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Avda. Diagonal, 640 
oBo l7 Barcelona 

Gabinete Técnico 
de Auditoría y ConsnItoría, •• a. 

Salmes, 89-91 
08008 Barcelona 

INFORME D'AUDITORlA DE COMYrFS ANUALS 

Al Consell Rector de I'lnstitut Municipal d'Hisenda de Barcelona, 

Hem auditat els comptes anuals de 1'Institut Municipal d'Hiseoda de Barcelona, Organisme Autonom 
Local de l'Ajuntament de Barcelona, que comprenen el balan~ de situaci6 a 31 de desembre de 2010, el 
compte de resultats, la liquidaci6 del pressupost i la memoria corresponents a l'exercici anual finalitzat 
en aquesta data. Els Administradors són responsables de la fomlUlació deIs comptes anuals de 
I'Institut, d'acord amb el mare normatiu d 'informació financera aplicable a 1'Entitat (que s'identifica en 
la Nota 2.1.a de la memoria adjunta) i. en particular, amb els principis i criteris comptables que hi 
conté. La nostra responsabilitat és expressar una opini6 sobre els esmentats comptes anuals en el seu 
conjunt, basada en el treball realitzat d'acord amb la normativa reguladora de l'activitat d 'auditona de 
comptes vigent a Espanya, Que requereix l'examen, m.itjan~t la realitzaci6 d e proves selectives, de . 
I'evidencia justificativa deIs comptes anuals i 1'avaluaci6 de si la seva presentació. els principis i criteris 
utilitzats i les estimacions realitzades, estan d'acord amb el marc normatiu d 'informació financera que 
resulta d 'aplicació. 

Segons la nostra opinió, els comptes anuals de ¡'exereici 2010 adjunts expressen, en tots els aspectes 
significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de }'l nstitut Municipal d'Hisenda 
de Barcelona a 31 de desembre de 2010, així com dels resultats de les seves operacions reflectits en el 
compte de resultats i en la liquidació del pressupost adjunts i deIs recursos obtinguts i aplicats durant 
l'exercici anual finalitzat en aquesta data, de conformitat amb el marc nonnatiu d 'informació financera 
que resulta d'aplicació i. en particular, amb eIs principis i criteris comptables en ell continguts. 

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L 

Miquel Alfocea Martl 
Soci - Auditor de Comptes 

Barcelona, 21 de ma~ de 2011 

PriccwaterbouseCoopers Auditores, S.L. 
R. M. Madrid. fuU 87-250-1, foli 75. tomo 9.267', Uibre 8 .054. 
secció 3'. Inscrita en el R.O.Ac. amb el número 50242 -
CW: B-79 031290 

Jordi Vil. Ló 
Soci - Auditor de Comptes 

Gabinete Técnico de Auditoría y Consultorla. S.A. 
R. M. 8arcekma., Volum 10296. Uibre 9349. Foli 42, Sec. 2. 
fu11 8.27831. Inscrita en el R.O.A.c. amb el número So687 
Inscrita en l1nstitut de Ceosors Jurats de Comptes. CIF A· 
s8604745 
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DE L'EXERCICI ACABAT 

EL 31 DE DESEMBRE DE 2010 
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BALAN!;OS DE SITUACIO A 31 Dé DESEMBRE DE 2010 I 2009 .. -, 

","",D.ITLOT 31O.~,79 

III'IIIIObIihGt lINNrfeNI • 2'.894.04 

Aplicaciolls infonnatlquu 371.122,93 

A/IIOf1¡U ocions -151.2l8.89 

lN'Ioblllnat Material • 304.46I ,Xl 

Insfal.1ocions IknIquu U9.0l7,l8 

Al,,, illlll'iObi~nal IIIOtlriol l..334.988,l6 

AlIIomTZaoons .2.149.564,24 

~ firlollc,ru .--nn 1!11 ,45 

FlotIas I dipOsit. constlt\ifs Q u.r, tcnal ni 1!!II.4!i 

«TIV aJIMANT ' .153.710,78 

.. ~~ 4 .740.115.110 

Deutors ~nari.l atIIp"eKS del 9'"'P " 4.740.115.80 

r-tlonf flnGncuu tc~ ¡ .!IOO.OO 

Alrru ;~ I triditt o C\.W"T rUllliri '.>00.00 

T""",,, 412.164.98 

, .4&4.287.571 

U. PRESIDENTA, 

410 .316.79 

39.415.46 

371J22.93 

-331.701,47 

370.749,as 

119.037,18 

2.334.988,36 

-2.083.273.66 

1'1,.' 
151.4' 

' .483.960, 22 

4 .868.426.01 

4.868.426,01 

"''' .~ 
3.625,00 

611.909, 22 

5 .89o$.277,OI ! 

1 

Instttut Municipal d'Hi •• nda 

Av. Ut0r8I, 30 
080056_ 
Tel. g3 <402 37 56 
Fax 93402 37 Q3 

FONS POons 6 1.733.179,73 

p.-.." 1.680.640,03 

J>.:¡t';lIIOni 3.98'.804,71 

Potrimwi rdxn UI adsaipcU e7.6~,71 

Putritnon CIltre.gct eI\ oclJcrIpdó -2.392.81'.39 

~crt di j'urdd '3.239,70 

I~. " DISllIlIVDl EN VAllIS eXSU:U:Ui I 7 I 1Z9.lU,NI 

CREDITOIlS A OJRT TER.MlNI 3.621.179.16 

Altru dcutt$ " Q,rt tCl"llln/ 4 .2051 .6!l 

Fl<w;u ¡ dipas¡,. rcbu1." ' 1It11enninl 4209." 

""" ..... 3 .616.969,51 

CtGlt_ ~oris empr-uct ckl grup " 680.!H8,14 

Credit_ pt"U~oris • L776.437.66 

Credir_ IIIJ ~oris • 690.947,51 

Adrrlil'in~ plbI~ • -469.066,zo 

1.680.640,03 

1,",,995.94 

3.861.160,62 

87.650.71 

-2.392.81.5.39 

1Z4.644,09 

176.070,771 

4.037.~.ZI 

17.942," 

17.9'*2,95 

4 .019.623, 2.6 

112.206 ,00 

U 6l.J-46,9l 

69L070,l1 

453.000,15 

1 , .484.217,571 5 .894.277.01 1 



<liP 

Ajuntament +. de Barcelona 
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Av. Utoral, 30 
08005 Batoll6ona 
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COMPTES DE RESUL TATS CORRESPONENTS ALS EXERCICIS ACABATS A 31 DE DESEMBRE DE 2010 I 2009 
(111_) 

1- I~~I 
....... ....... 

IIHA~ I~ql ....... .. ,. """ ..,. 
1 ........ IIUI"U5QS 

.......... .....- U U .901.0Z7,7. 11 .765.ln .~ T ..... f~1u: ~I. rcblldu do; 10115 2~Ua3.663 .'" 

s... 11iIIIaÑ 9.320.969.60 U33,276,4j r A'¡"'I_ de 8<lrulona 

".,.,... ..... ~.ma,l4 ~!I.n'.DI 

"IINI"""'" do; fUTi6 ordInoria ,. 111.065,15 

T..-f---'~ 1S115 ".ON .~.9l 4 .m .Z36. OC 

TOTAl ~ O' EXI'lOTACI6 ,. 26.094.729,09 

Ama dapua d · ...... td .. 10,019.411,46 IO,Z36.965. 1Cl 

5crftis 1A1.n.n 10.019.478.46 IO.l36.965.&1l 

o.t ....... ,.... 1·~"0d6. I'w...bllltu' '" 79."0,00 1lI ,136. 11C1 

TOTAl 0E5PE6E5 t)' fXft.OTAaÓ l6 .oea.40I . 1Z 16. lI6.650, 14 

II&IEfla D'EXI'lOTAClÓ 6.327.971 U.J91,zzIII'éRouA tI 'EXft.OTAOÓ 0.001 

IRE5lJl..TAT flNANCSlIOSITlV ... MI 
I AIfTu ifrtlllUJO. 1 ;"gr- """Ion 

2.205.,,1 :TOTAl JNAIES$OS I'INANCER$ 
1 1 

"~I 69.'" 

III&E'FIa O'ACnVI'TATS OIlOlNAaIU 6.m·"1 '!!i.ne.4'IIPbtouEs D' ACT'IVITAT$ OItOINAAD:S o . ..¡ 

s..bw. d& .'" ' ...... Iaida .. rautta' de ","". 
, 46.&42J)9 

EOTAL DESPESES EXT1lAORDINAluEs 1 1 0.001 0'''1 TOTAL~S~ .. 46.141.09 

IIlESULTAT OE L 'EXEACIa ~ 55.139,701 

Les notes 1 a 18 descrite.s o la memOrio formen pcrt intcgr'Ol1t del compte de ruultots. 

LA PRESIDENTA, ELGERENT. 
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....... 
""" 

26.rn.99I .'<> 

211.1'1.96 

16.469.&4!.16 

o . ..¡ 

'~~I 
Z.2O!I.Z!I 

0.001 

39.2'5,/>2 

39,245.62 
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08005_ 
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INSTITUT MUNICIPAL D'HISENDA DE BARCELONA 

MEMORIA DELS COMPTES ANUALS 
DE L'EXERCICI ACABAT 

EL 31 DE DESEMBRE DE 2010 

NOTA 1. NATURALESA 1 ACTIVITAT DE L'ENTITAT 

1.1 Dota de constitució i naturalesa de I'entitat 

L' INSTITVT MUNICIPAL D' HISENDA (en endavant, l' INSTITVT), fou 

creat per acord del Consel! Plenari de I'Ajuntament de Barcelona, de data 
27 d'abril de 1990 amb la denominació d'Institut Municipal de Recaptació 

de Barcelona. En data 15 de mar~ de 1996 el Consel! Plenari de l' Ajuntament 

de Barcelona va aprovar el canvi de denaminació i la madificació deis seus 

estatuts. Actualment es regeix pels estatuts aprovats definitivament pel 

Plenari del Consel! Municipal en sessió de 14 d'octubre de 2005. 

És un organisme autonom local, dotat de personalitat jurídica propia, plena 
capacitat jurídica i cobrar i autonomia de gestió per al compliment de les 

seves finalitats , per aquest motiu rep de l'Ajuntament el finan~ament 

necessari per dur a terme la seva activitat. 

1 .2. Activitat 

L' INSTITUT ·té com a finalitat la gestió, recaptació i inspecció deis 

tributs, preus públics, multes i altres ingressos de Dret Públic de 
l' Ajuntament, els seus Organismes Autonoms, i d' altres Entitats Públiques, 

quan se Ii encomani. 

3 
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1.3. Organització 

Els argans de govern de l' INSTITUT són: 

o El Consell Rector. 
o El President i el vicepresident. 

o El Gerent. 

NOTA 2. BASES DE PRESENT AerÓ 

Inatitut Municipal d'HI .. nda 

Av. L.itcnI, 30 ..... -Ta. 93 402 37 56 
Fax 93 <W2 31 i3 

La comptabilitat de l' INSTITVT es porta amb independencia d'aquella que 

reflecteix la situació de la recaptació municipal. 

2.1. Regim comptable 

2.1.a) Els comptes anuals adjunts s ' han preparat a partir deis registres 

comptables de I'Organisme i es presenten c!'acord amb els principis 

comptables de general acceptació per a les Administracions Públiques, 

recollits en la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat de 

l'Administració Local , ordre de 23 de novembre de 2004, amb efectes 1 de 

gener de 2006 i en la Llei 1/2006, que regula el regim especial de Barcelona, 

amb I'objecte de mostrar la imatge f idel del patrimoni, de la situació 

financera, deis resultats de les seves operacions reflect its en el compte de 

resultats i en la liquidació del pressupost i deis recursos obtinguts i aplicats 

durant I'exercici. 

2.1.b) Addicionalment s'ha considerat la següent legislació vigent: 

o Llei 7/ 1985, de 2 d'abril , reguladora de les bases de regim local. 

o RD Llei 781/1986, de 18 d'abril , pel qual s 'aprova el text rdós de 
disposicions vigents en materia de regim local. 

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

4 
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• Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de mar~ , pel qual s'aprova el Text 
Refós de la Uei reguladora de les Hisendes Locals (Uei 39/1988, de 28 
de desembre), 

• RD 500/1990, que desenvolupo la Uei 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. 

2 ,2. Sistema comptable, comptes anuals i compte general 

D'acord amb la Uei 1/2006, que regula el regim especial de Barcelona, el 

sistema cfinformació comptable de !'Organisme esta format principalment 

pels subsistemes de comptabilitat patrimonial i comptabilitat pressupostaria. 

La comptabilitat potrimonial es realitzara cfacord amb els principis 

comptables generalment acceptats per tal de mostrar la imatge fidel del 

potrimoni i de la situació financera de rOrganisme i deis resultats de les 

seves operocions durant I'exercici , i esta formado per : 

• Balan~ de situació. 
• Compte de Resultats. 
• Memoria. 

El balan~ de situació es presenta, bilsicament, d'acord amb els models 

establerts per la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat de 

l' Administració Local (ICAL), amb vigor des de 1 de gener de 2006, 

El compte de resultats es presenta amb més detall que restablert en la 
instrucció esmentada a fi i efecte de facilitar una informació més completa 
sobre els conceptes d'ingressos i despeses, 

La memoria es presenta, bilsicament, d'acord amb el que estableix 
resmentada ICAL. 

Les xifres contingudes en els documents que componen aquests compt / 
anuols són expressades en euros. 

5 
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La comptabilitat pressupostaria esta integrada pels Estats de liquidació del 

pressupost: 

• Resum de I'estat de liquidació del pressupost d'ingressos. 
• Resum de I'estat de liquidació del pressupost de despeses. 
• Resultat pressupostari. 
• Romanent de tresoreria. 

Els comptes anuals han estat formulats pels Administradors de I'Organisme i 

són previs a I'aprovació per part de l'Ajuntament de Barcelona La liquidació 

del pressupost ha estat aprovada per Decret á Alcaldia el 25 de febrer del 

2011. En els terminis legals establerts, es presentara el compte general per a 

I'aprovació del Plenari del Consell Municipal. 

2 .3 . Comporació de la informació 

Els Comptes Anuals deis exercicis 2010 i 2009 s'han formulat áacord amb 

el que preveu la rCAL, havent seguit en la seVQ elaboraci6 crite.ris uniformes 

de valoració agrupació, classificació i unitats monetaries. 

Per tal de facilitar la comparabilitat entre exercicis s'ha reclassificat a 

I'exercici 2009 un impart de 712.206 ,00 euros de I'epígraf Creditors 

pressupostaris a I'epígraf Creditors pressupostaris empreses del grupo 

NOTA 3 . NORMES DE VALORACIÓ 

Les principals normes de valoració utilitzades per l' INSTITVT en 

I'elaboració deis seus Comptes Anuals han estat les següents: 

6 
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3.1 . Immobilitzat immaterial i material. 

rmmobilitzat immaterial 

• Aplicacions informiItiques: 

lnstltut Municipal d'HiHnda 

Av. I.Jtof8I,30 08005_ 
Tel. 93 402 37 56 
Fu 93 402 31 (13 

Figuren valorades al seu preu d'adquisició. Les despeses de manteniment es 
registren amb carrec a resultats en el moment en que es produeixen. 

Les amortitzacions es doten per aplicació sobre el cost d'adquisició d'un 
coeficient lineal del 207. d'acord amb la seva vida útil. 

Les aplicacions informiItiques I'ús de les quals s'han adscrit a l' 
AJUNTAMENT DE BARCELONA es donen de baixa d'aquest epígraf amb 
carrec a I'epígraf ' patrimoni entregat en adscripció". D'acord amb la 
normativa comptable no s'amortitza. 

rmmobilitzat material 

L'immobilitzat material es troba valorat al preu d'adquisició. 

Les reparacions que no signifiquin una ampl iació de la seva capacitat 
productiva o un allargament de la vida útil i les despeses de manteniment 
són carregades directament al compte de resultats. Els costos d'ampl iació o 
millora que donen lIoc a un augment de la durada del bé o a un increment de 
la seva capacitat productiva són capitalitzats com a més valor del bé. 

Les amortitzacions es doten per aplicació, sobre el cost d'adquisició, deis 
següents coeficients linecls en fundó de la seva vida útil: 

Equips informiItics 
Altre immobilitzat material: 

rnstaHacions tecniques 
Maquinaria 
Mobiliari i equips d'oficina 
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Les inversions efectuades en el decurs de I'exercici s'amortitzen 
proporcionalment des de la data de la seva adquisició. El percentatge 

d'amortització deis elements que s'inclouen a I'epígraf altre immobilitzat 

material és del 10 7.. No obstant per aquelles inversions efectuades a 

I'edif ici on l' INSTITUT és arrendatari si la vida útil d'aquestes inversions 

és superior a la durada del contracte d'arrendament es pren com a data 

final d'amortització la data de venciment del contracte d'arrendament. 

El cost d'adquisició deis béns de I'immobilitzat material , I'ús deis quals s'ha 

adscrit per l' INSTITUT al' AJUNTAMENT DE BARCELONA, es donen de 

baixa d'aquest epígraf amb correc a I'epígraf "patrimoni entregat en 

adscripció". D'acord amb el que preveu la normativa comptable no 

s'amortitzen. 

3.2. Deutors i creditors 

Els compte.s a cobrar i a pagar es registren, en tots els casos, pel seu valor 
nominal. clossificant a curt termini els de venciment inferior a dotze mesaS. 

3.3. Transferencies corrents rebudes de I'Ajuntament de Barcelona 

Les act ivitats desenvolupades per l' INSTITUT corresponen, 

fonamentalment , a la prestació de serveis públics en I'ombit competencial de 

l'Ajuntament de Barcelona, mitjan~ant gestió directa per delegació de 

l'Ajuntament de Barcelona, d'acord amb allo previst per la legislació vigent 
(L1ei reguladora de les bases de regim local i Reglament d'Obres, activitats i 

serveis deis ens locals). Per a la prestació deis serveis públics, en I'ombit de 

les competencies de I'Ajuntament de Barcelona, l' INSTITUT rep 

d'aquest el finan~ament pressupostari, el qual es ref lecteix a I'epígraf 

d'ingressos "Transferencies corrents rebudes de l'Ajuntament de 
Barcelona", del compte de resultats. 
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In.mut Municipal d'Hi •• nda 

Ay. UtoraI.. 30 """'_ Tel. V3 402 37 58 
Fax Q3 402 3713 

Aquesta transferencia corrent pressupostilria estcl fixada tenint en compte 

els supósits d'equilibri pressupostari previstos al Text refós de la Llei 

Reguladora de les Hisendes Locals. 

D'altra banda, les transferencies destinades al finan~ament d'actuacions 

inversores, es registren Q I'epígrof d"'ingressos a distribuir en varis 
exercicis" en ,'exercici en que s'atorguen. Aquestes subvencions. que tenen 
la consideració de no reintegrables , es traspassen al resultat de I'exercici 

en la mateixa mesura en que. s'omortitzen els béns d'immobilitzot que 
f inancen. 

3.4 . Impost sobre Societats 

D'acord amb el Reial Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de mar~ , pel que 

s'aprova el Text refós de la Llei de I'Impost sobre Societats, els organismes 

autónoms es troben exempts de l'impost i no estan subjectes a retenció els 
rendiments del seu capital mobiliari . 

3.5. Ingressos i despeses 

al Comptabilitat financera 
Els ingressos i despeses en general , es registren atenent al principi 

de I'acreditament i al de la correlació d'ingressos i despeses, 

independentment del moment en que són cobrats o pagats. 

No obstant aixó, seguint el principi de prudencia, l' INSTITUT 
únicament comptabilitza els beneficis realitzats a la data de 
tancament de I'exercici, mentre que els riscos i les perdues 
previsibles, fins i tot eventuals, es comptabilitzen tan aviat són 

coneguts. 

9 



d:> 

Ajuntament +- de Barcelona 
In.titut Municipal d'HIHnda 
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Av. UtoraI, 30 

""""'-Tel. ~402375e 
Fa. 93 402 37 V3 

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. 

3.6 . Medi Ambient 

Les despeses derivades de les actuacions 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 aixo, si suposen 
inversions com Q conseqüencia cfactuacions per minimitzor I'impacte 
mediambientol i la protecció i millora del medi ambient, es comptabilitzen 
com a major valor de I'immobilitzat. 

NOTA 4 . IMMOBIUTZAT IMMATERIAL 

4 .1 Ancilisi del moviment 

Els moviments produits duront aquest exercici en els diferents comptes 
d'immobilitzat immateriol i de les seves corresponents amortitzocions 
acumulades han estat els següents: 

SALDO INICIAL .~ .. IIdscripció T raspc1SSOs SALDO FINAL 
/ Baixu 

Cm opIicocions infonMtiquu 377.122 .93 0,00 0,00 0 .00 377 .122 .93 
Aplicocions infllMl'lÓ1iquu; 1.282.021.15 0,00 0.00 0,00 1.282.021.15 
Aplicocions informatiquu ooscrite.s (nota 6) -904.898.22 0,00 0,00 0,00 -904.898.22 

Amortlt%oció OCUInIAado -337.707,47 -13 .521 ,42 0 ,00 0 ,00 - 351.228,89 

TOTAL IMMOBIl.ITZAT IJI..M/I.TERlAL 39.415.46 -13 .521,42 0 ,00 0 ,00 25.89<4.04 
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4.2. Detall deis elements totalment amortitzats 

Instltut Municipal d'Hlsenda 

Av. L.itcnI,JO ..... -Tel. 93 -402 37 56 
Fa. 93 402 37 93 

Les aplicadans informOtiques totalment amortitzades a data 31 de 

desembre de 2010 són 325.148,12 euros. 

NOTA 5. IMMOBIUTZAT MATERIAL 

5.1. Analisi del moviment 

Els moviments produits durant I'exercici 2010 en els diferents comptes de 

I'immobilitzat material i de les seves corresponents amortitzadons 

acumulades han estat els següents: 

I SAlDO INICIAL I IAds<
6

1 I I Altu ~PCI Trnspassos SAI.J)() FINAL 
ISaucu 

Cost InstoUodons tea.lquc.s 119.037,18 0.00 0 .00 0.00 119.037, 18 
Instol.lGcions tkniquu 147.921.18 0 .00 0,00 0 .00 147.921.18 
InstaUocions tknique.s odscrite.s (Noto 6) -28.884 ,00 0 .00 0.00 0 ,00 -28,884,00 

Cost altrt rrnmoblllhat lnaterlol: 2 .334.988,36 0,00 0,00 0 .00 2.334 .988, 36 
Equips informcrtícs 2.983.325,)7 0 ,00 0,00 0,00 2.983 .325.37 
Maquinaria 88.710.15 0 ,00 0,00 0,00 88.710.15 
MobUiori j ~uips d' oficina 721.986,01 0 ,00 0,00 0 ,00 721.986,01 
Equips infonnatics odscrits (Noto 6) -1.459.033 ,17 0,00 0,00 0,00 -1.459.033,17 

Amortitzoclons ·Z.083 .~.66 ·66.288,58 0 ,00 0 ,00 - 2 . 149 .564,24 
Equips InformGtics -l.'UO.895,87 -15.151,48 0 ,00 0 ,00 -L486.CM7.35 
InstaUoc:ions tkniquu -22.447,4-i -12.851 ,84 0,00 0,00 -35.299.28 
Moquindrio --8S.710,15 0,00 0 ,00 0 ,00 -88.710,15 
Mobiliari i equips d' oficina -501.222,20 -38.285,26 0 ,00 0 ,00 -539.507,46 

ITOTAL IMMOBlLITZAT MATERIAL 370.749,881 .66.288,581 0 ,001 0 ,001 304.461 ,301 

5.2 . Detall deis elements totalment amortitlats 

El cost deis elements de I'immobilitzat material totalment amortitzats a 31 
de desembre de 2010, és el següent: 
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Equips informotics 
InstaUacions tecniques 
Maquinaria 
Mobiliori i equips d'oficina 

1 Total 

5 .3. Cobertura d' os5e9Urances 

Instltut Municipal d'Hlnnda 

Av. liIoraI, 30 
08005_ 
Tel. 93 402 37 se 
F8lI( 93 402 37 93 

1.453.479,78 
0,00 

88.710,15 
366.080,25 

1.908.270,181 

És polit ica de l' INSTITUT contractar tates les po lisses d'assegurances que 

s'estimen necessories per donor cobertura als possibles riscos que poguessin 

afectar els elements de I'immobilitzat material i immaterial. 

NOTi\ 6 FONS PROPIS 

El moviment de I'epigraf durant I'exorcici 2010 ha estat el següent: 

Potrimonl 
Patrimoni rebut tri entregat en Rl!.SUttot de 

Patrirnoni odscripóó odscripci6 I'uucici 

ISALDO INlaAt. 3.8.1.1.0,.21 87 .• 50.711 .2.3.2.815.3'1 124 ..... 091 

I)istribuc¡ó ruultot 2009 124.644.09 0,00 0,00 -12 04 .6+4 ,09 
Varioc:ió pcrtrimoni odscrit 0,00 0,00 0.00 0,00 

Resultot 2010 0.00 0.00 0.00 53,239,70 

ISALDO FINAL 3.,85.804,711 87 .• 50,71 1 .2.3.2.815.3'1 53.23 • • 701 

c:J 
1..80 .• 40,031 

0,00 

0.00 

53.239,70 

1.733.879,731 

L'epigraf de Patrimoni entregat en adscripció reflecteix el volar net 

comptable deis béns, I'ús deis quals va ésser adscrit per l' Institut o 
I'i\juntament de Barcelona en els exercicis 2001 , 2004, 2007, 2008 i 2009. 

12 
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Al 31 de desembre de 2010 esta format per les eessions d'ús de: 

- Immobilitzat immateriol (Nota 4.1) -904.898 ,22 

- Immobilitzat material (Nota 5.1) -1.487.917,17 
- Instal .lacions tecniques -28.884,00 
- Equips informclties -1.459.033.17 

Total patrimoni entregot en adscripció -2.392.815,39 

NOTA 7 INGRESSOS A DISTRIBUIR EN VARIS EXERCICIS 

La totalitat de les subveneions de capital proeedeixen de I'Ajuntament de 

Barcelona. El moviment de I'exereiei ha estat el següent: 

Saldo inicial 

Addieions 

Traspcls al eompte de resultats (nota 14) 

1 Saldo final 

NOTA 8 . CREDITORS 

176.070,77 

0 ,00 

-46.842,09 

129.228 ,681 

8.1. Informació sobre els ajomaments de pagament efecruats a proveTdors, 
dispasició addicional tercero. "Deure d'informació" de la Uei 15/2010, de 5 
de julio!. 

En relació al que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol de mesures de lIuita contra 
la morositat en operacions comercials, i pel que fa a les obligacions deis contractes 
formalitzats a partir de la data d'entrada en vigor de la mateixa, el passat dio 7 de 
juliol , a data 31 de desembre de 2010: 

A) El promig de dies de pagament de les factures és de 28 dies. 

13 
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lnstitut Municipal d'Hlsenda 

Av. Utof8I, 30 
08005_ 
Tel. 934023756 
Fu 93 402 3193 

B) El percentatge de I'import pagat dins del termini marcat per la Llei, 55 dies, 
ha estat del 72,24 %. 

e) No hi han obligacions pendents de pogament que, a la dota anterior, hagin 
sobrepossat el límit deis 55 dies marcat per la Llei. 

8.2 Creditors no pressupostaris 

El saldo d'aquest epígraf a 31 de desembre de 2010 de 690.947,51 euros 

corres pon basicament a les despeses diferides de la retribució per complement de 

productivitat, d'assistencia i puntualitat del personal i la part proporcional de la 

nomina extraordinaria de juny, acreditades I'exercici 2010. 

NOTA 9. ADMINISTRACIONS PÚBUQUES 

A 31 de desembre de 2010 els saldos que compasen I'epígraf d'administracions 

públiques, són els següents: 

Creditors 

Hisenda Pública 
Impost sobre la Renda de les persones Físiques liquidació 
desembre 2010 219.335,33 

Organismes de la Seguretat Social 
Cot itzacions socials desembre 2010 249.730,87 

1 Total 469.066,201 

Són susceptibles d'inspecció fiscal tots els tributs a que es traba subjecte 

l' INSTITUT per a tots els exercicis que no hagi transcorregut el termini 

de prescripció de quatre anys. No s'espera que es meritin passius 
addicionals de consideració per l' INSTITUT com a conseqüencia d'una 

eventual inspecció. 

14 
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NOTA 10. INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ 

In.titut Munic ipal d'Hlunda 

Av. UklraI, 30 08005"'_ 
Tel. gJ ~ 37 se 
Fax 93 402 37 G3 

La distribució deis ingressos d'explotació de l' Institut és com segueix: 

IINGRESSOS D'Ex PLoTAcrÓ 

Transferencies corrents rebudes de "Ajuntament de 
Barcelona (Nota 15) 25.983.663 ,94 

111.065,15 Altres ingressos de gestió ordinaria 

1 Total 26.094.729,091 

A I'epígraf d'"altres ingressos de gestió ordinaria" s ' inclouen els conceptes 

següents: 

Recuperació despeses subhastes 
Reintegrament devolució ingressos indeguts 
Altres 

1 Total 

NOTA 11. DESPESES DE PERSONAL 

95.822 ,31 
14.734,10 

508,74 

111.065,151 

L'epígraf "despeses de personal" del deure del compte de resultats de 

I'exercici 2010 presenta la compasició següent: 

IDESPESES DE PERSONAL 

Sous ¡ solaris 
Seguretat social a cOrru de I'Inst itut 
Altres despeses socials 

I To'ol 

15 

9.320.969.60 

2.483.164.70 

96.893.44 

11.901.027,74 1 
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La plantilla mitjana de l' INSTITUT durant I'exereiei 2010 és la següent: 

Funcionaris 115 

Laborals 87 

Total plantilla fixa 202 

Temporals 76 

Total plantilla mitjana 278 

Addieionalment durant el període juliol a desembre de 2010 l' INSTITUT ha 

tingut 13 treballadors en el more del Pla d'Oeupaeió Local 2010 (11 dones i 2 

homes). Considerant aquests treballadors la plantilla mitjana durant I'exercici 

2010 ha estat de 285 treballadors (176 dones i 109 homes). 

Lo plantilla mitjana de l' INSTITUT distribu'ida per sexes és la següent: 

Dones Homes Total 

Funcionaris 70 45 115 

Laborals 45 42 87 

Total plantilla f ixa 115 87 202 

Temporals 56 20 76 

Total plant illa mitiana 171 107 278 

16~ 
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NOTA 12 .ALTRES OESPESES O'EXPLOTACIÓ 

Presenta el següent detall: 

Lloguers 
Reparacions i conservoció 
Subministraments (energio elec. i aigua) 
Comunicacions telefóniques i postals 
Notificacions 
Serveis professionals independents 
Treballs realitzats per oltres empreses 
Publicitot, propagando i relacians públiques 
Primes d' assegurances 
Transports 
Despeses registrols 
Material d'of icina 

Altres despeses 

1 Total 

NOTA 13 . TRANSFERENCIES CORRENTS 

Presenta el següent detall: 

Contracte programa l . Mpal lnformc\t ica 

Transferencia a "Ajuntament descompte vagues 

1 Total (nota 15) 

17 

1.380.323,90 

133.135,93 

197.742 ,42 

133.565,51 

6.546.329,33 

231.991,85 

926.371,84 

38.153,66 

12.066 ,75 

32.381 ,40 

220.431 ,03 

116.725,92 

50.258,92 

Instltut Municipal d'Hlsenda 

Av. UIoraI. 30 

08005 """""'" Tel. 93 402 37 5e 
Fax 93 402 37 93 

10.019.478,461 

4.080.940,00 

7.144,92 

4.088.084,92 1 
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NOTA 14. INGRESSOS EXTRAORDINARIS 

Instltut Municipal d'HiHnda 

Av. l.IIof8I, 30 .,....-
Tel. 83<102 37 se 
Fax 934023793 

L'epígraf "ingressos extraordinaris' del eompte de resultats de I'exereici 

2010, reeull els següents eonceptes: 

IINGRESSOS EXTRAORDINARIS 

Subvencions de capital transferides Q resultats 
Associada o ,'amortit.economica de "octiu finont;at (Nota 7) 46.842 ,09 

1 Total 46.842 ,091 

NOTA l!l . SALDOS 1 TRANSACCIONS AMB EMPRESES DEL GRUP 

Les transaccions realitzades durant I'exereici 2010 amb les entitats que 

integren el Grup Ajuntament són les següents: 

INGRESSOS DESPESES 
Tronsferenciu S~rveis Tronsferencies Serveis 

Ajuntament (Corrent) 25.983.663,94 7.144,92 15.730,83 

Grup A.juntoment 4.080.940,00 3.383,92 

IEMPRESES DEL GRUP 25.983.663,941 0 ,001 4.088.084,92 1 19.114,75 1 

Els saldos amb empreses del grup són els següents: 

PENDENT PENDENT 
COBRAMENT PAGAMENT 

Ajuntament 4.740.115,80 358.14 
Grup Ajuntament 680.160,00 

1 EMPRESES DEL GRUP 4.740.115,801 680.518.141 

18 
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Instltut Municipal d'HI .. nd. 

Av. litoral, 30 
08005 0..-.. 
Tel. 93 402 37 58 
Fax 93 402 37 93 

Els saldos i transaeeions en empreses del grup es detallen al doeument 

annex a la Nota 15. 

NOTA 16 . ALTRA I NFORMACIÓ 

Els honoraris de I'auditoria són facturats a I'Ajuntament de Barcelona per a 

tot el grup eeonomie municipal en virtut de I'expedient d'adjudieació del 

eoneurs d'ouditoria, raó per la qual no s'expliciten en la present memoria. 

No es preveuen contingencies. indemnitzacions ni altres riscos de caracter 
mediambiental en els quals pogués ineórrer l' INSTITUT que sigui n 
susceptibles de provisió. 

D'altra banda, I'Entitat no té aetius ni despeses ni ho pereebut cap 
subvenció ni ingrés com a conseqüencia d'activitats relacionades amb el medi 
ambiento 

19~ 
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NOTA 17. QUADRES DE FINA~AA\ENT DELS EXERaCIS 2010 I 2009 

IAPLICACIONS 

Adquiski6 d ' ¡lMIDbil¡t:;m~ 

- ImtnaluioJ 
~ Motuio/ 

TOTAL APlICACIONS 
EXCÉS O'QlUe;tNS SOBRE APUCACIONS 
(AlI6MENT oa CAPITAL CIRctJI.,o\NT) 

~udd 

ZOto 

0 .00 

0.00 

0.00 

86.207,61 

E:<ucici 
2009 

87.545,98 
213 .890,56 

301.436.54 
.-

IORI6EN5 

Recursos proct.dents de Iu opEl"OtW 

TOTAL ORIGENS 
EXcf5 [) ' APUCACIONS SOBRE ORIGENS 
(DISMINuaÓ Del CAPITAL CIR.CULANT) 

ElIIeroci 
2010 

86.207,61 

86.207,61 

-

Exucici 
2009 

196.635,27 

196.635,27 

104.801,27 

Els recursos generots en les oper'odons han estot els següents: 

Noto 2010 2009 

Be.nefici de l' exercici 53.239,70 124.644,09 
Mis: 
Dotoci6 Q les amortitzacions 4/ 5 79.810,00 111.236,80 
Merrys: 
Subvenci6 de copitol aplicado o ¡'exerdci 7/14 ·46.842,09 ·39.245,62 

Recursos generots en les operocions 86.207,61 196.635,27 

I VARIACIÓ DEL CAPITAL CIRCULANT 2010 2009 

AUGMENT I DISMINUCIO I AUGMENT I DISMINUCIO I 
Deutors i inversions f inonceres temporols 0,00 130.435,20 0,00 364.569,32 
Creditors Q curt termini 416.387,05 0,00 153.382,81 0,00 
Tre.sorerio 0,00 199.744,24 106.385,24 0,00 
TOTAL 416.387,05 330.179,44 259.768,05 364.569,32 
VARIACIO DEL CAPITAL CIRCULANT 86 .207.61 104.801 .27 

LA PRESIDENTA 
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Annexo$ Q lo Nota 15-Saldos i transaccions amb e.mRreses de.l grue 

In.mut Municipal d'MI •• nde 

AII. LItoral, 30 """"'-Tel. In 402 37 se 
Fa~ "34()2 37 93 

Les transocciont: rtafi1-zodu dtront I'uuclci 2010 ornb Iu u'ita', ,,' dG " arnut u detallen o cOIIt inuoci6: 

INGRESS05D'EXPLOTAOO DESPEsES D'EXPt.OTACI Sub~ndons 

Subv.corre.nts Serve.is Subv.corrents Servtis copitol 
nbudu 

EMPRESES DEL GRUP 

Institut MuniclDGI d ' InformatiCCl 4.080.940,00 
A 'untame.nt de Barcelona 25.983.663.94 7.144.92 15.730,83 
Bcrce.lono. de. Serve.i, Municipols. SA ] .383.92 

Totol 2!5.983.663 ,94 4.088.940,00 19.114.75 

21 

SUbvencions Ingre.ssos Despuu Saldo pendent Saldo pende.nt 
capítol puiodificots pe,.¡odlficodes de cobNlmenf de. pagome.nt 

oto dos 

680.160,00 

4.740.155.80 358,14 
0,00 

4.740.115,80 680.518 ,14 
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NOTA 18. LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTAIUA. 
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Ajuntament '. de Barcelona 

RESULTAT PRESSUPOSTARl2010 

CONCEPTES 

S o Opei ....... 1$ c:orr.ots 

b. Altl'esopei ...... os no financa'es 

1. Tm.! opa ...... .. no &'lanceta 

2. Ac:IIus financets 

3. Pasalus finanan 

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERClCI 

AJVsroS' 

" Oespe:ses ~ amb romanen! da trMorh 
peor. cIespeaes generm 

5. Desvlldons de finano;:ament negatives ele r.xerdcl 

6. Desvt.c::6cr\a de ~ posItlves de rllXen::ici 

RESULTAT PRESSUPOSTARI ,l.JUSTAT 

lGERENT, 

..... ~- Obflgacions rK.. -
26.094.196,73 26.00a.SJ9,11 

26.0&4.798,73 26.008.539.' 1 

2&.094.711.73 :ze.00I.S3i,11 
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Instltut Municipal d'HIMnda 

Alu,toa Rnuftllt 
Prn.upolitarl 

86.259.62 

0.00 

86.251,&2 

13.968,6 

100.228.31 

LA PRESIDENTA. 
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ROMANENT DE TRESORERIA A 31 DE DESEMBRE DE 2010 

De pre8¡UPOSl d'ingressos. Exercid correnl 

De pntS&uposl d'lngressos. Exercid tanta! 

De preslUpost de despases. Exerdci COffent 

De presSUposl de c\espe:ses. Exen;ici tancal 

O'alires ()gel ac:b .$ no plessupostéries 

Penden" d'aplk:acIó definitiva 

3. (+) FONS LioutoS A LA TRESORERIA 

ROM' lB'" DE TREIORERIA 

'ENJ<-""17 LAtNT~OrRA DELE1=r 
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6 
Instttut Mun1dp81 cfHlMnda 

" ,140.115,80€ 

O,OO€ 

1.651 .45 E 

0,00 E 

2.456.955,80 E 

O,DOE 

479.302,31 E 

0,00 E 

"'2.1M,HE 

~1.174.12t 




