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Ajuntament -+ de Barcelona 
Instltut MunicipI' d'HiMnd. 

Av. UlofaI, JO ..... -Tel. 93 40231 50 
Fax a34023193 

INSTITUT MUNICIPAL D'HISENDA DE BARCELONA 

MEMORIA DELS COMPTES ANUALS 
DE L'EXERCICI ACABAT 

EL 31 DE DESEMBRE DE 2011 

NOTi\ 1. Ni\TURi\LESi\ I i\CTIVITi\T DE L'ENTITi\T 

1.1 Data de constitució i naturalesa de I'entitat 

L' INSTITUT MUNICIPAL D'HISENDA (en endavant, l' INSTITUT), fou 
creat per acord del Consel! Plenari de I'i\juntament de Sarcelona, de data 

27 d'abril de 1990 amb la denominació d'Institut Municipal de Recaptació 

de Sarcelona. En data 15 de mar~ de 1996 el Consell Plenari de l' Ajuntament 

de Barcelona va aprovar el canvi de denominació i la modifícació deis seU$ 

estatuts. i\ctualment 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 I'Ajuntament el finan~ament 

necessari per dur a terme la SeVQ octivitat. 

1. 2. i\ctivitat 

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 Ji encomani. 
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1.3. Orgonització 

Els clrgans de govern de l' INSTITUT són: 

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

o El Gerent. 

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓ 

Instltut Municipal d'Hisenda 

Ay. UtoraI, 30 08005_ 
Tel. 93402 37 56 
f¡u; Q3 402 37 93 

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

reflecteix la situació de la recaptació municipal. 

2 .1. Regim comptable 

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

comptables de I'Organisme i es presenten d'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 fidel del patrimoni , de la situació 

financera , dels,resultats de les seves operacions reflectits 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 refós 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. 
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• Reial Decret Legislatiu 2/ 2004 , de 5 de mar~ , pel qual s'aprova el Text 
Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (Llei 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. 

2.2. Sistema comptable, comptes anuals i compte general 

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

sistema d'informació comptable de I'Organisme estO format principalment 

pels subsistemes de comptabilitat patrimonial i comptabilitat pressupostaria. 

La comptabilitat patrimonial es real itzara d'acord amb els principis 

comptables generalment acceptats per tal de mostrar la imatge fidel del 
potrimoni i de la situació financera de l'Organisme ¡deis resultats de les 
seves operacions durant I'exercici , i esto formada per: 

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

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

establerts per la rnstrucció del Model Normal de Comptabilitat de 

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

El compte de resultats es presenta amb més detall que I'establert en la 
instrucció es mentada o f i i efecte de faci litar una informació més completa 
sobre els conceptes d'ingressos i despeses. 

La memoria es presenta, bdsicament, d'acord amb el que estableix 
I'esmentada rCAL. 

Les xifres contingudes en els documents que componen aquests comptes 
anuals són expressodes en euros. 
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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 pressupostar i. 
• Romanent de tresoreria. 

Els comptes anuals han estat formulots pels Administradors de l'Organisme i 

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

del pressupost ha estat aprovada per Decret d' Alcaldia el 28 de febrer del 

2012. En els terminis legals establerts, es presentara el compte general per 

a I'aprovació del Plenari del Consel! Municipal. 

2 .3. Comporació de la informació 

Els Comptes Anuals deis exercicis 2011 i 2010 s'hon formulot d'ocord amb el 

que preveu la rCAL. havent seguit en la seva elaboració criteris uniformes 
de voloració ogrupació, c1assificoció i unitots monetaries. 

NOTA 3. NORMES DE VALORACIÓ 

Les principal S normes de valoroció utilitzades per l' INSTITUT en 

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

3 .1. Immobilitzat immaterial i material. 

Immobíl itzat ¡mmaterial 

• Aplicacions informatiques: 

Figuren valorades al Seu preu d'adquisició. Les despeses de manteniment es 

registren amb corree o resultats en el moment en que es produeixe . 
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¡n.titut Municipal d'HI .. nda 

Av. LItoral. 30 
08005 Barcelona 
Tel. 93 402 37 56 
Fu 93402 37 Q3 

Les amortitzacions es doten per aplicació sobre el cost d'adquisició d'un 
coefícient líneol del 207. d'acord amb la seva vída Útíl. 

Les aplícacions ínformiltíques I'ús de les quals s'han adscrít a 
I'AJUNTAMENT DE BARCELONA es donen de baíxa d'aquest epígraf amb 
carrec a I'epígraf "potrímoní entregat en adscrípció'. D'acord amb la 
normatíva comptable no s'amortítza. 

Immobílítzat materíal 

L'ímmobílítzat materíal es troba valorat al preu d'adquísícíÓ. 

Les reparacíons que no sígnífíquín una amplíacíó de la seva capacitat 
productíva o un allargament de la vída útíl í les despeses de manteníment 
són carregades dírectament al compte de resultats. Els costos d'amplíacíó o 
míllora que donen IIoc a un augment de la durada del bé o a un íncrement de 
la seVQ capacitat productiva SÓ" capitalitzats com a mis valor del bé. 

Les amortítzacions es doten per aplícació , sobre el cost d'adquísíció , deis 
següents coeficients lineals en fundó de la seVQ vida útil: 

Equíps ínformatícs 
Altre ímmobílítzat materíal : 

Instal-lacíons tecníques 
Maquinaria 
Mobílíarí í equíps d'ofícina 

20 % 
10 ero 

Les inversions efectuades en el decurs de ¡'exercici s'amortitzen 
proporcíonalment des de la data de la seva adquísícíÓ. El percentatge 
d'amortítzacíó deis elements que s'ínelouen a I'epígraf altre ímmobílítzat 
materíal és del 10 7.. No obstant per aquelles ínversíons efectuades a 
I'edífíci on l' INSTITUT és arrendatarí sí la vída útíl d'aquestes ínversíons 
és superíor a la durada del contracte d'arrendament es pren com a data 
f ínal d'amortítzació la data de vencíment del contracte d'arrendame 
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El cost d'adquisició deis béns de I'immobilitzat material , I'ús deis quals s'ha 

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

baixa d'aquest epígraf amb carrec a I'epígraf 'patrimoni entregat en 

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

s'amortitzen. 

3.2. Deutors i c~ditors 

Els comptes a cobrar i a pagar es registren , en tots els casos, pel seu valor 

nominal , classificant a curt termini els de venciment inferior a dotze meSeS. 

3.3. Transferencies co~nts rebudes de I'Ajuntament de Barcelona 

Les activitats desenvolupades per I'INSTITVT corresponen, 

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

l'Ajuntament de Barcelona, mitjant;ont gestió directa per delegQció de 
l' Ajuntament de Barcelona, d'acord amb allo previst per la legislació vigent 

(Llei reguladora de les bases de regim local i Reglament d'Obres, activitats i 

serveis deis ens local s). Per a la prestació deis serveis públics, en I'ambit de 

les competencies de I'Ajuntament de Barcelona, I'INSTITVT rep d'aquest 

el finan~ament pressupostari , el qual es reflecteix a I'epígraf d'ingressos 

"Transferencies corrents rebudes de l'Ajuntament de Barcelona", del 

compte de resultats. 

Aquesta transferencia corrent pressupostaria estO fixada tenint en compte 

els suposits 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'epígraf d'lI'ingressos a distribuir en voris 
exercicis" en ,'exercici en que s'atorguen. Aquestes subvencions, que tenen 
la consideració de no reintegrables, es traspassen al resultat de ,'exercici 
en la mateixa mesura en que s'amortitzen els béns d'immobiitzat que 

financen. 
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3.4 . Impost sobre Societots 

Instltut Munlclpa' d'Hlsenda 

Av. 1.JtorBl, 30 
08005 BarcelOna 
Tel. 1134023756 
Fu 93 0402 37 Q3 

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 

autonoms es traben 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 aixo, seguint el principi de prudencia, l' INSTITVT 

únicament comptabilitzQ els beneficís realitzats a la data de 
tancament de "exercici, mentre que e/s riscos i les perdues 
previsibles , fins i tot eventuals , es comptabilitzen tan aviat són 

coneguts. 

b) Liquidació Pressupostaria. 

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 obligocions. 

3.6 . Medi Ambient 

Les despeses derivades de les actuacions que tenen per objecte la 

protecció i millora del medí ambient es comptabil itzen, si escau, com a 
despeses de I'exercici en que s'incorren. No obstant oixc" si supasen 
inversions com a conseqüencia d'actuacions per minimitzar "impacte 
mediambiental 'i la protecció i mil lora del medi ambient, es comptabilitzen 

com a major valor de l'immobilitzat. 

10 



13

~ 

Ajuntament .~. de Barcelana 
Inatilut Municipal d 'HI •• nda 

NOTA 4 . IMMOBIlITZAT IMMATERIAl 

4 .1 Ancilisi del moviment 

Av. LitonIl, 30 08005_. 
Tel. 934023156 
Fax 93 402 37 93 

Els moviments produits durant aquest exercici en els diferents comptes 

d'jmmobilitzat immaterial i de les seves corresponents amortitzacions 

acumulades han estat els següents: 

SALDO INICIAL Alfes 
Adscripció 

Traspassos S .... LeO FINAL 
IBai)(~s 

Co:st aplicadons infol"1rlitiques 3n.122,93 8 .180,04 -6.073 ,76 0 .00 379.229 ,21 

Ap~ roe iollS inf crmOtique.s 1.282JY21,15 8J80,04 4JJJ73.76 0 ,00 l284.127.43 

.... plicoctons inf ormCrtiques odscrites (noto 6) -904.898,22 0 .00 0 ,00 0 ,00 -904.898,22 

Ñr\crtització acumulado -351 .228,89 -11 .116 ,87 6 .073 ,76 0 ,00 -3M1.Zn ,OO 

¡TOTAl IMMOBIt..ITZAT lINAATERIAl. 25 .894.041 .2 .936 ,83 1 0 .001 0 ,001 

4.2 . Detall deis elements totalment amortitzats 

les aplicacions informcitiques totalment amortitzades i en ús a data 31 de 

desembre de 2011 són 329.282 ,36 euros, 

NOTA 5 . IMMOBIUTZAT MATERIAL 

5 ,1 , Ancilisi del moviment 

Els moviments produits durant I'exercici 2011 en els diferents comptes de 

I'immobilitzat material i de les seves corresponents amortitzacions 

acumulades han estat els següents: 

11 
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I Adscripd6 I I A/tes l 80ixu Trd5passos SALDO FINAL 

Cost InstoUoclons 'Jicniq.¡es 
InstoUClcions tecniquu 
InstoUocions tecniques adscritt:s (Noto 6) 

Con olfre hunoblltUlt material: 
Equ4lS informCrtics 
Maquinaria 
Mobil bri I equips d'oficirG 
Equ~s inf(N"mcitics odscrits (Noto 6) 

Arnorti tzaclons 
Equips InfOf'mdtics 
InstoJ.locions fecniques 
Maquinaria 
Mobiliari ¡ equips d'oficina 

ITOTAl IMMOElIUTZAT MATEIUAL 

119.037,18 0 ,00 
147.921.18 0,00 
-28.884.00 0,00 

2.334.988,36 57 .716 ,89 
2.983.325,37 35966,54 

88.710,15 0,00 
721 .986,01 21.750,35 

-1.459.033,17 0,00 

- 2. 1"'9 .56<4,24 -62 .070 ,54 
-l486.047,35 -14.828,96 

-35.299,28 -U.903,72 
-88 .710,15 0,00 

-539,507,46 - 35.337.86 

304.461 ,301 -4 .353 ,651 

5.2. D~tall d~ls ~I~m~nts totalm~nt amortitzats 

0 ,00 0 ,00 119.037 ,18 
0,00 0 ,00 147.921 ,18 
0,00 0 ,00 -2 8.884,00 

0 ,00 0,00 Z _ 392.~.25 

0,00 1.4 50,00 3.020.741,91 
0,00 0,00 88.710,15 
0,00 -1.450,00 742.286,36 
0,00 0,00 -1..459.033.17 

0,00 0 ,00 -2 . 211 . 63-4 .78 
0.00 0,00 -1.500.876 ,31 
0,00 0,00 -47.203,00 
0,00 0,00 -88.710 ,15 
0,00 0.00 -574.845,32 

0 ,001 0.001 300. 107 ,651 

El cost deis elements de l'immobili t zat material totalment amort itzats i en 

ús a 31 de desembre de 2011 , és el següent: 

Equips ¡ nform:\1lcs 

Maqui naria 

MobiliaM i equi ps d'of ici na 

5.3. Cobertura d' QSseguranc~s 

1.458.553 ,75 

88.710,15 

400,612,80 

1,947,876.70 1 

És política de l' INSTITVT contractar tates les polisses d'ossegurances que 

s'estimen necessaries per donar cobertura als possibles 
afectar els elements de l'immobil itzat material i immaterial. 
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NOTA 6 FONS PROPIS 

El moviment de I'epígraf durant I'exerciei 2011 ha estat el següent: 

Pot,.imoni 
Patrimoni rebut en uttrfgot Et1 Resultat ~ 

Patrirnoni mscripció odscripció I'e)(ercid 

1 SAlDO I NICIAL 3.985.8041 " 87.650,71 1 -2.392 .815.391 53.239101 1.733.879.731 

Distribució re..suttat 2010 53 .239,70 0 .00 0,00 -53.239,70 0.00 

Variac ió patrimoni adscrit 87.650,71 -87.650,n 0.00 opa 0.00 

Re.s~fQt 2011 0,00 opa 0,00 489.366,86 489.366,86 

1 SAlDO FINA L 4.126.695)21 opal -2.392 .815,391 489.366~61 2.223.246.591 

L'epígraf de Patrimoni entregat en adseripeió refleeteix el valor net eomptoble 

deis béns, I'ús deis quals va ésser adser it per l' Institut a l'Ajuntament de 

Barcelona en els exercicis 2001, 2004, 2007, 2008 i 2009. 

El detall a 31 de desembre de 2011 del potrimani entregat en adseripció és el 

següent: 

- Immobilitzat immaterial (Nota 4.1) -904.898,22 

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

Total patrimoni entregat en adscripció -2.392.815,39 

L'any 2011 s'ha proeedit a regularitzar el patrimoni rebut en adseripeió de 

l' Ajuntament de Barcelona a l'Institut Municipol de Reeaptaeió en la seva 

eonstitueió, i posteriorment subrogat en I'Institut Municipal d'Hisenda. 
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NOTA 7 INGRESSOS A DISTRIBUIR EN VARIS EXERCICIS 

La totalitat de les subvencions de capital procedeixen de l'Ajuntament de 

Barcelona. 

El moviment de I'exercici ha estat el següent: 

Saldo inicial 
Addicions 
Traspos al compte de resultats 

1 Saldo final 

NOTA 8 . CREDITORS 

129.228,68 
0,00 

-28.998,40 

100.230,281 

8 .1. Informació sobre els ajomaments de pagament efectuats a proveldors , 
disposició addicional tercera . "Deure d ' informació" de la L1ei 15/2010, de 5 
de julio!. 

En relació al que preveu la L1ei 15/2010, de 5 de j uliol de mesures de lIuita contra 
la morositat en operacions comercials, a 31 de desembre de 2011 i 2010: 

Pogarrents reol itzots i pendents de pogarnuIt a lo c:bto de. 

toncament 

Exudó Actual (2011) Exu dci Anterior (2010) 

Irrport 1\ rorport 1. 

PogafTVIts 6ns del termni nñxim legal 8.638.279.31 991\ .. _--- -----
Diferenc io 115.088.71 11. ------ ----
Tato/ pagaments o I'exercici 8.753.368.02 lOOr. ------ ----
Terrrini Mitja Pondrrat ExcECit (d~ de pogarrent) 6;'7 ---- ------ ---
Ajornom?llts que o c:bto de tencament sotrepossen el tumni 

0 ,00 ---- 0 .00 
____ o 

rroxi m r ego! 
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8. 2 Creditors no pressupost aris 

In.tJtut Municipal d'HI .. nda 

Av. Litoral, 30 0800S B.".,,,,,, 
Tel. 93 402 37 56 
Fall 93 402 37 93 

El saldo d'oquest epígrof a 31 de desembre de 2011 de 729.198 ,90 euros 

correspon basicoment a les despeses diferides de la retribució per complement de 

productivitot, d'ossistencio i puntuolitot del personal i la port proporcional de la 

nomina extraordinaria de juny, ocreditodes I'exercici 2011. 

8 .3 Administrod ons Públiques 

A 31 de desembre de 2011 els saldos que composen I'epígrof d'odministrocions 

públiques, són els següents: 

Creditors 

Hisenda Pública 
Impost sobre la Renda de les persones Fisiques liquidació 
desembre 2011 212.561 ,48 

Organismes de la Seg\Jretat Social 
Cotitzacions socials desembre 2011 239.275.17 

1 Total 451.836,651 

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

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

de prescripció de quatre anys. No s'espera que es meritin passius 

addicionals de consideroció per l' INSTITUT com a conseqüencio d'una 

eventual inspecció. 

NOTA 9 , I NGRESSOS D'EXPLOT ACIÓ 

La distribudó deis ingressos d'explotoció de l' Institut és com segueix: 
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IrNGRESSOS D'EXPLOTACrÓ 

1 Total 

Transferencies corrents rebJdes de l' Ajuntament de 

Barcelona (Nota 13) 
Altres ingressos de gestió orcinaria 

Institut Municipal d'HI •• nda 

Av. Utonll, 30 
08005_ 
Tel. 93402 3156 
F_ eJ 402 37 93 

24.424.994,45 

56.33B,24 

24.481.332,691 

A /'epígraf d' ''altres ingressos de gestió ordinaria" s'inclouen els conceptes 
següents: 

Recuperació despeses subhastes 
Reintegrament devolució ingressos indeguts 
Altres 

1 Total 

NOTA lO, DESPESES DE PERSONAL 

36,946,66 

18.827 ,49 
564 ,09 

56,338.2 4 1 

L'epígraf "des peses de personal" del eompte de resultats de I'exerciei 2011 

presenta la composieió següent: 

1 DESPESES DE PERSONAL 

5rus i sala-is 
Se9Jretat soc ial o carTee de l' Institut 
Altres des peses socials 

9.133 .849,70 
2.469.732,31 

96 .809,26 

11.700.391,271 

La plantilla mitjana de l' I NSTITUT durant I'exercici 2011 és la següent: 

Funcionaris 134 

Laborals 84 

Total plantillo f ixa 218 

Temporals 59 

Total plantilla mitjono 277 
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Lo plantillo mitjono de l' INSTITUT distribu'¡do per sexes és lo següent: 

Dones Homes 

Funcionaris 84 

Laborols 44 

Total plantilla fixa 128 

Temporols 43 

Total plantillo mitjana 171 

NOTA 11. AL TRES DESPESES D'EXPLOT ACIÓ 

Presento el següent detall: 

UOgJers 
Reparacions ¡ conservació 
Stbministraments (energia elec. i aigua) 
Comlllicaaons telefOnicp.les i posta/s 
Notificacions 
Serveis professiono/s indeperdents 
Trebolls reolitzots per altres empreses 

Publ icitot, propaganda i relacions pll>li~es 

Primes d' assegurances 
Transports 
Despeses regis trals 

Noterial d' of iciro 

Altres des peses 

1 Total 

50 

40 

90 

16 

106 

Total 

134 

84 

218 

59 

277 

877.580,16 

180.649 ,05 

150.410,86 

118.421.88 

6.000.106,51 

137.614 ,64 

796.571,04 

35.842 ,74 

27.989,25 

31:064,87 

104.846,20 

105.254,17 

62 .565,29 

8.628.916 ,661 

Ateses les actuals circumstancies economiques, s'han renegociat els contractes de 
lIoguer de I'onomenot Edifici Velo i del local 58 de lo Torre Mopfre, propietot de 

MAPFRE FAMILIAR, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA , que 

finolitzoven el 30 d'octubre de 2013. 

17 
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Ajuntament .+- de Barcelona 
I"atltut Municipal d'Hlsenda 

Av. Utoral. 30 
08005 Barceb'la 
Tel. ¡J 402 37 56 
Fax V3 402 37 V3 

Les esmentades negociacions van donar com a fruit la signatura d'un nou contracte 
de lIoguer a partir de 1'1 d'abril de 2011 , per un període mínim de 5 anys, rebaixant 

el preu del m2 de lIoguer, i aplicant un període de carencia de 5 mesos, tant per a 

la renda com per a les despeses comuns. 

L'impacte en el pressupost per al 2011 ha suposat un estalvi de 527.575,42 euros. 

NOTA 12 . TRANSFERENCIES CORRENTS 

Presenta el següent detall : 

Transferencies a l' r. Mpal Informltica 

Transferencia a l ' Ajuntament 

1 Total (nota 13) 

3.614.543,00 

6.283 ,38 

3.620.826,381 

NOTA 13 . SALDOS I TRANSACCIONS AMB EMPRESES DEL GRUP 

Les transaccions realitzades durant I'exercici 2011 amb les entitats que integren el 

Grup Ajuntament són les següents: 

INGRESSOS DESPESES 
Transferencies Serve is Transferencies Serve is 

Ajuntament (ColTent) 24.424.994,45 55.774,15 6283,38 14.376,04 
Gn,¡p Ajuntament 3.614.543,00 3.525,84 

I EMPRESES Da GRUP 24.424.994.45 1 55.774,151 3.620.826,381 17.901,881 

18 J. 
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Ajuntament .* de Barcelona 

Els soldos amb empreses del grup són els següents: 

PENDENT 
COBRAMENT 

Ajuntament 5.274.994,45 
Grup Ajuntament 

! EMPRESES DEL GRUP 5.274.994,45! 

PENDENT 
PAGAMENT 

1.550,38 
656.635,00 

658 .185,38! 

Institut Municipal d'HI •• nda 

Av. Utoral, 30 
08005 Baroelona 
Tel. 93 402 37 56 
Fax QJ 402 37 93 

Els saldos i transaccions en empreses del grup es detallen al document annex a la 
Nota 13. 

NOTA 14, ALTRA INFORMACIÓ 

Els honoraris de I'auditoria són faeturats a l' Ajuntament de Barcelona per a tot el 
grup eeonómie municipal en virtut de I'expedient d'adjudieaeió del eoneurs 
d'auditoria, 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 I'INSTITVT que siguin susceptibles de 
provisió. 

D'altra banda, l'Entitat no té aetius ni despeses ni ha pereebut cap subveneió ni 
ingrés eom a eonseqüeneia d'aetivitats relacionades amb el medi ambient, 

19 
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Aj untament +. de Barcelona 
InstJtut Municipal d'HI •• nda 

Av. UtoraI, 30 08000....,,_ 
T el. gJ 402 37 56 
Fax 113 402 37 93 

NOTA 15. QVADRES DE FIN AN<;AMENT DELS EXERCICIS 2011 I2010 

Ad:jui , ¡ció á rrrrmbl fi tmf: Rearsos procedents de les operociORS 533.555,87 86.207.61 

- Irrmrteriol 8.180,04 0 ,00 Transferencia dt capital ~untarrent Sen 0,00 0,00 

- Matuial 57.716.89 0 .00 

TOTAL APUCICIONS 65.896,93 0,00 TOTAl ORIGENS 533.555,87 86.207,61 

EXCÉS f) 'OIUGENS SOBRE APCICACIONS 467.658,94 86.207 pI EXCÉs D' IJUCACIONS SOBRE ORIGENS - .-
(AUGMENT OEL c.APITAI.. CIRCULANT) (DISMINuaÓ DEL CAPITAl CIRCULANT) 

EIs recursos generots en les operocions non e.stat e/s següents: 

Noto 2011 

Benefici de I'exudei 489.366,86 
1Ms: 
Dotoció a les orrortitzocions 4/ 5 73.187,41 
1Iwtys: 

SubYellció de capitol opl icacb a I'e.xercici 7 -28.998,40 

Recursos generats en les operocions 533.555,87 

IVAAIAcrÓ Del CAPITAL crRCULANT 2011 

Deutors i inversions tinaneere.s tet'1lXlrols 
Credtors Q curt termni 
Tre.soreria 

TOTAL 
V ARIACI DEL CAPITAL CIRaJLANT 

20 

AUGMENT I DI SMINUcrÓ I 

533.961,99 0,00 
136.995,70 0,00 

0,00 203.298,75 
670.957,69 203.298,75 

467.658,94 

/ 

2010 

53.239,70 

79.810,00 

-46.842,09 

86.207,61 

2010 

AUGMENT I DI SMINUcrÓ I 

0,00 130.435,20 
416.387,05 0,00 

0,00 199.744,24 
416.387,05 330.179,44 
86.207,61 
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Ajuntament .*. de Barcelona 

Annexos a la Nota 13-Saldos j transaccions amb em~reses del gru[! 

Inl titu l Municipal d'Hlsenda 

Av. LitOfaI, 30 
08005 Ba......,. 
Tel. 93 402 37 se 
Fax 93 402 37 93 

Lu tronsoc:cions realitzadu durant I'vcercici 2011 arnb les Ultitots que integren el Grup A untomcnt es detollr:n Q tont inuacld: 

INGRES50S O' EXPLOT AcrO DEsPEsEs D'EXPLOTAO Subvencions 
5ubv.corrUlts Se.rve.is Subv.corrents Suve.is capital 

rebude.s 

EMPRESES DEL GRUP 

Inst itut Municipal d 'InformOtico 3.614.543 .00 
A 'untoment de Barcelona 24.424.994.45 55.n4.15 6.283 ,38 14.376,04 
Borc~ol1Q de Serveis Municipals, SA 3.525.84 

Totol 24.424.994 .45 55.n4,15 3.620.826,38 17.901,88 

:) 
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Subvencions Ingrd:sos De.sptses Soldo pende.nt Saldo pendVlt 
c:apitol periodificots periodifico.des de cobr-arnent de pogament 

oto!"QOdes 

656.635,CX 
5.274.994.45 1.550.31 

0,0( 

5.274.994,45 658.185.31 




