 37.358,28 
SALDO, FINAL DE 
L'EXERCICI2010 35.556,30 345.330,41 (-) 283.125,79 97.760,92 
Ajustaments per errors (-) 290.250,00 (-) 290.250,00 
SALDO AJUSTAT, INICI DE 
L'EXERCICI 2011 35.556,30 345.330,41 (-) 573.375,79 (-) 192.489,08 
Total ingressos i des peses 
reconeguts (-) 740.669,46 (-) 740.669,46 
Altres variacions del 
patrimoni net (-) 573.375,79 573.375,79 
SALDO, FINAL DE 
L'EXERCICI 2011 35.556,30 345.330,41 (-) 573.375,79 (-) 740.669,46 (-) 933.158,54 

Les Notes 1 a 13 incloses a la Memoria abreujada adjunta, for 

no va ser 

objecte d'auditoria. 
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MEMORIA ABREUJADA EXERCICI 2011 
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1. PRESENTACIÓ i REGIM LEGAL 

1.1 Constitució 

El Consorci Institut d'Estudis Metropolitans de Barcelona (IEMB) (en endavant el Consorci) fou 

constituTt el 18 d'octubre de 1984, per la Corporació Metropolitana de Barcelona, la 

Universitat Autonoma de Barcelona i la Cambra de Comere;, Indústria i Navegació de Barcelona. 

Des de les hores i fins ara, el Consorci manté el seu domicili social al Campus de Bellaterra de la 

Universitat Autbnoma de Barcelona (08193 Cerdanyola del Valles). 

A data 17 de juliol de 2000, el Consell de Govern del Consorci va acordar, per unanimitat, 

actualitzar els Estatuts, per enregistrar-hi la incorporació de nous membres i modificar el nom 

de I'entitat, que passa a dir-se Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona 

(IERMB). L' esmentat acord va estar publicat en el Butlletl Oficial de la Provincia de Barcelona, 

el 26 d'abril de 2001. 

Finalment, I'any 2006, amb la incorporació de la Generalitat de Catalunya i la Universitat 

Pompeu Fabra, es tornen a actualitzar i modificar els Estatuts, que són aprovats per unanimitat 

i publicats en el Butlletl Oficial de la Provincia de Barcelona, 1'1 de desembre de 2006. 

Actualment, les institucions que formen part del Consorci IERMB són les següents: 

o Area Metropolitana de Barcelona 

o Universitat Autonoma de Barcelona 

a Cambra de Comere;, Industria i Navegació de Barcelona 

a Universitat de Barcelona 

a Universitat Politecnica de Catalunya 

a Cansorci de la Zona Franca 

a Diputació de Barcelona 

o Federació de Municipis de Catalunya 

a Ajuntament de Barcelona 

a Generalitat de Catalunya 

a Universitat Pompeu Fabra 

Comptes anuals _ 31 de desembre de 2011 6 

1;f . .. . 



.. 

Participació Institucional 

Ilnstitucions consorciades Representació % 

Área Metropolitana de Barcelona 3 membres 10,34% 
Universitat Autonoma de Barcelona 3 membres 10,34% 
Diputació de Barcelona 3 membres 10,34% 
Generalitat de Catalunya 3 membres 10,34% 
Cambra de Comen; de Barcelona 3 membres 10,34% 

Ajuntament de Barcelona 2 membres 6,90% 
Federació de Municipis de Catalunya 2 membres 6,90% 
Consorci de la Zona Franca 2 membres 6,90% 
Universitat de Barcelona 2 membres 6,90% 
Universitat Politecnica de Catalunya 2 membres 6,90% 
Universitat Pompeu Fabra 2 membres 6,90% 
IERMB 2 membres 6,90% 

29 membres 100,00% 

1.2. Regim legal 

L'IERMB és un Consorci local de Dret públic, sense anim de lucre i amb finalitats d'interes 

general (NIF P0800013E). Com a Consorci d'entitats públiques, I'IERMB esta registrat a la 

Direcció General d'Administració Local, a data de 15 de novembre de 1994 i amb el número 

d'identificació 9805180001. 

1.3. Objecte, jinalitats i activitats 

Tal i com es manifesta al Preambul deis seus Estatuts, I'objecte generic del Consorci IERMB és 

I:estudi, investigació i recull d'informació de tots els aspectes vinculats al fenomen del 

.' desenvolupament urba, per tal d'oferir bancs de dades, conclusions i propostes que ajudin a 

planificar i implementar polítiques públiques a Catalunya, a nivelllocal, supralocal, regional i/o 

nacional, amb especial referencia als territoris i comunitats de les ciutats metropolitanes. 

A nivell més concret, són finalitats del Consorci IERMB: I'analisi general i sectorial del fenomen 

u¡ba, metropolita i regional; I'analisi i I'estudi de les infraestructures, dotacions, sistemes, 

xarxes i serveis públics; I'ensenyament i la formació del personal al servei de les entitats 
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públiques en relació amb els objectius del propi Institut, amb vinculació als ambits academics 

universitaris. 

Per a la consecució deis seus objectius i finalitats, el Consorci IERMB desenvolupa un seguit 

d'activitats d'investigació per a la recerca de qüestions economiques, socials i territorials on 

conflueixen els interessos de la universitat, I'administració pública i les institucions per a la 

promoció economica i territorial. 

2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS 

2.1. Imatge ¡idel 

Els comptes anuals abreujats adjunts s'han preparat a partir deis registres comptables del 

Consorci i es presenten d'acord amb la legisla ció vigent i amb les normes i principis establerts 

en el Pla General de Comptabilitat aprovat pel R.D. 1.514/2007 i amb les successives 

modificacions introdu'fdes en el seu cas, a fi de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la 

situació financera i deis resultats de les seves operacions i del canvis en el patrimoni net 

Aquests comptes formulats pel director i el gerent del Consorci, se sotmetran a I'aprovació del 

Consell de Govern i s'estima que seran aprovats sense cap modificació. 

Cal esmentar que el Consorci ha iniciat la modificació deis seus estatuts per tal de regular la 

relació del Consorci amb totes i cadascuna de les institucions membres del Consorci. 

Addicionalment té previst la seva transició des del Pla General de Comptabilitat aprovat pel 

R.D. 1514/2007 al regim de comptabilitat pública local. 

2.2. Aspectes crítics de la valaració i estimació de la incertesa 

La preparació deis comptes anuals requereix la realització per la 

determinades estimacions comptables i la consideració de determinats element 

Aquests s'avaluen contínuament i es fonamenten en I'experiencia historica i al 

incloent les expectatives de successos futurs, que s'han considerat raonables d'a 

circumstancies. 

Si bé les estimacions considerades s'han realitzat sobre la millor informació disponible a la 

de formulació deis presents comptes anuals abreujades, qualsevol modificació en el futur 
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d'aquestes estimacions s'aplicaria de forma prospectiva des d'aquell moment, reconeixent 

I'efecte del canvi en I'estimació realitzada en el compte de perdues i guanys de I'exercici en 

qüestió. 

Les principals estimacions i judicis considerats en I'elaboració deis comptes anuals són els 

següents: 

• Vides útils deis elements de I'immobilitzat material i actius intangibles (Notes 4.1 i 4.2). 

• Valors raonables deis instruments financers (Notes 4.3 i 4.4). 

• Criteris per al reconeixement deis ingressos fina listes associats a projectes 

2.3. Comparabilitat de lo informació 

Els comptes anuals deis exercicis 2011 i 2010 s'han formulat d'acord amb I'estructura 

establerta en el Pla General de Comptabilitat, havent seguit en la seva elaboració I'aplicació de 

criteris uniformes de valoració, agrupació, classificació i unitats monetaries, de manera que la 

informació que s'acompanya és homogenia i comparable. 

La informació relativa a I'exercici 2010 no ha estat objecte d'auditoria. 

O'acord amb la Resolució del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas de 29 de 

desembre de 2010, la informació que incorpora aquesta memoria en relació als ajornaments 

de pagaments a prove'ldors en operacions comercials no és comparativa amb la recollida per a 

I'exercici 2010 atesa la implantació gradual deis nous requeriments d'informació. 

2.4. Correcció d'errors 

Ourant I'exercici 2011 el Consorci ha registrat comptablement amb caracter retroactiu una 

correcció d'errors que correspon, fonamentalment, al reconeixement per avan~at en I'exercici 

2010, d'ingressos amb meritament en I'exercici 2011. 

O'aquesta manera i per tal de facilitar la comparabilitat entre el exercicis s'ha reexpressat la 

informació comparativa de I'exercici 2010 en els següents epígrafs: 

Comptes anuals _ 31 de desembre de 2011 9 
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Balan~ 

, ACfIU 

B) ACTIU CORRENT 

11. Deutars camercials i altres camptes a cabo 

TOTAL ACTIU 

A) PATRIMONI NET 

A-1) Fans propis 

VII. Resultat de I'exercici 

T O TAL PATRIMONI NET I PASSIU 

Compte de Perdues i Guanys. 

1. Import net de la xifra de negocis 

5. Altres ingressos d'explotació 

A) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 

C) RESULTAT ABAN S D'IMPOSTOS 

D) RESULTAT DE L'EXERCICI 

Comptes anuals _ 31 de desembre ele 2011 

Formulat Correccíó 
,2010 eI'errOr!; 

484.456,61 (-) 290.250,00 

499.213,16 (-) 290.250,00 

541.108,67 (-) 290.250,00 

" Formulat Corieccíó 
"2010 

• -.S -- _. :- __ -~ 

d'errors 

97.760,92 (-) 290.250,00 

97.760,92 (-) 290.250,00 

(-) 283.125,79 (-) 290.250,00 

541.108,67 (-) 290.250,00 

FOfmúiáE- Carreccíó 
2010"" ';"<d'e;rors 

412.609,06 (-) 125.250,00 

1.364.479,81 (-) 165.000,00 

(-) 274.392,78 (-) 290.250,00 

(-) 283.125,79 (-) 290.250,00 

(-) 283.125,79 (-) 290.250,00 

• Bit-
• • 

Reexpressat 
2010 

194.206,61 

208.963,16 

250.858,67 

Reexpressat 
2010 

(-) 192.489,08 

(-) 192.489,08 

(-) 573.375,79 

250.858,67 

Ree;~r~ss,Clt '. 
2()lq 

287.359,06 

1.199.479,81 

(-) 564.642,78 

(-) 573.375,79 

(-) 573.375,79 
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3. APLlCACIÓ DELS RESULTATS I PLA DE SANEJAMENT 

La proposta d'aplicació és la següent: 

I Base d'aplicació: Import 

Resultat exercici (perdua) (-) 740.669,46 

I Aplicació: Import 

Resultats d'exercicis anteriors (-) 740.669,46 

El Consorci ha incorregut en perdues de 741 milers d'euros durant I'exercici anual finalitzat el 

31 de desembre de 2011, acumulant uns fons propis negatius per un import de 933 milers 

d'euros i un fons de maniobra també negatiu de 732 milers d'euros 

El resultat de I'exercici 2011 és negatiu, atesa I'existencia i encadenació d'una serie de 

successos molt onerosos per a les finances del Consorci, els quals s'han anat generant durant 

els darrers 6 anys pero s'han hagut d'assumir i regularitzar des de finals de I'exercici 2010 

(revocació del projecte UPD del SOC i acomiadament col.lectiu derivat, cancel.lacions 

d'aportacions institucionals d'entitats membres del Consorci, liquidació de préstecs del passat 

que s'han hagut d'assumir de cop, projectes troncals del Consorci deficitaris, perdua de 

projectes a causa de la crisi economica, etc.). En suma, la situació economico-financera actual 

indica I'existencia d'una incertesa significativa sobre la capacitat del Consorci per continuar 

amb les seves operacions. 

La proposta d'aplicació del resultat negatiu de I'exercici 2011 que se sotmetra al Consell de 

Govern, és compensar-ho necessariament amb els resultats positius deis propers tres 

exercicis. 

Per tal d'assegurar la viabilitat de la pro posta i, conseqüentment, la recuperació de I'estabilitat 

financera del Consorci, es posara en marxa un pla de sanejament a tres anys que incloura les 

línies de treball següents: els ingressos es vertebraran a partir de dos aspectes c1aus, per una 

banda, I'eixugament del deficit acumulat en els darrers anys a partir d'una aportació 

extraordinaria de les entitats membres del Consorci, i, per una altra, la potenciació i 
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consolidació d'un endmec estable que doti el Consoreí deis continguts adequats a les seves 

línies de trebal! i a la vegada cobreixi les necessitats informatives i estadístiques principalment 

de les institucions membres del Consorci, mitjan,ant la signatura de contractes programa o 

convenis plurianuals. 

A nivel! de des peses s'ha de parlar necessariament d'un ajustament important que asseguri la 

viabilitat del Consorcí. Aquest ajustament s'aplicara a tots i cadascun deis capítols de despesa, 

encara que la part més important no pot ser una altra que la de personal, ates que engloba a 

prop d'un 80% de la despesa total del Consorcio 

4. NORMES DE VALORACIÓ 

Les principals normes de valoració utilitzades per el Consorci en I'elaboraeíó deis seus comptes 

anuals abreujats per a I'exercici acabat el 31 de desembre de 2011, han estat els següents: 

4.1. Immobilítzat intangible 

Corresponen a aplicacions informatiques que figuren valorades a preu d'adquisició dedu'ida 

I'amortització acumulada i les perdues pel deteriorament de valor. S'amartitzen linealment en 

un període de quatre anys. 

4.2. Immobilítzat material 

Els béns inelosas en I'immobilitzat material es valoren al preu d' adquisició, dedu'ida 

I'amortització acumulada i les perdues pel deteriorament de valor. 

Les dotacions per a les amortitzacions es practiquen seguint el metode lineal, en funció deis 

següents anys de vida útil. 

IDescripció Anys % Anuaj 

Instal·lacions tecniques 10 10 
Mobiliari 10 10 
Equips i aplicacions informatiques 4 25 

Les despeses de manteniment i reparacions que no suposen una extensió de la vida útil del 

actius són carregats al resultat de I'exercici que s' incorren. 

Comptes anuals _ 31 de desembre de 2011 12 

,'"fJ.:" 
lO lO 



" 

4.3. Actius financers 

EL Consorci fixa la categoria deis seus actius financers en el moment del seu reconeixement 

inicial i la revisa a cada data de tancament, en base a les decisions adoptades per la Direcció, 

Aquesta classificació depen de la finalitat per la qual aquestes inversions han estat adquirides, 

De forma general, en el balan, adjunt es classifiquen com a corrents els actius financers amb 

venciment igualo inferior a I'any, i com a no corrents si el seu venciment supera aquest 

període, 

EL Consorci registra la baixa d'un actiu financer qua n s'ha extingit o s'han cedit els drets 

contractuals sobre els fluxos d'aquest, i s'hagin transferit de forma substancial els riscs i 

beneficis inherents a la se va propietat. En el cas concret de comptes a cobrar, s'entén que 

aquest fet es produeix en general si s'han transmes els riscs d'insolvencia i de mora, 

Aquest epígraf correspon principalment a préstecs i partides a cobrar: 

• Comptes a cobrar per operacions comercials, les quals es valoren pel valor nominal del 

seu deute, que és similar al seu valor raonable en el moment inicial. Aquest valor és 

minorat, si escau, per la corresponent correcció (perdua per deterioració de I'actiu). 

quan existeix evidencia objectiva que no es cobrara la totalitat de I'import degut, amb 

efecte en el compte de resultats de I'exercici. 

• Comptes a cobrar per operacions no comercials: S'inclou, entre d'altres, saldos amb 

administracions públiques i els comptes amb el personal. 

Al tancament de I'exercici, s'efectuen les correccions valoratives necessaries per 

deteriorament de valor si existeix evidencia objectiva que no es cobraran tots els imports que 

es deuen, 

4.4. Passius financers 

EL Consorci fixa la categoria deis seus passius financers en el moment del seu reconeixement 

inicial, en base a les decisions adoptades per la Direcció, Aquesta classificació depen de la 

finalitat per la qual aquests passius han estat formalitzats. 
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De forma general, en el balan, adjunt es classifiquen com a corrents els passius financers amb 

venciment igualo inferior a I'any, i com a no corrents si el venciment supera aquest període" 

La baixa d'un passiu financer es reconeixera quan I'obligació que genera s'hagi extingit. 

Aquest epígraf correspon principalment a debits i partides a pagar: 

El deute financer es reconeix inicialment per !'import del valor raonable, i es registren també 

les despeses necessaries per a la seva obtenció. En períodes posteriors, la diferencia entre els 

fons obtinguts (nets de les despeses necessaries per a la seva obtenció) i el valor de 

reemborsament, si n'hi hagués i fos significativa, es reconeix en el compte de resultats durant 

la vida del deute d'acord amb el tipus d'interes efectiu. 

Els deutes per operacions comercials amb venciment no superior a un any i que no tenen un 

tipus d'interes contractual es valoren, tant en el moment inicial com posteriorment, pel seu 

valor nominal qua n I'efecte de no actualitlar els fluxos d'efectiu no és significatiu. 

4.5. Impost sobre beneficis 

En aplicació de la Llei de l'lmpost sobre Societats, el Consorci es troba exempt de I'impo 

les activitats realitlades d'acord amb els seus estatuts. 

4.6. Subvencions, donacions i lIegats 

Les subvencions que tinguin caracter de reintegrables es registren com a passi 

les condicions per considerar-se no reintegrables, mentre que les subvencions no r 

es registren com a ingressos directament imputats al patrimoni net i es reconeixen 

ingressos sobre una base sistematica i racional de forma correlacionada amb les despeses 

derivades de la subvenció. 

A aquests efectes, una subvenció es considera no reintegrable quan existeix un acord 

individualitlat de concessió de la subvenció, s'han complert totes les condicions establertes 

per a la se va concessió i no existeixen dubtes raonables de que es cobrara. 

Comptes 8nuals _ 31 de desembre de 2011 14 



\ 

" 

Les subvencions de caracter monetari es valoren pel valor raonable de I'import concedit referit 

al moment del seu reconeixement. 

Les subvencions no reintegrables relacionades amb I'adquisició d'immobilitzat material 

s'imputen com a ingressos de I'exercici en proporció a I'amortització deis corresponents actius 

o, si és el cas, quan es produeixi la seva alienació, correcció valorativa per deteriorament o 

baixa al balan,. 

D'altra banda, les subvencions no reintegrables relacionades amb despeses específiques es 

reconeixen al compte de perdues i guanys en el mateix exercici en que es meriten les 

corresponents despeses. 

4.7. Existencies 

EL Consorci manté inventariades les publicacions i altre material grilfic que elabora. 

Aquestes existencies no s'incorporen el balan, del Consorci atesa la destinació final de les 

mateixes, la qual molt residualment será la venda i que preferentment será I'ús com a material 

bibliografic de consulta, per a les atencions socials i per a la prom oció de la recerca de 

I'IERMB. 

4.8. Ingressos i despeses 

EIs ingressos i despeses s'imputen comptablement d'acord amb els principis de I'acreditament 

i de correlació entre ambdós, utilitzant els oportuns comptes periodificadors. 

El reconeixement deis ingressos i despeses derivats de I'activitat directa es realitza en el 

moment de la facturació de cada treball, la qual s'efectua d'acord amb les condicions 

contractuals. A final d'exercici s'incorpora la periodificació deis ingressos i des peses 

corresponents als treballs en curs, en funció del grau efectiu d'execució de cadascun. 
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4.9. Medi ambient 

Les depeses derivades de les actuacions que tenen per objectiu la protecció i millora del medi 

ambient es comptabilitzen, si és el cas, com a despesa de I'exercici en que s'incorren. No 

obstant aixo, si suposen inversions com a conseqüencia d'actuacions per minimitzar I'impacte 

mediambiental i la protecció i millora del medi ambient, es comptabilitzen com a més valor de 

I'immobilitzat. 

4.10. Provisions i contlngimcies 

EL Consorci reconeix comptablement una provisió per passiu contingent quan té una obligació 

present sorgida com a conseqüencia de successos passats, es probable que puguin produir-se 

perjudicis patrimonials pel Consorci i l' import es pot estimar de manera fiable. 

Les provisions es valoren d'acord amb la informació disponible, pel valor actual de la millor 

estimació possible de I'import necessari per cancel·lar o transferir a un tercer I'obligació, 

registrant els ajustaments per actualització de la provisió com una despesa financera atenent 

al meritament. 

D'altra banda, es consideren passius contingents aquel les possibles obligacions sorgides com a 

conseqüencia de successos passats, quina materialització esta condicionada a que ocorri o no 

un o més esdeveniments futurs independents de la voluntat del Consorci. Aquests passius 

contingents no són objecte de registre comptable, presentant-se detall deis mateixos en la 

memoria, quan sigui necessari. 

5. IMMOBILlTZAT INTANGIBLE 

Els moviments deis comptes d'aquest epígraf en el decurs deis exercicis 2011 i 

els següents: 
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Aplicacions 
informatiques Total 

COST ACTIVAT 

Saldo a 1.1.2011 9.430,00 9.430,00 

Addicions 3.050.00 3.050.00 

Saldo a 31.12.2011 12.480,00 12.480,00 

AMORTITZACIÓ ACUMULADA 

Saldo a 1.1.2011 4.849,38 4.849,38 
Dotació a I'amortització de I'exercici 2.588,96 2.588,96 

Saldo a 31.12.2011 7.438,34 7.438,34 

VALOR COMPTABlE A 31.12.2011 5.041,66 5.041,66 

Aplicacions 
informatiques Total 

COST ACTIVAT 

Saldo a 1.1.2010 4.430,00 4.430,00 
Addicions 5.000,00 5.000,00 

Saldo a 31.12.2010 9.430,00 9.430,00 

AMORTITZACIÓ ACUMULADA 

Saldo a 1.1.2010 2.491,88 2.491,88 
Dotació a I'amortització de I'exercici 2.357,50 2.357,50 

Saldo a 31.12.2010 4.849,38 4.849,38 

VALOR COMPTABlE A 31.12.2010 4.580,62 4.580,62 

Les ,altes de I'exercici 2011 corresponen íntegrament a aplicacions informatiques per al 
tractament de dades geografiques. 

Al tancament deis exercici 2011 i 2010 els comptes d'immobilitzat immaterial inclouen 
aplicacions informatiques totalment amortitzades per import de 4.430,00 euros i O euros 
respectivament. 
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6. IMMOBILlTZAT MATERIAL 

Els moviments deis comptes d'aquest epígraf en el decurs deis exercicis 2011 i 2010 han estat 

els següents: 

COST ACTIVAT 

Saldo a 1.1.2011 
Addicions 
Baixes 
Saldo a 31.12.2011 

AMORTITZACIÓ ACUMULADA 

Saldo a 1.1.2011 
Dotació a I'amortització de I'exercici 
Baixes 
Saldo a 31.12.2011 

VALOR NET 
31.12.2011 

COST ACTIVAT 

Saldo a 1.1.2010 
Addicions 
Saldo a 31.12.2010 

COMPTABlE 

AMORTITZACIÓ ACUMULADA 

Saldo a 1.1.2010 

A 

Dotació a I'amortització de I'exercici 
Saldo a 31.12.2010 

VALOR NET COMPTABlE A 
31.12.2010 

COl11ptes anuals _ 31 de desel11bre de 2011 

InstaHacions 
tecniques i 

altre immob. 
material Total 

84.582,62 
980,87 

(-) 10.607,17 
74.956,32 

32.511,18 
10.632,72 

(-) 10.607,17 
32.536,73 

42.419,59 

InstaHacions 
tecniques i 

altre immob. 
Material 

83.707,76 
874,86 

84"582,62 

n083,36 
10.427,82 
32.511,18 

52.071,44 

84.582,62 
980,87 

(-) 10.607,17 
74.956,32 

32.511,18 
10.632,72 

(-) 10.607,17 
32.536,73 

42.419,59 

Total 

83.707,76 
874,86 

84.582,62 

22.083,36 
10.427,82 
32.511,18 

52.071,44 
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Les baixes del exercici 2010 corresponen al mobiliari de la seu de Zona Franca per valor de 
10.607,17 euros. 

Al tancament deis exercici 2011 2010 els comptes d'immobilitzat material no inclouen 
elements totalment amortitzats. 

7. ACTIUS FINANCERS 

7.1 Categories d'actius financers 

El valor en Ilibres de cadascuna de les categories d'actius financers es mostra a continuació: 

2011 
ACTIUS FINANCERS A CURT TERMINI 

Categoria 

Préstecs i partides a cobrar 

2010 

CREDITS, DERIVATS 
I ALTRES 

142.578,64 

ACTIUS FINANCERS A CURT TERMINI 
L-__________ ~~~ L-~--~C~R~E~D~IT~S-,D~E=R~IV~A~T=S~~ 

Categoria 

Préstecs i partides a cobrar 

7.2 Deutors comercials i altres comptes a cobrar inclou: 

• Clients per vendes i prestacions de 
serveis 

• Clients factures pendents d' emetre 
• Fiances constitu'ides 
• Personal 

Comptes anuals _ 31 de desembre de 2011 

I ALTRES 

208.963,16 

2011 

127.028,64 
12.600,00 
2.150,00 

800,00 
142.578,64 

2010 

75.555,67 
133.407,49 

208.963,16 
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7.3 El compte de Clients per vendes i prestacions de serveis es desglossa tot seguit: 

• Generalitat de Catalunya 
• Ajuntament de Barcelona 
• Diputació de Barcelona 
• Autoritat del Transport Metropolita 
• Unió de Polígons Industrials de 

Catalunya 
• Ajuntament de Sabadell 
• Altres deutors 

2011 2010 

46.210,00 
27.600,00 
20.650,00 
12.685,00 

19.883,64 
127.028,64 

2.750,00 
20.650,00 

2.150,00 

27.090,00 
15.700,00 

7.215,67 
75.555,67 

7.4 El saldo de Clients factures pendents d'emetre es desglossa tot seguit: 

2011 2010 
- Generalitat de Catalunya: 

• Projecte GEM 40.000,00 
- Diputació de Barcelona: 

• Projecte GEM 40.000,00 

• Enquesta població activa 12.600,00 12.600,00 
- Autoritat del Transport Metropolita 

• EMEF 10.750,00 
- Altres 30.057,49 

12.600,00 133.407,49 

8. PASSIUS FINANCERS 

8.1. Categories de passius financers 

El valor en Ilibres de cadascuna de les categories de passius financers es detalla en el qua 
següent: 

2011 
PASSIUS FINANCERS 

DEUTESAMB 
ENTITATS DE DERIVATS I 

11--.. . 

Categories CREDIT AL TRES TOTAL 

LLARG TERMINI 

Debits i partides a pagar 181.250,00 67.625,79 248.875,79 

CURT TERMINI 

Debits i partides a pagar 239.957,60 598.068,66 838.026,26 
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2010 
PASSIUS FINANCERS 

DEUTESAMB 
ENTlTATS DE DERIVATS I 

Categories CREDIT ALTRES TOTAL 

LLARG TERMINI 

Debits i partides a pagar 

CURTTERMINI 

Debits i partides a pagar 50.000,00 126.897,45 176.897,45 

8.2. Classificació per venciments 

Els venciments previstos deis actius i deis passius financers són a curt termini. 

Deutes: 
Deutes amb ent1tat5 de credit 
Altres passius financers 

Creditors comerclals I altres comptes a 
pagar: 

Prove'idors 
Creditors varls 
Personal 

2012 

239.957,50 
67.625,79 

490.558,81 
8.350,65 

31.523,41 

Vendments en anys deis passius flnancers 

2013 

181.250,00 
67.625,79 

2014 2015 2016 
2017 i 

següents TOTAL 

421.207,60 
135.2$1,58 

490.568,81 
8.350,65 

31,523,41 

838.026,26 248.875,79 1.086.902,05 

Deutes: 
Deutes amb entitats de credlt 

Creditors comercia\s j altres comptes a 
pagar: 

ProveYdors 
Creditors varis 
Personal 

2011 

50'0.00,00 

100.066,18 
2,061,52 

24.769,75 
175.897,45 

Venciments en anys deis passius flnancers 

2012 2013 2014 2015 

2016 i 
següents 

8.3 El Consorci disposa d'una pblissa de credit amb venciment 29 de febrer de 2012 amb un 
límit de 70.000 euros, que al tancament de I'exercici es troba disposada per un import de 
19.685,93 euros (17.109,36 euros al 2010 minorant el saldo de bancs) 
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TOTAL 

50.000,00 

100.066,18 
2.061,52 

24.769,75 
175.897,45 
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8.4 Al juny de 2011 es va constituir un préstec amb La Caixa per import de 400.000 euros per 
tal de financ;ar el cost del treball de camp de l'Enquesta de Condicions de vida i habits de la 
població de Catalunya. 

EL Consorci té cedits a La Caixa els Cr<2dits que ostenta de la Diputació de Barcelona, el 
Consorci d'Estadística de Catalunya i I'Area Metropolitana de Barcelona (abans Mancomunitat 
de Municipis de l'Area Metropolitana de Barcelona), corresponents a les anualitats 2012 i 2013 
en referencia al conveni de col·laboració per la realització de I'edició 2010-2011 de l'Enquesta 
de condicions de vida i habits de la població de Catalunya, i que per al 2012 ascendeixen a 
218.750 euros. 

8.5 L'epígraf de Creditors comercials i altres comptes a pagar inclou saldos amb parts 
vinculades (Universitat Autónoma de Barcelona) per prestacions de serveis per import de 
30.165,29 euros (6.517,07 euros en 2010) 

8.6 L'epígraf d'altres passius financers a curt i lIarg termini correspon a I'ajornament del 
pagament d'una revocació de subvenció del Servei d'Ocupació de Catalunya corresponent a 
I'any 2004 segons resolució del 15 de juliol de 2011. 

8.7 Informació sobre els ajornaments de pagament a prove'ldors. Disposició Addicional 
Tercera. Deure d'informació de la Llei 15/2010 de 5 de juliol. 

Exercici 2011 

Import 

Pagaments dins del termini maxim legal 86.556,59 

Resta de pagaments 215.622,21 

Total pagaments a I'exercici 302.178,80 

Ajornaments que a data de tancament sobrepassen 
el termini maxim legal 37.513,52 

Al tancament de I'exercici 2010 el saldo pendent a prove'ldors que acumulava un ajor 
superior al termini legal maxim de pagament era de 16.967,81 euros. 

9. PATRIMONI NET 

El moviment deis comptes de fons propis en el decurs deis exercici 2011 i 201 
següent: 

Saldo Aplicació Resultat 
1.1.11 resultat 2010 2011 

• Capital 35.556,30 

• Reserves 345.330,41 

• Resultats negatius d'exercicis 
anteriors (-) 573.375,79 

• Resultats de I'exercíci (-) 573.375,79 573.375,79 (-) 740.669,46 

(-) 192.489,08 (-) 740.669,46 

Comptes anuals _ 31 de deselllbre de 2011 

% 

29% 

71% 

100% 

8% 

Saldo 
31.12.11 

35.556,30 

345.330,41 

(-) 573.375,79 
(-) 740.669,46 

(-) 933.158,54 
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Saldo Aplicació Resultat Saldo 
1.1.10 resu Itat 2009 2010 31.12.10 

• Romanent 35.556.30 35.556,30 

• Reserves 307.972,13 37.358,28 345.330,41 
• Resultats de l'exercici 37.358,28 (-) 37.358,28 (-) 573.375,79 (-) 573.375,79 

380.886,71 (-) 573.375,79 (-) 192.489,08 

Historicament, s'han considerat com a capital o fons patrimonial les aportacions inicials 

realitzades per: 

• Corporació Metropolitana de Barcelona 

• Cambra de Comen;, Industria i Navegació de Barcelona 

10. ADMINISTRACIONS PÚBLlQUES 

1O.1lnformació de caracter fiscal 

29.546,18 

6.010,12 

El Consorci té oberts d'inspecció tots els exercicis no prescrits i per als tributs I cotitzacions 

socials als quals esta sotmes. O'acord amb la normativa legal aplicable, les autoliquidacions no 

poden considerar-se definitives fins que no hagin estat comprovades per la inspecció tributaria 

o laboral o hagi transcorregut el termini de prescripció establert per a tots els tributs 

cotitzacions socials. En cap cas s'ha produ'ft I'efecte d'interrupció del termini de prescripció. 

Poden existir interpretacions o criteris en materia tributaria no compartits per la inspecció 

fiscal. En opinió de la Oirecció del Consorci, si es produ'issin les circumstancies anteriors en la 

revisió deis exercicis oberts a la inspecció, els passius contingents que podrien originar-se no 

serien d'import significatiu. 

10.2 La composició deis saldos mantinguts amb les Administracions Públiques a 31 de 

desembre de 2011 és la següent: 
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• Hisenda Pública, deutora pér IVA 

• Hisenda Pública, creditora per retéi1cions practicades 

• Hisenda Pública, drets passius 

• Organismes de la Seguretat social, creditors 

Deutors 

42.037,11 

Creditors 

52.690,60 

427,56 

28.395,76 

.... 42,037,1181.513,92 

10.3 Les actlvitats realitzadés per el Consorci es traben dins de I'ambit de I'exémpció de ¡ , , - . 

l'lmpost sobre Societats. En conséqUencia, no eS merita d,espesa per aquest concepte. 

11. INGREssO~ I DES PESES 

11.1 Els ingressos per projectes s'instrumentén habitualment mitjan~ant tontráCtes o convenis 
entre el Consorci i altres entitats, én els quals es determina I'objecte del treball, els terminis de 
realització i lliurament, imports i forma dé facturació. 

Pel que respecte a I'import net de la xifra de negocis pér 225.011,37 euros, un import de 
111.600,00 euros provenen de les él1titáts consórciades 

11.2 El detall dé I'epígraf d'altres IngreSSo$ d'explotació és el ségüent: 

• Aportacions institucionals 
• Subvencions 

2011. 

447.417,00 
616.746,22 

1.064.163,22 

2010. 

531.684,57 
667.795,24 

1.199.479,81 

11.3 L'apbrtació economica anual deis membres del Consarci IERMB pels exercicis 2011 i 2010 
és la següent: 

Ajuntament de Barcelona 
Area Metropolitana de Barcelona 
Cambra de Comen;: de Barcelona 
Consorel Zona Franca 
Diputa~ió de Barcelona 
Federació de MUllicipis de Catalunya 
Generalitat de Catalunya 
Universitat A~tonoma de Barcelona (1) 

Universitát de Barcelona 
Universitat Politécnica de Catalunya 
Universitat Pompeu Fabra 

Comptes alluals _ 31 de dese111bre de 2011 

2011 

81.298,22 
81.136,64 

83.250,00 
12.020,24 
74.520,00 

115.191,90 

447.417,00 

2010 

96.514,31 
120.000,02 

90.000,00 
12.020,24 
9;3.150,00 

120.000,00 

531.684,57 
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11.3 Els ingressos per subvencions inclouen les següents: 

- Generalitat de Catalunya: 
• Projecte GEM 
• Enquesta condicions de vida habits 

de la població de Catalunya 
- Ajuntament de Barcelona: 

• Enquesta victimització 
• Pla Local de Seguretat 

- Area Metropolitana de Barcelona 
• Anuari economic metropolita 
• Enquesta condicions de vida ha bits 

de la població de Catalunya 
• Enquesta victimització 
• Informe dades habitatge metropolita 

- Diputació de Barcelona: 
• Projecte GEM 
• Enquesta condicions de vida habits 

de la població de Catalunya 
- Altres 

2011 

40.000,00 

50.000,00 

37.200,00 
18.000,00 

165.000,00 

84.375,00 
61.796,22 
36.000,00 

40.000,00 

84.375,00 

616.746,22 

lO 

2010 

40.000,00 

50.000,00 

71.200,00 

55.000,00 

84.375,00 
61.796,22 
36.000,00 

40.000,00 

84.375,00 
145.049,02 
667.795,24 

(1) Un import de 89.949,39 euros correspon a la valoracló economica deis costos assumits per la UAB a raó de I'aprofitament i utilització deis 

diferents béns i serveis suministrats anualment per aquesta instltució, entre ells ellloguer de I'edifici del campus de la Universitat Autbnoma de 

Barcelona. 

11.4 Les des peses de personal inclouen: 

• Sous, salaris i assimilats 
• Indemnitzacions 
• Seguretat Social a carrec de I'empresa 
• • Altres despeses socials 

2011 

926.517,45 

276.681,77 
29.499,68 

1.232.698,90 

2010 

983.386,48 
31.031,00 

263.872,23 
42.687,55 

1.320.977,26 

11.5 Elnombre mitja d'empleats al tancament deis exercicis 2011 i 2010 és el següent: 

• Director 
• Gerent 
• Tecnic Superior 
• Tecnic Mig 
• Tecnic Auxiliar 
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11.6 L'epígraf d'Aprovisionaments(1
) inclou treballs realitzats per altres empreses, 

principalment inclou per I'any 2011 la despesa relativa al treball de camp de I'edició 2010-2011 
de I'enquesta condicions de vida i habits de la població de Catalunya. 

11.7 L'epígraf d' Altres despeses d' explota ció inclou: 

2011 2010 

ita .. . 

• Serveis exteriors 121 

Lloguers 
Reparacions i conservació 
Serveis professionals independents 
Transports 
Primes d'assegurances 
Serveis bancaris i similars 
Publicitat i propaganda 
Subministraments 

90.482,40 
1.828,00 

136.550,62 
17.925,82 

3.184,50 

119.797,59 
3.856,02 
1.982,72 

15.180,59 
3.184,50 

Altres serveis 

137,76 
16.789,78 
17.879,18 
75.858,82 

360.636,88 

148,24 
17.847,18 
13.174,31 
34.359,43 

209.530,58 

(1) El saldo d'aprovislonaments inclou operacions amb parts vinculades (Universitat Autonoma de Barcelona) per import de 82.500 euros en 2010 

(2) El saldo de serveis exteriors Inclou les següents operacions amb parts vinculades 

Unlversitat Autonoma de Barcelona per un total de 162.876,85 euros (99.986,06 euros en 2010) 

Mancomunitat de Municipis de ¡'Area Metropolitana de Barcelona per un import de 29.848,20 euros en 2010 

12. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES 

12.1 Les transaccions durant els exercicis 2010 i 2011 i saldos al tancament deis exercicis 2010 i 

2011 amb les entitats consorciades es detallen en les diferents notes de ingressos i despeses, 

actius i passius financers d'aquesta memoria abreujada. 

12.2 Durant els exercicis 2011 i 2010, els membres del Consell de Govern 

retribucions de cap classe per I'exercici del seu carrec. No s'han concedit als~~¡;¡¡iernl 

Consell de Govern acomptes ni credits, ni tampoc existeixen obligacions 

pensions o primes de assegurances de vida respecte deis seus membres. 

12.3 S'entén per alta direcció del Consorci els carrecs de Gerent i Director. En I'exercici 2011 

les retribucions a I'alta direcció en concepte de sou han estat de 81.086,78 euros (75.209,31 

euros en 2010). No s'ha concedit a I'alta direcció del Consorci acomptes ni credits, ni tampoc 

existeixen obligacions en materia de pensions o primes d'assegurances de vida respecte de 

I'alta direcció. 
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13. INFORMACIÓ PRESSUPOSTARIA 

El pressupost preventiu del Consorci, s'integra dins la Llei 6/2011 de 27 de juliol, de 

Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a I'exercici 2011. 

A continuació es presenta estat de liquidació del pressupost preventiu del Consorci per a 

I'exercici 2011: 

INGRESSOS Pressupost Realitzat Desviació 

C3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 472.010,00 113.411,37 (-) 358.588,63 
C.4 TRANSFERENCIES CORRENTS 1.038.071,32 1.175.763,22 137.691,90 
C.5 INGRESSOS PATRIMON1ALS 100,00 9,08 (-) 90,92 
C.9 PASSIUS FINANCERS 400.000,00 400.000,00 0,00 
TOTAL INGRESSOS 1.910.181,32 1.689.183,67 (-) 220.997,65 

DESPESES Pressupost Realitzat Desviació 

C.1 DESPESA DE PERSONAL 1.224.286,93 1.223.698,90 (-) 588,03 
C.2 DESPESA SERVEIS 1 BÉNS CORRENTS 674.544,39 762.143,44 87.599,05 
C3 DESPESA FINAN CERA 4.350,00 23.040,62 18.690,62 
C.6 INVERSIONS REALS 7.000,00 5.030,39 (-) 1.969,61 
C.9. PASSIUS FINANCERS 0,00 117.625,79 117.625,79 
TOTAL DESPESES 1.910.181,32 2.131.539,14 221.357,82 

13.2 La conciliació del resultat comptable amb el resultat pressupostari és: 

• Resultat pressupostari 

• Resultat comptable 

Diferencia 

Aquesta diferencia correspon a: 

• Nou préstec La Caixa (Nota 8.4) 

• Amortitzacions préstecs 2011 

• Inversions de I'exercici (Notes 5 i 6) 

(-) 442.355,47' 
(-) 740.669,46 

(-) 298.313,99 

•. Dotació a I'amortització de I'exercici (Notes 5 i 6) 

• Periodificació interessos 

Barcelona, 30 de mare;: de 2012. 

(-) 400.000,00 

117.625,79' 

4.030,87 

(-) 13.221,68 

(-) 6.748,97 

(-) 298.313,99 

1 Inclosa I'amottització d'un préstec BBVA per finan~ar I'edició 2005 de {' ECVHPC per import de 50,QoO €. 
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