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INFORME D'AUDITORIA DE COMPTES ANUALS 

Al Consell Rector de !'Institut Municipal del Paisatge Urba i la Qualitat de Vida; per encarrec de 
l'Ajuntament de Barcelona, 

Hem auditat els comptes anuals adjunts de !'Institut Municipal del Paisatge Urba i la Qualitat de Vida, 
Organisme Autonom Local de l'Ajuntament de Barcelona, que comprenen el balane; a 31 de desembre 
de 2015, el compte del resultat economico-patrimonial, l'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat de 
fluxos d'efectiu, l'estat de liquidació del pressupost i la memoria corresponents a l'exercici anual 
finalitzat en aquesta data. 

Aquesta auditoria ha estat realitzada dins del marc que preveu l'article 58.e de la Llei 1/2006, de 13 de 
mare;, que regula el regim especial del municipi de Barcelona, i tot allo que disposa el contracte 
formalitzat que té per objecte la prestació deIs serveis d'auditoria deIs comptes anuals individuals i 
consolidats de l'Ajuntament de Barcelona i del seu Grup economic municipal. 

El Consell Rector de l'entitat és responsable de la formulació deIs comptes anual s de l'entitat d'acord 
amb el marc d'informació financera que es detalla a la nota 3.1 de la memoria adjunta i en particular 
d'acord amb els principis i criteris comptables, aixÍ mateix, és responsable del control intern que 
consideri necessari per permetre que la preparació deIs esmentats comptes anuals estiguin lliures 
d'incorrecció material. 

EIs comptes anuals a que es refereix aquest informe han estat formulats pel Consell Rector de l'entitat 
en data 19 d'abril de 2016. 

Objectiu i abast del treball: Responsabilitat deIs auditors 

La nostra responsabilitat és emetre una opinió sobre si els comptes anuals adjunts expressen la imatge 
fidel, basada en el treball realitzat d'acord amb les Normes d'Auditoria del Sector Público Aquestes 
normes exigeixen que planifiquem i executem l'auditoria per tal d'obtenir una seguretat raonable, 
encara que no absoluta, que els comptes anuals esta n lliures d'incorrecció material. 

Una auditoria comporta l'aplicació de procediments per obtenir evidencia adequada i suficient sobre 
els imports i la informació recollida en els comptes anuals. EIs procediments seleccionats depenen del 
judici de l'auditor, inclosa la valoració deIs riscos d'incorrecció material en els comptes anuals . En 
efectuar aquestes valoracions del risc, l'auditor té en compte el control intern rellevant per a la 
preparació i presentació raonable per part del gestor de comptes anuals, a fi de dissenyar els 
procediments d'auditoria que siguin adequats en funció de les circumstancies, i no amb la finalitat 
d'expressar una opinió sobre l'eficacia del control intern de l'entitat. Una auditoria també inclou 
l'avaluació de l'adequació deIs criteris comptables i de la raonabilitat de les estimácions comptables 
realitzades pel gestor, aixÍ com l'avaluació de la presentació global deIs comptes anuals. 
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Considerem que I'evidencia d'auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i adequada 
per emetre la nostra opinió d'auditoria. 

Opinió 

Segons la nostra opinió, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, la 
imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de l'Institut Municipal del Paisatge Urba i la 
Qualitat de Vida a 31 de desembre de 2015, aixÍ com deIs seus resultats, els seus fluxos d'efectiu i de 
I'estat de liquidació del pressupost corresponents a I'exercici anual acabat en aquesta data, de 
conformitat amb el marc normatiu d'informació financera que resulta d'aplicació i, en particular amb 
els principis i criteris comptables continguts en el mateix. 

Paragraj d'hnjasi 

Sense que afecti a la nostra opinió d'auditoria, cridem I'atenció respecte de I'assenyalat a la Nota 3.2 de 
la memoria adjunta, en la qual s'indica que els comptes anuals de I'exercici 2015 adjunts s'han 
formulat aplicant la ordre HAP /1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del 
model normal de comptabilitat local. En aquest sentit, d'acord amb que el que estableix I'esmentada 
ordre a la seva disposició transitoria segona, s'han de considerar els presents comptes anuals com a 
inicials als efectes derivats de I'aplicació del principi d'uniformitat i del requisit de comparabilitat, raó 
per la qual no s'hi inclouen xifres comparatives. A la Nota 29 de la memoria adjunta "Aspectes derivats 
de la transició a la nova normativa comptable" s'incorpora el balanc;, el compte del resultat economico
patrimonial i el romanent de tresoreria inclosos en els comptes anuals aprovats de I'exercici 2014 i una 
explicació de les principals diferencies entre els criteris comptables apl" ats en l'exercici anterior i els 
actuals, aixÍ com la quantificació de l'impacte que produeix aquesta val ció de criteris comptables al 
patrimoni net a 1'1 de gener de 2015, data de la transició. 
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