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INFORME D'AUDITORIA INDEPENDENT DE COMPTESANUALS 

Al Consell d'Administraci6 de l' Institut Municipal de Pares i J ardins de Barcelona 
per encarrec de I'Ajuntament de Barcelona, 

Hem auditat els comptes anurus adjunts de l'Institut Municipal de Parcs i Jru'dins de Barcelona, que 
compl'enen el balant;: a 31 de desembre de ,2014, el compte de perdues i guanys, l'estat de canvis en el 
patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu i la memoria corresponents a l'exerclci finalitzat en aquesta 
data. 

Responsabilitat deis administradors en relació amb els comptes anuals 

Els administradors són responsables de formular els comptes anuaIs adjunts, de forma que expressin 
la imatge fidel del patrimoni, de la situaci6 financera i deIs resultats de l'Institut Municipal de Parcs i 
Jardins de Barcelona, de conformitat amb el marc normatiu d'informaci6 financera aplicable a l'entitat 
a Espanya, que s'identifica en la nota 2.1 de la memoria adjunta, i del control intern que considerin 
necessari per a permetre la preparaci6 de comptes anuals lliures d'incorrecci6 material deguda a frau o 
error. 

Responsabilitat de l'auditor 

La nostra responsabilitat és expressar una opini6 sobre els comptes anuals adjunts basada en la nostra 
auditoria. Hem dut a terme la nostra auditoria de confol'mitat amb la normativa reguladora de 
l'auditoria de comptes vigent a Espanya. Aquesta normativa exigeix que complim els requeriments 
d'etica, així com que planifiquem i executem l'auditoria a la fi d'obtenir una seguretat raonable que els 
comptes anuals estan lliures d'incorreccions materials. 

Una auditoría requereix l'aplicaci6 de procediments per a obteni .. evidencia d'auditoria sobre ' els 
impolts i la informació revelada en els comptes anuals. ills pl'ocediments seleccionats depenen del 
judici de l'auditor, incIosa la valol'aci6 deIs riscos d'incorrecci6 material en els comptes anuals, deguda 
a frau o error. En efectuar aquestes valoracions del risc, l'auditor té en compte el control intern 
rellevant per a la formulació per part de l'entitat deIs comptes anuaIs, a fi de dissenyar eIs 
procediments dJauditol'ia que siguin adequats en funció de les circumst~mcies, i no amb la Hnalitat 
d'expressar una opini6 sobre l'eficacia del control intern de l'entitat. Una auditoria també inclou 
l'avaluaci6 de l'adequaci6 de les politiques comptables aplicades i de la raonabilitat de les estimacions 
comptables realitzades per la direcció, així com l'avaluaci6 de la pl'esentaci6 deIs comptes anuals 
presos en el seu conjunto 

Considerem que l'evidencia d'auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i adequada 
per a la nostra opini6 d'auditoria. 

f··Prlce~ate~h~~~ec~~pe~~·A~dit¿¡:es:si ... """""" .... , .... , .......... . 
. R. M. Madrid, fu1l87.250-1, foli 75, tomo 9.267, lIIbre 8.054, 

secci6 3 8 • Inscrita en el R.OA.C. amb el número S0242 -
CIF: B-79 031290 

'G~bin·~te 'Téc~i~-¿'de Auditofia y Consüitoria,' s~i 
R. M. Barcelona, Volum 10296, L1ibre 9349, FoIl 42, Seco 2. 
Pul! 8-27831. Inscrita en el RO.A.C. amb el número S0687 
Inscrita en l'Inslltut de CensOl"S Jumts de Comptes. CIF A-
58604745 
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Opini6 

Gabinéte Técnico 
de Auditoría y COD8u1toría, 8.a. 

Balmes, 89-91 
08008 Barcelona 

Segons la nostra opinió, els eomptes anual s adjunts expressen, en tots els aspeetes significatius, la 
imatge fidel del patrimoni i de ]a situaei6 finalleera de l'Institut Municipal de Pares i Jardins de 
Barcelona a 31 de desembre de 2014, així com deIs seus resultats i fluxos d'efeetiu corresponents a 
l'exercici anual finalitzat en aquesta data, de conformitat amb el mare normatiu d'informaci6 finaneera 
que resulta d'aplieaei6 i, en particular, amb els principis i critens comptables que hi estiguin 
continguts. 

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. 

Sandra Deltell 

20 de mar'1 de 2015 
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AJuntament 
de Barcelona 

Medl AmbJent I Servel. Urbln. - HAbltlt UrbA 
Pares I Jardlns, Instltut Municipal 

INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA 

BALAN(:OS AL 31 DE DESEMBRE DE 20141 2013 (en euros) 

ACTIU Notea 2014 

ACTIU NO CORRENT 3.543.3US.84 

ImmobJlltzat Intangible 6 62.203,49 
Apllcaclons Informatlques 62.203,49 

Immobllltzat material 7 3,450.823,37 
Terrenys I construcclons 98.831,50 
Instal'laclons tecnlques I altre Immobllltzat material 3.351.991,87 

Inverllona flnanceres a lIarg termlnl 9 4.224,11 
Altres actlus flnancers 4.224,11 

Actlul per Impoat dlferlt 26.065,87 
Credlt per perdues a compensar de I'exerclcl 15 26.065,87 

ACTlU CORRENT 15.770.580 55 

Exllt6ncl .. 10 251.192,32 
Productes acabats 251.192,32 

Deutor. comercial. I alt,.. compte. a cobrar 14.951.573,89 
Cllents per vendes I prestaclons de servels 9 665,792,12 
Cllents, empreses del grup I assoclades 9, 18 14.232.715,27 
Personal 9 52.285,15 
Actlus per Impost corrent , 15 781,35 

Inveralon. 'Inancerea a curt termlnl 9 601,01 
Altres actlus financers 601,01 

Perlodlflcadon. a curt termlnl 560,00 
1/ V Efectlu I altrea actlus Ifqulds equivalents 566.653,33 

566,653,33 

TOTAL ACnU 19.313.897 39 

2013 

4.155.118 99 

66.627,87 
66.627,87 

4.051.048,57 
105.926,94 

3,945.121,63 

4.224,11 
4.224,11 

33.218,44 
33.218,44 

15.525.802.90 

270.603,11 
270.603,11 

14.060.174,07 
389.436,14 

13.618.173,59 
51.950,52 

613,82 

601,01 
601,01 

4.126,06 

1.190.298,65 
1,190.298,65 

19.680.921 89 
<\ "., ... ", 

Les Notes 1 a 20 descrltes en la Memoria formen part Integrant del Balanc; al 31 de desembre de 2014 
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AJuntament 
de Barcelona 

Madi Amblent I Sarvel. Urbana· Hebltat Urbe 
Pares I Jardlns, Instltut Municipal 

INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS 1 JARDINS DE BARCELONA 

BALAN(:OS AL 31 DE DESEMBRE DE 20141 2013 (en euros) 

PASSIU Notel 20 14 

PATRIMONI NET 6 497.89676 

Fons propl. 11 5.733.96238 

Patrlmonl 1.613.584,08 
Patrlmonl rebut en adscrlpclQ 1.613,584,08 

Re. erve. 55.030,37 
Altres reserves 55,030,37 

Ruultat d'exerelel. anterior. 3.338.738,40 
Romanent 3.338.738,40 

Ruultat del'ex.relel 3 726.609,53 

Subvenelon., donaclon. I lIegab rebut. 13 763.934,38 

PASSIU NO CORRENT 2.348.932,93 

Provl. iona a lIarg termlnl 14 2.269.171,03 
Obllgaclons per prestaclons a lIarg termlnl al 
personal 1. 691.095-,91 
Altres provlslons 578.075,12 

Deute. a lIarg terminl 12 53.696,03 
Altres passh,ls flnancers 53.696,03 

pa • • lu. per Impo.t dlferlt 15 26.065,87 

PASSIU CORRENT 10.467.06710 

Deut •• • curt termlnl 1.394.034,66 
Flances I dlposlts rebuts 12 1.394.034,66 

Cr.dltorl comercial. I altra compte. a pagar 8.669.234,66 
Proveldors 12 3.991.334,43 
Proveldors empreses del grup I assoclades 12,18 -
Remuneraclons pendents de pagament 12 3.286.104,26 
Altres deutes amb Admlnlstraclons Públlques 15 1.391.795,97 

Perlodlflcaclonl a eurt terminl 16 403.798,38 

TOTAL PASSIU 19.313,891 39 

2013 

5 .850.320,09 

5 .007.352 85 

1.613.584,08 
1,613,584,08 

55.030,37 
55,030,37 

2.821.659,94 
2.821.659,94 

517.078,46 

842.967,24 

2.616.706 91 

2.473.102,63 

1.691.095,91 
782.006,72 

110.385,84 
110.385,84 

33.218,44 

11.213.894,89 

1.299.637,07 
1.299.637,07 

9.545.718,82 
4.487.192,27 

2.354,51 
3.397.388,79 
1.658.783,25 

368.539,00 

19.680.911 89 

Les Notes 1 a 20 descrltes en la Memoria formen part Integrant del Balan\; al 31 de desembre de 2014 
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AJuntament 
de a.rcelona 

Madi Amblent I Servel. Urbana· Habltat Urbe 
Pares I Jardlns, Instltut Municipal 

INSTITUT MUNICIPAl. DE PAReS I JARDINS DE BARCELONA 
COMPTES DE PE:RDUfS 1 GUANYS CORRESPONENTS ALS EXERCICIS ANUALS ACABATS 

EL 31 DE DESEMBRE DE 2014 I 2013 
(en euros) 

(Deure) Haver CDeure) Haver 

Notes 2014 2013 

OPERACIONS CONTINUADES 

Import net de le xl'ra de negocls 17 906.752,13 1.202.325,23 

Prestaclons de servels 906.752,13 1.202.325,23 

Aprovlslonament. 17 ( 1.933.870,62) (1.304.083,14) 

Consum de materlals consumibles (1.933.870,62) (1.304.083,14) 

Ahreslngr.lSos d'explotacl6 52.933.719,78 52.499.117,84 

Ingressos accessorls I altres Ingressos de gestl6 corrent 17 6.426.907,22 4.585.961,02 

Subvenclons d'explotacl6 Incorporades al resultat de I'exerclcl 18 46.506.812,56 47.913.156,82 

De.p .... de p.r.onal 17 (35.240.976,07) (36.413.057,24) 

SOU5 I salarls (27.305.064,23) (28,238.134,23) 

Cé!Jrregues SOClll15 (7.935.911,84) (8,174.923,01) 

Altr •• d.sp.ses d'explotecl6 17 (15.294.231,70) (14.523.558,06) 

Servels exterlors (15.313.326,97) (14.458.896,23) 

Tr1buts (54.254,30) ( 48.185,25) 
Plllrdues per deterlorament I var1acl6 de provlslons per 
operaclons comerclals 9 73.349,57 (16.476,58) 

Amortltzac:16 de l'lmmobllltzat 6, 7 (1.151.847,30) (1.287.905,08) 

Imputllc:16 de subvenclons d'lmmobllltzat no flnencer I 
altr.s 13 310.153,39 345.327,49 

ExcelSos de provlslons 14 203.931,60 12.905,46 

Det.rlor.ment I re.ultat per alln.acl6 Immobllltz.t (2.113,63) (4.853,57) 

Deterlorament I plllrdues (3.964,87) (9.134,56) 

Resultat$ per allenaclons I altres 1.851,24 4.280,99 

Altres r.sultatl (2.043,15) (1.175,68) 

RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 729.474,43 525.04~,25 

Ingr.NOI "nancer. 4.287,67 2.358,04 

De tercers 4.287,67 2.358,04 

De.p .... flnencerea - (318,89) 

Per deutes amb tercers . (318,89) 

RESULTAT FINANCER 4.28767 2.039.15 

RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 733.7&210 527.082.40 

Impolt lobr. beneflcl. 15 (7.152.57) (10.003,94) 
RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS 
CONTINUADES 726.609,53 517.078,46 

RESULTAT DE! L'EXERCICI 726.609,53 517.078,46 

Les Notes 1 a 20 descrltes en la Memoria formen part Integrant del compte de perdues I guanys de 
I'exerelcl anual aeabat el 31 de desembre de 2014 
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Ajuntament 
de 8arce(ona 

Medi Ambient i Serveis Urbans - Habitat Urbi 
Pares i Jardins, Institut Municipal 

~ ~ 
'" 

INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA 

ESTATS DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CORRESPONENTS ALS EXERCICIS ANUALS ACABATS EL 31 DE DESEMBRE DE 2014 i 
2013 

A) Estats d'ingressos i despeses reconeguts corresponents als exercicis anuals acabats el 31 de desembre de 2014 i 
2013 

Notes 2014 2013 

A) Resultat del compte de perdues i guanys 3 726.60953 517.078,46 · 

B) Ingressos i despeses imputades directament en el patrimoni net 
Subvencions, donacions i lIegats rebuts 13 223.967,96 81.458,47 
Efecte impositiu (7.330,18) (3.088,30) 
Efecte impositiu exercicis anteriors 12784 -

216.765,62 78.370,17 
C) Total transferencies al compte de perdues i guanys 

Subvencions, donacions i lIegats rebuts 13 (310.153,39) (345.327,49) 

Efecte impositiu 14.354,91 13.092,24 

(295.798 48) (332.235,25) 

TOTAL D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUDES 647. 576J 67 263.21338 

Les notes 1 a 20 descrites a la Memória formen part integrant de l'Estat de canvis en el Patrimoni net de I'exercici 2014 
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Ajuntament 
de Barcelona 

~, ~ 

INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS 1 lARDINS DE BARCELQNA 

ESTATS DE CANVlS EN EL PATRIMONI NET CORRESPONENT ALS EXERCICIS ANUALS ACABATS EL 31 DE DESEMBRE DE 2014 1 2013 

B) ESTAT TOTAL DE CANYIS EN EL PATRIMONI NET CORRESPONENT A L'EXERCICI ANUAL ACABAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2014 

Subvencions, 
Resultat exercicis Resultat de donacions i 

Pabimoni Reserves anteriors I'exercid lIegats rebuts TOTAL 

SALDO A L'INICI DE L'EXERCICI 2014 1.613.584,08 55.030,37 2.821.659,94 517.078,46 842.967,24 5.850.320,09 

Total ingressos i despeses reconegudes 2014 726.609,53 (79.032,86) 647.576,67 

Altres variadons del Pabimoni net 517.078,46 (517.078,46) 

SALDO FINAL DE L'EXERClCI 2014 1.613.584 08 55.03037 3.338.738 40 726.60953 763.934.38 6.497.896 76 

ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CORRESPONENT A L'EXERCICI ANUAL ACABAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2013 
Subvencions, 

Resultat exerdcis Resultat de donadons i 
Pabimoni Reserves anteriors I'exercici lIegats rebuts TOTAL 

SALDO A L'INICI DE L'EXERClCI 2013 1.613.584,08 55.030,37 3.068.306,78 (246.646,84) 1.096.832,32 5.587.106,71 

Total ingressos i despeses reconegudes 2013 517.078,46 (253.865,08) 263.213,38 

Altres variacions del Pabimoni net (246.646,84) 246.646,84 

SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2013 1.613.584,08 55.030,37 2.821.659,94 517.078,46 842.967,24 5.850.320,09 

Les notes 1 a 20 descrites a la Memoria fonnen part integrant de l'Estat de canvis en el Patrimoni net de I'exercid 2014 
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Ajuntament 
de Barcelona 

INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA 

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTlU CORRESPONENT ALS EXI!RCICIS ANUALS ACABATS I!L 31 DE 
DESEMBRE DE 2014 1 2013 

FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVlTATS 
D'EXPLOTACIÓ 

Rnultat de I'exerelel abana d'lmpostoa 

Ajustaments al resultat 
Amortltzacl6 de l'lmmobllltzat (+) 
Va rlaclons de provlslons (+ /- ) 
Imputacl6 de subvenclons (-) 
Resultats per balxes I allenacl6 de l'lmmobllltzat( +) 
Ingressos flnancers (-) 
Despeses flnanceres (+) 

C8nvi. en el capital eorrent 
Exlstencles (+/-) 
Deutors I altres comptes a cobrar (+/-) 
Altres actlus corrents (+/-) 
Credltors I altres comptes a pagar (+/-) 
Altres actlus I passlus no corrents (+/-) 

Altrea fluxo. d'efectfu d. l •• actlvltats d'expl0t8eló 
Pagaments per Interessos (-) 
Cobraments d'lnteressos (+) 

Fluxo. d'efectlu de le. actlvltats d'explotaeló 

FLUXOS D'EFECTlU DI! LES ACTlVITATS D'INVERSIÓ 
Paga menta d'lnverslona (-) 

Immobllltzat Intangible 
Immobllltzat material 
Altres actlus f1nancers 

Fluxo. d'efectlu de le. actlvltau d'lnven¡ló 

FLUXOS D'EFECTlU DE LES ACTIVITATS DE 
FINANCAMENT 
Cobramenu I pagamenta per Inatrumenu de patrlmonl 

Subvenclons, donaelons I lIegats rebuts (+) 
Fluxoa d'efectlu de le. actlvltata de flnan~.m.nt 

INCREMENT I DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU O 
!QUIVALENTS 

Efectlu o equlvalents al Inlel de I'exerclcl 
Efectlu o equlvalents al final de I'exerclcl 

2014 2013 

733.762,10 527.082,40 

637.439,51 906.870,34 
1.151.847,30 1.287.905,08 

(-) 203.931,60 (-) 42.802,66 
(-) 310.153,39 (-) 345.327,49 

3.964,87 9.134,56 
(-) 4.287,67 (-) 2.358,04 

318,89 
Hl.605.766,19 4.674,28 

19.410,79 (-) 25.494,45 
(-)867.213,11 537.602,55 

3.566,06 (-) 780,11 
(-) 704.840,12 (-) 342.813,48 

(-) 56.689,81 (-) 163.840,23 
4.287,67 2.039,15 

(-) 318,89 
4.287,67 2.358.04 

(-)230.276,91 1.440.666,17 

(-) 593.149,66 (-) 1.354.516,61 
(-) 52.136,48 

(-) 593.149,66 (-) 1.321.099,13 
18.720,00 

(-) 593.149,66 (-) 1.354 .• 515,61 

199.781,25 200.695,10 

199.781,25 200.695,10 
199.781,25 200.6'5,10 

(-)623.645,32 286.845,66 
1.190.298,65 903.452,99 

566.653,33 1.190.298,65 

Les notes 1 a 20 descrltes a la Memoria formen part Integrant de l'Estat de Fluxos d'efectlu de I'exerclcl 2014 
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AJuntament 
de Barcelona 

MEMORIA ANUAL DE L'exERCICI 2014 

Nota 1 - AcnyITAT DE L'ENUTAT 

1.1 - PARCS I JARDINS DE BARCELONA, INSTITUT MUNICIPAL (en endavant 
també l' INSTITUT o I'entltat) és un ens públle empresarial local, eonstltu'it per l' 
AJUNTAMENT DE BARCELONA, amb patrlmonl adserlt pel matelx I personalltat jurfdlea propia. 
Per aquest fet rep de l'Ajuntament de Barcelona el flnanc;ament neeessarl per dur a terme la 
seva actlvltat. 

El seu domlclll social es a 08012 Barcelona, carrer Torrent de l'Olla, 218 (NIF: P5801914B). 

1.2 - Es regelx pels seus Estatuts, aprovats per acord del Consell Plenarl de 
I'AJUNTAMENT DE BARCELONA de data 29 de malg de 1992 I modlflcats p-el Pie de 
I'AJUNTAMENT DE BARCELONA de 14 d'oetubre de 2005. 

8 

1.3 - L'actlvltat de I'INSTITUT s'adrec;a a les segOents actlvltats: 

a) La conservacl6 I mlllora deis pares, jardlns, alxf eom deis terrenys forestals que JI 
sigui n expressament adscrlts, tots ells de tltularltat municipal, en tota I'extensló del seu 
contlngut, tant vegetal com d'lnfraestruetures relatlves al verd, alxr com el moblllarl 
urba I joes Infantlls que es trobln en els referlts Indrets. 

b) La conserVacl6 I mUlora de I'arbrat vlarl, Jardlneres I espals verds de la vla 
pública, alxf com el mantenlment de les seves Instal·laclons I I nfraestructu res. 

e) La creacló de nous espals enjardlnats. 

d) La coordlnacló de la gestl6 Integral del litoral de Barcelona. 

e) La produccl6 de plantes als vlvers munlclpals I la conservacló o custodia de I'arbrat 
que es trobl als vlvers. . 

f) L'assessorament I formacló sobre disciplines relatlves a la jardlnerla, el medl amblent 
I la gestl6 d'espals verds. 

g) L'atorgament de permisos, IIlcencles o concesslons per la utllltzacl6 de les zones 
gestlonades per l'Entltat. 

h) L'ornamentacl6 d'actes públlcs de l'Ajuntament de Barcelona I cllents Instltuclonals. 

1) La promocló del verd urba I de la mlllora del medl amblent. 

j) L'emlssl6 d'lnformes preceptlus I control de Qualltat de tots els projectes urbans en 
allo que fa referencia a zonesverdes 1/0 arbrat, alxr eom la tramltacl6 I gestl6 deis 
acords de c:ompensacló sobre les afectaclons de verd, amb les seves Instal·laclons I 
Infraestructures, com el moblllarl urba I els jocs Infantlls, de conformltat amb les 
Ordenances Munlclpals. 

k) La realltzacl6 de servels I obres de jardlnerla. 

1) Qualsevol altres relaclonades amb les anterlors I amb les se ves funclons que 
l'Ajuntament 11 pugul asslgnar. 
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1.4 - Organs de govern 

Els organs de govern I de gestló de l' INSTlTUT són: 

a) El Consell d'Admlnlstracló. 

b) El/la Presldent/a I el/la Vlcepresldent/a. 

c) El/la Gerent. 

1.5 - Grup de socletats 

L' INSTITUT pertany al grup consolldat encap~alat per l'Ajuntament de Barcelona, amb 
domlclll a la Placa' Sant laume, 1. 

1.6 - Moneda funcional 

Excepte Indlcacló contraria, la moneda funcional utllltzada en els presents comptes anuals és 
I'euro, amb declmals. 

Nota 2 - BASES DE PRESENTACIÓ 

2.1 - Imatge fldel 

Els comptes anuals adjunts s'han preparat a partir deis registres comptables de l' INSTITUT 
I es presenten d'acord amb la leglslacló mercantil vlgent I amb les normes I prlnclpls 
establerts en el Pla General de Comptabllltat aprovat pel R.O. 1514/2007, I d'acord amb les 
successlves modlflcaclons en el seu cas, amb I'objecte de mostrar la Imatge fldel del 
patrlmonl, de la sltuacló flnancera, deis resultats de les seves operaclons, deis canvls en el 
patrlmonl net alxl com de la veracltat deis fluxos Incorporats en I'estat de fluxos d'efectlu. 

Aquests comptes anuals se sotmetran a I'aprovacló de l'Ajuntament de Barcelona, I s'estlma 
que seran aprovats sense cap modlflcacló. 

2.2 - Aspectes crítlcs de la va/oracló I estlmacló de la Incertesa 

La preparacló deis comptes anuals requerelxen la realltzacló per la Olreccló de l' INSTITUT 
de determlnades estlmaclons comptables I la conslderacló de determlnats elements de judlcl. 
Aquests s'avaluen contlnuament I es fonamenten en l'experIE!ncla hlstorlca I altres factors, 
Incloent les expectatlves de successos futurs, que s'han conslderat raonables d'acord amb les 
clrcumstancles. 

SI bé les estlmaclons conslderades s'han realltzat sobre la mlllor informacló disponible a la 
data de formulacló deis presents comptes anuals, qualsevol modlflcacló en el futur d'aquestes 
estlmaclons s'apllcarla de forma prospectlva des d'aquell moment, reconelxent I'efecte del 
canvl en I'estlmacló realltzada en el compte de perdues I guanys, de I'exerclcl en qüestló. 

Les prlnclpals estlmaclons I judlcls conslderats en els comptes anuals son les següents: 

• Vides útlls deis elements de l'lmmobllltzat Intangible I material (notes 4.11 4.2) 

• Valors raonables deis Instruments flnancers (notes 4.5 I 4.7). 
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• Estlmacl6 de la provlsl6 per Impostos (nota 4.8). 

• Provlslons I contlngencles (nota 4.10). 

2.3 - Comparabllltat de la Informacl6 

Els comptes anuals deis exerclcls 2014 I 2013 s'han formulat d'acord amb I'estructura 
establerta en el Pla General de Comptabllltat, havent segult en la seva elaboracló I'apllcacló 
de crlterls uniformes de valoracl6, agrupacló, classlflcacló I unltats monetarles, de manera 
que la Informacl6 presentada és homogenla I comparable. 

Nota 3 - PISTBIBUCIÓ DE RESULTATS 

La proposta de d/str/buc/ó del resultat de I'exerc/cl 2014 formulada pel Consell 
d'Admlnlstrac/6 de l'INSnTUT I que haura de ratificar l' AJUNTAMENT DE BARCELONA es la 
següent: 

Base de repartlment: 
Beneftcl de I'exerclcl 

DIstrlbucl6 : 
Romanent 

2014 

726.609,53 

726.609,53 
726.609,53 

Nota 4 - NORMES PE REGISTRE I YALOBACIÓ 

Les prlnclpals normes de valoracl6 utllltzades per l' INSTITUT en I'elaboracló deis seus 
Comptes Anuals per a I'exerclcl 2014, han estat les següents: 

4.1 - Immobllltzat Intangible 

L'lmmobllltzat Intangible es troba valorat a preu d'adqulslcló, dedui'da l'amortttzacl6 
acumulada I les perdues pel deterlorament de valor. 

Apllcaclons Informatlques 

Correspon al valor de les apllcaclons adqulrldes a tercers. S'amortltzen IInealment en un perfode 
de quatre anys. Les despeses de mantenlment de les apllcaclons Informatlques es porten a 
despeses en el moment en que es produelxen. 

4.2 - Immobllltzat material 

L'lmmobllltzat material es traba valorat a preu d'adqulslcIÓ, dedu'ida I'amartltzacló acumulada I 
les perdues per deterlorament de valor. 

Les reparaclons que na slgnlflquln una ampllacl6 de la capacltat productiva o un a/largament 
de la vida útil I les des peses de mantenlment s6n carregades d/rectament al compte de 
perdues I guanys. Els costos d'ampllacló, modernltzacl6 o mil/ora que donen /loe a un 
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augment de la durada del bé o a un Increment de la seva capacltat productiva s6n 
capltalltzats com a més valor del bé. 

Les despeses flnanceres dlrectament atrlbulbles a l'adqulslcl6 o construccl6 d'elements de 
1'lmmoblJltzat que necesslten un perrode de temps superior a un any per estar en condlclons 
d'ús s'lncorporen al seu cost flns que es troben en condlclons de funclonament. 

Les amortltzaclons es doten per apllcacl6, sobre el cost d'adqulslcI6, deis percentatges que 
resulten de considerar les segOents vides útlls: 

Elements adqulrlts flns Elements adqulrlts a 
al 31 de desembre del partir de 1'1 de gener 

2006 del 2007 
Construcclons 33 33 
Xarxa de reg 10 10 
Instal·laclons tecnlques I 10 8 
maquinaria 
Elements de transport 10 5 
Altres Instal·laclons, utlllatge I 8 6 
moblllarl 
Equlps Informatlcs 5 4 
loes Infantlls 5 5 

Per a la realltzacl6 de la seva actlvltat l' JNSTITUT utllltza actlus no generadors de fluxos 
d'efectlu. Tal I com es descrlu a l'Ordre EHA/733/2010 de 25 de mar!;, per la qual s'aproven 
aspectes comptables d'empreses públlques que operen en determlnades clrcumstancles, els 
actlus no generadors de f1uxos d'efeetlu s6n aquells que s'utllltzen no amb I'objecte d'obtenlr 
un beneflcl o rendlment economlc, sln6 per l'obtencl6 de fluxos economlcs soclals que 
beneflcll'n a la col·lectlvltat per mltja del potencial servel o utllltat pública, a canvl d'un preu 
flxat directa o Indlrectament per l'Admlnlstracl6 Pública com a conseqOencla del caraeter 
estrateglc o d'utllltat pública de I'actlvltat que desenvolupa. 

Al tancament de I'exerclcl l' JNSTJTUT avalua el deterlorament de valor deis dlferents 
actlus no generadors de f1uxos d'efectiu, estlmant el valor recuperable d'aquests actlus, que 
és el major entre el seu valor raonable I el seu valor en ús, entenent com a valor en ús el 
cost de reposlcl6 depreclat. SI el valor recuperable és Inferior al valor net comptable es 
dotara la corresponent provlsl6 per deterlorament de valor amb carrec al compte de perdues I 
guanys. 

En l'avatuacl6 del deterlorament del valor deis actlus de l' JNSTJTUT s'ha conslderat 
I'exlstencla d'una única Unltat Generadora d'Efectlu (UGE) vinculada a I'actlvltat de jardlnerla. 

4.3 - Inverslons gestlonades per compte d'altres Ens 

Amb data 18 de juny de 2008, l'Ajuntament de Barcelona va aprovar, mltjan~ant Decret 
d'Alcaldla, l'adequacl6 del Decret d'Alcaldla de 3 d'abrll de 1997, sobre el procedlment 
aplicable a les Inverslons realltzades per organlsmes públlcs I prlvats per encarrec d'aquest. 

Segons aquest Decret, I d'acord amb el procedlment aplicable a les Inverslons a reaJltzar per 
les empreses I resta d'entltats p,úbllques per encarrec de l'Ajuntament de Barcelona aprovat 
el 30 de gener de 2012 I amb la normativa aplicable reguladora de les Hlsendes Locals I la 
Llel Especial de Barcelona quan les esmentades entltats dlsposln de certlflcaclons, factures o 

11 



AJuntament 
de Barcelona 

justlflcaclons d'obra feta, les lIIuraran a l'Ajuntament o a I'entltat corresponent mltjanc;ant 
una relacl6, a fI I efecte de la seva Incorporacl6 a l'lnventarl municipal. Aquests IIluraments 
d'actlus es formalltzen mltjanc;ant les corresponents factures a carrec de l'Ajuntament I 
entltats del grupo 

D'acord amb la normativa aplicable, 1'lNSnTUT registra comptablement aquestes 
transacclons utllltzant comptes de balanc;, sense afectar al compte de perdues I guanys. 

4.4 - Arrendaments 

Els arrendaments en els que I'arrendador conserva una part Important deis riscos I beneflcls 
derlvats de la tltularltat es classlflquen com arrendaments operatlus. Els pagaments en 
concepte d'arrendaments operatlus (nets de qualsevol .incentlu rebut de I'arrendador) es 
carreguen al compte de perdues I guanys de I'exerclcl en que' es meriten sobre una base 
lineal durant el període d'arrendament. 

Quan els actlus s6n arrendats sota arrendament operatlu, I'actlu s'lnclou al balanc; d'acord 
amb la seva naturalesa. Els Ingressos derlvats de I'arrendament es reconelxen de forma lineal 
durant el termlnl de I'arrendament. 

Quan els actlus s6n arrendats mltjanc;ant arrendament flnancer, el valor actual deis 
pagaments per arrendament descomptats al tlpus d'lnteres Impliclt del contracte es reconelx 
com una partida a cobrar. La diferencia entre l' Import brut a cobrar I el valor actual de l' 
esmentat Import, corresponent a Interessos no merlt~ts, s'lmputa al compte de perdues I 
guanys de I'exerclcl en que aquests Interessos es meriten, d'acord amb el metode del tlpus 
d'lnteres efectlu. 

4.5 - Actlus flnancers 

L' INSTITUT flxa la categorla deis seus actlus flnancers en el moment del seu reconelxement 
Inicial I revisa la matelxa a cada data de tancament, en base a les declslons adoptades per la 
Dlreccl6. Aquesta classlflcacl6 depen de la flnalltat per la qual aquestes Inverslons han estat 
~dqulrldes. 

Es classlflquen com a corrents els actlus flnancers amb venclment Igualo Inferior a un any, I 
com a no corrents si el seu venclment es superior a un any. 

Els actlus f1nancers es donen de balxa en el balanc; de l' INSTITUT quan s'han extlnglt o 
s'han cedlt la totalltat deis drets contractuals sobre fluxos d'efectlu de I'actlu flnancer, essent 
necessarl que s'hagln traspassat substanclalment tots els riscos I beneflcls Inherents a la 
propletat de I'actlu. 

El,s actlus flnancers de l' INSTITUT es classlflquen com a Préstecs I comptes a cobrar. 

E/s préstecs I partldes a cobrar es valoren Inlcla/ment pel seu valor raonab/e, que, IIevat que 
hl hagl alguna evidencia en contra, correspon al preu de la transaccl6. En posterlors 
valoraclons es valoren a cost amortltzat, comptabllltzant els Interessos merltats en el compte 
de perdues I guanys apllcant el metode del tlpus d'lnteres efectlu, amb excepcl6 deis préstecs 
I partldes a cobrar amb venclment no superior a un any que es contlnuen valorant pel seu 
valor raonable, quan I'efecte de no actualltzar els fluxos d'efectlu no sigui slgnlflcatlu. 

'Quan hl ha dubtés raonables sobre la recuperabllltat en quantles I venclments deis saldos 
deis comptes que estan classlflcats en la categorla de préstecs I comptes a cobrar, l' 
INSTITUT, realltza la corresponent correccl6 de valor per deterlorament amb carrec al 
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compte de perdues I guanys de I'exerclcl en que el deterlorament s'ha posat de manlfest. Les 
reverslons de les perdues per deterlorament prevlament registrad es, en cas de produlr-se, es 
reconelxen en el compte de perdues I guanys de I'exerelcl en que el deterlorament s'ha 
ellmlnat o redu'it. 

Els deutors per operaclons comerclals I altres comptes a c.obrar s6n objecte de correccl6 
valoratlva després d'analltzar cada cas de manera Indlvldualltzada. 

Els Instruments flnancers que l' INSTITUT e/assltlca en aquesta categorla s6n els següents: 

• . Comptes a cobrar per operaclons comerc/als corresponents als saldos de cllents 
I d'empreses del grup I assoclades per prestaclons de servels. 

• Comptes a cobrar per operaclons no comerclals. S'lne/ouen baslcament, saldos 
amb personal. 

• Dlposlts I flances IlIurats a IIarg termlnl: figuren reglstrats a I'epigraf 
d'lnverslons tlnanceres a IIarg termlnl. Estan valorats pel seu valor nominal, 
ates que I'efecte de no actuaJltzar els fluxos d'efectlu no és slgnlflcatlu. 

4.6 - ExlstElncles 

Les exlstencles de l' INSTITUT es composen baslcament de : 

- Arbustos I plantes destlnades a I'equlpament vegetal 
- Arbres 
- Plantes d'ornamentacl6 

Les exlstencles figuren valorades al seu preu de venda menys el marge de mercat o al cost 
de produccl6 estlmat. En el suposlt que el valor de mercat de les exlstencles sigui Inferior al 
preu d'adqulslcl6 o al cost de produccló estlmat es dota el deterlorament corresponent. 

4.7 - Passlus flnancers 

L' INSTlTUT flxa la categorla deis seu s passlus tlnancers en el moment del seu 
reconelxement Inicial I revisa la matelxa a cada data de tancament, en base a les declslons 
adoptades per la Dlreccló. Aquesta classlflcacló depEln de la flnalltat per la qual aquests 
passlus han estat formalltzats. 

Es classlflquen com a corrents els passlus flnancers amb venclment Igualo Inferior a un any, I 
com a no corrents si el seu venclment es superior a un any. 

La balxa d'un passlu flnancer es reconelxera quan l'obllgacl6 que genera s'hagl extlnglt. 

L' INSTITUT e/asslflca la totalltat deis seus passlus flnancers en la categorla de deblts I 
partldes a pagar. Es valoren Inlclalment pel seu valor raonable, que, IIevat que hl hagl alguna 
evidencia en contra, corres pon al preu de la transaccl6. En posterlors valoraclons es 
valoraran a cost amortltzat, comptabllltzant els Interessos merltats en el compte de perdues I 
guanys apllcant el metode del ti pus d'lnteres efectlu, amb excepcl6 deis deblts I partldes a 
pagar amb venclment no superior a un any que es contlnuen valorant pel seu valor raonable 
quan I'efecte de no actualltzar els fluxos d'efectlu no sigui slgnlflcatlu. 

Els Instruments flnancers que l' INSTITUT classltlca en aquesta categorla s6n els següents: 
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• Dlposlts I flances rebuts a lIarg termlnl: figuren reglstrats a I'epfgraf de deutes a lIarg 
termlnl, altres passlus f1nancers. Estan valorats pel seu valor nominal, ates que 
I'efecte de no aetualltzaeló de flyxos d'efeetlu no es slgnlfleatlu. 

• Prove1dors d'lmmobllltzat. 

• Deblts per operaelons comerelals eorresponents als saldos eredltors per prestaclons de 
servels I proverdors empreses del grup I assoclades. 

• Deblts per operaclons no comerclals. S'lnclouen, entre d'altres, saldos amb personal, 
etc. 

4.8 - Impost sobre beneflels 

D'acord amb I'apartat 2 de I'artlcle 34 del Relal Decret Legislatlu 4/ 2004 , de 5 de mare, pel 
qual s'aprova el Text refós de la Uel de l' Impost sobre Socletats, els Ens PÚbllcs Empresarlals 
Locals dlsposaran d'una bonlflcacló del 99% de la part de la quota fntegra de les rendes que 
procedelxln deis servels compresos a I'apartat 2 de I'artlcle 25 de la Uel 7/1985 de 2 d'abrll, 
Reguladora de les Bases del Reglm Local • . 
La despesa per Impost sobre beneficls de I'exercicl es calcula en funcló del resultat de 
I'exerclcl abans d'lmpostos, augmentat o dlsmlnu'it, segons s'escalgul, per les diferencies 
permanents amb el resultat fiscal, entenent aquest com la base Imposable de l' esmentat 
Impost, I mlnorat per les bonlflcaclons I deducclons en la quota. 

La despesa (lngrés) per Impost sobre beneflcis és l' Import que, per aquest eoncepte, es 
merita en I'exerclcl I que compren tant la despesa (Ingrés) per Impost corrent com per Impost 
dlferlt. 

Tant la despesa (Ingrés) per Impost corrent com dlferlt es registra al compte de perdues I 
guanys tenlnt en compte I'apllcacló deis beneflels flseals Indlcats anterlorment. No obstant, es 
reconelx en el patrlmonl net I'efecte Imposltlu relaclonat amb partldes que es registren 
dlrectament en el patrlmonl neto 

Els actlus I passlus per Impost corrent es valoraran per les quantltats que s'espera pagar o 
recuperar de les autorltats flscals, d'acord amb la normativa vlgent o aprovada I pendent de 
publlcacló a la data de tancament de I'exerclcl. 

Els Impostos dlferlts es calculen, d'acord amb el metode del passlu, sobre les diferencies 
temporanles que sorgelxen entre les bases flscals deis actlus I passlus I els seus valors en 
JI I bres. L' Impost dlferlt es determina apllcant la normativa I els tlpus Imposltlus aprovats o a 
punt d' aprovar -se a la data del balane; I que s'espera aplicar quan el corresponent actlu per 
Impost dlferlt es realltzl o el passlu per Impost dlferlt es IIquldl. 

Els actlus per Impostos dlferlts es reconelxen en la mesura en que resultl probable que es 
vagl a dlsposar d.e guanys flscals futurs amb les que poder compensar les diferencies 
temporals o bé exlstelxln passlus per Impostos dlferlts, amb el Hmlt d'aquests últlms, 
comptabllltzats amb el matelx termlnl de reversló. 

4.9 - Transferencles corrents I de capital 
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mltjanc;ant gestló directa per delegacló de l'Ajuntament de Barcelona, d'acord amb allo 
prevlst per 'la leglslacló vlgent (ley Reguladora de las Bases de Régimen local y 
Reglamento de Obras, Actividades y Servicios de los Entes Locales). Per a la prestac/ó 
deis servels públlcs, en I'amblt de competElncles de l'Ajuntament de Barcelona, l' 
INSTITUT rep d'aquest el flnanc;ament, el qual es reflectelx a I'epígraf d'Ingressos 
"Subvenelons d'explotaeló Incorporades al resultat de I'exerelel", del compte de 
perdues I guanys. 

Aquesta transferencia eorrent pressupostarla, que es considera no reintegrable, esta 
flxada tenlnt en compte els suposlts d'equlllbrl pressupostarl previstos a la Llel 
Reguladora de les Hlsendes Locals. 

A aquests efectes, una transferencia es considera no reintegrable quan exlstelx un 
acord Indlvldualltzat de concessló I s'han complert totes les condlclons establertes per 
a la seva concessló, I no exlstelxen dubtes raonables de que es cobrara. 

b) Les subvenclons no reintegrables relaclonades amb I'adqulslcló de l'lmmobllltzat 
material s'lmputen com a Ingressos de I'exerclcl en proporcló a l'amortltzacl6 deis 
corresponents actlus o, en el seu cas, quan es produelxl la venda, correccl6 valoratlva 
per deterlorament o balxa en balanc;. 

e) Al tancament de cada exerclcl economlc, les transferelncles corrents I de capital que 
estan pendents d'apllcacl6 es reflectelxen com a Perlodlflcaclons a curt termlnl en el 
passlu del balanc; de sltuacló. En el suposlt que no es materlalltzln, poden ésser 
exlgldes pels ens que les van atorgar. 

d) D'altra banda, les subvenclons no reintegrables relaclonades amb despeses 
especifiques es reconelxen en el compte de perdues I guanys en el matelx exerdcl en 
que es meriten les corresponents despeses. 

4.10 - Provlslons I contlngencles 

L' INSTITUT reconeix comptablement una provlsló per passlu contlngent quan té una 
obllgacl6 present sorglda com a conseqüencla de successos passats, es probable que puguln 
produlr-se perjudicls patrlmonlals per a l' INSTITUT I l' Import es pot estimar de manera 
fiable. 

Les provlslons es valoraran d'acord amb la Informacl6 disponible, pel valor actual de la mlllor 
estlmacló posslble de l' Import necessarl per cancel·lar o transferir a un tercer I'obllgacló, 
regrstrant e/s ajustaments per actualltzacló de la provlsló com una despesa flnancera atenent 
al merltament. 

4.11 - Ingressos I despeses 

Amb criterl general els Ingressos I despeses s'enreglstren atenent el prlnclpl del merltament I 
el de correlacló d'lngressos I despeses, Independentment del moment en que s6n cobrats o 
pagats. 

Els Ingressos es registren pel valor raonable de la contraprestacló rebuda o a rebre, I 
representen els Imports a cobrar pels béns lIIurats I els servels prestats en el marc ordlnarl de 
la se va actlvltat, dedulnt els descomptes, l' Impost sobre el valor afeglt I altres Impostos 
relaclonats amb les vendes. 

15 
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Els Ingressos per prestaclons de servels es reconelxen qua n complelxen els segOents 
requlslts: 

• L' Import deis Ingressos es pot valorar amb flabllltat. 
• L' INSTITUT rep els beneflcls o rendlments economlcs derlvats de la 

transaccl6. 
• El grau de la transaccl6 pot ser valorat amb flabllltat. 
• Els costos Incorreguts en la prestacl6, alxr com els que queden per Inc6rrer 

f1ns a completar-la poden ser valorats amb flabllltat. 

La tlpologla deis Ingressos per préstaclons de servels de l' INSTITUT, qLte s'han reconegut 
segulnt els crlterls anterlorment esmentats, s6n els segQents: 

• Treballs de jardlnerla realltzats per a altres empreses. 
• Ornamentaclons. 
• Cursos de formacl6 a afecclonats I reclclatge professlonal . 
• Esponsorltzaclons i patroclnls. 
• Assessoraments I projectes. 
• Concesslons. 
• Lllcencles d'ocupacI6. 
• Entrades al Parc del Laberlnt. 
• Permisos per fllmaclons. 
• Afectaclons I guals. 

4.12 - Medl amblent 

Les despeses derivades de les actuaclons empresarlals que tenen per objecte la proteccl6 I 
mlllora del medl amblent es comptabllltzen, 51 s'escau, com a despeses de I'exerclcl en que 
s'lncorren. No obstant alxo, si suposen Inverslons com a conseqOEmcla d'actuaclons per 
mlnlmltzar l' Impacte o la proteccl6 I mlllora del medl amblent, es comptabllltzen com a major 
valor de l'lmmobllltzat (Veure Nota 19). 

4.13 - Prestaclons als treballadors 

Durant I'exerclcl 2009, en base a I'artlcle 42 del convenl col-Iectlu (artlcle 49 del convenl 
col·lectlu actual) I a la normativa vlgent en materia de penslons l' INSTITUT va procedlr a 
exterlorltzar, mltjan~ant una pollssa d'assegurances coi-lectiva, els compromisos amb el seu 
personal, de tal manera que al tancament de I'exerclcl 2009 els pagaments d'aquests 
compromisos van' ser assumlts per la companyla d'as.segurances adjudicataria de l' 
esmentada pollssa. 

Tenen la conslderacl6 de retrlbuclons a lIarg termlnl de prestacl6 definida. 

El valor actual deis compromisos amb el personal objecte d'exterlorltzacl6 es va calcular amb 
els segOents parametres: 

Col·lectlu beneflclarl 

Tlpus d'lnteres tecnlc 

Prima única 
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4,42% anual durant els 
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2,42% per a la resta de la 
durada del contracte 
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L'INSTITUT va materlalltzar l' externalltzacló d'aquest Import en un únlc pagament, en 
I'exerclcl 2009. En I'exerclcl 2012 es va fer efectiva una prima complementarla per Import de 
266.088,59 euros com a conseqüencla de diferencies detectades en determlnades dades del 
personal objecte d'exterlorltzacI6. 

Atenent a les caracterfstlques de la pollssa subscrita, no s'estlmen riscos per a I'INSTITUT, 
ates que aql,lests, lIevat que es modlflquln les prestaclons, s6n assumlts per la companyla 
d'assegurances. A la data de formulacl6 deis presents comptes anuals no s'ha produ'it cap fet 
que modlflqul, d'acord amb les clausules de la polIssa, les prestaclons. 

4.14 - Transacclons entre parts vlnculades 

Amb caracter general, les operaclons amb empreses vlnculades es comptabllltzen en el seu 
moment Inicial pel seu valor raonable. SI el preu flxat diferelx del seu valor raonable, la 
diferencia es registra atenent a la realltat economlca de l'operacI6. La valoracló posterior es 
realltza d'acord amb el prevlst a la normativa corresponent. 

Nota 5 - GESUÓ DEL RISC FINANCER 

Les actlvltats de l' INSTITUT es troben exposades a diversos riscos flnancers: rlsc de credlt, 
risc de ti pus d'lnteres I rlsc de IIquldltat. 

La gestl6 del rlsc flnancer va a carrec de la Dlrecció f1nancera de l' INSTITUT, 

a) Risc de credlt 

El rlsc de credlt es troba a I'efectlu I a equlvalents de I'efectlu, alxl com als deutors comerclals 
I altres deutes, Incloent comptes pendents de cobrament I transacclons compromeses. 

En relacl6 amb els deutors comerclals, l' INSTITUT avalua la qualltat crediticia deis cllents, 
conslderant la seva poslcló flnancera, I~experlencla passada I altres factors. Els IImlts 
Indivlduals de credlt s'establelxen en funció de crlterls Interns. 

b) Risc de tlpus d'lnteres 

El rlsc de tlpus d'/nteres apare/x amb el recursos allens no corrents. 

L'INSUTUT no manté riscos de tlpus d'lnteres. 

e) Risc de IIquldltat 

L' INSTITUT realltza una gestl6 prudent del rlsc de IIquldltat que Implica la dlsponlbllltat de 
flnanc;ament suflclent per un import suflclent mltjanc;ant facllltats de credlt, tant del propl 
Grup al qual pertany, com, en el seu cas, d'entltats f/nanceres. 

La Dlreccló realltza un segulment de les prevlslons de reserva de IIquidltat de l' INSTITUT en 
base als f1uxos d'efectlu esperats. 
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Nota 6 - IMMOBILIlZAT INTANGIBLE 

6.1 - El detall I movlments reglstrats pels comptes que Integren I'eplgraf de l'lmmobllltzat 
intangible durant els exerclcls 2014 I 2013 es slntetltzen en els quadres resum que 
s'acompanyen a contlnuacl6: 

18 

Per a I'exerclcl 2014 

COST ACTIVAT 

Saldo a 1.1.2014 
Addlclons 
Saldo a 31.12.2014 

AMORTlTZACIÓ ACUMULADA 

S.ldo e 1.1.2014 
Dotacló a I'amortltzacló de I'exerclcl 
Saldo. 31.12.2014 

VALOR NET COMPTABLE A 31.12.2014 

Per a I'exerclcl 2013 

COST ACTIVAT 

Saldo e 1.1.2013 
Addlclons 
Saldo a 31.12.2013 

AMORTITZACIÓ ACUMULADA 

Saldo a 1.1.2013 
Dotaeló a J'amortltzaeló de J'exerelel 
Saldo. 31.12.2013 

VALOR NET COMPTABLE A 31.12.2013 

Apllc.clon. 
Informatlquea 

467.615,95 
25.653,60 

493.269,55 

(-) 400.988,08 
(-) 30.077,98 

(-) 431.066,06 

62.203,49 

Apllc.clona 
Inform'tlque. 

439.019,15 
28.596,80 

467.615,95 

(-) 368.610,75 
(-) 32.377,33 

(-) 400.988,08 

66.627,87 
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6.2 - Les addlclons deis exerclcls 2014 I 2013 corresponen en la seva totalltat al dlsseny I 
Implementacl6 d'apllcatlus Informatlcs. 

6.3 - Les apllcaclons Informatlques totalment amortltzades I en ús a 31.12.2014, suposen 
un total de 375.154,61 euros, (335.448,98 euros a 31.12.2013). 

6.4 - És política de I'INSTITUT contractar totes les pollsses d'assegurances que 
s'estlmen necessarles per donar cobertura als posslbles riscos que poguessln afectar als 
elements d'lmmobllltzat Intangible. 

Nota 7 - IMMQBILITZAT MATERIAL 

7.1 - El detall I movlments reglstrats pels comptes que Integren I'epfgraf de l'lmmobllltzat 
material durant els exerclcls 2014 I 2013 es slntetltzen en els quadres resum que 
s'acompanyen a contlnuacl6: 

Per a I'exerclcl 2014 
Inatal·laclona ticnlqueal 

Terrenyal altre Immobllltzat 
construcclons material Total 

COST ACTIVAT 

Saldo a 1.1.2014 394.085,24 18.020.577,83 18.414.663,07 
Addlclons 525.508,99 525.508,99 
Balxes (-2486.154,29 (-)486.154,29 
Saldo a 31.12.2014 394.085,24 18.059.932,53 18.454.017,77 

AMORTITZACI6 ACUMULADA 

Saldo a 1.1.2014 (-)185.951,71 (-) 14.046. 745,53 (-)14.232.697,24 
Dotacló a I'amortltzacló de I'exerclcl (-)7.095,44 (-) 1.114.673,88 (-)1.121.769,32 
Balxes 482.189/42 482.189,42 

/ Saldo a 31.12.2014 (-)193.047,15 (-)14.679.229,99 (- )14.872.277,14 
~BB~S::f;;IQtj5 I2Ii llALQB eEB 
DUERlOMMEtjT 
Saldo a 1.1.2014 ~ - ) 102.206,59 ~- ) 28.710,67 ( -~ 130.917,26 
Saldo a 31.12.2014 (-) 102.206,59 (-)28.710,67 (-~130.917! 26 

VALOR NET COMPTABLE A 98.831,50 3.351.991,87 3.450.823,37 31.12.2014 
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Per a I'exerelel 2013 
Instal·laclon. 

Terrenys I tecnlqu.s I altr. 
construcclons ImmobWtzat material Total 

COST ACTIVAT 

Saldo a 1.1.2013 
Addlclons 
Balxes 
Saldo a 31.12.2013 

AMORTITZACI6 ACUMULADA 

Saldo a 1.1.2013 
Dotacl6 a l'amortltzacl6 de I'exerclcl 
Balxes 
Traspassos 
Saldo a 31.12.2013 
CORRECCIONS DE VALOR pER 
DETEBlORAMENT 
Saldo el 1.1.2013 
Traspassos 
Saldo a 31.12.2013 

VALOR NET COMPTABLE A 
31.12.2013 

394.085,24 

394.085,24 

(-)178.856,27 
(-)7.095,44 

{-)185.951,71 

c-) 102.206,59 

(-) 102.206,59 

105.926,94 

17.234.954,66 
1.139.698,62 

(-)354.075,45 
18.020.577,83 

(-)13.108.291,00 
(-)1.248.432,31 

344.940,89 
(-)34.963,11 

(- )14.046. 745,53 

(-) 63.673,78 
34.963,11 

(-)28.710,67 

3.945.121,63 

17.629.039,90 
1.139.698,62 

( -)354.075,45 
18.414.663,07 

(-)13.287.147,27 
(-)1.255.527,75 

344.940,89 
(-)34.963,11 

(-)14.232.697,24 

c -)165.880,37 
34.963,11 

(-)130.917,26 

4.051.048,57 

7.2 - Les addlclons de I'exerelel Inclouen prlnelpalment: 

Exerelcl 2014: 

a) Instal·lacló de noves xarxes de reg per a la telegestló a diversos parcs I 
jardlns de la clutat. 

b) Adqulsleló d'un eamló I de tres vehlcles electrlcs. 
e) Adqulslcló d'una embareacló per al serve! de platges. 
d) Adqulslcló de sls blclcletes electrlques I una moto electrlca. 
e) Maquinaria diversa per al mantenlment de la jardlnerla. 
f) Diversos ordlnadors. 

Exerclcl 2013: 

a) Construccló d'lnfraestructures per a la Instal·lacló de quloscs-bar. 
b) Instal·lacló de noves xarxes de reg a diversos pares I jardlns de la clutat. 
c) Nova estructura fac;ana Can Mestres I eoberta vestldor Vlver de Tres Plns. 
d) Obres de pavlmentaeló del sol de l'lnterlor de I'abocador al front litoral en 

l'Avlnguda Litoral cantonada earrer Baeh de Roda. 
e) Adqulsleló de dos camlons Idos camlonetes. 
f) Maquinaria diversa per al mantenlment de la jardlnerla. 
g) Diversos ordlnadors. 
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7.3 L' Import deis elements de l'lmmobllltzat material totalment amortltzats I en ús a 
31.12.2014 I a 31.12.2013 és detalla a contlnuacló: 

2014 2013 

lnstal·laclons tecnlques I altre 
Immobllltzat material 

10.022.350,93 9.001.819,94 

10.022.350,93 9.001.819,94 

7.4 - Les subvenclons rebudes relaclonades amb l'lmmobllltzat material, alxl com els 
actlus relaclonats es mostren a contlnuacl6: 

Subvenclotlli Valor net 
g!il!ldmo~ tti!5g~1i eost deis actlus !;21DI2ti1bl!i: d!llli 

Subyenclons rebudes ID relaclonats ~ 

• Exerclcl 2005 106.871,53 1.778,31 105.692,25 1.775,35 
• Exerclcl 2006 427.467,56 81.989,25 491.074,66 95.101,70 
• Exerclcl 2007 532.963,98 10.478,31 532.963,98 10.478,31 
• Exerclcl 2008 331.999,50 8 .972,78 331.999,50 8.972,78 
• Exerclcl 2009 333.841,70 47.519,08 333.841,70 47.519,08 
• Exerclcl 2010 153.399,89 28.546,61 153.399,89 28.546,61 
• Exerclcl 2011 554.812,50 193.020,20 554.812,50 193.020,20 
• Exerclcl 2012 200.769,66 118,328,94 240.632,21 142.063,84 
• Exercicl 2013 81.458,47 71.276,16 97.367,31 85.196,40 

• Exerclci 2014 223.967,96 207.931,94 267.669,48 248.502,03 

2.947.552,75 769.841,58 3.109.453,48 861.176,30 

(1) Sense considerar I'efecte imposltiu. Dedu'it I'efecte Imposltiu, l'lmport és 744.342,13 euros.(Nota 13) 

7.5 - Es polltlca de I'INSTITUT contractar totes les pollsses d'assegurances que 
s'estlmen necessarles per donar cobertura als posslbles riscos que poguessln afectar als 
elements d'lmmobllltzat. 

7.6 - El cost brut actlvat en concepte de terrenys I Immobles a 31 de desembre de 2014 I 
2013 té el següent detall: 

• Pavlmentacl6 del Vlver de Tres Plns 
• ean Mestres 
• Hlvernacle del Pare de la elutadella 
• Local el Mollerussa 

132.528,13 
25.242,49 

153.350,93 
82.963,69 

394.085,24 

7.7 - Durant I'exerclcl 2014 I per I'acord del Consell d'Admlnlstracl6 de data 7 de mar~ de 
2014 s'ha procedlt a donar de balxa determlnats elements de transport, maquinaria I equlps 
Informatlcs per estar fora d'ús. Els cost d'adqulslcl6 d'aquests elements va ser de 486.154,29 
euros (En I'exe/"clcl 2013 les balxes per aquest concepte van ser per un Import de 354.075,45 
euros). 
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7.8 - Deterlorament d'elements de l'lmmobllltzat material 

L'INSTITUT agrupa la totalltat deis seus actlus no generadors de fluxos d'efectlu en unltats 
d'explotacló o servel, com a actlus destlnats al mantenlment deis espals verds I platges de la 
clutat. 

a) La naturalesa I correcclons valoratlves realltzades per l'INSnTUT deis actlus o unltats 
d'explotacló o servels no generadors de fluxos d'efectlu són les segOents: 

Cost Amortltzacló Correcclons del Valor per 
Concepte d'adqulslcló Acumulada Deteriora ment 
Hlvernacle 240.474,07 118.665A3 121.808,64 

Vehlcles i Maquln~rla 24.173,47 15.064,85 9.108,62 

TOTAL 264.647,54 133.730,28 130.917,26 

b) L'lmport recuperable d'aquests béns és de zero euros. 

Nota 8 - INVERSIONS GESnONADES PER COMprE P'ALIRES ENS 

El present eplgraf recull les Inverslons, baslcament en projectes d'enjardlnament, realltzades 
per I'INSTITUT per compte de I'AJUNTAMENT DE BARCELONA. Els movlments presentats 
durant els exerclcls 2014 I 2013 han estat els segOents: 

2014 2013 
Saldo Inicial de I'exerclcl 
Augments 1.132.351,90 2.034.310,58 
Lllurament d'obres flnalltzades 
(Nota 13) (-) 1.132.351,90 (-)2.034.310,58 

Saldo final de I'exerdcl 

Les obres realltzades han estat flnan~ades mltjan~ant transferencles de capital de 
I'AJUNTAMENT DE BARCELONA (veure Nota 13.1). 
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