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Gabinete Técnico 
de Auditoría y Cousultoría, s.a. 

Balmes,89-91 
08008 Barcelona 

INFORME D'AUDITORIA DE COMPrES ANUALS 

Al Consell d'Administració de l' Institut Municipal de Pares i Ja.rdiusde Barcelona 

Hem auditat els comptes anuaIs de !'Institut Municipal de Pares i Jardins de Barcelona, que 
comprenen el balanv a 31·de desembre de 2010, 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'exercici anual finalitzat en 
aquesta data. Els Administradors són responsables de la formulació deIs comptes anuals de l' Institut, 
d'acord amb el marc normatiu d'informació financera aplicable a l' Institut (que s'identifica en la Nota 
2.1 de la memoria adjunta) i, en partícular, amb eIs principis i criteris comptables que hi conté. La 
nostra responsabilitat és expressar una opinió sobre els esmentats comptes anuaIs en el seu conjunt, 
basada en el treball realitzat d'acord amb la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes 
vigent a Espanya, que requereix l'examen, miljanvant la realització de proves selectives, de l'evidencia 
justificativa deIs comptes anuals i l'avaluació de si la seva presentació, els principis i criteris utilitzats i 
les estimacions reaIitzades, estan d' acord amb el marc normatiu d'informació financera que resulta 
d' aplicació. 

Segons la nostra opinió, els comptes anuaIs de l'exercici 2010 adjunts expressen, en tots eIs aspectes 
significatius, la inlatge fidel del patrinloni i de la situació financera de !'Institut Municipal de Pares i 
Jardins de Barcelona a 31· de desembre de 2010, aixi com deIs resultats de les seves operacions i deIs 
seus fluxos d'efectiu corresponents a l'exercici anual finalitzat en aquesta data, de conformitat amb el 
marc normatiu d'informació financera que resulta d'aplicació i, en partícular, amb els principis i 
criteris comptables en ell continguts. 

PriéewaterhouseCoopers Auditores, S.L. 

Miquel Alfocea Martí 
Soci - Auditor de Comptes 

Barcelona, 28 de marv de 2011 

r"price;ate¡:iioüSeCOo¡;~rsAuditores~'S:L: 
. R M. Madrid, full87.250-1, foti 75; tomo 9.267, !libre 8.054, 

secció 3a. Inscrita en el R.O.A.C. amb el número 80242 -
CIF: B-79 031290 

Jordi Vila López 
Soci - Auditor de Comptes 

Gabinete Técnioo'de'A~ditoria'y' COnsultoria~·S:A.···' ..... . 
R.,M. Barcelona, Volum 10296, Llibre 9349, .Foli 42, Seco 2 . 
Full·B-27831. Inscrita en el R.OAC. amb el número 80687 
Inscrita en I'Institut de Censors Jurats de Comptes. CIF A-
58604745 
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PARCS 1 JARDINS DE BARCELONA, 
INST~TUTMUNICIPAL 

COMPTES ANUALS DE L'EXERCICI 2010 -
i 

Medi Ambient 

Barcelona, 28de lT)ar<,; de 201.1 -
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Ajuntament .~. de Barcelona 

INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS 1 JARDINS DE BARCELONA 

BALAN~OS AL 31 DE DESEMBRE DE 2010 i 2009 (en euros) 

ACTIU Notes 2010 

ACTIU NO CORRENT 5.578.232 24 

Irnmobilitzat intangible 6 102.924.60 
Aplicacions informatiques 102.924,60 

Immobilitzat material 7 .. 5.452.589,91 
Terrenys i construccions 127.213,26 
Instal·lacions tecniques i altre immobilitzat material 5.325.376,65 

Inversions ti.nanceres a lIar9 termini 9 22.717,7'3 
Altres adius-financers 22.717,73 

ACTIU CORRENT 17.422.42444 
1 

Existemcies' 10 420.455,14 
Productes acabats 420.455,14 

Deu~ors-comercials i altres comptes a cobrar 15.693.845,78 
Clients per vendes i prestacions de serveis 9· 802.4,5,18 
Clients, empreses del grup i assaciades 9,ui 14.825.449,67 
Personal 9 65.960,93 

tnversion.s fina.ncer.es a curt terminj 9 17.765,78 
Altres actius financers 17.765,78 

Periodificacions a curt termini 34.805,50 

Efectiü i altres actius líquids equivalent$ 1.255.552,24 
Tresoreria . 1.255.552,24 

TOTAL ACTIU 23.000.656 68 

Medí Ambient 

2009 

6.288.309,91 

92.803,34 
92.803,34 

6.193.517,07 
134.308,70 

6.059.208,37 

1.989,50 
1.989,50 

14.937.08331 

472.471,43 
472.471,43 

13.050.162,20 
1.309.192,18 

11.684.522,90 
56.447,12 

38~491,92 
38.491,92 

133.721,49 

1.242.236,27 
1.242.236,27 l. 

21.225.393 22 

Les Notes 1 a 2~ descrites en la Memoria formen part integnmt del B~lan<; al 31 de desembre de 2010 
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Ajuntament" de Barcelona "Medi Ambien! 

INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS 1 JARDINS DE BARCELONA 

BALANt;OS AL 31 DE DESEM.BRE DE 2010 i 2009 (en euros) 

PA55IU Notes 2010 

PATRIMONI NET 5.269.266 15 

Fons propis 11 4.458.314 09 
-

Patrimoni 1.613.584,08 
Patrimoni ~ebut en adscripció 1.613.584,08 

Reserves 55.030,37 
Altres reserves 55.030,37 

Resultat d'exercicis anterior 2.034.278,70 
Romanent 2.034.278,70 

Resultat de I'exercici 755.420,94 

Subvencions, donacion's: i lIegats rebuts 13 810.952,06 

PA55IU NO CORRENT 1.618.650 00 

2009 

4.620.424 36 

3.702;893 15 

1.613.584,08 
1.613.584,08 

55.030,37 
55.030,37 

1.939.326,82 
1.939.326,82 

94.951,88 

917.531,21 

1.586.114 56 

. 'Provisi~ns a lIarg termini 14 858.827,16 918.557,21 
Altres provisions 858.827.16 918.557,21 

Deutes a lIarg termini . , 12 412.271,95 274.329,69 
Altrés passius fjnancers '412.27.1,95 . 274.329,69

1
. ' 

. 

Passius ~er impost diferít 15 347.550,89 393.227,66 

PA5SIU CORRENT . 16.112.740 53 15.018.854,30· 

Deutes a curt termini 1.129.538,09 1.11;16.499,76 
Fiances i diposits rebuts i 12 1.129.538,09 1.186.499,76 

Creditors comercials i altr,es com'ptes -a pagar 14.382.005,46 13.180.257,61 
ProveTdors 12 8.844.851,53 7.455.758,40 
Pr.ove"fdors empreses del grup i associades 12,18 193.062,45 4.218,11 
Remuneracions pendents de pagament 12 3.803.942,35 3.824.538,87 

I Pas?ius per impost corrent 15 18.552,14 238.365,54 
.. Altres deutes amb ~dministracions Públiques 1'5 1.521.596,99 1.657.376,69 

Periodificacions a cúrt termini 
\ 

601.196,98 652.096,93 . .. 16 ' . 
TOTAL PA55IU . . . 23.000.656 68 21.225 393 22 
'. .,~ '.. . . 
Les Notes 1 a-iO descrltes en la 'Memoria ;formeil pa'rt integrant del Balan¡; al 31 .de desembre de·2010 
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Ajuntamenti de Barcelona Medí Ambient 

INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA 
COMPTES DE PERDUES I GUANYS CORRESPONENTS ALS EXERCICIS ANUALS ACABATS 

EL 31 DE DESEMBRE DE 2010 i 2009 
(en euros) 

(Deure) Haver (Deure) Haver 

Notes 2.010 2.009 

OPERACIONS CONTINUADES 

Import "et de la xifra de negocis 17 2.543.420,71 2~935.404,24 

Prestacions de serveis 2.543.420,71 2.935.404,24 

Varia_ció d'existencies de productes acabats ¡,en curs de 
fabricació (52.016,29) 117.178¡89 

Aprovisionaments 17 (2.036.611,33) (2.104.287,90) 

Consum de materials consumibles (2.036.611,33) (2.104.287,90) 

Altres ingressos drexplotació 54.600,803,22 53.544.838,10 

Ingressos accessoris j. altres ingressos de gestió corrent 17 5.068.862,87 4.606.518,98 

Subvencions d'explotació incorporad~s al resultat de l'exercici , 18 49.531.940,35 48.938.319,12 

Despeses de personal 17 (38.261.843,76) (39.259.249,10) 
Sous j- salaris (29.908.609,96) (30.773.908,02) 

Carregues socials (8.353.233,80) (8,485.341,08) 
, 

Altres ¡ despeses d' explotació 17 (14.948.610,66) (13.333.1147,59) 

Serv~is exteriors (14.840.289,02) . (13.194.856,11) 

Tributs (57.124,65) (15.301,05) 
Perdües per deteriora,rnent i Variació de provisions per 
operacions comercials 9' (51.196,99) . (123.690,43) 

-

Arnortitza~ió_ de I'irnrnobilitzat 6,7 . (1.406.338,08) (1.376.899,40) 

Irnputaci,ó. de sL:lbvericions d'irnrnobifitzat no financer i 
altres . 13 ;2.84.355,81 234.651,47 

Excessos de provisions 14 57.207,83 -

Deteriorarnent i re"sultat per alineació irnrnobilitzat - 9.500,63 

Deteriorament i perdues - (275,23) 
Resultats per aliena,cions i altres - 9.775,86 
Altres resultats 5.733,63 (64.379,09) 
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 786.10108 702.91025 

Ingressos financers 4.683,27 22.846,20 
De tercers 4.683;27 22.846,20 
Despeses financeres (1.135,18) (7.392,40) 
Per deutes anib tercers (1.135,18) (7.392,40) 

RESULTAT FINANCER. 3.54809 15:45380 

RESULTATABANS O'IJiIIPOSTOS • 789.64917 718.36405 

Impost sobre benefic::is 
RESULTAT DE. L'EXERCICIPROCEDENT D'OPERACIONS 

15 (3Ú28,23) . (623,4p,1'7l 

'CONTINUADES . 755,420,94 94.95188 
RESULTAl' OE L'EXERCICI 755.420,94 94.951,88 

. 

Les.Notes 1",a 20 descrites' en la Me.moria fo'rmeri part integrant del Cómp~e de Perdues' i Guanys al 31 de 
desembre de '2010 

J \ 

4 



, 
<iÍll 

AjOntament* Ambient 
~ ; 

Les notes l' a 20 descrites a la Memoria formen part integrant de 1'Estat de Canvis-en el Patrimoni net de I'exercici 2010 

S 
Empresa certificada en q~alitatlS090Ól, en medí ambi~nt ISO 14001 i en preven<Íó de riscóslaborals OSHAS 18001 

::J c:::::l c:=:J C::J C::J l' .... 1 f'"J c:J' c=l r~:J I -J r~'j ,'-; [: c:::::: 
~ ___ ~_-_-_-~~T-'"~-'~---~~~~ '''_~~'''~_'M''_''_''~~''''~'"'·_"~''--:-·~··· 
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. Ajuntament .~. de Barcelona Medí Ambient 

~ -." -

, INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS 1 JARDINS DE BARCELONA 
.' ,," .' , '.'" . 
ESTATSDE CANVIS EN EL PATRIMONINET CORRESPONENT ALS EXERCICIS ANUALS ACABATS EL 31 DE DESEMBRE DE 2010 1 2009 

" ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CORRESPONEN; A L'EXERCICI ANUAL ACABAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2010 
': ' 

, 
Subvencions, 

: Resultat exercicis Resultat de donacions i 
Patrimoni Reserves anteriors J I'exercic;i Ilegats rebuts TOTAL 

SALDO A L'INICI DE L'EXERCICI 2010 1.613.584,08 55.030,37 1.939.326,82 94.951,88 917.531,21 4.620.424,36 

Total ingressos i despeses reconegudes 2Ú10 - - - 755.420,94 (106.579,15) 648.841,79 

Altres variacions del Patrimoni net - - 94.951,88 (94.951,88) - -
, , ' ". , ' 

755.420 94 " ·SALDOFINAL DE L'EXERCICI 2010 1.613.58408 55.030 37 2.034.278 70 810.952 06 5.269.266 15 
. , 

ESTAT TOTA'L DE CANVIS EN EL PATRIMONI NETCORRESPONENT A L'EXERCICI ANUAL ACABAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2009 

Subvencions, 
. Resultat exercicis Resultat de donacions i 

Patrimoni Reserves anteriors l'exercici Ilegats rebuts TOTAL 

SALDO AL'INId DE L'EXERCICI2009 1.613:584,08 55.030,37 1. 783.095, 72 156.231,10 833.188,05 4.441.129,32 
. 

Total ingressos i des peses reconegudes 2009 - - - 94.951,88 84.343,16 179.295,04 

Alt,es variacions del Patrimoni net - - 156.231,10 (156.231,10) . -
. 

SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2009 L613.584,08 55.030,37 1.939.326,82 94.951,88 917.531,21 4.620.424,36 

, . 
Les notes 1 a 20 descrites' a la Memoria formen part integrantdel'Estat de Canvis en el Patrimoninét de I'exercici 2010 

6 
Empresa Certificada en qualital ISO 9001, en medi amblen! ISO 14001 ¡en prevencióderiscos laborals OSHAS 18001 

._~,.....,~~~~-~~"'~"'~'~'.' .'~'~ ..... ~-.- ." ............. " .. , ... . 
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Ajuntament. de Barcelona 

INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS 1 JARDINS DE BARCELONA 
ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU CORRESPONENT ALS EXERCICIS ANUALS ACABATS EL 31 DE 

L-______ ~--------------~D~E~SEMBREDE2010 12009 

. FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS 
D'EXPLOTACIÓ 

Resultat de I'exercici abans d'impostos 

Ajustaments al resultat 
Amortització de I'immobilitzat (+) 
Vanacrons de provisions (+/-) 
Imputació de 'subvencions (-) 
Resultats per baixes i aliena ció de I'immobilitzat( +) 
Ingressos financers (-) 
Despeses financeres (+) 
Altres ingressos i despeses 

Canvis en el capital corrent 
Existéncies (+/-) 
Deutors i altres comptes a cobrar (+j-) 
Altres actius corrents (+/-) 
Creditors i altres comptes a pagar (+/-) 
Altres actius i passiJ;Js no corrents (+1--) 

Altres fluxos d'efectiu de les activita~s d'explotació 
Pagaments per interessos( -) 
Cobraments ,d_{interessos (+) . 
Pagaments per impost sobre beneficis (-) 

,Fluxos d'efectiu de les activitats, d'explotació 

FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ 
Pagaments d'inversions (-) 

Immobilitzat intangible 
Immobilitzat material 
Inversions gestionades per comptes d'altres ens 
Altres,actius financers 
Cobraments per-desinversions (.+) 
Altres actiLis financers 

Fluxos d'efectiu,de les activitats d'invers-¡ó 

FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE 
FINAN(;AMENT 
Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni 

Subvencions, donacions i lIegats rebuts'-( +) 
Cobraments i pagaments per instruments de passiu 
financer 

Emissió: 
Altres deutes 

Fluxos' d'efectiu de les activit~ts de finan-;ameil.t 

INCREMENT / DISMINUCIÓ NETA [lE L'EFECTIUO 
EQUIVALENTS . 

Efectiu o equivalents..al ¡nie; de I,'exercicj-
Efectlu Q._equivalents al final de J'exercici 

2010 

789.649,17 

1.037.404,13 
1.406.338,08 
(-) 59.730,05 

(-) 284.355,81 

(-) 4.683,27 
1.135,18 

(-) 21.300,00 
(-) 1.044.267,97 

52.016,29 
(-) 3.316.432,64 

119.642,13 
2.208.367,87 

(-) 107.861,62 
(-) 234.817,55 

. (-) 1.135,18 
4.683,27 

(-) 238.365,64 
547.967,78 

(-) 10.789.691,23 
. (-)24.681,99 

{-) 883.579,15 
(-) 9:860.701,85 

(-) 20.728,23 

{o) 10.789.691,23' 

10.117.097,16 

10.117.097,16 

137.942,26 

137.972,26 
10.255.039,42 

13.315;97 
1.242.236,27 
1.255.552,24 

2009 

718.364,05 

1.225.463,56 
1.376.899,40 

98.394,20 
(-) 234.651,47 

275,23' 
(-) 22.846,20 

7.392,40 

(o) 971.879,01 
c-) 117.178,89 

6.725.984,81 
(-) 38.491,92 

552.722,72 
(-) 8.094.915,73 

(-) 65,158,55 
(-) 7.392,40 

22.846,20 
( -) 80.612,35 
906.790,05 

(_) 10.159.647,00 
(-) 10.680,78 

(-) 781.572,02 
(-) 9.367.396,20 

63,11 
63,11 

(-) 10.159.583,89 

9.162,373,09 

9.162.373,09 

172.687,00 

172.687,00 
9,335.060,09 

82:266,25 
1. 159.970,02 
1.242.236,27 

Les notes 1 a 20 deserites a la. M'emoria formen ¡iart integrant' del'Estat de Fluxes d'efectiu de 
l'exer:ciCi 2010 

Pares i ]ardins 

Ef11presa .eertlficada en qualilat ISO 9001, ~n me<iiambientlS0140Ql ¡en prevenei6de riscos laborals.OSHAS 18001 
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Ajuntament .*,. de Barcelona Medi Ambient 
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MEMORIA ANUAL DE L'EXERCICI 2010 

Nota 1- ACTIVITAT DE L'EMPRESA 

1.1 - PARCS 1 JARDINS DE BARCELONA, INSTITUT MUNICIPAL (en 
endavant també l' INSTITUT) és un ens públic empresarial local, 
constituIt per l' AJUNTAMENT DE BARCELONA, amb patrimoni adscrit pel 
mateix i personalitat jurídica propia, Per aquest fet rep de l'Ajuntament de 
Barcelona el finan¡;ament necessari per dura terme la sev¡¡ activitat. 

El seu domicili social es a 08014 Barcelona, carrer Tarragona, 173 (NIF: 
P5801914B), 

1.2 - Es regeix pels seus Estatuts, ¡;¡provats per acord del Consell Plenari de l' 
AJUNTAMENT DE BARCELONA de data 29 de maig de 1992 i modificatspel 

. acord del Pie de l'Ajuntament de Barcelona de 14 d'octubre del 2005, 

1.3 - L'activitat de l' INSTITUT s'adre¡;a a les següents finalitats: 

a) La. conserva ció i millora deis pares, jardins, així com deis terrenys 
forestals que Ii siguin expressament adscrits, totsells de titularitat 
municipal, en tota .. I'extensió del seu contingut, tant vegetal com 
d'infraestructures relatives al verd, així com el mobiliari urbai jocsinfantils 
que es trbbin en els referits indrets, 

b) La conservació i millora de I'arbrat viari, jardineres i espais verds de la 
via pública, a.ixí com el manteniment de les seves instaHacions . i 
infraestructures, 

e) La creació de nous espais enjardinats: 

d) La coordinació de la gestió integral del litoral de Barcelona, 

e) La producció de plantes als.vivers municipals i la conservació o custodia 
de I'arbrat qUe es trobi als vivers, 

f) L'assessorament i formació sobre disciplines relatives a la jardineria, el 
medi ambient i. la gestió d'espais verds, . 

g) L'atorgament de permisos, lIicencies ~ concessions per lautilització de 
les zones gestionades per l'Entitat. 

h) L'ornamentació 'd'actes públics ctel'Ajuntament de Barcelona ( clients 
, institucionals, 

i) La prúmodó del verd urbái de la millora.del medi ambient,·, 

I 
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j) L'emissió d'informes preceptius i control de qualitat de tots els projectes 
urbans en alió que fa referencia a ·zones verdes Vo arbrat, així com la 
tramitació i gestió deis acords de compensació sobre les afectacions de 
verd, amb les seves instal·lacions i infraestructures, com el mobiliari urba i 
els jocs infantils, de conformitat amb les Ordenances Municipals. 

k) La realització de serveis i obres de jardineria. 

1) Qualssevol altres relacionades amb lesanteriors i amb les se ves funcions 
que l'Ajuntament li pugui assignar. 

1.4 - Órgans de govern 

Els órgan,s de govern i de gestió de l' INSTITUT són: 

a) El Consell d'Administració .. 

b) El/la President/a i el/laVicepresident/a. 

c) El/la Gereilt. 

1.5 ~_§!IJPc:le societats 

L' INSTITUT pertany al grup consolidat encapc:;alat perl'Ajuntament de 
Barcelona, amb domicJli a la Plac:;a Sarit Jaume, 1. 

1.6 - Moneda fUncional 

Excepte indicació contraria, la moneda funcional utilitzada en els presents 
comptes anuals és I'euro, 'amb decimals .. 

Nota 2 - BASES DE PRESENTACIÓ 

2.1 - Imatge fidel 

Els comptes anuals adjunts s'han' preparat a partir deis registres 
comptables de li INSTITUT i es presenten d'acord amb la legislació 
mercantil vigent i ámb les normes iprinc:ipis establerts en el Pla General de 
Comptabilitat aprovat pel R.D. 1514/2007, id,'acord .amb les succéssives 
modificacions en .el seu cas, amb I'objecte de mostrar laimatge fidel del 
patrimoni, de la situació financera, deis resultats .de les seves operaciohs, 
deis canvis ,en el patrimoni net aixícom de la veracitat. deis' fluxos 

. incorporats enl'estat de fluxos d'efectiLÍ. 

.. Aquests comptes anuals se sotmétran a I'aprovació de l'Ajuntaméht de 
, Barq:!lona, i. s'estima que seran aprovats sense célP modificació .. 

;,' , - - .' . \ 
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2.2 - Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa 

La preparació deis comptes anuals requereixen la realització per la Direcció 
de l' INSTITUT de determinades estimacions comptables i la consideració 
de determinats elements de judici. Aquests s'avaluen contínuament i es 
fonamenten en I'experiencia histórica i altres factors, incioent les 
expectatives de successos futurs, que s'han considerat raonables d'acord 
amb les circumstilncies. 

Si bé les estimacions considerades s'han realitzat sobre la millor informació 
disponible a la data de formulació deis presents comptes anuals, qualsevol 
modificació en el futur d'aquestes estimacions s'aplicaria de forma 
prospectiva des d'aquell' moment, reconeixent I'efecte, delcanvi en 
I'estimació realitzada en el compte de perdues i guanys de I'exercici en 
qüestió. 

Les principals estimacions i judicis considerats en els comptes anuals son 
les següents: 

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

• Valors raonables deis instrumerítsfinancers (notes 4.5 i 4.7). 

• Estimadó de la provisió per impostos (nota 4,8). 

• Provisionsi contingencies (nota 4.10). 

actius 

2.3 - Comparabilitat de la informació 

Els comptes anuals deis exercicis 2010 i 200Q s'han formulat d'acord amb I'estructura 
establerta en el Pla General de Comptabilitat, haverít seguit en la seva elabora ció 
I'aplicació de criteris uniformes de valoració, agrupació, classificació i unitats 
,monefaries, de manera que la informació presentada és hómogenia i comparable. 

Nota 3 - DIsTRIBUCIÓ DE RESULTATS 

La proposta de distribució del resultat de I'exercici 2010 ,formulada pel Consell 
Administració de l' INSTITUT i que haurade ratificar l' AJUNTAMENT DE 
BARCELONA es la segOent: 

Base de repartiment: 
Benefici de I'exercici 

Distribució: 
, Ronianent 

201Ó' 

755.420,94 ' 

755.420,94 
755.420,94 

'Pares i]ardirís 

'Empresacertif!cadaen qualitat 1509001, en l11edí,ambíent.ISO 140.01 ¡en preventíóde ,iscos,lpborals OSHAS 18001 
- '~ • ,"_, I ' . . 
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Nota 4- NORMES DE REGISTRE 1 VALORACIÓ 

Les principals normes de valoració utilitzades per " INSTITUT en I'elaboració deis 
seus Comptes Anuals per a I'exercici 2010, han estat les següents: 

4.1 - Immobilitzat intangible 

L'immobilitzat intangible es troba valorat a preu d'adquisició, dedu"ida I'amortització 
acumulada i les perdues pel deteriorament de valor. 

Aplicacions informatiques 

Correspon al valor de les aplicacions adquirides a tercers. S'amortitzen .Iinealment en un 
període de quatre anys, lIevat les adquirides amb anterioritat a n de gener de 2007, que 
són objecte d'arnortització en un període de cinc anys. Les des peses de manteniment de 
les apliéacionsinformatiques es porten a despeses en el moment en que es produeixen. 

4.2 - . Immobilitzat material 

L'immobilitzat material es troba valorat a preu d'adquisició, dedu"ida I'amortització 
aCumulada i les perdues per deteriorament de· valor. 

Les reparacions que no signifiquin una ampliació. de la capacitat productiva o un 
allargament de la vida útil i les despeses de manteniment sóncarregades directament 
al compte de' perdues i guanys. Els costos d' ampliació, rnodernització o millora que 
donen lIoc a un augmentde la durada del bé o a un increment de la seva capacitat 

. 'prdductiva són capitalitzats com.a més valor del bé. 

Les despeses financeres directament atribu"ibles al'adquisició o construcció d'elements 
de I'immobilitzatque necessiten un període de temps superior a un any Per estar en 
condicionsd'ús s'incorporen al seu cost fins que es troben en condicions de 
funcionament. 

Les amortitzacions es doten.pér aplicació, sobre el cost d'adquisició, deis percentatges 
que resulten de considerar les següents vides útils: . 

Elernents adquirits fins Elements adquirits a 
al 31 de desembre del partirde 1'1 de gener 

.' t 2006 del 2007 
.Cons ruccions 33 33 
'Xarxa de reg 10 10 
Insta r·lacions ·tecniques i 10 8 
maquinaria 
Elements de transport . 10. 5 
Altr<!s instal·lacions, utillatge i 8 6 . 

. 
mobiliari 

. Equips informatics 5 4 
Jocs infá~tils 5 5 

'.' 
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Per a la realització de la seva activitat l' INSTITUT utilitza actius no generadors de 
fluxos d'efectiu, Tal i com es descriu a l'Ordre EHA/733/Z010 de 25 de man;, per la 
qual s'aproven aspectes comptables d'empreses públiques que operen en 
determinades circumstimcies, els actius no generadors de fluxos d'efectiu SófÍ aquells 
que s'utilitzen no amb I'objecte d'obtenir un benefici o rendiment economic, sinó per 
I'obtenció de fluxos economics socials que benefidin a la col·lectivitat per mitja del 
potencial servei o utilitat pública, a canvi d'un preu fixat directa o indirectament per 
l'Administració Pública com a conseqüimcia dél caracter estrategic o d'utilitat pública 
de I'activitat que desenvolupa, 

Al tancament de I'exercici l' INSTITUT avalua el deteriorament de valor deis 
diferents actius no generadors de fluxos d'efectiu, estimant el valor recuperable 
d'aquests actius, que és el major entre el seu valor raonable i el seu valor en ús, 
entenent coma valor en ús el costde reposició depreciat. Si el valor recuperable és 
inferior al valor net comptable es dotara la corresponent provisió per deteriorament de 
valor amb carrec al compte de perdues i guanys .. 

En I'avaluació del deteriorament del valor deis actius de l' INSTITUT s'ha considerat 
¡'existencia .d'un.a única Unitat Generadora d'Efectiu (UGE) vinculada a I'activitat de 
jardineria, 

4.3 - Inversions gestionadesper compte d'altres Ens 

Les inversions gestionades per compte dialtres Ens,' les quals corresponen a 
actuacions encarregades per diferents Ens que integren el grup de l' AJUNTAMENT DE 
BARCELONA, es valoren al preu d'adquisició o cost de producció del treball en curs 
realitzat que inclou les despeses i costos éspécífics'de cada obra enca'rregada. D'acord' 
amb la Resolució aprovada per l'Ajuntament de Barcelona de 18 de juny de ZÓ08, l' 
INSTITUT registra transitoriament les subventions de capital rebudes per dur a 
terme les actuacions esmentades dins I'epígraf "Subvencions, donacioris i. IIegats 
rebuts" del patrimoni net del balan~ de situació, fins que es re,alit;¡:a el lliurament a.ls 
En·s.Aquesta reversió es realitza periodicament en el transcurs de I'exercid. 

4.4 - Arrendaments 

Els arrendaments en els que I'arrendador conserva una part. important deis riscos i 
beneficis derivats de la titularitat es classifiquen corn arrendaments operatius, Els 
pagaments en cOncepte d'arrendament operatiu (netsde qualsevol incentiu' rebut de 
I'arrendador) es carreguen al compte de perdues iguanys de I.'exercici en que es 
meriten sobre una base lineal durant el periode d'arrendament. 

Quan els actius són arrendats sota artendament operatiu, I'actiu 's'inclou al balan~ 
d'acord arnb la seva naturalesa. Els ingressos derivats,·cje I'arrendameilt es reconeixen 
de fo(ma lineal durant el termini de I'arrendament.· 

Quan els actius són arrend.ats mitjan~ant arrendamentfinancer, el valor actual deis 
pagarnents pero arrendament desco'mptats al tipus d'interes implícit del contracte es 
reconeixcom una partida a cobrar. La diferellcia entre 1,' import brut a Cobrar i el valor 
actual de I'esrnentatimport, corresponent' a interessos no m~ritafs,s'imputa al 

Pares i Jardins 
Empresacertilicapa en qualitat IS09001, en'm~dí ambienllSO 14001 ¡ en preven';¡ó de riscos laborals OSHAS 18001 
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compte de perdues i guanys de I'exercici en que aquests interessos es meriten, 
d'acoró amb el metode el tipus d'interes efectiu. 

4.5 - Actius financers 

L' INSTITUT fixa la categoria deis seus actius financers en el moment del seu 
reconeixement inicial i revisa la mateixa 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. 

Es classifiquen com a corrents els actius ftnancers amb vencimen't igualo inferior a un 
any, i com no corrents si el seu venciment es superior aun any. 

Els actius financers es donen de baixa en el balan~ de (' INSTITUT quan s'han 
extingit o s'han cedit la totalitat deis drets contractuals sobre fluxos d'efectiu de I'actiu 
financer, essent 'necessari que s'hagin traspassat substancialment tots els' riscos i 
beneficis inherents a la propietat de I'actiu. 

Elsactius financers de l' INSTITUT eS classifiquen com a Préstecs i comptes a cobrar 

Els préstecs i partides a cobrar es valoren inicialment pel seu valor raonable, que, 
Iievatque hi hagi alguna evidencia en -contra, correspCin al preu de la transacció.En 
posteriors valoracions es valoren a cost amortitzat, comptabílitzant elsinteressos 

'merltats en el compte de perduesi guanys aplicant el metode del tipus d'interes 
efectiu, amb excepció deis préstecs i partides a cobrar amb venciment no superior ,a 
un a'ny que es continuen valorant pel seu, valor raonable. 

Quan hi ha dubtés raonables sobre la recuperabilitat en quanties i veneiments deis 
saldos deis" comptes que esta 1'1 classificats en laqltegoria de préstecs i comptes a 
cobrar, (' INSTITUT, realitza la corresponent correcdó del valor perdeteriorament 
amb cam~c al compte deperdues i guanys de I'exercici en que el deteriorament s'ha 
posat de manifest., Les reversions dé les, perdues per deteriorament previament 
registrades, en, cas de produircse, es reconeixen en el compte de perdues' i guanysde 
I'exercici en que el deteriorament s'ha eHminat o,redu"it. 

Els deutors per operacions comercials i altres comptes a cobrar són objecte de 
correcció valorativa després d'analitzar cada cas de manera individualitzada. 

Els instruments financers qUe (' INSTITUT Classifica en aquesta categoria són els ' 
següerits: 

• Comptes ,a cobrar per operacjons comerCi,als corresponents als saldos de 
clientsid'empreses del grup'i associades per prestacionsdeserveis. 
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• Comptes a cobrar per operacions no comercials. S'inclouen basicament, 
saldos amb personal. 

• Diposits i fiances lIiurats a lIarg termini: figuren registrats a I'epígraf 
d'inversions financeres a Ilarg termini. Estan valorats pel seu valor 
nominal, ates que I'efecte de no actualitzar els fluxos d'efectiu no és 
significatiu. 

4.6 - Existencies 

Les existencies de l' INSTITUT es composen basicament de : . ' 

, - Arbustos i plantes destinqdes a I'equipamentvegetal 
- Arbres 
- Plantes d'ornamentació 

Les existencies figuren valorades al seu preu de venda menys el marge de mercat o al 
cost de producció estimat. En el suposit que el valor de m'ercat de les existencies sigui 
inferior alpreu d'adquisició o al cost de producció estimat es dota el deteriorament 
corresponent. 

4.7 - 'Passius financers 

L' INSTITUT fixa la categoria deis seus passiús financers en el moment del seu 
reconeixement inicial i revisq 'la mateixa a cada da,ta detancament, en base a les 
decisions adoptades per la Direcció. Aquesta c1assificació depen de lafinalitat per les 
quals aquests passius han estat formalitzats. 

Es classifiquen com a corrents els passius financersamb venciment igualo inferior a' 
un any, i com no corrents si el seu venciment es superior a un any. 

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

l.' INSTITOT classifica la totalitat deis seus passius financers en la categoria dé debits 
,i partides a pagar. Es valoren inicialment pel seu valor raonable, ,que, Ilevat ,que hi 
hagi alguna evidencia en contra, correspon .al preu de la, transacció. En posteriors' 
valorabons es valoraran aC9st amortittat, comptabilitzantéls interessos meritats en 
él compté ge perdues iguanys aplicant élmetode del tipus d'interes efectiu, amb 
excepció deis debitsi partides a pagar af!1b venciment no superior a Un any que es,' 
continuen valorant pel .seu valor raonable quan I'efecte de no actualitzar els fluxos 
d'efectiu no sigui significatiu. ., , , , ' , 

Pares i Jardins 
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Els instruments financers que l' INSTITUT classifica en aquesta categoria són els 
següents: 

• . Diposits i fiances rebuts a Ilarg termini: figuren registrats a I'epígraf 
de deutes a lIarg termini, altres passius financers. Estan valorat pel 
seu valor nominal, ates que I'efecte de no actualització de fluxos 
d'efectiu no es significatiu. 

• Proveidors d'immobilitzat. 

• Debits per operacions comercials corresponents als saldos creditors 
per prestacions de serveis i proveidors empreses del grup i 
associades. 

• Debits per operacions no comercials.S'inclouen, entre d'altres, saldos 
amb iJersonal, etc. 

4.8 - Impost sobre ben~ficis 

D'acord amb I'apartat 2 de Yarticle 34 del Reial Decret Legislatiu 4/ 2004, de 5 de 
man;, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l' Impost sobre Societats, els Ens 
Públics Empresarials Locals disposaran d'una bbnificació del 99%· de la part de la 
quotaíntegra deles rendes que procedeixin deis serveis compresos al'apartat 2 de 
I'article 25 d.e la Uei 7/1985de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Regim Lotal. 

La des pesa per Impost sobre beneficisde I'exercici es. calcula en funció del resultat de 
I'exercici abans d'impostos, augmentat o disminuTt, segons' s'escaigui, per les 
diferencies permanents amb el.resultat fiscal, entenent aquest comlabase imposable. 
de l' .esmentat im.post, i minorat per les bonificacions i deduccions'en la quota. 

La despesa(ingrés) per impost sobre beneficis és l' import que, per aquest concepte, 
es meritaen I'exercici i que compren tant la despesa (íngrés) per impost corrent com 
per impost diferit. 

Tant la despesa (ingrés) per impost corrent com diferit es registra al compte de 
perdues i guanys tenint en compte 'I'aplicació deis beneficis fiscals indicats 
anteriormélnt. 'No obstant, es recbneix en el patrimoni netl'efecte impositiu relacionat 

'\ amb partides que es registrendirectament en el patrimoni neto 

. <-,. 
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Els actius j passius per impost corrent es valoraran pe;' les quantitats .que s'espera 
pagar o recUPerar de les autoritats fiscals, d'acord amb la normativa vigent o 
aprovada i pendent de publicació ala data de tancament del'exercici. 

Els impostos diferits es calculen, d'acord amb el metode del· passiu, sobre les 
diferencies tempor2uiies que sorgeixen e.ntre les bases fiscals deis actius ¡ passius i els 
seus valors en .lIibres. L' impost diferit .es determina aplicant la normativa! els tipus 
impositiUs aprovatso a punt d'.i'provar -se a la data del balan<; i que s'esiJera aplicar 
quan elcort!,!sponent actiu per impost diferit es re.alitzi o el passiu per impost diferit es 
liquidi . 

':r . .Pan:Si ]ardin,g . 
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Els actius per impostos diferits es reconeixen en la mesura en que resulti probable que 
es vagi a disposar de guanys fiscals futurs amb les que poder compensar les 
diferencies temporals o bé existeixin passius per impostos diferits, amb el límit 
d'aquests últims, comptabilitzats amb el mateix termini de reversió. 

4.9 - Transferencies corrents i de capital 

a) Les activitats desenvolupades per l' INSTITUT corresponen, fonamentalment, 
a la prestació de serveis públics en I'ambit competellcial de l'Ajuntament de 
Barcelona, mitjane;ant gestió directaper delegació de l'Ajuntament de 
Barcelona, d'acord amb alió previst per la legisla<:ió vigent (Ley Reguladorilde 
las Bases de Régimen local y Reglamento de Obras, Actividades y ServiCios de 
los Entes Locales). Per a la prestació deis serveis públics, en I'ambit de 
competenCies de l'Ajuntament de Barcelona, l' INSTITUT rep d'aquest el 
ftnane;ament, el qual es reflecteix a 'I'epígraf d'Ingressos "Subvencions 
d'explotaCió incorporades al resuJtat de I'exercici", del compte de perdues i 
guanys. 

Aque$ta transferencia corrent pressupostaria, que es considera no reintegrable, 
esta fixada tenint en compte els supósits d'equilibri pressupostari previst a la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

A aquests efectes, una transferencia es considera no reintegrablequan existeix 
un acord individualitzat de concessió i s'han complert tote,s les condicions 
establertes pe!' a la seva concessió i no existeixen dubtes raonables de que es 
cobrara. ' 

b) Les subvencions no reintegrables relaCionades amb i'adquisició de 
'I'immobilitzat material s'imputen com a ingressos de I'exercici én proporció a 
I'amortització deis corresponents actius o, en el seu cas, quanes produeixi la 
venda,correcció valorativa perdeteriorament ci baixa en balane;. 

e) Altancament de cada exercici económic, les transferencies corrents i de capital 
que estan pendents d'aplicació es reflecteixen com a Periodificacions el curt 
termini en el passiudel balane; de situació. En el supósit que no es 
materialitzin,poden ésser, exigides pels ens que les van atorgar. 

d) D'altra banda, les subvencions no reintegrables relacionades amb des peses-
, especifiques es reconeixen en el compte de perdues i guanys en el mate ix 

exercici en que es meriten les corresponents'despeses. 

4.10 - Provisions i contingencies 

L' INSTITUT 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 per a l' INSTITUTi I'import es pot estimar 
de manera fiable. 

Pares i Jardins 
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Les provisions es valoraran 'd'acorcf amb la informació disponible, pel valor actual de la 
millor estimació possible de l' 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. ' 

\ 

4.11 - Ingressos i des peses 

Amb criteri general els ingressos i des peses s'enregistren atenent el principi del 
meritament i el de correlació d'ingressos i despeses, independentment del moment en 
que són. cobrats o pagats. ' 

Els ingressos es registrenpel valor raonable de la contraprestació rebuda oa rebre, i' 
representen els imports a cobrar pels béns lliurats i els serveis prestats en el marc 
ordinari de la seva activitat, deduint els descomptes, l' impost .sobre el valor afegit i 
altres impostos relacionats amb ,Iesvendes. 

Els ingressos per prestacions de serveis es reconeixen quan compleixen els següents 
requisits: 

• L' import deis ingressos es pot valorar amb fiabilitat. 

• L' INSTITUT rep els beneficis o rendiments económics derivats de la 
transacció. ' 

• El graú de la transacció pot ser val.orat amb fiabilitat. 

.• Els costos incorreguts en la prestació, així com els que queden per 
incórrer fins·a completar-la poden ser valorats amb fiabilitat. 

La tipologia deis ingressos per prestacions de serveís de l' INSTITUT, ques'han 
reconegut seguint els criteris anteriorment esmentats, són els'següents: 

• Treballs de jardineria realitzats pera altres empreses. 
• Ornamentacions 
• Cursos de fbrmació a afeccionats i reciclatge pr()fessional 
• Esponsoritzacions i patrocinis 
• Assessoraments i projectes 
• Concessions 
• Llicencies d'ocupació 
• Entrades al Parc del Laberint 
• Permisos per filmacions 
• Afectacions i guals 

4.12 - Medi ambient 

Les des peses . derivades de les actwicionsempresarials que tenen per objecte la 
protecció i millora del medi ambient es comptabilitzen, si escau, com a despeses de 
I'exercici en- que s'incorren. No obstant' aixó, si suposen inversions com a, 
conseqüencia d'actuacions per minimitzar l' impacte o la protecció i milloradel medi 
ambient, es comptabilitzencom a major valor de I'immobilitzat(veure Nota 19). 
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4.13 - Prestacions als treballadors 

Durant I'exercici 2009, en 'base a I'article 42 del conveni col·lectiu i a la normativa 
vigent en materia de pensions l' INSTITUT va procedir a exterioritzar, mitjan~ant una . 
pólissa d'assegurances cdl·lectiva, els compromisosamb el seu personal, de tal 
manera que al tancament de I'exercici ,2009 els pagaments d'aquests compromisos 
van ser assumits per la companyia d'assegurances adjudicataria de l' esmentada 
pólissa. 

Tenen la consideració de retribucions a lIarg termini de presta ció definida 

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

Col·lectiu beneficiari 308 

Tipus d'interes tecnic 4,42% anual durant els 
360 primers mesos i 
2,42% per a ia resta de la 
d u rada del contracte 

Prima única 7.515.774,86 euros 

L'INSTITUTva materialitzar I'externalització d'aquest import en un únic pagament, 
en I'exercici 2009. 

Atenent a les característiques de la pólissa subscrita, no s'estimen riscos per a 
I'INSTITUT, ates que aquests, lIevat que es modifiquin les prestacions, són assumits 
per la companyia d'assegurances. A la data de formulació deis present comptes anuals 
no s'ha produ'it cap fet que modifiqui, d'acord amb 'les clausules de la pólissa, les 
prestacions. 

4.14 - Transaccions entre parts vinculades 

Amb caracter general, les operacions amb empreses vinculades es comptabilitzen en 
el seu moment inicial pel seu valor raonable. Si el preu fixat difereix. del seu valor 
raonable, la diferencia es registre atenent a la realitat económica de I'operació. La 
valoració posterior es realitza d'acord amb el previst a la normativa corresponent. 

Pares i Jardins 

Empresa certificada en qualilat ISO 9001. en medi amblen! ISO 14001 ion prevenció dniscos laborals OSHAS 18001 



19 

<.ill? 
Ajuntament~. de Barcelona 

Nota 5 - GESTIÓ DEL RISC FINANCER 

Les activitats de " INSTITUT es troben exposades a diversos riscos financers: risc de 
cn3dit, risc de tipus d'interes i risc de liquiditat. 

La gestió del rise financer va a carrec de la Direcció financera de " INSTITUT. 

a) 'Risc de credit 

El risede cree:Jjt es troba a I'efectiu i a equivalents de I'efectiu, així com de deutors 
comercials o d"altres deutes,indoent comptes pendents de cobrament i transaccions 
compromeses. 

En re!atió amb els deutorscomercials, " INSTITUT avalua la qualitat creditícia deis 
dients, considerant la seva posieió financera, I'experiencia passada i altres factors.Els 
Jímits individuals de credit s'estableixen enfunció de. criteris interns, 

b) Risc de tipus d'interes 

El [isc de tipus d'interes apareix amb el recursos aliens no corrents. 

L'obtenció de recursos aliens s'ha contractata tipusd'interes fix. 

e) Risc de liquiditat 

L' INSTITUT realitza una gestió prudent del risc de liquiditatque implica la 
disponibilitat de financ;ament suficient per unimport suficient mitjanc;ant facilitats de 
credit, tant del p'ropi Grup al qual pertany, com, en el seu cas, d'entitats financeres. 

La Direcció realitza un seguiment de I.es previsions de reserva de liquiditat de " 
INSTITUT en base als fluxos d'efectiu esperats. 

Nota 6- IMMOBILITZAT INTANGIBLE 

6.1 - El detall i movi~ents' registrats pels comptes que integren I'epígraf de 
I'immobilitzat intangible durant els exercicis 2010 i 2009 es sintetitzen en . 
els quadres resumque s'acompanyen a continuació: . 
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. -

Per a I'exercici 2010 

COST ACTIVAT 

Saldo a 01.01.2010 
Addicions· 
Saldo a 31.12.2010 

AMORTITZACIÓ ACUMULADA 

Saldo a 01.01.2010 
Dotacióa I'amortització de I'exercici 
Saldo a 31.12.2010 

VALOR NET COMPTABLE A 31.12.2010 

Per a l' exercici 2009 

COST ACTIVAT 

Saldo a 01.01.2009 
Addicions' 
Saldo a 31.12.2009 

AMORTITZACIÓ ACUMULADA 

Saldo a 01.01.2009 
Dotació a I'amortització de I'exercici 
Saldo a 31.12.2009 

VALOR NET COMPTABLE A 31.12.2009 

Aplicacions 
informatiques 

335.448,98 
59.959,12 

395.408,10 

(~) 242.()45,()4 
(-) 49.837,8() 

(-) 292.483,50 

102.924,()0 

Aplicacions 
informa tiques 

324. 7()8,20 . 
1O.()80,78 

335.448,98 

(-)193.596,51 
(-) 49.049,13 

(-) 242.645,64 

92.803,34 

6.2 - Les addicions -de I'exércici corresponen per una banda a I'adquisició de 
JlicemCies per a programes informatics i .p¡:!r I'altra al disseny i implementació 
d'aplicatius informatics. 

6.3 - Les aplicacions informatiques totalment amortitzades i en ús a 
31.12.2010, suposen un totalde 155.256,52 euros, (107.785,98 euros a 
31.12.2009). 

6.4 - Es política de l' INSTITUT contractar totes les pólisses d'assegurances que 
s'estimen necessaries per donar cobertura. als possibles riscos que 
poguessin afectar·als elements d'immobilitzat intangible. 
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Nota 7 - IMMOBILITZAT MATERIAL 

7.1 - El detall i moviments registrats pels comptes que integren I'epígraf de 
I'immobilitzat material durant els exercicis 2010 i 2009 es sintetitzen en els 
quadres resum que s'acompanyen a continuació: 

Per a I'exercici 20:1,0 

COST ACTIVAT 

Saldo a 1.1.2010 
Addicions 
Baixes 
Saldo a 31.12.2010 

AMORTIT;¡¡:ACIÓ ACUMULADA 

Saldo a 1.1.2010 
Dotació a "a-mortització de I'exercici 
Baixes 
Saldo a 31.12.2010 

·CORRECCIONS DE VALORPER 
DETERIORAMENT 

Saldo a 1.1.2010 
Addicions / (-) Baixes 
Saldo a 31.12.2010 

VALOR NET COMPTABLE A . 
31.12.2010 

Per a l' exercici 2009 

COST ACTIVAT . 

Saldo a 1.1.2009 
AddiCions 
Baixes 
Saldo a 31.12.2009 

AMORTITZACIÓ ACUMULADA 

Sáldo a 1.1.2009 
Dotació a I'amortització de J'exe'rcici 
Baixes 

aldoa 31.12.2009. 

CORRECCIONS DE VALOR PER 
DETERIORAMENT 

Saldo a 1.1.2009 
Baixes 
Saldo a. 31.12.2009 

VALOR NET COMPTABLE A 
31.12.2009 

Instal·lacions 
Terrenys ¡ tecniques i altre 

construccions immobilitzat material Total 

394.085,24 

394.085,24 

(-) 157.569,95 
(-)7.095,44 

(-)164.665,39 

(-) 102.206,59 

(-) 102.206,59 

127.213,26 

16.528.059,14 
615.573,06 

(-)59.642,28 
17.083.989,92 

(-) 10.398.423,28 
(-)1.349.404, 78 

59.642,28 
(-)11.688.185,78 

(:) 70.427,49 

(-)70.427,49 

5.325.376,65 

Instal·lacions 
Terrenys i tecniques ¡,altre 

construccions . im_mobilitzat material 

394.085,24 

394.085,24 

(-) 150.474,51 
(-) 7.095,44 

(-) 157.569,95 

(-) 102.206,59 

(-) 102.206,59 

134.308,70 

16.784.072,90 . 
650.601,22 

(-) 906.614,98 
16.528.059,14 

(-) 9.889.10.3,08 
(-) 1.320.754,83 

811.434,63 
(-) 10.398.423,28 

(-) 165.332,61 
94.905,12 

(-) 70.427,49 

6.059.208,37 

·16.922.144,38 
615.573,06 

(-)59.642,28 
'17.478.075,16 

(-) 10.555.993,23 
(-)1.356.500,22 

59.642,28 
(-)11.852.851,17 

(-) 172.634,08 

(-)172.634,08 

5.452.589,91 

Total 

17.178.158,14 
650.601,22 

(-) 906.614,98 
16.922.144,38 

(;) 10.039.577,59 
(-) 1.327.850,27· 

811.434,63 
(-) 10.555.993,23 

(-) 267.539,20 
94.905,12 

(-) 172.634,08 

6.193.517,07 
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7.2 ~Les addicions de I'exercici 2010 inclouen principalment: 

a)' 

b) 

e) 

d) 

e) 

f) 

g) 

Construcció i instal·lació d'una guingueta al Parc del Poble Nou. 

'Instal·lació de noves tanques a diversos parcsde la ciutat. 

Instal'lació de novesxarxes de reg a diversos parcs i jardins de la 
ciutat. 

Adquisició d'un. carretó elevador. 

Adquisició de set camionetes amb caixa bolquet i motor bifuel. 

Maquinaria diversa per almanteniment de la jardiheria. 

Diversos ordinadors, 
( 

7.3 - L'import deis elements de I'immobilitzat materialtotalmeht amortitzats i en 
ÚS a 3L12.2blOi a.31.12.2009 és detalla a continuació: 

Instal·lacions tecniques i altre 
immobilitzat material 

2010 2009 

5.933.734,46 5.134.145,65 

5.933.734,46 5.134.145,65 

, 7.4 - Les subvencions rebudes relacionades ambl'ir'nmobilitzat material, així com 
els actius relacionats es mostren a continuació: 

Subvencions 
pelÍdents úaspas Cost deIs actius 

Subvencions rebudes (1) relacionats 

• Exercici 2005 110.509,19 16.453,79 109.289,77 
• Exerciti 2006 448.349,80 264.848,69 515.064,17 
• Exercici 2007 .. 548.131,98 227.839,06 548.131,98 ' 

. • Exercici 2008 334.238,22 205.732,24 334.238,22 
• Exercici, 2009 333.841,70 272.145,44 333.841,70 
• E)(ercici 2010 153.399,89 151.266,57 153.399,89 

1.928.470,78 . 1.138.285,79 1.993.965,73 

(1) Sense considerarl'ef~cte impositiu 

Valor' net 
comptable deis 

actius 

15.885,90 
317.631,01 
227.839,00 
205.732,24 
272.145,44 
151.266,57 

1.190.500,22 

, 7.5 - Es política de I'INSTITUT contractar totes les polisses d'assegurances que 
s'estimen necessaries per donar cobertura als possibles riscos qLJe 
poguessin afectar als elements d'immobilitzat. 
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7.6 - El cost brut activat en concepte de terrenys i immobles a 31 de desembre de 
2010 i 2009 té el següent detall: ' . 

• Pavimentació del Viver de Tres Pins 
• Can Mestres 
• Hivernacle del Pare de la Ciutadella 
• Local CI Mollerussa 

132.528,13 
25.242,49 

1~3.350,93 

82.963,69 
394.085,24 

7.7 - Durant I'exercici 2010 i per I'acord del Consell d'Administradó de data 25 de 
marc; de 2010 s'ha procedit a donar de baixa determinats camions per a la 
sevaposterior entrega a Barcelona Solidaria. Aquests vehicles estaven 
totalment amortitzats. 

, 
7.8 - Deterioramenfd'elements ,de I'immobilitzat material 

•. L'INSTITUT agrupa la totalitat deis seus actius no generadors de fluxos d'efectiu 
en unitats d'explotació o servei,com a actius destinats al manteniment deis I - i 

espais verds i platges de la ciutat. 

a) La naturalesa i correccionsvaloratives realitzades perl'INSTITUTdels actius o 
unitats d'explotació o serveis no generadors de fluxos d'efectiu son les 
següents: 

Correccions del 
, Cos! Amortització Valor per 

Concep!e d:adquisició Acumulada Deterioramen! 
Hivernacle 240.474,07 118,665.43' 121.808,64 
Vehicles i. 
Maquinária 126.445,96 75,620.52 50.825,44 

1 TOTAL 366,920,031 194,285,951 172,634,081 

b) L'importrecuperable d'aquests béns és de zeroeuros. 

\Nota 8 - INVERSIONS GESTIONAD~S PER COMPTE .o' AL TRES ENS 

23 

El present epígraf recull les inversions, basicament en projectes d'enjardinament, 
realitzades per I'INSTITUT per compte de I'AJUNTAMENT' DE BARCELONA. Els 
moviments presentats durant els exercicis 2010 i 2009 ha estat el següent: 

2010 2009 

saldo inicial de I'exercici 

Augments 9.290.948,21 8.807.231,39 
Lliurament d'obres finalitzades 
(Nota 13) (-) 9.290.948,21 (e) 8.807.231,39 

Saldo final de I'éxercici 
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Les obres realit¡>;ades han estat finan~ad5'!s mitjan~ant transferencies de capital de 
I'AJUNTAMENT DE BARCELONA (veure Nota 13.1). 

Nota 9 - ACTIUS FINANCERS 

9.1 - Categories d'actius financers 

El valor en llibres de cadascuna de les categories d'actius financers es detalla en el 
quadre següent: 

Categories 

Préstecs i partides a 
cobrar 

Categories 

2010 

ACTIUS FINANCERSALLARG 
TERMINI, 

CREDITS 1 TOTAL 
ALTRES 

22.717,73 22.717,73 

22.717,73 22.717,73 

ACTIUS FINANCERS A CURT 
TERMINI 

CREDITS 1 TOTAL 
ALTRES , 

2009 

, ACTIUS FINANCERS A LLARG 
TERMINI 

CREDITS J TOTAL , 

, ALTRES 

1.989,50 1.989,50 

1.989,50 1.989,50 

ACTIUS FINANCERS A CURT 
TERMINI 

, 

CREDITS 1 TOTAL 
ilLTRES 

Préstecs 
cobrar 

partides a 15.711.611,56 15.711.611,5613.088.654,12 13.088.654,12 

9.2 Inversions flnanceres a lIarg 

La composicióde I'epígraf d'iilVersions financeres a lIarg termini ésla següent: 

Préstecs i partides a cobrar: 

• 'Dlposits i flances 

TOTAL 

2010 

22.717,73 

22.717,73 

2009 

1.989,50 

1.989,50 
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9.3 - Deutors comercials i altres comptes a cobrar 

El deutors comerciáis i altres comptes a cobrar és troben classificats a la categoria de 
préstecs i comptes a cobrar essent el seu detall el següent: 

2010 2009 

• Clients per vendes prestacions de 802.435,18 1.309.192,18 
serveis 

• Clients empreses de,1 grup 
associades. (Nota 18.2) 14.825.449,67 11.684.522,90 

• Personal 65.960,03 56.447,12 
15.693.845,78 13.050.162,20 

L'epígraf de "Clients per vendes i prestacions de serveis" presenta el següent detall: 

• Clients 
.' Clients de dubtós cobrament 
• Deteriorament valor per insolvencies 

deutors 

2010 

802.435,18 
30j.673,08 

(-) 303.673,08 
802.435,18 

2009 

1.309.192,18 
252.476,09 

(-) 252.476,09 
1.309.192,18 

Els moviments de I'exercici deis comptes correctors representatius de les perdues per 
deteriorament' deis clients per vendes', i prestacions "de serveis es detallen a 

" continuació: ' 

2.010 2.009 

• Perdues pér deteriorarnent a I'inici de 252.476,09 128.785,66 
I'e)(ercici 
• Correcció valorativa perdeteriorament 51.196,99 123.690,43 
exercici 
• Perdues per deteriorament al final de 
I'exercici , 303.673,08 252.476,09 

1 

, ~,; U 

o 

,O'·· J 

o 
Nota 10 - EXISTENCIES n 
La composició de les existencies de I'INSTITUT a 31 de desembre de 2010 i 2009 és . p 
la següent: 

• Arbrat 
• Planta 

TOTAL 

2010 

274.901,42 
145.553,72 
420.455,14 

2009 

290.910,93 
181.560,50 
472.471,43 

'1 " 
; 

["'" o 

j 

, parcSiJardins n 
Empresa certifícada en quallta! ISO 9001, en medí amó len! ISO 14001 í en prevencíó de riscos laborals (lSHAS 18001 



u 

ü 
l] 

D 
O, 
g 
I.J· l 

o 

¡ ! 
1 

r: 
f ! ., 

¡ 
I j 
(' I . 
1,; 

r 
i 

26 

" > ~ 

Ajuntament~ de Barcelona 

Nota 11 - FONS PROPIS 

El saldo corresponenta Patrim0'li correspon a la valoració deis bénsposats a 
disposició de I'INSTITUT per part de l'Ajuntament de Barcelona en el moment de la 
seva constitució. 

Nota 12 - PASSIUS FINANCERS 

12.1 - Categories de pclssiuS financers 

El valor enllibres de cadascuna de les categories de passius financers es detallen en el quadre 
següent: 

Categories 

Debits i partides el pagar 
(fiancesi dipósitsrebuts) 

Categories 

Debits i partides a pagar 

2010 2009 

Passius' financers a lIarg termini Passius fin~ncers a lIarg termini 

Altres I Total Altresl Total 
L-________ ~~--__ --~--~L-.----~~--~--------.~ .. 

412.271,95 412.271,95 274.329,69 274.329,69 

412.271,95 412.271,95 274.329,69 274.329,69 

Passius fjnancers a curt termini . Passius financers a curt termini 

Altres I Total Altres I Total 

13.971.394,42 13.971.394,42 '-12.471.015,14 12.471.015,14 

13.971.394,42 13.971.394,42 12.471.015,14 12.471.015,14 ' 

12.2 - Informació sobre els ajornaments de pagament efectuat a proveIdors, 
disposició addicional tercera. "Deure d'informació" de la Llei 15/2010, de 5 dejuliol. 

En relació al que preveu fa Llei 15/2010, de 5 de juliol de mesures de IIuita contra la 
mOl'ositat en operacions comercials, i pel que fa ·a les obligacions deis contractes 
forinalitzats-a partir de la datad'entrada en vigor de la mateixa, el passat dia 7 de 
juliol, a data 31 de desembre de 2010: 
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a) El promig de dies de pagament de les factures és de 32,17 dies. 

b) El percentatge de I'import pagat dins del termini marcat per la Llei, 55 dies, ha 
éstat del 97,86%. 

c) L'import de les obligacions pendents que, a la data anterior, han sobrepassat el 
límit deis 55 dies marcat per la Llei.és de 18.439,31 euros". 

Nota 13 - SUBVENCIONS, DONACIONS 1 LLEGATS REBUTS , 

13.1 - La composicióde les subvencions de r:apital a 31 de' desembre del 2010 i 
2009 és la següent: 

Subvencions de capital rebudes pera gestionar 
inversions per compte del Ajuntament de 
Barcelona ' 
Altres subvencions de capital 

2010 2009 

14.152,01 14.152,01 

Subvencions dé capital per inversions propies 796.800,05 
14.910,00 

888.469,20 

810.952,06 917.531,21 

El moviment produi't durant els exercicis 2010 i 2009 per les subvencions de capital 
rebudes per a gestionar inversions per compte de l' AJUNTAMENT DE BARCELONA ha 
estat el següent (net de I'efecte impositiu): 

Saldo inicial de I'exercici 
Addicions de I'exercici 
Baixes per IIiurament d'actius 
(Nota 8) 
Saldo final de I'exercici 

2010 

14.152,01 
9.290.948,21 

(-) 9.290.948,21 
14.152,01 

2009 

14.152,01 
8.807.231,39 

(-) 8.807.231,39. 
14.152,01 
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El moviment produil durant els exercicis 2010 i 2009 de les subvencions de capital 
rebudes per a inversions propies i altres subvencions de capital ha estat el següent 
(net de I'efecte impositiu): 

2010 2009 
Per a .Per a 

inversions inversions 
prepies Altres prepies Altres 

Saldo inicialexercici 888.469,20 14.910,00 819.036,04 
Addicions (Nota 7.4) 1~3.399,89 333.841,70 21.300,00 
Efecte fiscal addicions -46.019,97 -100.152,51 -6.390,00 
Incorporació a perdues i.guanys -284.355,81 -21.300,00 -234.651,47 
Aplicació a passius per impost diferit 85.306,74 6.390,00 70.395,44 
Saldo di d'exercici 796.800,O5 888.469,20 14.910,00 

13.2 - El saldo d'aquest epígraf té el seu origen en Yexercici 2005. 

Nota 14 - PROVISIONS 1 CONTINGENCIES 

Els moviments registrats durantels exercicis 2010 2009 en aquest epígraf es 
resumeixen tot seguit: 

Saldo inicial de I'exercici 
Dotació provisions pera riscos i despeses 
Excessos de provisions 
Provisions.aplicades a resultats 

Saldo final de I'exercici 

2010 2009 

918.557,21 
43.832,15 

(-)57.207,83 
(-)46.354,37 

858.827,16 

820:163,01 
112.096,00 

(- )13.701,80 

918.557,21 

Les dotacions a les provisions comptabilitzades durant I'exercici 2010 corresponen a la 
variació de les possibles contingEmcies per cotitzacions socials en concepte d'ajudes 
socialsi per·fer front a altres reclamacions considerades com a probables . 

D'altra banda I'INSTITUT presenta passius contingents en concepte de litigis per. 
reclamacions de quantitats de carácter social, que en I'actualitat es troben en situació 
prócessal d'arxiu provisional, i' que, en cas d'una eventual resolució desfavorable, 
suposaria un import aproximat de 197.164,95 euros (174.990,77 euros per a I'exercici 
2009). Igualment presenta passius contingents pels possibles retorns. als empleats 
deis descomptes salarials realitzats .com a conseqüencia de I'aplicació del R.D. 8/2010 
i que, en cas d'una eventualresolució desfavorable, suposaria un import aproximat de 
502.388,03 euros. 

Pares i Jardins 
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Nota 15 - SITUACIÓ FISCAL 

15.1 - La composició deis comptes d'Administracions Públiques al 31 de desembre 
de 2010 i 2009 és la següent: 

a)Impost sobre el valor afegit 
Quota a pagár a fi d'exercici 

b )Impost sobre beneficis 

Quota líquida positiva 

c)Impost sobre la Renda de les PerSones 
Físiques . 

Retencions a liquidar a fi d'exercici 

d)Organismes de la Seguretat Social 

·Assegurances a liquidar últim mes de I'any 

15.2 -Impost sobre benefiéis 

2010 

113.155,88 

18.552,14 

577.390,14 

831.050,97 

1.540.149,13 

Els cEllculs en relació a l'Impost sobre beneficis són els següents: 

Saldo d'ingressos i despeses del exercici . 
Diferencies permanents 

Impost sobre Societats 
DiferenCies ,permanents per exteriorització 

passius (imports percebuts pels beneficiaris) 
Altres diferencies permanents 

Base imposable 

Base imposable sotmesa a bonificació del 99% per 
aplicació Art.34.2 TRLIS 

Base imposable no bonificada 

Total base impasable 

Quota íntegra (30% sobre base imposable) 

Bonificació 99% per aplicació Art.34.2 TRLIS 

Quota líquida 

Retencions i pagaments a compte 

Quota a pagar 

2010 

755.420,94 

, 
34.228,23 

(661.319,70) 

(14.235,37) 

114.094,10 

114.094,10 

114.094,10 

34.228,23 

34.228,23 

15.676,09 

18.552,14 

2009 

221.026,58 

238.365,54 

588.508,13 

847.841,98 

1.895.742,23 

. Pares i Járdins 
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En I'exercici 2010 les rendes procedents deis serveis compresos en I'apartat 2 de 
I'article 25 de la Uei 7/1985 de 2.d'abril, Reguladora de les Bases del Regim Local, han 
sigut negatives, raó per .Ia qual no ha estat d'aplicacióla bonificació del 99% prevista en 
I'article 34.2 del TexfRefós de la Llei de l'Impost sobre Societats. 

15.3 - Impost sobre el Valor Afegit 

L'INSTITUT realitza operacions subjectes i no exemptes per les quals ha de repercutir 
IVA i operacions no subjectes per les quals no ha de repercutir I'impost. D'aquesta 
forma és dedu'ible la totalitat de les quotes suportades en béris i serveis afectes 
exclusivament a la realitzadó d'operacions subjectes i no exemptes per les quals hagi de 
repercutir IVA. En I.'exercici 2010 s'ha aplicat la regla de la prQrrataespecial a I'IVA 

. suportat en des peses comunes a bperacions subjectes i a operacions exemptes, 
resultant un percentatgede ded.ucció del 20% (21% en I'exercici 2009). 

15.4 -Impostos diferits . ' 

Els passius per impostos diferits, així com el seu moviment durant I'exercici, han estat 
els següents: -, 

PassiU5 per impostas 
diferits 

Saldo inici exercici 
Addicions 
Baixes 
Saldo a fi d'exercici 

2010 

393.227,66 
46.019,97 

(-)91.696,74 
347.550,89 

2009 

357.080,59 
106.542,51 

(-) 70.395,44 
393.227,66 

, 

15.5 - Segons les disposicions legals vigents les liquidacions d'impostos ide 
cotitzacions a la Seguretat Social no es poden considerar definitives fins 
que no han estat inspeccionades per les 'autoritatsfiscals o laborals, o ha 
tr'anscorregut el termini de prescripció de quatreanys. 

L'INSTITUT té pendents d'inspe<;:ció tots els exercicis no prescrits,i per a 
tots els tr'ibuts icotitzacions socials a que es troba sotmes. En opinió deis 
Administradors no existeixencontingencies d'imports significatius que es 
poguessin derivar de la revisió fiscal i laboral deis esmentats exercicis. 
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,Nota 16 - PERIODIFICACIONS A CURTTERMINI (DE PASSIUl 

El saldo d'aquest epígraf a 31 de desembre de 2010 i 2009 es compon deis conceptes i 
imports següents: 

INGRESSOS ANTICIPATS 

Concessions administratives de quioscs als parcs 
, Treballs de tercers i afectacions pendents de finalitzar 

Diposits a LlargTermini , 

TOrAL 

Nota, 17 - INGRESSOS 1 DESPESES 

17.1 - Aprovisionaments 

La composició d'aquest compte és' la següent: . 

Materies primes 
Altres aprovisionaments 

17,.2 - Despeses de personal 

, 

.2010 

. 1.409.043,40 
627.567,93 

2.036.611,33 

2010 2009 

352.529,70 363.645,08 

198.885,52 249.569,40 
49.781 76 38.882,45 

601.19698 652.096,93 

2009 

1.507.883,22 
596.404,68 

2.104.287,90 

L'~pígraf "despeses de personal" . presenta la composició s"egüent: 

Sous i salaris 
Seguretat Social a carrec de I'empresa 
Altres despeses socials 

2010 

29.908.609,96 
8.211.965,60 

141.268,20 
38.261.843,76 

2009 

30.773.908,02 
8.461. 292, 20 

24.048,88 
39.259.249,10 
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La plantilla mitjana de I'INSTITUT durant els exercicis 2010 i 2009 ha estat de 1.039 
i 1.037 treballadors,respectivament, segons el següent detall: 

, 

2010 2009 

Cateqoria Homesl Dones I Total Homes I Dones I Tota 
Directors i Caps 
d'Area 16 6 22 16 6 22 
Auxiliar Técnic1 a 21 11 32 20 10 30 
Auxiliar Técnic2a 37 14 51 37 '13 50 
Cap 1a 

Administratiu .10 4 14 9 4 13 
Auxiliar Práctic1 a 19 9 28 20 9 29 
Delineant 
especialitzat 1 O 1 1 O 1 
Auxiliar Práctic 2a 5 O 5 5 O 5 
Cap 2a I 
Administratiu 2 6 8 2 ,6 8 
Encarregat 
General 15 2 17 15 2 17 
Encarregat 

, 
40 O 40 42 O 42 

Cap de Grup 66 4 70 47 O 47 
Delineant 1a 4 O 4 4 O 4 
Oficial1 a 

Administratiu 9 7 16 9 7 16 
Jardiner 55 5 60 67 8 75 
Zelador 3 1 4 3 1 4 
Mecánic 3 O 3 3 O 3 
Oficial1 a 

Conductor 12 O 12 12 ' O 12 
Oficial 1 a Obres 19 O 19 20 O 20 
Xofer 63 1 64 64 1 65 
Gestor 14 O 14 14 O 14 
Guardessa 
Polivalent O 2 2 O 2 2 
Delinean! 2a 1 O 1 1 O 1 
Oficial2a 

Administratiu 3 14 17 3 .11 14 
Aux.Jard. 248 65 313 257 59 316 
Oficial 2a Obres 10 O 10 .11 O 11 
Oficial2a 

Maquinista 31 2 33 33 2 35 
Vigilant 14 2 16 17 2 19 
Auxiliar 
Administratiu 3° i 
4° 1 1 2 2 1 3 
Auxiliar Jardiner 1 ° 
i 2° 49 24 73 36 15 51 
Auxiliar 
Administratiu 1° i 
2° 1 2 3 O 1 1 
Peó Especialitzat 56 22 78 36 16 52 
Peó 7 1 8 41 14 55 
Total 834 205 1.039 847 189 1.037 
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Ajuntament .~. de Barcelona 

La distribució del personal a 31 de desemQre de 201.0 i 2009 dassificatper categories . 
professionalsi sexe, és la següent: 

. 2010 2009 

Cátegoria Hom.es Dones Total' Homes Dones Total 
Directors i Caps 
d'Área . 16 . 6 22 16 6 22 

Auxiliar Técnic1" 21 11 32 21 11 32 
Auxiliar Técnic2" 36 14 50 38 14 52 

Cap 1" Administratiu 10 4 14 10 '4 14 
Auxiliar Práctic1" 19 9 29 20 9 29 
Delineant 
especialitzat 1 O 1 1 O 1 

Auxiliar Práctic 2" 5 O 5 5 O 5 
Cap 2" Aclministratiu 2 6 8 2 6 8 
Encarregat General 14 2 16 15 2 17 

Encarregat 39 O .39 42 O 42 

Cap de Grup 64 4 68 47 O 47 

Delineant 1" 4 O 4 4 O 4 
Oficial 1" 
Administratiu 8 7 15 9 7 16 

Jardiner 53 5 58 66 8 74 

Zelador 3 1 4 -3 1 4 

Mecánic 3 O 3 3 O 3 

Oficial 1" Conductor 11 O 11 12 O 12 

Oficial 1" Obres 19 O 19 20 O 20 

Xofer 59 1 60 62 1 63 

Gestor . 14 O 14 14 O 14 
Guardessa 
Polivalent O 2 2 O : 2 2 

Delineant 2" 1 O . 1 1 O 1 
Oficial 2" . 

Administratiu 3 13 16 3 12 1.5 

Aux.Jard. 244 62 306 253 60 313 

Oficial 2" Obres 9 O 9 11 O 11 

Oficial 2" Maquinista 32 2 34 32 2 34 

Vigilant 14 2 16 16 2 18 
Auxiliar 
Administratiu 3° i 4° 1 . 1 2 2 1 3 
AuxiliarJardiner 1 ° i 
2° 51 24 . 75 40 1.7 57 
Auxiliar 
Administratiu 1° i 2° 1 2 3 1 • 2 3 

Peó Especialitzat 56 22 78 33 17 50 

Peó 12 3 15 49 17 66 

Total 825 203 1.028 851 201 1.052 
Membres del 
Consell 
d'Administració 6 7 13 6 7 13 

-
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17.3-Altres despeses d'explotació 

Presenta el següent detall: 

Arrendaments 
Reparacions -¡ conservació 
Primes d'as.segurances 
Altres des peses 
5ubministraments 
Altresserveis 
Tributs 
Perdues . per deteriorament i vanaclo 
·provisions per operacions comercials (nota 9) 

2010 

1.402.931,14 
1.226.728.67 

250.600,02 
331.536,01 

1.979.418,82 
9.649.074,36 

57.124,65 

51.196,99 

14.948.610,66 

2009 

1.315.185,33 
963.524,33 
224.122,65 
556.958,98 

1.884.591,20 
8.250.473,62 

15.301,05 

123.690,43 

13.333.847,59 

17.4 - 1;1 total d'ingressós per I.'import net de la xifra de negocis presenta el 
següent detall: 

Manteniments fixes de jardineria 
Treballs a tercers 
Ornamentacions 
Cursets reCiclatge proJessional i a afeccionats 
Esponsoritzacions i patrocinis 
·Altres . 

2010 

1.070.832,43 
1.198.163,98 

25.936,22 
132.992,89 
68.920,48 
46.574,71 

2.543.420,71 

2009 

1.159.759,41 
1.294.024,85 

34.179,68 
114.915,82 
304.651,76 

27.872,72 
2.935.404~24 

17.5 - El total.d'ingressos accessoris i altres ingressos de gestjó correntpresenta 
el següent detall: 

Concessions 
Llieeneies d'oeupació 
Entrades Pare del Laberint 
Permisos per filmacions 
Afeetacions i· guals 
Altres 

2010 

2.432.438,76 
1.409'.127,94 

120.797,01 
89.783,04 

847.287,44 
169.428,68 

5.068.862,87 

2009 

2.434.015,35 
980.279,48 
104.521,98 

56.422,26 
884.593,79 
146.686,12 

4.606.518,98 

Pares i Jardins 
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Nota 18 - OPERACIONS AMB EMPRESES VINCULADES 

18.1 - Les operacions amb empreses vinculades realitzades durant els exercicis 
2010 i 2009 són les següents:, 

Ingressos 
Prestacions de serveis 
Transferencies corrents 
I~gressos accessoris i altres 

Despeses 
Serveis rebuts 

Transf~rimcies de capital per 
inyersions 
Própies (Nota 13) (1) 
Inversions gestionades -per compte 
de l'Ajuntall)eht (Nota 8) 

Ajuntament de 
Barcelona 

91.653,43 
49.454.273,68 

83.11619 
49.629.043 30 

135.54373 
135.54373 

153.399,89 

9.290.94821 
9.444.348 10 

(1): sense considerarl'efecte impositiu 

2010 

Empreses del 
arun 

709.142,63 
-

161.211 78 
870.35441 

191.52077 
191.52077 

-
-

-

2009 

Ajunt"ment de Empreses del 
Barcelona grup 

, 128.338,81 697.592,76 
48.543.444,69 -

73.336 21 168.10454 
48.745.11971 865.697' 30 

46.75701 56.553 55 
46.75701 56.55355 

. 

333.841,70 -

8.807.231 39 -

9.141.07309 -

• Les principals operacions realitzades per l' INSTITUT amb 
('!mpreses vinculades corresponen a treballs de manteniment de 
jardineria. 

• L' INSTITUT aplica una política de preus per a aquest tipus 
d'operació que permet 'cobrirtant les despeses directes com 
indireetes associades a cada una. de les.operacions: 

18.2 - Els saldos pendents amb empreses vinculades a 31 de desembre de 2010 i 
2009 sónels següents: . 

ACTIU CORRENT 
Clients,empreses del grup j 
associades 

Deteriorament de valor 

PASSIU CORRENT 
ProveTdors empreses,del grup i 
associades 

2010 

Ajuntament de 
Barcelona 

14.536.843,69 

-
14.536.843 69 

4500 
4500 

2010 

Empreses del 
aruo 

" 350.582,90 

(61.976921 
288.60598 

193.01745 
193.01745 

2009 2009 

Ajuntament de Empreses del 
Barcelona aruo 

11.225.553,24 458.969,66 

- -

11.225.55324 458.96966 

- 4.218 11 
. - 4.218 11 

'. 
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Ajuntament+de Barcelona 

18.3 -Els membres del Consell d'Administració no han meritat durant I'exercici dietes 
d'assistencia, havent rebut un import de 31.930,31 euros en concepte de 
sous i salaris. (31.239,00 euros al 2009) 

No Ilxisteixen bestretes, credits, o obligacions en materia de pensions ni cap altre 
tipus de garanties assumides per l' INSTITUT, per compte deis mllmbres del Consell 
d'Administració. ' 

La remuneració total correspon\lnt a I'exerc;:ici 2010 del personal d'alta direcció, 
entenentcomalta direcció" els directors, ha estat de 395.645,29 eL/ros (358.305,11 
euros al 2009). 

No existeixen bestretes, <;:redits, o obligacions en materia de pensions ni cap altre 
tipus de garanties assumides per l' INSTITUT, per compte deis membres d'alta 
DirecCió. 

Nota 19 " INFORMACIÓ SOBRE MEOI AMBIENT 

Durant I'exercici l' INSTITUT ha incorregut en des peses per a la prote~ció i millora del 
medi ambient per un import de 372.734,47 euros (476.774,07 eurc?s pef al 2009). 
L'INSTITUT manté activats en el seu immobilitzat material i intangible els següents 
béns destinats a aquesta finalitat: 

Valor net 
Descrí[lcíó del bé Valor de cost Amort.Acum. corn[ltable 

. 
Xarxa de reg 2.112.789,02 1.848.867,56 263.921,46 
Armarís ígnífugs í cubétes 204.217,98 197.491,36 6.726,62 
Detector fuítes d'aígua 5.007,53 2.506,80 2.500,73 
Total 2.322.014,53 2.048.865,72 273.148,81 

No es preveuen contingencies, indemnitzacions ni altres riscos de cari'Kter 
mediambientals, en les quals pogués incórrer l' INSTITUT que siguin susceptibles de 
provisió. En aquest sentit, els eventuals, riscos que poguessin derivar-se estan 
adequadament coberts amb la polissa d'asseguran<,;a de responsabilitat civil que 

, I'INSHTUT té subscrita. 

Nota 20 - ALTRA INFORMACIÓ 

Les despeses d'auditoria, derivades deis ho'nora,ris' meritats durant I'exercici 2010 i 
2009 per les societats PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. i Gabinete Técnico de 
Auditoriay Consultoría, S.A. son repercutides per l'Ajuntament de Barcelona a 
cadascuna d,e les entitats que composen el grup municipal. 

L'Institut va rebre, durant I:exercici 2009, serveis d'ass,essorament de I'empresa 
Gabinete Técnico de AlIditoria y Consultoria, S.A. per .import de 3.480,00 euros, Iva 
inclos. 

I'arcs i Jardins 

Empresa certificada en qualitat ISO 900l, en medí ambien! ISO 14001 ¡en prevenció de riscos ¡aborals OSHAS 18001 
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L'Institut ha rebut, durant I'exercici 2010, serveis d'assessorament de Via Laietana 
Consultores, empresa vinculada a Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría, S.A. 
per .import de 12.307,50 euros. (10.496,00 euros per a liexercici ;;009), Iva inclos .. 

Els membres del ConseJl d'Administració de I'entitat pública empresarial Parcs r jardins 
de Barcelona, Institut Municipal aproven la formatió deis comptes, la memoria, 
corresponents a I'exercici anual acabat el 31 de desembre de I'any 2010, els quals es 
composen de 37 fulls; tots ells visats convenientment per la Secretari.a del Consell 
d'Administració, i acorden sotmetre'ls, juntament amb el corresponent informe de la 
seva auditoria, a la consideració del Plenari de l'Ajuntament de Barcelona per a la seva 
aprovació si s'escau. 

Igualrnent, acorden proposar al Plenari de l'Ajuntamentde Barcelon~a,' que la suma de 
755.420,94 obtinguda com a beneficis de I'exercici de I'any 2010, passi'a romanents 
de l' INSTITUT. ' 

Barcelona, 28 de marc; de 2011. 

.."01'd6 do"m0ó!'b,~ dol COO~" d'Adm','''rn''': ~0. f.~0.i 1\ A 
~~-- ..U~ 

ra. mma Mayol i Beltran I. Sra. Montserrat Sánchezi Yuste 
(Pre;;identa) 

I. Sra. I~ ... aleda i Pérez 

ll)~. 
1. sra~l~ Boira 

I. ontserrat Bailarín i Espuña 

---_ ... 
I. Sra. 

I. Sr. Raimond Blasi i Navarro 

Sra. Pilar Solans i Huguet 

~~--l·A sr Ric 

1) 

I 
" a'yos i Mollet 

I _--, .. 
;..-.--f,-"tIT 
-~ i-" 

• ParCSi Jardins 

Empresa certificada en qualilat ISO 9001, en medi ambient ISO 14001 i en rreveoció de ,iscos laborals OSHAS 18001 

L 

[ 

[ 

[ 

[ 

[ 

[ 

[ 

[ 

L 
o 

r: 
1, , , 

[1 
" , 

1" 

I i , ; 

"' 
1 


