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1. ORGANITZACIÓ I ACTIVITAT

1.1. Norma de creació de ,'entitat
L'Institut Municipal d'Urbanisme és un orgonisme autónom local, creat per l'Aj untament
de Barcelona, per acord del seu Cansell Plenari el 27 d'abril de 1990, dotat de personalitat
jurídica púb lica pel desenvolupament de les cameses que es determinen en els seus Estatuts.

1.2. Activitat principal de I'entitat. el seu regim jurídic, econOmic-financer
contractació.

de

La finalifat de l'Institut és gest ionar, per compte de l'Ajuntament de Barcelona, les
actuacions urbanístiques que determinin els drgans de govern municipal, d'ocord amb el seu
ambit de competencia i pe r qualsevo l deis sistemes d'execució del planejament. Les f uncions

de l'Institut són les següents:

a) Fer totes les actuacions que estiguin directament i indirectament relacionades
amb les finalitats esmentades.
b) Atorgar tota mena d'actes i serveis jurídics, com també subscriure, per compte
de I'Ajuntament, els convenis urbanístics congruent s amb les finali tats de
l'Institut.
c) Formalitzar I'adquis ició, per compte de l'Ajuntament, de terrenys i edificacions
per qualsevol mitjo legal, inclosa l'expropiació, i assumir-ne les obligacions
economiques dimanants.
d) Adquirir, transmetre, constituir, modificar i extingir per compte de I'Ajuntament,
tota classe de drets sobre béns immobles.
e) Administrar i disposar, per compte de l'Ajuntament, del patrimoni adscrit
adquirit per l'Institut de conformitat amb la normativa vigent.
f) Gestionar, participar i executar, per compte de I'Ajuntament, projectes de
reparceHació, de compensació
expropiació, de parceHació , d'urbanització,
d'obres i d'edificació.
g) Rebre encorrecs d'estud is o de redacció
urbanística.
El Gerent,
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h) Participar en Juntes de Compensació i Associació de Cooperació, per compte de
l'Ajuntament.

i) L'Institut Municipal d'Urbanisme té I'encarrec, atribu'lt per acord de la Comissió
de Govern celebrada el 5 de desembre de 2007, de desenvolupar, coordinar i
gestionar el Pla de I'Habitatge de Barcelona, amb atribució de tot un seguit de
funcions per tal d'assolir I'objectiu de I'encarrec, que afecten als següents
aspectes del Pla de I'Habitatge: En materia de promoció d'habitatge assequible i
política de sol, en materia de rehabilitació, en materia d'orientació i informació al
ciutada i en materia de Iloguer i xarxes de mediació.
La durada de I'organisme autonom és indefinida; ara bé, podra ésser extingit, pels motius
i amb els efectes establerts en la legislació aplicable, per acord del ConseJl Plenari de
l'Ajuntament de Barcelona. En aquest cas l'Aj untament de Barcelona Ji succeira
universalment.
El regim economic i financer s'adequa a I'establert a la normativa vigent pel sector públic
de I'ambit local en materia pressupostaria, financera, de control i de comptabilitat.

Els presents eomptes anuals han estat elaborats d'aeord amb l'Ordre HAP/1781/2013 de
20 de setembre , d'aprovació de la Instrucció del model normal de comptabilitat local.
Addicionalment s'ha considerat la següent legislació vigent:

Uei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de regim local.
RD Llei 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de disposicions vigents
en materia de regim local.

Deeret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril pel qual s'aprova el Text Refós de la Uei
Municipal de Regim Local de Catalunya.

Reial Deeret Legislatiu 2/2004, de 5 de mar" pel qual s'aprova el Text Refós de la
Uei reguladora de les Hisendes Loeals (Uei 39/1988, de 28 de desembre).
RD 500/1990, que desenvolupa la Llei 39/1988.
Documents sobre principis comptables emesos per la Comissió de Principis i Normes
Comptables Públiques, creada per Resolució de la Secretaria d' Estat d'Hisenda de

28 de desembre de 1990.

Llei 15/2010, 5 de juliol, per la que s'estableix mesures de lIuita contra la morositat
en operacions comercials.

El Gerent,d - - \
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Llei OrgOnica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupost/¡ria

financera.

sostenibilitat

Llei 27/2013 , de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de "odministració
local.
Llei Organica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector
públic.
R.D. Legislatiu 312011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei

de Contractes del Sector públic.

1.3. Descripció de les principals fonts cfingressos i, si escau, taxes
percebuts.

preus públics

Tot seguit s'acompanya un quadre amb els imports corresponents als drets reconeguts
nets de ,'exercici per capítols. amb ¡ndicoció de la Seva importancia relativa sobre el totaL

ImportOncia
Coneeptes

Drets l"CConcguts

4 . Transferencies corrents
5. Ingressos patrimonials
Total

868.160 ,79
6,67
868.167,46

relativo
100%
Doro

100%

1.4. Consideroció fiscal de ,'entitat Q I'efede de "impost de societats i, si
ope.racions subjectes a IVA i percentatge de prorrata.

eSCQU,

Impost de Societats

En aplicació de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats,
l'Institut es troba exempt de I'impost i no esta subjecte a retencions a compte sobre els
rendiments financers que rep.

El Gerent,
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Impost sobre el Valor Afegit (IVA)
La Direcció General de Tributs amb data 9 d'octubre de 1997, en resaludó a una consulta
practicada per l'Institut, estableix que aquest esta subjecte a l'Impost sobre e l valor afegit,
per aquelles execucions d'obres d'urbanifzació i reparcel -Iació de terrenys sota e l ·sistema
de cooperació", en tant , que ordena mitjans per realitzar la urbanització de terrenys de
propietat privada, rebent de is propietaris les aportacions per fer front a les des peses
d'urbanització. El meritament de I'Impost de les esmentades aportacions es produeix en el
moment que aquestes sigui" satisfetes.

La prorrata provisional i definitiva aplicada durant I'exercici 2015 ha estat del 0'10 en
ambdós casos.
1.5. Estructura orgonitzativa basica, en els seus nivells polític i administratiu.
Els organs de govern i de direcció de l' Institut i les persones que ocupen e ls mateixos
són les següents:
a) la presidencia
Entre l' 1 de gener i el 13 de juny de 2015 el correc ha estat ocupat pel Sr. Antoni Vives
i Tomas. A partir d'aquesta data la presidencia ha estat assumida per la II ·lma. Sra. Janet
Sanz Cid.
b) la vice-presidencia

Entre l' 1 de gener i el 13 de juny de 2015 el earree ha estat oeupat per l'Ulm. Sr. Jordi
Martí i Galbis. A partir d'aquesta data la presidencia ha estat assumida per I' t l·lm. Sr. Josep
M. Montaner i Martorell.
e) El Consel! rector
Entre l' 1 de gener i el 7 de setembre de 2015, va estar composat per:
•
•
•
•

Antoni Vives i Tomas
J ordi Martí i Galbis
Merce Homs i Molist
Assumpta Escarp i Gibert

El Gerent~ \ \ \.. /
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•
•
•
•
•
•
•

Eduardo Bolaños ¡Rodríguez
Janet Sanz Cid
Joan Laporta i Estruch
Vicent Guallart i Furió
Albert Civit ¡Fans
Antani Sorolla i Edo
Jordi Joly ¡Lena

Des del 7 de setembre de 2015, la seva composició és la següent:

• Janet Sanz Cid
• J osep M. Mantaner i Martorell

•

Jordi Morti i Galbis

•

Santiago Alonso Beltrán
J ardí Coronas i Martore ll

•
•

Daniel Modol i Deltel l

•

Xavier Mulleras ¡ Vinzía

•

M.

•

Francisco Javier Buro" Cuadrado
Francesc d'Asís Ullod ¡ Marcos
Aurora López Corduente

•
•
•

José Lecha i Gonzalez

Jordi Campil lo ¡ Gámez

d) La Gerencia

És I'argon de direcció ordinaria de I'Institut, nomenat per Alcaldía.

e) Organigrama
L' organigrama de l' Institut és el següent:

El Gerent ,
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GERENT
,Josep M. <le Tonel SanahuJa

DlR SERVaS PRO..lECTES

CAP OFICINA SERVas

DlREC. CONTROL CE GESn 6

DlRECClÓ SERVas

I OBRES EH FUNClONS

GENERALS I ECONÓMICS
Lidi. ROOriguez Femár><Iez

SISTEMES INfORMACI6

JURÍDlCS
M. Cemino Su:.irez Gar<: ia

DoloR Febles Domenecll

I

-,

CAP 01' . SERV. GerERALS

Glorie DIle< Luengo

I

ASSESSORIA TEcNl CA

Uuís TOkri Bastida

1.6. Nombre mitjo. d'empleots duront I'exercici i o 31 de desembre, tont de funcionoris
com de personal laboral, distingint per cotegories ¡genere.
HOMCS

DONES

Núm . Mitjo. a 31.12.15 Núm . MitJci a 31.12.15
1. Func ionaris d'admini stració generol
1.1 Subescala tecnica
Tecnic/a superior
Te.cnic/a grau mitja
1.2 Subescala administrativa
Administratiu/ va
1.3 Subescala auxiliar
Aux. administratiu/ va
1.4 Subescala tecnica
SUBTOTAL
TOTA.L

2

2

2

2

O

O

O

1

O

O

1

1

1

1

1

1

3

3
3

4
4

5
5

3

Respecte als membres deis órgans de govern, la distr ibució per genere a final de
I'exercici és com segueix:

El Gerent ,
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2015

Canse!! Rector
President/o
Vicepresident/ o
Vocols

TOTAL

OONES

HOMES

1
O
2

O
1
8

3

9

1.7. Identificació, si escau. de I'entitat o entitats propietaries
participació d'aquestes en el patrimoni de I'entitat comptoble.

percentatge de

L'Institut és un organisme autónom local de I'Ajuntament de Barcelona.

2. GESTIÓIN DIRECTA DE SERVEIS PÚBLICS, CONVENIS I ALTRES FORMES DE
COL· LABORACIÓ

2.1.L'Institut no presta cap servei públic sota cap de les formes de gestió indirecta
previstes Q la normativa.
2.2 . L'Institut no ha signat cap conveni de co Haboració per a la realització de les seves

actiyitats en I'exercici.

2.3. L'Institut no participa en cap activitat, la gestió de la qual s'efecfu"1 de forma
conjunta amb oltres organitzacions

2.4. L'Institut no ha utilitzat cap altra forma de col·laboració públic-privada en la
prestació deis seus serve is durant I'exercici.

3 . BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES

3.1. Imatge fidel
Els comptes anuals s'han obtingut deis registres comptables tancats a 31 de desembre
de 2015, i es presenten d'acord amb les dispos icions legals vigents en materia comptable,
amb I'objecte de mostrar la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera a la data
es mentada, ¡del resu ltat economic patrimonial , deis canvis en el patrimoni net, deis f luxos
d'efectiu, i del resu ltat de I'execució del pressupost de I'Institut corresponents a I'exercici
anual acabat a la mateixa data.

El Gerent,
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El regim de comptabilitat és el previst en la Llei reguladora de les Hisendes Locals per a
les entitats locals i els seus organismes autonoms. Els comptes anuals de I'exercici 2015 han
estat elaborats d'acord amb I'Ordre HAP/178112013 , de 20 de setembre, d'aprovació de la
Instrucció del model normal de comptabilitat local (endavant, la IMNCL).
L'aplicació deis principis i criteris comptables esta presidida per la consideració de la
importancia en termes relatius que aquests i els seus efectes poden presentar. Per
consegüent, és adm issible la no aplicació estricta d'algun d'aquests , sempre que la
importancia relativa en termes quantitatius o qualitatius de la variació constatada sigui
escassament significativa i no alteri, per tant, la imatge fidel de la situació patrimonial i
deis resultats. Les partides o els imports la importancia relativa deis quals sigui esca5sament
significativa poden apareixer agrupats amb altres de similar naturalesa o funció.
No existeixen raons excepcionals per les quals, per assolir els objectius anteriors, no
s'hagin aplicat disposicions legals en materia comptable.

3 .2 . Comparació de la informació.
D'acord amb la disposició transitoria segona sobre la informació a incloure en els comptes
anuals de I'exercici 2015, de l'Ordre HAP/1781 / 2013 , de 20 de setembre, d'aprovació de la
Instrucció del model normal de comptabilitat local, no es reflecte ix en el balanl,;, en el
compte del resultat economic patrimonial ni en la resta d'estats que incorporin informació
comparativa, les xifres relatives a I'exercici o exercicis anteriors.
A aquest respecte, la nota 29 d'aquesta memoria descriu els aspectes derivats de la
transició a la nova normativa comptable.
4 . NORMES DE RECONEIXEMENT I VALORACIÓ

4.1. I mmobilitzat material.
Criteris d'activació
Són actius tangibles, mobles i immobles que:
a) Posseeix I'Inst itut per al seu ús en la producció o subministrament de béns ¡
serveis o per als seus propis proposits administratius.
b) S'espera que tinguin una vida útil major a un any.
Amb caracter general , s'exclouen de l'immobilitzat material i, per tant, es consideren
El Gerent,
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despesa de I'exercici per criteris d'importancia relativa dintre de la massa patrimonial,
aquells béns mobles el preu unitari deis quals és inferior a 300 euros.
Valoració inicial
Les inversions en béns de I'immobilitzat material es valoren al seu costo Aixo és el ·preu
d'adquisició u , inclosos els impostos indirectes no recuperables associats a la compra, els
costos d'adquisició directament relacionats amb la compra i els de posada en funcionament,
si escau, o el ·cost de producció" en aquells que han estat resultat de treballs propis.
Els terrenys i els edificis són actius independents ¡ es comptabilitzen en tots els casos
de forma diferenciada.
Els béns aflorats com a conseqüencia de la realització d'un inventari físic són registrats
pel seu valor raonable si no ha estat possible obtenir evidencia del seu cost original. En
aquest últim cas, juntament amb el seu cost es registra I'amortització acumulada que s'estima
s'ha produn fins al moment del registre.
Els béns rebuts en adscripció o cessió per un termini igual' o superior a la vida economica
del bé es registren pel seu valor raonable a la data de formalització de I'adscripció o cessió.
Capitalització de des peses financeres
No s'incorporen despeses financeres en el cost deis béns de I'immobilitzat material.
Valo ració posterior
Amb caracter general, els elements de I'immobilitzat material es valoren al seu cost, més
els desemborsaments posteriors, menys I'amortització acumulada i les correccions
valoratives per deteriora mento
Els actius s~bjectes a amortització se sotmeten a revisió sempre que algun succés o canvi
en les circumstancies pot implicar que el valor comptable no sigui recuperable. Les
correccions valorati ves per deteriorament es practiquen quan I'import recuperable de I'actiu
(valor raonablc::) és inferior al seu valor net d'amortitzacions, i que succeeix, generalment,
per: deteriorament físic sobrevingut, obsolescencia accelerada o disminució del rendiment
esperat inicialment. Els actius que han sofert una perdua per deteriorament se sotmeten a
revisions regulars per si s'haguessin prodült reversions de la perdua.

El Gerent.J - \. \. \. - -
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Els costos d'ampliació, modernització o millora s'incorporen a l'actiu com a major valor del
bé quan suposen un augment de la seva capacitat, productivitat o allargament de la seva vida
útil.
Els costos de grans reparacions, inspeccions o restauracions importants s'activen i
s'amortitzen durant la vida útil d'aquestes.
L'Institut no sol portar a terme treballs amb personal propi que siguin susceptibles
d'activació.
En cas que la propietat o ús d'un terreny exigeixi e l desmantellament i rehabilitació de
l'empla~ament, aquests costos s'activen i s'amortitzen en el període que es prevegi obtenir
rendiments economics o potencial de servei del terreny.
Amortització
Els elements que integren l'immobilitzat material, amb excepció deis terrenys, són
objecte d'amortització sistematica pel metode lineal en funció de la vida útil estimada de
cadascun d'ells. Per defecte, la base amortitzable de cada element coincideix amb el seu
valor comptable, donat que es consideren nuls els va lors residuals. El procés d'amortització
s'inicia en e l moment de la posada en funcionament del bé, essent els anys de vida útil
estimats els següents:
Anys de vida útil estitnlda

6
4

Altres instaHacions, utillatges i mobiliari
Equips per a processament d' infortmció

4 . 2. Immobilitzat en curs i

Avan~aments

rebuts de l'Ajuntament de Barcelona.

L'Institut no disposa de Immobilitzat en curs ni
Barcelona.

Avan~aments

rebuts de I'Ajuntament de

4.3. Inversions immobiliaries.
L'Institut no dispoSQ de Inversions immobiliaries.
4.4. Immobilitzat intangible.

L'Institut no disposa de Immobilitzat intangible.
El Gerent ,
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4.5. Arrendaments.

L'Institut no disposa d'Arrendaments financers.
4 .6. Permutes.

L'Institut no sol realitzar operacions de permuta en el curs normal de les seveS
activitats. En tot cas, quan aquestes es produeixen, la Seva valoració i registre comptable
s'ajusta a I'establert a I'apartat 4.d) de la norma de reconeixement i valoració de
l"Immobilitzat material de la IMNCL.
4.7. Actíus i passius financers

Els actius i passius financers deriven deis instruments financers , que són contractes que
estableixen un dret per una de les parts (actiu financer) i una obligació (passiu financer) o
un component del patrimoni net (instrument de patrimoni) per I'altra.
La seva classificació , valoració i comptabilització es realitza, basicament, segons la
finalitat perla qual es mantenen o s'han emes.
a) Actius financers

Són actius financers els diners en efectiu, els instruments de capital o de patrimoni net
d'una altra entitat i els drets de rebre efectiu o altre actiu financer d'un tercer o
d'intercanviar amb un tercer actius o passius financers en condicions potencialment
favorables per I'entitat.
Els actius financers es classifiquen, a efectes de la seva valoració, en:
Credits i partides a cobrar
Inclouen:
Els credits per operacions derivades de I'activitat habitual.
Altres actius financers que generen fluxos d'efectiu d'import determinat ¡respecte
deis quals s'espera recuperar tot el desemborsament, excepte per motius imputables
al deteriorament crediticio
Les operacions d'adquisició d'instruments de deute amb I'acord posterior de venda a
un preu fi x o al preu inicial més la rendibilitat normal del prestador.
El Gerent'd
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Com a norma general, els credits i partides a cobrar amb venciment a curt termin i es
valoren, tant en e l moment de reconeixement inicial com posteriorment, pel seu valor nominal,
excepte que incorporin un interes contractual. la mateixa valoració es realitza amb els de
venciment a Ilarg termin i quan I'efecte d'actualitzar e ls f luxos no és significatiu. En cas
contrari, es valoren pel seu valor raonable i posteriorment a cost amortitzat, reconeixent
els interessos meritats en funció del seu tipus d'interes efectiu com a ingressos de
I'exercici.
En tot cas, les fiances i diposits constitu"fts es valoren sempre per I'import lliurat.
Inversions mantingudes t íns a l venciment
Inclouen els valors representat ius de deute amb venciment fix i f luxos d'efectiu
d'import determinat, amb negociació en un mercat actiu, i respecte deis quals l'Institut té
la intenció de conservar- los fins al seu venciment.
Es valoren inicialment pel seu valor raonable i post eriorment a cost amortitzat,
reconeixent e ls interessos meritats com a ingressos de rexercici en funció del seu tipus
d'interes efectiu.
Actius financers a valor raonab le amb canvis en resu ltats
Inclouen:
Els actius financers amb negociació en un mercat act iu adquirits amb e l proposit de
realitzar-Ios en el curt termini , excepte els adquirits amb racord de posterior venda
a un preu fix o al preu inicial més la rendibilitat normal del prestador.
Els derivats que no siguin contractes de garantia financera o hagin estat designats
com a instruments de cobertura.
Es valoren en tot moment pel seu valor raonable, i els canvis que es produeixen en aquest
s'imputen en el resultat de I'exercici.
Actius financers disponibles per a la venda
Inclou els actius financers que no compleixin e ls requisits per a ser ¡nclosos en alguna de
les categories anteriors.

El Gerent,
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Es valoren en tot moment pel seu valor raonable, i els canvis que es produeixen en aquest
es registren en el patrimoni net fins a la seva alienació o deteriorament.
Reconeixement
El reconeixement comptable deis actius financers es realitza a la data establerta en el
contracte o acord a partir de la quall'entitat adquireix el dret.
Com a norma general, els costos de les transaccions s'imputen al resultat de I'exercici,
excepte quan la seva magnitud aconsella incorporar-los en el valor de I'actiu financer ,
Deteriorament
En el cos deis credits i altres partides a cobrar, almenys al tancament de I'exercici,
s'efectuen les revisions oportunes per detectar la necessitat de practicar correccions
valoratives per deteriorament de valor, en cas d'evidencia objectiva que no es cobraran els
imports comptabilitzats en la seva integritat, així com la conveniencia de revertir-les en
aquells casos que ja no siguin procedents. Tant les correccions de valor com les reversions
es reconeixen en el compte de perdues i guanys.
Els criteris per a calcular I'import deis drets de dubtós cobrament són els establerts a
I'art . 2.1 de la LRSAL ¡que són:

Antiguitat respecte: al
venciment

Vida
útil

Inferior a l' any
Entre 1 i 2 anys
Entre 2 i 3 anys

25~,

Entre 3 i 4 anys

50~,

Entre 4 i 5 anys
Més de 5 anys

75'Yo

-'Yo
25~,

100~,

Com a regla general, no són objecte de deteriorament els credits a cobrar per
subvencions atorgades per organismes públics, així com els garantits en els percentatges
corresponents.
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Baixa d'actius financers
Es registra la baixa d'un actiu financer o d'una part del mateix quan ha expirat o s'han
transmes els drets sobre els fluxos d'efectiu que genera i els riscos i avantatges inherents
a la seva propietat de forma substancial.
b) Passius financers

Els passius financers es classifiquen, a efectes de la seva valoració, en:
Passius financers a cost amortitzat
Inclouen els:
Debits i partides a pagar per operacions derivades de I'activitat habitual.
Deutes amb entitats de credit.
Deutes representats en valors negoc iables emesos.
Altres debits i partides a pagar.
Com a norma general , els debits i les partides a pagar amb venciment a curt termini sense
interes contractual es valoren, tant en el moment del reconeixement inicial com
posteriorment, pel seu valor nominal. La mateixa valoració es realitza amb els de venciment
a lIarg termini i els préstecs rebuts a Ilarg termini amb interessos subvencionats quan
I'efecte global de no actualitzar els fluxos no és significatiu. En cas que sigui significatiu, es
valoren inicialment pel va lor actual deis fluxos d'efectiu a pagar, sobre una taxa equivalent
a I'aplicable als pagaments ajornats i, posteriorment, a cost amortitzat, reconeixent els
interessos meritats en funció del seu tipus d'interes efectiu com a ingressos de I'exercici.
En tot cas, les fiances i els diposits rebuts es valoren sempre per I'import rebuto
Passius financers a valor raonable amb canvis en resultats
Inclou els:
Deutes representants en valors negociables emesos sense un acord de recompra a un
preu fi x o a un preu igual al d' emissió més la rendibilitat normal del prestador.
Els derivats que no siguin contractes de garantia financera o hagin estat des ignats
com a instrurnents de cobertura.
Es va loren inicialment pel seu valor raonable que, excepte evidencia en contrari, sera el
preu de la contraprestació rebuda, i els canvis que es produeixen en aquest s'imputen en el
resultot de I'exercici , un cop imputats els interessos meritats, si escau.
El Gerent,
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Reconeixement
El reconeixement comptable deis pass ius financers es realitza a la data establerta en el
con- tracte o acord a partir de la qual I'entitat contrau I'obligació. En les operacions de
tresoreria formalitzades amb polissa de credit , les obligacions es contrauen amb la recepció
de les successives disponibilitats de fons.
Baixa de passius financers
Com a norma general, es registra la baixa d'un passiu financer o d'una part del mateix
quan I'obligació contreta s'ha complert o canceHat. En cas de produir-se una diferencia entre
el valor comptable i la contraprestació Ihurada, eS reconeixera en el resultat de I'exercici
que tingui Iloc.
e) Contraetes de garanties finaneeres

L'Institut no disposa de contractes de garanties financers.
4 .8 . Coberture.s comptables
Són operacions destinades a cobrir un risc específic que pot tenir impacte en el compte
del resultat o en I'estat de canvis en el patrimoni net, com a conseqüencia de variacions en
el va lor raonable o en els fluxos d'efectiu d'una o diverses partides cobertes. L'Institut no
acostuma contractar aquest ti pus d'instruments financers en el curs normal de les SeveS
activitats.
4.9 . Existencies
L'Institut no presta habitualment serveis que puguin ser inventariables o susceptibles de
registrar com a eXistencies, i en el cas que esdevinguin , solen ser d'import poc rellevant.
4.10. Actius constru·i ts o adquirits pe:r a altres entitats
L'Institut no disposa d'actius construYts o adquirits per a altres entitats.
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4.11. Transaccions en moneda est rangera
L'Institut no realitza de forma habitual operacions en moneda estrangera.

4.12 . Ingressos i des peses
Els ingressos i les despeses es registren pel principi de meritació, i en els casos que sigui
pertinent, pel de correlació entre ambdós.

a) Ingressos
Transferencies i subvencions rebudes( Veure nota 4.14.).
Com a norma general, els ingressos es registren pel valor raonable de la contraprestació
i representen els imports a cobrar pels béns lIiurats i els serveis prestats en el curs ordinari
de les activitats de l'Institut, dedu'i'des les devolucions, les rebaixes, els descomptes i
l'Impost sobre el Va lor Afegit, si escau.
L'Institut reconeix els ingressos quan I'import d'aquests es pot valorar amb fiabilitat; és
probable que els beneficis economics futurs vagin a fluir a I'Institut i es compleixen les
condicions específiques per a cadascuna de les activitats tal com es detalla a continuació.
Els ingressos per vendes són registrats quan: I'Institut ha transferit al comprador els
riscos i els avantatges derivats de la propietat deis béns, amb independencia de la propietat;
no conserva per a si cap implicació en la gestió corrent deis béns venuts, ni reté el control
efectiu sobre ells; i les despeses associades amb la transacció poden ser mesurades amb
fiabilitat.
Els ingressos per a la prestació de serveis es reconeixen quan el resultat de la transacció
pot ser estimat amb fiabilitat, considerant el grau d'avan~ o realització de la prestació a la
data deis comptes anuals, o de forma lineal quan el servei es presta durant un perfode
determinat.
Quan no pot ser estimat de forma fiable, els ingressos són reconeguts en la quantia de
les despeses reconegudes que es consideren recuperables.
Pressupostariament, els ingressos i despeses s'incorporen a la liquidació pressupostaria
en el moment en que es produeix I'acte administratiu de reconeixement deis respectius drets
i obligacions.
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b) Despeses

Transferencies i subvencions atorgades(Veure nota 4.14.).

Les des peses de personal es reconeixen en el compte del resultat en el moment que
merita I'obligació, amb independencia del moment en que es produeixi el corrent monetari

que se'n deriva.

4 .13 . Provisions i continge.ncies .
Es reconeix una provisió quan I'entitat té una obligació present (legal, contractual o
implícita) resultat d'un succés passat que, probablement, implicara el Iliurament d'uns
recursos que es poden estimar de forma fiable.

Les provisions es traben valorades pel valor actual deis desemborsaments que s'espera
que seran necessaris per liqu idar I'obligació, actualitzats a una taxa de descompte equivalent
al tipus de deute públic per un venciment analeg. Els ajustaments en la provisió amb motiu
de la seva actualització es reconeixen com una despesa financera a mesura que es van
reportant. Quan el seu venciment és inferior o igual a un any i I'efecte financer no és
significatiu, no es descompten.
Al tancament de I'exercici, les·provisions són objecte de revisiÓ i ajustades, si escau, per
a reflectir la millor estimació existent en aquest momento Quan no són ja pertinents o
probables, es procedeix a la seva reversió amb contrapartida al corresponent compte
d'ingrés de I'exercici.
Per a la quantificació de les provisions, es recorre a informes interns i, si escau, d'experts
externs, ¡ a I'experiencia de I'entitat en successos similars, que permetin establir la base de
les estimacions de cadascun deis desenlla~os possibles, així com del seu efecte financer.

4.14. Transferencies i subvencions .
Transferencies i subvencions rebudes

Les subvencions que tinguin caracter reintegrable es registren com a passius fins que
compleixin les condicions per a considerar-se no reintegrables , mentre que les subvencions
no reintegrables es registren coma ingressos directament imputats al patrimoni net i es
reconeixen com a ingressos sobre una base sistematica i racional de forma correlacionada
amb les des peses derivades de la subvenció.
A aquests efectes, una subvenció es considera no reintegrable quan existeix un acord
individualitzat de concessió de la subvenció ¡ s'han complert totes les condicions establertes
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per a la seva concessió i no existeixen dubtes raonables de que es cobrara.
Les act ivitats desenvo lupades per I'entitat corresponen, fonamentalment, a la prestació
de serveis públics en I'ambit competencial de l'Ajuntament de Barcelona (prop ietari únic de
l'Institut ), mitjanc;ant gestió directa per delegació de l'Ajuntament de Barcelona, d'acord
amb alió previst per la legislació vigent (Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local i
Reglament d'Obres , Activitats i Serveis deis Ens Locals). Per la prestació de serveis públics,
en I'ambit de les compet encies de l'Aj untament de Barcelona, I'entitat rep d'aquest. el
financ;ament pressupostari , el qual es reflecteix a I'epígraf d'ingressos .. Subvencions
d'exp lotació incorporades al resultat de I'exercici" del compte de resultats.

Aquesta transferencia corrent pressupostaria esta fi xada tenint en compte els suposits
d'equilibri pressupostari previstos al Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Les subvencions de caracter monetari es valoren pel valor raonab le de I'import concedit
referit al moment del seu reconeixement.
Les subvencions no reintegrables relacionades amb I'adquisició de I'immobil itzat material
s'imputen com a ingressos de ,'exercici en proporció a I'amort ització de is corresponents
actius o, en el seu cas, quan es produeixi la venda, correcció valorat iva per det eriorament o
baixa en el balanc;.
D'altra banda, les subvencions no reintegrables relacionades amb despeses específiques
es reconeixen en el compte de perdues i guanys en el mateix exercici en que es meriten les
corresponents despeses.
Transferencies i subvencions atorgades
Les transferencies i subvencions concedides es comptabilitzen com a despeses en el
moment que es tingui constancia que s'han complert les condicions establertes per a la seva
percepció. En cas que al tancament de I'exercici estigui pendent el compliment d'alguna de
les condicions establertes per a la seVQ percepció, pero no existeixin dubtes raonables sobre
el seu fut ur compliment, es dota una provisió pels corresponents imports, amb la f inalitat de
reflectir la despesa.
En el cas de lI iurament d'actius, el reconeixement es produeix en el moment de ¡'acord o
de la formalització del lI iurament al beneficiario
En el cas de deutes assumits d'altres ens , aquests es reconeixen en el moment que entri
en vigor I'acord d'assumpció, registrant com a cont rapartida el passiu assumit.
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4.15. Activitots conjuntes.
L'Institut no ha reolitzat cap activitat conjunta en I'exercici.
4.16 . Actius en estot de vendo.
L'Institut no té octius en estat de venda.
4.17. Medi ambient.
Les despeses derivades de les actuacions que tenen per objecte la protecció i millora del
medi ombient es comptabilitzen, si escau, com a despeses de I'exercici en que s'incorren.
No obstant aixo. si suposen inversions com a conseqüencia d'actuacions per minimitzar
I' impacte mediambiental i la protecció i millora del medi ambient , es comptabilitzen com a
major valor de I'immobilitzat.
5. IMMOBILITZAT MATERIAL

5 .1 Moviment de I'exercici
Els moviments prodülts durant I'exercici 2015 en els comptes de I'immobilitzat material
han estat els següents:
Soldo

(+ )

(- )

Entrodes

Sortides

-

-

Q

31.12.2014
Altre irTm:lbilitzat :

35.827.17
• Arrortització acumJloda (-)32.174.99
TOTAL
3.652,18
• Cost

-

(-) t>otoció

Saldo Q
amortitzoeions 31.12.2015

-

(-)998.64
(-)998,64

35.827.17
(-)33.173 .63
2.653,54

5.2 . Descripció de I'immobilitzat material.
Els principals e lements que formen I'immobilitzat material es corresponen amb mobiliari
d'oficina i ordinadors.
Els criteris d'amortització de I'immobilitzat material són els descrits a la nota 4 en
I'apartat corresponent.
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6. PATRIMONI PÚBLIC DEL SÓL

L'Institut no disposa de béns afectats al Patrimoni Públic del Sol.
7. INVERSIONS IMMOBILIARIES
L'Institut no disposa de inversions immobiliaries.

8. IMMOBILITZAT INTANGIBLE
L'Institut no disposa d'immobilitzat intangible.

9. ARRENDAMENTS FINANCERS I ALTRES OPERACIONS DE NATVRALESA
SIMILAR

L'Institut no disposa d'orrendaments financers

ni

d'oltres operacions de naturalesa

similar.

10. ACTIUS FINANCERS

10.1 . Informació relacionada amb el

balan~.

a) Estat resum de la conciliació entre la classificació deis actius financers del balan¡; i
les categories establertes en la norma de reconeixement i valoració 80 d'Actius financers :
Actiu5 fina",.,.s
Inverions en
patrimoni
Ic..:redlts I part lde.s
Q

cobrar

Total

Q

lIarg termln!

Valors

Altres

reprcsentatius
invcrsions
de deute

Aetius financers a curt term!"i
Inverions en
patrimoni

Valors

rcpresentotius

2015

2015

2015

2015

de deute
2015

-

-

-

-

-

-

-

Altres

TOTAL

invcrsions

2015

2015

391.292 ,54 391 ,292,54
391.292 ,54 391 ,292,54

Dins de I'epígraf Inversions financeres a curt termini empreses del grup, per import de
391.292,54 euros, es registren els diposits a curt termini que s'han efectuat a la Tresoreria
General de l'Ajuntament de Barcelona, com a conseqüencia de I'execució d'expedients de
gestió urbanística consistents en obligacions per expropiació o indemnització que, per alguna
causa, encara no poden ser percebudes pels seus respectius beneficiaris. Els imports
exigibles per aquestes operacions es reg istren dins de I'epígraf Deutes amb entitats del
El Gerent

'd--\l \. _______

32

grup del pass;u del

balan~

(veure nota 11.1).

El saldo deis credits per operacions derivades de I'activitat habitual a curt termini
(credits comercials) no es traben ¡nclosos en la taulo. Aquests es registren pel seu valor
nominal i quan, d'acord amb la norma de registre i valoració deis actius financers, la seva
oplicació no és possible, pel metode del cost amortitzat. Entre aquests, destaca el saldo de
I'epígraf IIr Deufors i altres comptes a cobrar a curt termini del balant; que engloba els
següents conceptes:
2015
Deutors per operocions de gestió:
- Transfere.ncia corrent Ajt. SeN
- Cooperants diversos projectes (ReD Espanyol , SAD)
- Deferioramenf de credits pe.r op.gestió
Altres c0"lltes o cobrar:
- Deutors per rVA repercutit

1.657.277,74
566.687,08
(-)657.357,00
1.566.607,82

90.669,92
90.669,92
1.657.277,74
TOTAL

b) l 'Inst itut no ha reclassificat durant I'exercici cap actiu financer que hagi exigit un
canvi de valoració, ja sigui de cost o cost amortitzat a valor raonable, o a la inversa.
e) Dins de I'epígraf Invers ions f inanceres a curt termini es registren els diposits a curt
termini que s'han efectuat a la Caixa General de Diposits del Ministeri d'Economia i Hisenda
com a conseqüencia de I'execució d'expedients de gestió urbanística consistents en
obligacions per expropiació o indemnització que , per alguna causa, encara no poden ser
percebudes pels seus respectius beneficiaris. Els imports exigibles per aquestes operacions
es registren dins de I'epígraf Deutes a curt term itii del passiu del balan~ (veure nota 11.1)
d) Durant I'exercici 2015 no s'han prodült correccions de valor per deteriorament de les
diferents classes d'actius financers.
e) Respecte als Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini , durant I'exercici 2015
no s'han produ"lt correccions de valor. La totalitat de I'import que figura com a deteriorament
de credits per operacions de gestió es correspon al deute del RCD Espanyol, SAD.
Com a conseqüencia del conveni signat entre l'Institut Municipal d'Urbanisme i el RCD
Espanyo l, S.A.D. per les obres de Soterrament de la Ronda de General Mitre a la ciutat de
Barcelona, Ii va ésser girat durant els anys 1998 i 1999 un import total de 2.788.696 euros.
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D'aquest import va restar un deute pendent de cobrament de 1.051.771,18 euros (rVA
inclos), que fíns a I'exercici 2005 havia estat instrumentat en un pagaré que s'havia anat
renegociant en successius venciments no atesos per part del deutor. Després de diverses
gestians de cabrament, en I'exercici 2005, l'Institut va signar un nou conveni de pagament,
instrumentant el deute en vui t pagarés, de 131.471,40 euros cadascun, amb venciments en
els exercicis 2007 a 2011, si bé el primers pagares amb venciment 2007, 2008 i 2009 es van
renegaciar i bescanviar per uns altres de venc iment 2011, 2012 i 2013, restant la resta de
pagarés i el conveni inalterats.
Fins a I'any 2010, s'han girat i cobrat els interessas legals meritats del deute pendent de
cabrament, i durant I'exercici 2010 es va cobrar el pagaré amb venc iment juny de 2010 i es
van executar els pagarés amb venc iment desembre de 2010 i els corresponents a I'exercici
2011, tot i que no es van cobrar, ates que van ser objecte de devolució per part de I'entitat
financera al resultar infructuós el carrec al deutor. En I'exercici 2012 es va cobrar el pagaré
amb venciment juny de 2012 ¡ va ser executat, tot i que va retornat per impagat, el pagaré
amb venciment desembre de 2012.
Durant I'exercici 2013 es va cobrar el pagaré amb venciment juny de 2013 i es va
presentar al cobrament el pagaré amb venciment desembre de 2013, el qual va resultar
impagat.
En conseqüencia, resten com a drets pendents de cobrament inclos dins els epígrafs del
Balan/;; de situació de l'Institut al 31 de desembre de 2015 relatius a "Deutors per operacions
de gestió" la quantitat de 566.687,08 euros i a "Altres comptes a cobrar" la quantitat de
90.669,92 euros en concepte d'IVA (veure nota 10.10)), el que totalitza un import de
657.357,00 euros.
Davant d'aquesta situació i seguint el principi de prudencia, I'Institut monté dins de la
provisió per a insolvencies, una provisió per la totalitat d'aquest deute pendent de cabrament
corresponent al saldo del ReD Espanyol , S.A.D.
10.2. Informació relacionada amb el compte del resultat economic patrimonial.
a) L'Institut no ha obtingut en I'exercici resultats nets de les diferents categories
d'actius f inancers.
b) L'Institut no ha registrat en el compte de resultats de I'exercici ingressos financers
calculats per I'aplicació del metode del tipus d'interes efectiu.

10.3. Informació sobre els riscos de tipus de canvi i de ti pus d'interes.
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o) Riscos de tipus de canvi.
L'Institut no té inversions en moneda diferent de I'euro i, per tant, no té riscos
d'aquest tipus.
b) Riscos de tipus d'interes.

No es detecten riscos d'aquesta mena.
10.4. Altro informació.

L'Institut té eontraetats dos eomptes eorrents, un amb el BBVA i un altre amb el Bane
de Sabadel!, sent e l saldo d'aquests a 31 de desembre de 2015 el següent:
Saldo

Q

31.12.15

ete eorrent BBVA
ete corrent Bane Sabadell
TOTAL

8.491.80
105.512 ,46
114.004,26

El eompte eorrent del BBVA no esta retribuYf mentre que el eompte eorrent del Bane de
5abadell esta retribuYf segons I'índex EONI A, sent les liquidaeions d'interessos trimestrals.
11. PASSIUS FINANCERS
11.1 Informoció relacionado omb el

bolon~.

a) L'Institut no manté deutes valorats a cost amortitzat al taneament de I'exercici.
Respecte als deutes a eost amortitzat, cal assenyalar que els comptes a pagar per
operacions habituals a lIarg i curt termini (deutes comercials)així com els deutes a curt
termini i deutes a eurt termini amb empreses del grup (Diposits rebuts a curt termini),
es registren pel seu valor nominal i quan, d'acord amb la norma de registre ¡ \lQloració
deis passius finaneers , la seVQ aplieació no és possible, pel metode del cost amortitzat.

Els Diposits rebuts a curt termini recull les aportacions de tereers per la
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realització d'actuacions urbanístiques anteriors al ú de gener de 1996, garanties en
metaHi c rebudes per I'Institut i, finalment, diposits aixecats que han d'ésser lliurats
als seus beneficiaris en ,'execució d'expedients de gest ió urbanística (veure nota lO.1.a)
i

ell.

b) L'Institut no monté deutes al tancament de I'exerc ici valorats a valor raonable.
11.2. L'Institut no disposa de línies de credit contractades a 31 de desembre.
11.3. Informació sobre els riscos de tipus de canvi i de tipus d'interes.
a) Riscos de tipus de canvi
L'Institut no té deutes d'import significatiu en moneda diferent de I'euro i, per tant, no
té riscos d'aquest tipus.
b) Riscos de tipus d'interes
No es detecten riscos d' aquesta mena.
11.4. Avals o altres go.ranties concedides
a)Avals concedits
No és aplicable.
b)Avals executats
No és aplicable.
c)Avals reintegrats
No és aplicable.
11 .5. Altra informació.
Morositat
En relació al que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol de mesures de Iluita contra la
morositat en operacions comercials, en el quadre que s' exposa a continuació es mostren les
dades referents a l'Institut::
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2015
eies

Període mig de pagoment o prove"(dors

23 ,70

Rot i de les operacions pagades

25 ,52

Rati de les operacions pendents de pagoment

1,00
Import

(euros)

145.427,70

Total pagaments realitzats

11.521,78

Total pagaments pendents

El període mitja de pagament és de 23,70 dies per a I'exerciei 2015.
12 . COBERTURES COMPTABLES
L'Institut no ha realitzat cap cobertura comptable.

13 . ACTIUS CONSTRUITS O ADQUIRITS PER A ALTRES ENTITATS I ALTRES
EXISTENCIES
L'Institut no disposa d'actius constrüi"ts o adquirits per a altres entitats

al tres

existencies.

14. MONEDA ESTRANGERA

L'Institut no té cap e lement d'octiu o passiu denominat en moneda diferent de I'euro .

15. TRANSFERENCIES, SUBVENCIONS I ALTRES INGRESSOS I DESPESES
15 . 1 . Ingressos.
15.1.1. Transferencies ¡ subvencions rebudes

L'import deis ingressos en concepte de

transferencies corrents ascendeixen a

868.160 ,79 euros i es corres ponen íntegrament a oportacions de l'Ajuntament de
Barcelona.

El Gerent,
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Les tronsferencies i subvencions descrites compleixen els requisits de
reconeixement i voloroció descrits a la nota 4,14,

15.2. Despeses.
15.2.1. Tronsferencies i subvencions concedides
El detall de les tronsferencies ¡ subvencions concedides en I'exercici es facilita
a continuació:

Perceptor de la subvenció
Ajuntament de Barcelona
Institut Municipal d'Informatica

Cal"Qcterístiques de la subvenció
Conveni Consell Joventut
Gestió despeses personal

Impon
2.046,00
3.626,16
5.672,16

TOTAL

15.2.2. Despeses de personal
Les despeses de personal de l'exercici es detallen a continuació:

i solaris
Sous i solaris i assimilafs

despeses socials
sccials

El nombre mitja de treballodors en I'exercici 2015
deta!lot a la nota 1.7 d'oquesta memoria,

El Gerent,
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15.2.3. Altres despeses de gestió ordinaria

2015
Arrendoments i canons
Reporocions i conservoció
Serveis de professiono ls independents
Primes d' ossegurances
Subrm is1roments
Cotnunicocions i oltres serveis
TOTAL

80.857 ,52
16.850,84
118.943 ,71
214 ,60
9.267,33
23.937,60
250.07 1,60

16, PROVISIONS I CONTINGENCIES
16 .1. El detall del moviment de les provisions reconegudes en el passiu de l balan¡;; , tant
a curt com a lI arg term ini, durant I'exercici ha estat e l següent:

Saldo o 1,01.15

H Dotocioll$

C.-.

U,...

Cwt

t t rmini

t ermini

termini

35.869.60

.

.

TOTAL 35.869.60

-

-

U'''I

Epígrd

ttrmini

Pogo extro. desembre 2012

H

Augments pct'
o.ctuGlitzl1eio!ls

u'"

c.-.

t errnini

t crmini

!7.657,50

.

-

17.657.50

-

-

(-) DismiMIC;ons

u'"

c""

So.Ido o. 31.12.15

U'"

c",

t tnnini

tcrmini

(-)35.869,60

-

-

17.657.50

(-)35.869,60

-

-

17.657.50

t ermini

t ermini

L'epígraf de provisions a curt termini inclou per import de 17.657,50 euros la quantia de
la paga extraordinaria de desembre de l exercici 2012 que s'hagués tingut d'abonar al
personal de I'entitat abans de fina litzar I'exercici 2012, pero que va estar suprimida per
I'article 2.1 del Rejal Decret Ilei 20/2012 , de 13 de juliol, de mesures per a garantir
I'estabilitat préssupostaria i de foment de la competitivitat. L'article 2.4 d'aquesta disposició
preveu que ~ I es quant itats derivades de la supressió de la paga extraordinaria i de les pagues
addiciona ls de complement específic o pagues addicionals equivalents, d'acord amb e l
disposat en aquest article, es destinaran en exercicis futurs a realitzar aportac ions a plans
de pensions o contractes d'assegurane;;:a col·lectiva que incl09uin la cobertura de la
contingencia de jubilaciÓ, amb subjecció al que estableix la Ll ei Organica 2/2012,
d'Estabi litat Pressupostaria i Sostenibi litat Financera ¡ en e ls termes i amb I'abast que es
determini en les corresponents lIeis de pressupostos".

El Gerent,
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La Uei 4812015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat per I'any 2016 a
la disposició addicional dotzena apartat ú.1 estableix que cada Administració Pública, en el
seu ambit , podro. aprovar I'abonament de quantitats en concepte de recuperació de la paga
extraordinaria i de les pagues addicionals de complement específic o pagues addicionals
equivalents. Amb Decret d'Alcaldia de 17 de desembre de 2015, s'autoritza a les entita~s a
abonar dins I'exercici 2016 la quantia restant de la paga extraordinaria de desembre de
I'exercici 2012.
16.2. L'Institut no té passius que tenen la consideració de contingents.
16.3 .L'Institut no té actius que tenen la consideració de contingents.

17. INFORMACIÓ SOBRE EL MEDI AMBIENT

17.1 L'Institut no ha reconegut obligacions durant I'exercici amb correc a grups de
programes de la política de despesa 17 de Medi ambiento

17.2 L'Institut no ha tingut beneficis fiscals per raons mediambientals que afecten els
t ributs propis.

18. ACTIUS EN ESTAT DE VENDA
L'Institut no disposa d'actius en estat de venda.

19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÓMICPATRIMONIAL
No resulta d'aplicació a l'Institut.

20. OPERACIONS PER ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS PER COMPTE D'ALTRES

ENS PÚBUCS

L'Institut no té operacions per administració de recursos per compte d'altres ens públics.

El Gerent ,
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21. OPERACIONS NO PRESSUPOSTARIES DE TRESORERIA

A continuació s'informa sobre les operacions no pressupostaries de tresoreria que
comprenen aquelles operacions realitzades durant I'exercici que nan donat 1I0e al naixement
o extinció de:

Deutors ¡ creditors que, d'acord amb la normativa vigent per a l'Institut, no s'hagin
d'imputar al seu pressupost ,ni en el moment del seu naixement ni en el del seu
venc iment.

Partides representatives de cobraments i pagaments pendents d'aplicació
definitiva,tant per operacions pressupostaries com no pressupostaries.

21.1. Estat de deutors no pressupostaris.

Carrus

Concepte.
Saldo

Compte.
44OOOOOOOO

Codi

Q

1 de gener

Dr.scripci6

440 Deutors ptr I VA repucutit

90.669,92

Total compte

90.669,92

5660000002 [566[Diposits constituits a c/t
Tota! compte

59.185,56
59.185,56

TOTAL 149.855,48

El Gerent ,
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D<>.t",
Abonaments paldtllts de
rcolincrts tII cobroment Q 31
dod.......
I'exercici

Mocfifkacions

rtolitzots o

Total

saldo ¡niela!

I'exercid

dcutors

·
·

·

90.669,92

·

90.669,92

·

90.669,92

·

90 .669,92

·
·

·
·

·

·

59.185,56
59 .185,56
149.855,48

·

·
·

59.185,56
59 .185,56
149.855,48
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21.2. Estat de creditors no pressupostaris.

Concepte

c,mpt. Codi

Deseripeió

Saldo a ModificClCions
1 de gener saldo inicial

419

Aport.ObligatOries pla pensions

419

Retencions judicia!s

-

419

Prestaeió ossister.cia personal

349.36

419

Associoció Prof.teenies Ajt. Ben
Totol eampfe
Delegació Hisendc. Sen (IRPf)
Totol eompte
Tresorerio de !o 5eg.Sociol
Totol compte
DipOsits reblJts
Total compfe
TOTAl

475

I

476

561

I

-

349.36
32.381,31
32.381.31
7.547,33
7.547,33
114.970,24
114.970.24
155.248,24

-

-

-

-

-

Abonornents
rea!it:ots
al' exercici

TOfol
credito.-s

CreditOl'S
Cmes
pendents de
realinots en pogorntnt o 31
I'exercici
de desembre

114.38

114,38

114,38

2.706.36

2.706.36

2.706.36

4.192,32

4.541,68

3.842,96

96,00
96,00
96.00
7.458,42
7.109.06
6.759.70
111.793,82 144.175,13 111.155,47
111.793,82 144.175,13 111. 155.47
97.661,37 88.995,85
90.114.04
90.114.04 97.661.37 88.995.85
114.970.24
114.970,24
209.016.92 364.265.16 206.911,02

-

-

698,72

-

698,72
33.019,66
33.019,66
8.665,52
8.665.52
114.970,24
114.970.24
157.354.14

21.3. Estat de partides pendents d'aplicació_

a) Cobraments pendents d'aplicac ió
No és aplicable.

b) Pagaments pendents d'ap licació
No és aplicable.
22_ CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA . PROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ

A continuació es detallen els imports agregats de les contractacions administratives
realitzades en I'exercici en fundó del seu procediment d'adjudicació.

El Gerent,
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ProcecIiment obert
Tipus de contracte

Proudiment negociat

Multiplic. Únic
Multiplic. Únic
Amb
Sens.
Total
Total
Total
Criteris criteri
Cnterés criteri
IXIblicitot publicitot

Dio,!! Adjudieaeió
competitiu directo

TOTA,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.456.78

3.456.78

37.480,00

-

-

-

-

-

-

-

-

62.384,28

99.864,28

TOTA, 37.480,00

-

-

• De submnistraments
- De serveis

Proetdiment rtstringit

-

-

-

-

-

-

-

-

65.841,06 103.321,06

23 _ V ALORS REBUTS EN DIPÓSIT

El detall deis conceptes mitjan~ant els quals es registren comptablement els va lors
rebuts en diposit, entre e ls quals s'inclouen els avals i les assegurances de caució rebuts, és
el següent:

Concepte
Codi

Descripció

Total
Total
DipOsits pendents
Saldo o MocIificQcions OipOsits rebuts devolucions dipOsits OipOsits
de devolució Q
1 de gener $dldo inicial en l' exercici reconegudes rebuts cQncel ·lots 31 de desembre

561 Diposits o Hisenda
59.185,56
561 Dipósits rebuts en metal·lie 55.784,68
TOTAL 114.970,24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

59.185,56
55.784.68
114.970,24

Recull aportacions de tercers per la realització d'actuacions urbanístiques anteriors a 1
de gener de 1996 , garanties en metaHic rebudes per l'Institut i, finalment, diposits aixecats
que han d'ésser Iliurats als seus beneficiaris en I'execució d'expedients de gestió ur banística.
Addicionalment , a 31 de desembre de 2015, hi ha valors i altres documents per import
de 1.585 milers d'euros que han estat dipositats a l'Institut per tercers com a garantía de
deutes d'acord amb la normat iva aplicable.

El Gerent,
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24. INFORMACIÓ PRESSUPOSTARIA
24.1. Exercici corrent.

1) Pressupost de despeses
a) Modificacions de credit

A~icoció

bescripció

~¡llStMa

Cridits

Su~""t Ampiocions Tl'II1sfrincies CJidit

extroordillGris de crtdit de elidít
Positi'leS

15000 .41030
15000 .16001
15000 48900
15000 .11706

TroosLcorTellta 1'IMI
Seg.social fUllóonaris integrots
Transf.afanilies i institucions
Estudis
TOTAL

El Gerent,
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·

·

·

·
·

·

·

·

cJ-\L\. ----

·
·
·

3000.00

·

Ncgo'' '
·

3000.00

·

·

·

·

3.000,00 3.000,00

lncorporació
nlll'lQ/lalts

aidit

Cridits 8Gixes per AjJstoI\'Jents

9""'" cn¡1·lacions prrl'"Ó<!'9' modificoció

.

.
6.000.00
40.595.~
M95,~

Totd

.
.

·

·

·

·

·

·

·

·

3.000.00
(·)3000.00
6.000.00
40595.~
% . 595,~
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b) Romanents de credit
Aplieoei6

Dcscripció

p!"CS1IJ postllri G

15000
10000
15000
10000
10000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
10000
15000
10000
15000
1!5000
10000
1!5000
1!5000
1!5000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
1!5000
15000

10100
1011Z
12000
12001

12003

12004
12006
12100
12101

12112
13900
15000
16001
16002
16005
16008
16204
20200
20300
21300

" '00

22000
22100
22101
22200
22201
22205
22400
22603
22604
22611
22699
22700
2Z703
2Z706
2Z707
227Z7

2Z780
23110

40000
41030
48900

63500
63601
65000

Refribvcions pusonal dir-«tiu
Pago cxtrQ 2012 P. di~ctiu
Re.tribucions bosiques grup Al funciOl1Qris

Retribucions bosique.s gMlp 1.2 funcionari,
Rctribl,lcions biisiques grop el funcionans
Rctribucions basiques grup e2 funcionads
Tricnnis funcionoris

CO"'9lement dl!.s1Í funcionoris
CO"'9lvnent espulfic funcionoris
Pago extro 2012 Funcionoris
EXECUcrÓ SENTENCIA PERSONAL LABORAL

Producti vi1ot
S~uretot Social funcionans integrats
PRIMES

r QUOTES 55 FUNC. NOU tNGRES

Seguretot 50(;01 funclonori s nou ingré$
Assimneia sanitario eaneertada PAMEM
ACCIÓ SOCIAL
AtTendament iUlificis i oltres eon:stnJecions
Át'l"tndament maqui noria. instoUoe ions i utillotge
Monteniment maquillOrio. instol.laeioM i uti llotge
Mo"te"iment mobiliori i eqyipoment
Moterial ofieina ordiooM no invento ri ble
Subminsifroment energio electrica
Subministrament oigua
Corl'l.mieaeioM telefoniques
COlTIJnleaeions postals
Servei de missatgeria
Primes d' asse9uronees
Publicadons diaris oficiols
[)espeses jur[diques
Altre:s despeses indt.l1Ylit:zacioM. Sentencies
Altre.s despeses diverses
NeteJa ed ifie is i laeols
Trebolls tecnies
Estudis
Informes
Reeollido selectivo (e. Resp. ReseNo Saciol)
Trebo!!s i ~l"VT9ta j reprogrofio
Loeomaeió personal directiu
Transferenc io corrent Ajuntoment BCN
Transfertncio corrent o I' IM d ' Infonrótica
Transfll!:Ancies a folri'lies ¡ in:stitucions 5ense on;
Mobiliari i eines
Reposieió equips per o proell!:SSos d ' informoció
&estió de sOl. Senteneies.
TOTAL

El Gerent,
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Roll\OlICfIh COffiprorTlCSCll

RolIIGncnts no c0Il'lpl"oII'csos

lneol'pOf'Oblu No Incorpora.blc Incorporab les No incorponIblCl
1.965,92
·
·

·
·

·

·
·

-

·

-

·
·

·

·

·
·

·
·

-

·
·
·

-

-

·
·
·

·

-

·
·

·

-

·
·
·

·
·

·
·

·
·

·
·
·

·

·
·
·
·

·

-

--

-

·
·

-

·

·
·
·

·
·

·

-

·

·
·
·
·

·
·
·

·

·
785,96

2.652 ,80

9.04
161,51
1.355,05
68,82
332 ,49

·

·
·
·
·
·

·
·
·

·
·
·

197.43
Z83 ,Z3

6 ,37

·

·
·
·
·

5 . 852,70

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·

·
·

-

·
·
·
·

{-)12.837,74

10.174,23
(-)1.567,37
10.095.16
11.461,73
8.806,38
6.032,69
9.284,38
(-)5.011,47
(-)14,44
(-)1.074,40

10.272,37
(-)23.869,70
26.250,00

3.112 ,68
(-}315.5O
10.973,27
1.733 ,25
6.197,32
300,00
2.065,00
1.127,00
(-}8S,20
14.932,71
123,96
150,00
35,40
250,00
250,00
65.500,00
23.074 ,70
(-)Z5,OO
(-}42.575.06

.

(-)3.133.15
230.00
300.00
1.300.00
(-}Z.046.00
(-)6Z6.l6
lZ.676,00
500.00
500.00
6.00
146.495,96
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e) Creditors per operacions pendents d'aplicar al Pressupost
L'Institut, a 31 de desembre de 2015, no té operacions pendents d'aplicar al
pressupost.

2) Pressupost d'ingressos
a) Procés de gestió

a.1) Drets anuHats
No és aplicable.

a.2) Drets cancel·lats
No és aplicable.
a.3) Recaptació neta

No és aplicable.
b) Devolucions d'ingressos

No és aplicable.
e) Compromisos d'ingrés

No és aplicable.

El Gerent,
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24.2. Exercicis tancats.
1) Pressupost de despeses. Obligacions de pressupostos tancats.

Aplicació
prtssupostllria

Obligoci.ollS pendents
Otscripció

de pagoment
o 1 de gener

Arrendoments edificis i
altres construccions
15000. 20300 Arrendoment de rroquinario
15000 . 21300 Manfeniment de rroquinaria
Material d'oficina ordinari
15000 . 22000
no inventaribale
15000 22 100 Energía electrica
15000. 22101 Aiguo
15000.22200 Corrunicacio.ns telefoniques
15000 , 22201 Corrunicacions postals
15000.22699 Altrts despeses diverses
15000 .22700 Neteja edificis i Io.cals
15000 ,22703 Treballs tecnics
15000 .22727 Recollida selectivo
15000 .41030 Tronsf.correntsa !'1M!
15000 60195 Perí Porta UA4
Reposició equ ips procés
15000 .63601
inforrroció
TOTAL
15000. 20200

Modificacions soldo
iniciol

j

Totol

onu! ' laciollS obligociollS

Pl'tSCripcions

Paga.ments
rtOlitlOts

Obligocions ptncIents
de pagament o
31 de desembre

4.932,34

-

4.932.34

-

4.932,34

326.70
1258.30

-

326,70
3.258,30

-

326.70
1258,30

59.16

-

59,16

-

59.16

-

1.572.17
159.79
142,49
3,24
14,08
3.348,07
20.361,88
374,32
3.626.16
23.758,30

-

-

1.572.17
159.79
142,49
3,24
14,08
3.348,07
20.361,88
374,32
3.626,16

-

-

1.572 ,17
159,79
142,49
3,24
14,08
3.348.07
20.361,88
374,32
1626,16
23.758,30

2.655,44

-

2.655,44

-

2.655,44

64.592,44

-

64.592,44

-

40 ,834,14

-

-

-

-

-

-

--

-

23.758,30

23 .758,30

2) Drets a cobrar de pressupostos tancats
a) Drets pendents de cobrament totals

Aplicoció
prusuposto.ría

Drets pendents
Descripció

de cobro.ment
o. 1 de gener

Tronsf.corrent Ajuntument
Bo.rcelona
15000 .77091 R.C,D. Esponyol . Mitre·
TOTAL
15000 .40100

El Gerent,
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Modificocions

Drets
Drets
saldo inicial allul ·lo.1$ ctlncel·ltlts

1.547.957,95

-

-

566.687,08
2.114.645,03

-

-

h __________

Recopttlció

o. 31 de dtsembre

-

758.841,00

-

758.841,00

-

Drets pendents
de cobrtlment

-

789.116,95
566.687,08
1.355.804, 03
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b) Drets anul 'lats
No és aplicable.
b) Drets canceHats
No és aplicable.
3) Voriació de resultats pre.ssupostaris d'exercicis anteriors.
No és aplicable.
24.3. Exercicis posteriors.
1) Compromisos de. despesa amb carree a pressupostos d'exercicis posteriors.

Aplicac:ió
prusuportGria

Cucripdó

Compromisos de dllspeses odquirits omb cQnocc al p,..ssuport de I'e.xucici
2017

2016

15000 . 22200 Cornmicacions telefónique.s
15000 . 22699 Alfre.s despeses diverse.s
TOTAl.

1.975,61
1.059,01
3.034,62

2) Compromisos d'ingl"és amb carTee

Q

.

1.013,18
1.013,18

2018
.
675,45

675,45

2019

Ánys suec.essius

·
·
·

·
·

·

pressupostos d'exercicis posterior.

No és aplicable.
24.4. Execució de prajectes de despesa .
L'Institut, a 1 de gener de 2015 ni durant I'exercici 2015, no ha executat projectes de
despesa.

24.5. Despeses amb

finan~ament

afectat.

Durant I'exercici 2015, l'Institut no ha desenvolupat projectes amb financ;:ament afectat ,
i a 31 de desembre de 2015 I'import de Romanent de Tresoreria afectat a despeses amb
finant;ament afectat és O euros.

El Gerent ,
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24.6. Romanent de tresoreria.

CONCEPTES

2015

1. (+) Fons líquids

114.004.26

2. (+) Drds pendents de cobroment

2.765.112.84

(+) del Pressupost corrent

868.160,79

(+) deis Pressupostos tancats

1.355.804.03

(+) d'operacions no pressupostaries

541.148,02

3. (-) Creditors penclents de pagoment
(+) del Pressupost corrent
(+) deis Pressupostos tancats
(+) d'operacions no pressupostaries

599.091.38
26.686.40
23.758 .30
548.646.68

4. (+) Portides pendents d'aplicació

0.00

(-) cobraments pendents d' aplicació definitiva

0.00

(+) pagaments pendents d'aplicació definitivo

0.00

l. ROMANENT DE TRESORERIA (1+2-3+4)

2.280.025.72

Ir. (-) Saldos de dubtós cobrament

657.357,00

nI. (-) Exces de finan<;ament afectat

0.00

IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (I-II-III)

1.622.668.72

25. INDICADORS FINANCERS. PATRIMONIALS I PRESSVPOSTARIS

1. Indicadors financers i patrimonials
1) LIQVIDITAT IMMEDIATA: Reflecteix e l percentatge de deutes pressupostaris i
no pressupostaris que es poden atendre amb la liquiditat immediatament disponible.

Fons líguid s
Passiu corren!

J-- \\

=

114.004.26
633.695.39

=

17,99%

Fans líquids: efectiu i altres actius líquids equivalents.

El Gerent.
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2) LIQUIDITAT A CURT TERMINI; Reflecteix la capacitat que té l' entitat per
atendre a curt termini les seves obligacions pendents de pagamento
fans líguids + Drets pendents de cobrament
Passiu corrent

=

2.337.969,08
633.695,39

=

368,94%

3) LIQUIDITAT GENERAL; Reflecteix en quina mesura tots els elements patrimonials
que componen I'actiu corrent cobreixen el passiu corrent.
Actiu corrent

2.221.760,10
633.695,39

=

Passiu corrent

=

350,60%

4) ENDEUTAMENT PER HABITANT; En les entitats territorials i els seus organismes
autonoms, aquest índex distribueix el deute total de l' entitat entre el nombre
d'habitants.
Passiu corrent + Passiu no corrent

=

Nombre d'habitants

633.695,39
1.604.555

0,39

=

5) ENDEUTAMENT; Representa la relació entre la totalitat del passiu exigible
(corrent i no corrent) respecte al patrimoni net més el passiu total de I'entitat.
Passiu corrent + Passiu no corrent
Passiu corrent + Passiu no corrent + Patrimoni net

=

633.695,39
2.224.413,64

=

28,49%

6) RELACIÓ D' ENDEUTAMENT; Representa la relació existent entre el passiu
corrent i el no corrent.
Passiu corrent
Passiu no corrent

=

633.695,39

=

n.a.

7) FLUX DE CAIXA: Reflecteix en quina mesura els fluxos nets de gestió de caixa
cobreixen el passiu de I'entitat.
Passiu no corrent
Fluxos nets de gestió

+

Passiu corrent
Fluxos nets de gestió

=-----+
(-)3.644,57

633.695,39
(-)3.644,57

=

- 17387%

Fluxos nets de gestió: Import deis "Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió"
de I'estat de fluxos d'efectiu.

B) PERÍODE MITJA DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS: Reflecteix el
nombre de dies que per terme mitja l' entitat triga a pagar als seus creditors
comercials derivats, en general, de l' execució deis capítols 2 i 6 del pressupost.

El Gerent'd - \ \ "...---

so

Aquest indicador s'ha d'obtenir aplicant les regles establertes per calcular el
"període mitja de pagament" als efectes del subministrament d'informació sobre el
compliment deis terminis de pagament de les entitats locals. S' ha de calcular un únic
indicador referit a tot J'exercici i al conjunt deis deutes ¡nclosos en el seu calcul.

1: Nombre de dies període pagame nt x import pagament
I Import pagament

=

3.710.664,87
145.427, 70

=

25,52

9) PERÍODE MITJ A DE COBRAMENT: Reflecteix el nombre de dies que per terme

mitja I'entitat triga a cobrar els seus ingressos, és a dir, a recaptar els seus drets
reconeguts derivats de I'execució deis capítols 1 a 3 i 5, exclosos. d'aquest últim
capítol els ingressos que derivin d'operacions financeres.

L'Institut rep el 9910 deis seus ingressos via transferencia corrent de
I'Ajuntament de Barcelona, per tant, no disposa de drets reconeguts derivats de
I'execució de is capítols 1 a 3 i 5 a excepció de 6,67 euros d'interessos del compte
corrent.
lO) RATtOS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONOMIC PATRIMONIAL

Per a l' elaboració de les ratios següents s' han de tenir en compte les equivalencies
amb els corresponents epígrafs del compte del resultat economic patrimonial de
J'entitat:
ING. TRIB
TRANSFR
¡ V. I PS
D. PERS
TRANSFC
APROV

i.

Inaressos tributaris ¡ urbanístics
Transferencies i subvencions rebudes
Vendes i prestació de serveis
Despeses de ~ersonal
Transferencies i subvencions concedides
Aorovisionaments

~

Estructura deis ingressos.
INGRE5S05 GE5TIÓ ORDIN Á RI A IIGORI

Vendes i
prestacions
Ingr. Tributari s Tran sferenci es

I

IGOR

-

El Gerent,
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I
IGOR

99,96%

se rve is

I

IGOR

-

Resta

I
IGOR

0,04%
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11.

Estructura de les despeses.
DESPE5E5 GE5TIÓ ORDIN ÁRIA (DGOR)
Desp.personaJ Transferencies Aprovisionaments

/

/

DGOR
65,14%

iii.

/

DGOR
0,77%

DGOR

Resta

/

DGOR
34, 09%

-

Cobertura de les despeses corrents: posa de manifest la relació existent entre
les despeses de gestió ordinaria i els ingressos de la matei xa natural esa.
Despeses de gestió ordinaria
Ingressos de gestió ordinaria

736.498,37
868.523,68

=

84,80%

=

2 .Indicadors pressupostaris

a) Del pressupost de despeses corrent:
1) EXECUCrÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: Reflecteix la proporeió deis eredits
aprovats en I'exercici
pressupostaries.

que han

donat

Obligacions reconegudes netes
Credits definitius

2) REALITZACrÓ

DE

=

PAGAMENTS:

Iloc a r econeixement

753.105,84
905.454,50

Refleeteix

la

=
proporelo

d'obligocions

83,17%

d'obligacions

reconegudes en l' exercici el pogament de les quals jo s'ha efectuat a la finolització
d'aquest respecte al total d'obligacions reconegudes.
Pagaments efectuats
Obligacions reconegudes netes

=

726.419,44
753.105,84

=

96,46%

3) DESPESA PER HABITANT: Per a les entitats territorials i els seus organismes
autonoms , oquest índex distribueix la totalitat de la despesa pressupostaria
efectuada en I'exercici entre els habitants de I'entitat.
Obligacions reconegudes netes
Nombre d'habitants

=

753.105,84
1.604.555

=

0,47

4) INVERSrÓ PER HA BIT ANT: Per a les entitats territorials i els seus organismes
autonoms , aquest índex distribueix la totalitat de la despesa pressupostaria per
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operacions de capital efectuada en l' exercici entre el nombre d' habitants de
l' entitat.
Obligacions reconegudes netes (capítols 6 i 7)
Nombre d'habitants

1.604.555

5) ESFOR<;: INVERSOR: Mostra la proporClo que representen les operacions de
capital efectuades en l' exercici en relació amb la totalitat de les despeses
pressupostaries efectuades en I'exercici esmentat.
Obligacions reconegudes netes (capítols 6 i 7)
Total obligacions reconegudes netes

0,00%

753.105,84

b) Del pressupost d'ingressos corrent:
1) EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS: reflecteix la proporció que sobre
els ingressos pressupostaris previstos suposen els ingressos pressupostaris nets,
aixo és, els drets reconeguts nets.
Drets reconeguts nets
Previsions def initi ve s

868.167,46
858.859,00

101,08%

2) REALITZACIÓ DE COBRAMENTS: reflectei x la proporció que suposen els
cobraments obtinguts en l' exercici sobre els drets reconeguts nets.

Recaptació neta
Drets reconeguts nets

6,67
868. 167,46

0,00%

3) AUTONOMIA: mostra la proporció que representen els ingressos pressupostaris
efectuats en I'exercici (excepte els derivats de subvencions i de passius financers)
en relació amb la totalitat deis ingressos pressupostaris efectuats en l' exercici
esmentat.
Drets reconeguts nets (Cap .1 a 3, 5, 6, 8 +transf.rebudes)
Total drets reconeguts ne ts

868.160,79
868.167,46

100,00%

4) AUTONOMIA FISCAL: reflecteix la proporclo que representen els ingressos
pressupostaris de naturalesa tributaria efectuats en I'exercici en relació amb la
totalitat deis ingressos pressupostaris efectuats en I'exercici esmentat.
Drets reconeguts nets (d 'i ng. natura lesa tributaria )
Total drets reconeguts nets

El Gerent,
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868.167,46

0,00%
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5) SUPERÁVIT (O DEfICIT) PER HABITANT a les entitats territorials
organismes autonoms:

Resultat pressupostari ajustat

155.657,12

Nombre d'habitants

1.604.555

els seus

0,10

e) De pressupostos tancots:
1) REALITZACIÓ DE PAGAMENTS: posa de manifest la proporció de pagaments que
s'han efectuat en I'exercici de les obligacions pendents de pagament de pressupostos
jo tancats.
40.834,14
65.492,44

Paga ments
Saldo in icial d'obli gacions (+/- modifi co I anul·lacions)

62,35%

2) REALITZACIÓ DE COBRAMENTS: posa de manifest la proporció de cobraments que
s' han efectuat en l' exercici relatius a drets pendents de cobrament de pressupostos
jo tancats.
Cobraments
Sa ldo inicial drets (+/- modific. I anu l'lacions)

758.841,00
2.114.645,03

35,89%

26 . INfORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS
No resulta d'aplicació per ,'Institut.

27. INDICADORS DE GESTIÓ
No resulta d'aplicació per I'Institut.

28. fETSPOSTERIORSAL TANCAMENT

No es té constancia de I'existencia de fets que s'hogin produ"lt amb posterioritat al

tancament de I'exercici que puguin tenir incidencia per a l'Institut.

29 . ASPECTES DERIVATS DE LA TRANSICIÓ A LA NOVA NORMATIVA COMPTABLE
Com s'estableix a la disposició transitoria segona de l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de
setembre, d'aprovació de la Instrucció del model normal de comptabilitat local, en els
comptes anuals d'aquest exercici no figuren les xifres relatives a I'exerc ici o exercicis
anteriors en tots aquells estats que han d'incloure informació comparativa.

El Gerent,
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A I'efecte de clarificar el procés de transició de la comptabilitat de I'exercici 2014 a la
de I'exercici 2015 s'incorpora aquesta nota addicional amb la informació que a continuació es
detalla.
Estat de conciliació entre els saldos d'obertura de I'exercici 2015 i els de tancament de
l'exercici2014:
No existeixen diferencies patrimonials entre el saldo d'apertura 2015 i de tancament de
l' exercici 2014, únicament s' han practicat reclassificacions

IZ9OO()(XI Rt.suhatde l'uercici
14217000 PROV. PAGA EXTRA OESI2 AAT.2.4 RDLZO 12
22JOC()OO MAQVINARIA

22600000 MOBILl AAI 1 ESTlUS
227COOOO EqwS PER A PROCESSOS 1:1 INFORMACIO
28223003 MAQUINARIA
28226001 MOEIIllARI, EQVIPS OFICINA
28227002
APRoctSSOs 1:1 NauMCIO
40000 CREI:IITQR5 OBUG. RECMGUDeS PRESoCC»R.
CREI:IITats 09l.lG. RfCCNGUDeS PRESoTAtIt:.
1 AS.

PAGA EXTRA~INAAIA C,ESTtU

47510
47602
47603
49010000
56100001
56600001

Rfl""E»:lONS IRfF PERSONAL (IR.TI')
SE6.5OCIAl FUOOcw.AIS INTEGRATS
SEG.SOCIA!.. FVOOONAAIS NO\) WSRES

PROVISIO DeUTORS DUBrOS COBRAMENT
BEr-EFlCIAAIS I:IIPOSITS AJUNTAMENT
I:IIP.CCNST. AJUNT. C.l CTE.BEI'fFlCIAAIS
PER COIo'P ENSACIO
COIo'PENSACIO
I:IIPOSnS AHISEJ'.llA
5610c070 OIPOSITS REBUTS EN METALllC

56600002
57100

~S, INSTlTUCIONS DE

El Gerent,

i i
Rt.su lllltde I'uucici
Prcvisió IJQga utnl desenOrt ROL 20
Mo.Q ~illllrio. insto.l.lItillofge (si)

"'""

TJPVS

Convra rrob iliori equipoSeN. Puso

Equips pr<lce$ infcflfllc!o (s.i.)
AAIMITIlllUi!\Orio.
MI», rrobiliori i equips eI'oficina

i

i

i

i

Crtditors <» ex lllne.• ops.
Crtdifors al: u
Po.ga Ulr.
Po.ga ex1NcrdiMlio. juny
Periodificacio oltres conTruc~s i

IWttIcions 1RPf Pusol'ICIl
Segurtlllt Socio] funcioroanf i n~
Seg.Sociol funcionoris de. nou ift9"t
OetuiOl' de \!llor crtdil'5. oper ges
Beneficioris diposits Aj.mfoment
;

i

i

Pogo.ments i ccbn:lments ptr co~nso.c ió

i

i

i cODraments

5610000000 Beneficions diposits e Hisendo
5610000010 ()iposits n:btm tri meMJ Jic

CREl:ln
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Balan¡;;:, compte del resu ltat economic patrimonial i Romanent de Tresoreria de I'exercici

2014

Balanc 2014:
INSTITUT MUNICIPAL D'URBANISME
BALAN' A 31 DE DESEMBRE DE 2014
2014

ACTlV

A) IMMOBIUTZAT

3.652.18

m. Immobilitzat Material

3.652,18
35.827,17
(-) 32.174,99

4. Altre immobilitzat
5. Amortitzacions

C) ACTIU CIRCVLANT

2.118.740,32

n . Deutors
1. Deutors pre.ssupostoris
2. Deutors no pressupostoris
6. Provisions

2.114.645,03
90.669,92
C-l657.357,OO

PASSIU

2014

A) FONS PROPIS

1.458.686,27

m. Resultats d'exercicis onteriors
IV. Resultot de I'exercici

127.332,23

B) PA.OVISIONS PEA. RISCOS 1 DESPESES

35.869.60

D) CREDITORS A CVRT TERMINI

627.836.63

n . Altres deutes o curt termini
4. Fionce.s i dipdsits rebuts o curt termini

506.262.78

nI. Inversions fil'lClncere..s temporols
1 Fionces j dipdsits contitui"ts o curt termini

450.478,10

lIT. Creditors
1. Creditors pre.ssupostoris
2. Creditors no pressupostoris
4. Administrocions públiques

IV. Tre.sorerio

120.304.27

IV. Ajustoments per periodificocions

TOTAL GENERAL

El Gerent,
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2.122.392,50

_____

1.331.354,04

64.592.44
3.574.36
39.928.64

TOTAL GENERAL

13.478,41
2.122 .392,50
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Compte de resultats 2014:
INSTITUT MUNICIPAL D'URBANISME
COMPlE DE R€SUl. TATS CQR:RESPONENTS

A L'EXERCICI "C"BATEL 31 PE DESEMBRE DE 2014

"A""

lOI.

DELIRE
Al ClESPESES

742 .160,23

3. ()f;spu~s do!: func:ionament <XII xrlels i prestacOo", socials

869 .•92,46

4. Altres ingressos de gestié ordinOrio

na,8"

al Rt.integr~"ts

el DUpt.2S dt; persol'loCll
0.1) SoIIt. soI",.;s; sinUkars

423.850,10
91.517,79

o.Z)~$OeiaI$

t8.9,39

el Doto<ion$ pu Q j'GIIIOrlitlOCió de 1 ' lIIIII'IObj~tZtlt

el) Vcrioei6 de pr"CI";sions
d.2) Voriaci6 de pro"'¡ SioM i "'rduu de ,ridi"

lN6A ESSOS

2014

i~cobrcble.s

e) Altre.s despc25 de gesfi6
1.1) Serve;, eJrtuiors

5. TrGllduinciu i

~ions

al Tl'OIISfertr.cics correllu

.

869JI6.9~

217.513,78

4. Trcnsfcrtr.c:ies i SUb'o'ellcion'

al Tronsterencits i sub~io"$ <;«re"U
Rasulto.tt el ' axpIotoc:iO positWu

5.672,16
121."2,57

bUfan d' axpIo1oc¡O ..gatius

·

4. Ahres ingrU$O$ de gesti6 ord_io

tI Altru inTue.ssos i irIgI'eSSOf silllilcrs

136,67

f.I) Altres intereSSOf

RelUltots posltlu$ di Iu GC:,lvItol1 ordillQrI&s

12s.o89, 24

Rtsultoff MgCtIU$ di lu actlY¡tots ordinoiriu

·

5. PU!bs i despeses extroordillClt'iu
a)P!rcb.s proc~ts de I'immcbilitzat
RQult~ts

ut"I,rdilllUÚ positiw:
RESUlTA,TS posmvs be l 'EXERaa

El Gerent,
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757,01

.
127,332.23

Resuttats utraonlillaris:

..,mus

RESUl.TA,TS NEGA,TlUS bE l ' EXERaa

757,01

·
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INSTITUT MUNICIPA L D'URBANI SME
EXERCICI 2014
ROMANENT DE TRESORERIA
CONCEPTES

2014

120.304,27

1. ( .. ) Fans IIquids

2. (+) Drets pendents de c:obrament
(+) del Pre5Stlpost corrent
(+J deis Prusupostos tancots
(+J d'operacions no pressupostaries

2.6!5!5.793,~

869.116,95
1.245.528 ,08
541.148,02

(+) adrrinisfroció recursos olfres ens públics

0,00

(-) cobroments reali1zots pendents d 'oplicoció definitiva

0,00

611 . 133.22

3, (-) C!'editors pendcnts de pagarnent

(.. ) del Pressupost corrent

40.834.14

(+) deis Pressupostos 'Ioncots

23.758,30

(+) d'operacions no pressupostories

546.540,78

(+) odmnistració recursos cifres ens púb lics

0,00

(-) pagamenfs reo litzats pendents d'oplicoció defin itiva

0,00

l. ROMANENT bE TRESORERIA (1+2-3)

n . (-) Saldos de dubtós cobrament

IrI. (-) Exces de finon<;omentofectot
IV. ROMANENT be TRESOAERIA PER A DESPESES GENERALS (I- II-III)

2.164.964,10

657.357,00
0,00
1.507.607,10

L'Institut no ha hagut de rea litzar ajustaments comptables per adaptar la seva
comptabilitat a la nova instrucció de comptabilitat.

El

Gerent~ \ \,~
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30. ALTRA INFORMACIÓ

1. Els honoraris de I'auditoria són facturats a I'Ajuntament de Barcelona per a tot el
grup economic municipal en virtut de I'exped ient d'adjudicació del concurs d'auditoria,
raó per la qual no s'expliciten en la present memoria.

2. Informació sobre el compliment de l' ob jectiu d' estabilitat pressupostaria:
Quant a I'avaluació del compliment de I'objectiu d'estabilitat pressupostaria, de
la regla de la despesa ¡del límit de la despesa no f¡nancera, l' informe de la
Intervenció General municipal sobre la liquidació del pressupost tras liada l'o"0.li5i de
I'avaluació a I'informe sobre I'aprovació de la liquidació del pressupost general de la
Corporació, d'acord amb els criteris SEC de comptabilitat nacional.
3. Impostas i cotitzacions socials susceptibles d'inspecció:
Són susceptibles d' actuació inspectora tots els tributs i cotitzacions social a que
es troba subjecte l' Institut per a tots els exercicis que no hagi transcorregut el
termini de prescripció que estableix la normativa vigent. No s' espera que es meritin
passius addicionals de consideració per a I'Institut com a conseqüencia d'eventuals
actuacions inspectores.
4. Estat d'operacions amb entitats delgrup
2015
INGRESSOS

Transf .corrents
Ajuntament de Barcelona
TOTAL

El Gerent,
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Serveis

868.160,79

-

868.160,79

-

S9

2015
I>ESPESES
Transf .comnts
Serveis
Ajuntament de Barcelona

2.046 ,00

Institut Municipal d'Inf ormotica
Institut Municipal de Pares i Jardins

3.626,16
-

SM Barcelona Gestió Urbanística, SA

-

Potronot Municipal de ¡' Habitotge

TOTAl.

3.133,15
6.696 ,26

-

2.750 ,96
96 .094 ,01

5.672,16 108.674,38
2015

Ajuntament de Barcelona
SM Barcelona Gestió Urbanística , SA

TOTAL

EIGerent, ¿ ~ ~ ~

Penclent

Pendent

cobroment

pogamcnt

1.657.277,74

1.657.277,74

3.133 ,15
12.031 ,47

15 . 164,62
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