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BALANÇ  

ACTIU 
Notes en 
memòria 

2015 

A) ACTIU NO CORRENT 
 

14.899,82 

 
II. Immobilitzat material 5 14.899,82 

  
5. Altre immobilitzat material 

 
14.899,82 

B) ACTIU CORRENT 
 

15.086.884,14 

  III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini 10.1 8.723.500,51 

  
 

1. Deutors per operacions de gestió 
 

8.345.615,46 

  
 

2. Altres comptes a cobrar 
 

377.885,05 

  IV. Inversions financeres a curt termini en entitats del grup, multigrup i associades 10.1 i 30 4.799.577,54 

  
 

2. Crèdits i valors representatius de deute 
 

4.799.577,54 

  VI. Ajustos per periodificació 
 

6.484,95 

  VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 10.3 1.557.321,14 

    2. Tresoreria 
 

1.557.321,14 

TOTAL ACTIU   (A+B)     
 

15.101.783,96 

 

PASSIU 
Notes en 
memòria 

2015 

A) PATRIMONI NET 
 

6.438.649,84 

  II. Patrimoni generat 
 

6.438.649,84 

  
 

1. Resultats d'exercicis anteriors 
 

4.538.503,17 

  
 

2. Resultat de l'exercici 
 

1.900.146,67 

C) PASSIU CORRENT 
 

8.663.134,12 

  I. Provisions a curt termini 16 64.664,61 

  II. Deutes a curt termini 11.1 2.008.728,78 

  
 

4. Altres deutes 
 

2.008.728,78 

  IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini 
 

6.467.165,58 

  
 

1. Creditors per operacions de gestió 11.1 6.312.846,99 

  
 

2. Altres comptes a pagar 21.2 23.744,13 

  
 

3. Administracions públiques 21.2 130.574,46 

  V. Ajustaments per periodificació a curt termini 15.1.1 122.575,15 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+C) 
 

15.101.783,96 

 

Les notes 1 a 30 de la memòria formen part integrant del balanç a 31.12.2015 

 

 

 

En ús de les facultats establertes en l'article 12.1 a) dels Estatuts de 
l'Institut, dono la meva conformitat 
 
 
 
La Gerent 
Marta Clari i Padrós 

En ús de les facultats establertes en l'article 26 dels Estatuts de 
l'Institut, dono la meva conformitat 
 
 
 
El President 
Jaume Asens i Llodrà 
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COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL 

 

  
Notes en 
memòria 

2015 

    

  2. Transferències i subvencions rebudes 15.1.1 23.763.001,29 

  

 
a) Del exercici 

 
23.763.001,29 

  

  
a.1) Subvencions rebudes per finançar despeses de l'exercici 

 
23.763.001,29 

  3. Vendes i prestacions de servei 15.1.2 405.654,27 

  

 
b) Prestació de serveis 

 
405.654,27 

  6. Altres ingressos de gestió ordinària 15.1.3 2.264.174,61 

    

  A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA  
 

26.432.830,17  

  8. Despeses de personal 15.2.2 (-) 2.864.244,37 

  

 
a) Sous, salaris i assimilats 

 
(-) 2.301.818,04 

  

 
b) Càrregues socials 

 
(-) 562.426,33 

  9. Transferències i subvencions atorgades  15.2.1 (-) 15.478.431,84 

  11. Altres despeses de gestió ordinària 15.2.3 (-) 6.136.613,58 

  

 
a) Subministrament i serveis exteriors 

 
(-) 6.136.264,54 

  

 
b) Tributs 

 
(-) 349,04 

  12. Amortització del immobilitzat 5 (-) 9.886,09 

  B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA  
 

(-) 24.489.175,88 

  I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària  
 

1.943.654,29 

  14. Altres partides no ordinàries 
 

44.331,29 

  

 
a) Ingressos  

 
44.331,29 

  II. Resultat de les operacions no financeres  
 

1.987.985,58 

  15. Ingressos financers 
 

1.749,85 

  

 
b) De valors representatius de deute, de crèdits i d'altres inversions financeres 

 
1.749,85 

  

  
b.2) Altres 

 
1.749,85 

  20. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers  10.1.d (-) 89.588,76 

   
 

  

  III. Resultat de les operacions financeres  
 

(-) 87.838,91 

  IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net del exercici (II + III) 
 

1.900.146,67 

  + Ajustos en la compte del resultat del exercici anterior 
 

  

  Resultat del exercici anterior ajustat (IV + Ajustos) 
 

  

 

Les notes 1 a 30 formen part integrant del compte del resultat econòmic patrimonial de l’exercici 2015 

 

En ús de les facultats establertes en l'article 12.1 a) dels Estatuts de 
l'Institut, dono la meva conformitat 
 
 
 
La Gerent 
Marta Clari i Padrós 

En ús de les facultats establertes en l'article 26 dels Estatuts de 
l'Institut, dono la meva conformitat 
 
 
 
El President 
Jaume Asens i Llodrà 
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1. ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET 

   

II. Patrimoni 
generat 

TOTAL 

 PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2014 4.538.503,17 4.538.503,17 
 AJUSTOS PER CANVIS DE CRITERIS COMPTABLES I 

CORRECCIONS D'ERRORS 

   PATRIMONI NET INICIAL AJUSTAT DEL EXERCICI 2014  4.538.503,17 4.538.503,17 
 VARIACIONS DEL PATRIMONI NET EXERCICI 2015 

     1. Ingressos i despeses reconeguts en l'exercici 1.900.146,67 1.900.146,67 
 PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2015  6.438.649,84 6.438.649,84 
  

Les notes 1 a 30 de la memòria formen part integrant de l’estat total de canvis en el patrimoni net 2015 
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2. ESTAT D’INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les notes 1 a 30 formen part integrant de l’estat d’ingressos i despeses reconeguts de l’exercici 2015 

  

  2015 

I. Resultat econòmic patrimonial  1.900.146,67 

II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni 
net 

 

 
1. Immobilitzat no financer 

 

  
1.1 Ingressos 

 

  
1.2 Despeses 

 

 
2. Actius i passius financers 

 

  
2.1 Ingressos 

 

  
2.2 Despeses 

 

 
3. Cobertures comptables 

 

  
3.1 Ingressos 

 

  
3.2 Despeses 

 

 
4. Subvencions rebudes   

Total (1+2+3+4) - 

III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o 
al valor inicial de la partida coberta 

 

 
1. Immobilitzat no financer 

 

 
2. Actius i passius financers 

 

 
3. Cobertures comptables 

 

  

3.1 Imports transferits al compte de resultats econòmic 
patrimonial 

 

  
3.2 Imports transferits al valor inicial de la partida coberta 

 

 
4. Subvencions rebudes   

Total (1+2+3+4) - 

IV. TOTAL ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)  1.900.146,67 
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3. ESTAT D’OPERACIONS AMB L’ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES 

a) OPERACIONS PATRIMONIALS AMB L’ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES 

 

Notes en 
memòria 

2015 

1. Aportació patrimonial dinerària     

2. Aportació de bens i drets     

3. Assumpció i condonació de passius financers     
4. Altres aportacions de l'entitat o entitats propietàries     
5. (-) Devolució de bens i drets     

6. (-) Altres devolucions a l'entitat o entitats propietàries     

TOTAL 
    

 

b) ALTRES OPERACIONS AMB L’ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES 

   

Notes en 
memòria 

2015 

I. Ingressos i despeses reconeguts directament al compte 
del resultat econòmic patrimonial (1+2+3)    23.539.590,92 

  1. Transferències i subvencions    23.560.281,29 

  
 

1.1 Ingressos 30.2  23.763.001,29 

  
 

1.2 Despeses 30.2 (-)202.720,00 

  2. Prestació de serveis i venda de bens     (-)20.690,37 

  
 

2.1 Ingressos     
  

 
2.2 Despeses 30.2 (-)20.690,37 

  3. Altres     
  

 
3.1 Ingressos     

  
 

3.2 Despeses     

II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el 
patrimoni net (1+2)     
  1. Subvencions rebudes     

  2. Altres     

TOTAL (I+II)    23.539.590,92 

 

Les notes 1 a 30 de la memòria formen part integrant de l’estat d’operacions amb l’entitat o entitats 

propietàries de l’exercici 2015 

 

 

 

 

 



 
Àrea de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència 
Institut Barcelona Esports 

 

8 
 

 

ESTAT DE FLUXOS D’EFECTIU 

 
    

 

2015 

  I. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE GESTIÓ   

  A) Cobraments:   

 
  2. Transferències i subvencions rebudes 22.387.918,44 

 
  3. Vendes i prestacions de serveis 491.613,07 

 
  6. Altres cobraments 2.192.915,34 

 
B) Pagaments:   

 
  7. Despeses de personal (-) 2.934.546,63 

 
  8. Transferències i subvencions concedides (-) 12.570.199,71 

 
  10. Altres despeses de gestió (-) 8.523.040,08 

    13. Altres pagaments 42.441,24 

  Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B) 1.087.101,67  

  II. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ   

  C) Cobraments:   

  
 

1. Venta d'inversions reals 2.939.341,95 

 
D) Pagaments:   

 
  5. Compra d'inversions reals (-) 3.311.608,13 

 
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D) (-) 372.266,18  

  III. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT   

  E) Augments en el patrimoni:   

 
  1. Cobraments per aportacions de l'entitat o entitats propietàries   

 
F) Pagaments a l'entitat o entitats propietàries:   

 
  2. Devolució d'aportacions i repartiment de resultats a l'entitat o entitats propietàries   

 
G) Cobraments per emissió de passius financers:   

 
  3. Obligacions i altres valors negociables   

 
  4. Préstecs rebuts   

 
  5. Altres deutes   

 
H) Pagaments per reemborsament de passius financers:   

 
  6. Obligacions i altres valors negociables   

 
  7. Préstecs rebuts   

 
  8. Altres deutes   

 
Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (+E-F+G-H) 0,00  

 
IV. FLUXOS D'EFECTIU PENDENTS DE CLASSIFICACIÓ   

 
I) Cobraments pendents d'aplicació   

 
J) Pagaments pendents d'aplicació   

 
Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (+I-J) 0,00  

 
V. EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI 0,00  

 

VI. INCREMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS A 
L'EFECTIU (I+II+III+IV+V) 714.835,49  

 
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al inici de l'exercici 842.485,65  

 
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici 1.557.321,14  

 

Les notes 1 a 30 de la memòria formen part de l’estat de fluxos d’efectiu de l’exercici 2015 
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ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 

 

CAP. DESCRIPCIÓ 

CRÈDITS PRESSUPOSTÀRIS 

DESPESES 
COMPROMESES (4) 

OBLIGACIONS 
RECONEGUDES 

NETES 
(5) 

PAGAMENTS 
(6) 

OBLIGACIONS 
PENDENTS DE 

PAGAMENT A 31 DE 
DESEMBRE  

(7=5-6) 

ROMANENTS 
DE CRÈDIT 

(8=3-5) INICIALS 
(1) 

MODIF. 
(2) 

DEFINITIUS 
(3=1+2) 

1 Despeses de personal 2.945.050,28  2.945.050,28 2.933.759,63 2.933.759,63 2.933.759,63  11.290,65 

2 Despeses bens i serveis 6.992.943,38 2.194.673,11 9.187.616,49 8.948.548,53 8.385.708,25 7.517.187,72 868.520,53 801.908,24 

4 Transferències corrents 14.987.023,63 (-) 1.792.200,00 13.194.823,63 12.477.438,51 12.476.977,20 10.149.031,97 2.327.945,23 717.846,43 

6 Inversions reals 20.000,00 4.409.673,15 4.429.673,15 3.934.261,26 3.873.958,61 1.911.768,36 1.962.190,25 555.714,54 

7 Transferències de capital  2.730.267,89 2.730.267,89 2.730.267,89 2.730.267,89  2.730.267,89  

TOTAL 24.945.017,29 7.542.414,15 32.487.431,44 31.024.275,82 30.400.671,58 22.511.747,68 7.888.923,90 2.086.759,86 
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II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS 

 

CAP. DESCRIPCIÓ 

PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES 

DRETS 
RECONEGUTS 

(4) 

DRETS 
ANUL·LATS 

(5) 

DRETS 
CANCEL·LATS 

(6) 

DRETS 
RECONEGUTS 

NETS  
(7=4-5-6) 

RECAUDACIÓ 
NETA  

(8) 

DRETS  
PENDENTS DE 
COBRAMENT 

A 31/12 
(9=7-8) 

EXCÈS/ 
DEFECTE 
PREVISIÓ 
(10=7-3) 

INICIALS 
(1) 

MODIF. 
(2) 

DEFINITIVES 
(3=1+2) 

3 Taxes i altres ingressos 328.500,00 - 328.500,00 449.985,56 - - 449.985,56 326.105,07 123.880,49 121.485,56 

4 Transferències corrents 22.666.517,29 1.182.741,00 23.849.258,29 23.885.576,44 - - 23.885.576,44 16.164.171,41 7.721.405,03 36.318,15 

5 Ingressos patrimonials 1.950.000,00 - 1.950.000,00 2.181.633,62 21.822,46 - 2.159.811,16 1.579.335,34 580.475,82 209.811,16 

6 Venda d’inversions reals - 6.359.673,15 6.359.673,15 5.821.001,48 - - 5.821.001,48 1.021.423,94 4.799.577,54 
- 

538.671,67 

TOTAL 24.945.017,29 7.542.414,15 32.487.431,44 32.338.197,10 21.822,46 - 32.316.374,64 19.091.035,76 13.225.338,88 
-

171.056,80 
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III. RESULTAT PRESSUPOSTARI 

 

CONCEPTES 
DRETS 

RECONEGUTS 
NETS 

OBLIGACIONS 
RECONEGUDES 

NETES 
AJUSTAMENTS 

RESULTAT 
PRESSUPOSTARI 

a) Operacions corrents 26.495.373,16 23.796.445,08  2.698.928,08 

b) Operacions de capital 5.821.001,48 6.604.226,50  (-) 783.225,02 

1. Total operacions no financeres (a+b) 32.316.374,64 30.400.671,58  1.915.703,06 

b) Actius financers        

d) Passius financers     

2. Total operacions financeres (c+d)     

 
    

I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2) 32.316.374,64 30.400.671,58  1.915.703,06 

Ajustaments:     

3. Crèdits gastats finançats amb rom. de tresoreria per despeses grals.     

4. Desviacions de finançament negatives de l´exercici     

5. Desviacions de finançament positives de l´exercici   (-) 122.575,15  

II. TOTAL AJUSTAMENTS (II=3+4-5)   (-) 122.575,15 (-) 122.575,15 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)    1.793.127,91 
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1. ORGANITZACIÓ I ACTIVITAT 

 

1.1.Norma de creació de l’entitat  

 

L’Institut Barcelona Esports, en endavant IBE o Institut, amb CIF Q0801296E i domicili social a l’Avinguda 

de l’Estadi, 40 (08038 Barcelona), es va constituir com a entitat pública empresarial local de 

l’Ajuntament de Barcelona, de conformitat amb la legislació reguladora del règim local i la Carta de 

Barcelona, essent l’inici de les seves activitats l’1 de maig de 2005.  

 

A partir del dia 1 de gener de 2009 l’Institut Barcelona Esports es configura com a un Organisme 

Autònom Local de l’Ajuntament de Barcelona. El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de 

Barcelona de 31 d’octubre de 2008 va aprovar-ne els nous estatuts. 

 

1.2. Activitat principal de l’entitat, el seu règim jurídic, econòmic-financer i de contractació. En el 

supòsit de serveis públics gestionats de forma indirecta, s’indicarà la forma de gestió. 

 

L’Institut Barcelona Esports  es regeix pel dret administratiu i té per missió dissenyar i impulsar 

polítiques que permetin gestionar de manera eficaç l’esport de Barcelona, com un dels elements 

protagonistes del desenvolupament i de la projecció de la ciutat. 

 

Es funció de l’Institut, promoure l’activitat esportiva a la ciutat de Barcelona, tant mitjançant programes 

propis com donant suport als diferents agents del sector esportiu que hi desenvolupen la seva activitat. 

 

Les funcions de l’Institut Barcelona Esports s’estructuren en quatre grans àmbits d’acció: 

• La dotació i la gestió dels equipaments esportius municipals. 

• La promoció de l’activitat esportiva entre tots els ciutadans. 

• L’organització directa o en col·laboració amb altres organitzacions d’esdeveniments de tots els 

nivells, tant pròpiament esportius com amb continguts més teòrics i d’anàlisi i reflexió sobre el 

fet esportiu en general. 

• La relació amb altres organismes i institucions, nacionals i internacionals, per tal de captar noves 

activitats per a Barcelona i per crear xarxa amb altres ciutats del món. 

 

Per acords de la Comissió de Cultura, Educació i Benestar Social de dates 4 d’octubre i 8 de novembre 

de 2005, l’Ajuntament de Barcelona cedeix a l’Institut la gestió de determinades instal·lacions 

esportives. 

 

Per acord de la Comissió de Cultura, Educació i Benestar Social de data 21 d’octubre de 2008, s’autoritza 

la subrogació de l’Institut Barcelona Esports en la posició de l’Ajuntament de Barcelona en els 

contractes per a la gestió de les instal·lacions esportives dels districtes (instal·lacions amb abonats, així 

com instal·lacions esportives singulars), i la cessió a favor de l’Institut dels drets i obligacions dimanants 

dels esmentats contractes, de conformitat amb el Pla director d’equipaments esportius municipals de la 

ciutat de Barcelona 2008-2011, aprovat per la Comissió de Govern el 13 de febrer de 2008. 
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La Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, en sessió de 12 de maig de 2010, va encarregar a 

l’IBE la gestió del Centre Esportiu Municipal de la Mar Bella i de la instal·lació esportiva municipal del  

 

Velòdrom d’Horta, amb efectes des de l’1 de setembre de 2010. 

 

En data 16 de gener de 2014, per decret d’Alcaldia, es va adscriure a l’Institut l’ús del local número 5 del 

passeig Marítim de la Barceloneta, conegut com a Espai de mar, mantenint l’Ajuntament de Barcelona 

la propietat dominical del local. El valor d’aquest local a l’inventari de bens de l’Ajuntament de 

Barcelona, és zero. 

 

En l’actualitat, l’Institut gestiona indirectament 65 instal·lacions esportives municipals. 

 

L’activitat de l’Institut es desenvolupa en locals municipals, dels qual no es repercuteix cap lloguer a 

l’Institut. 

 

El règim econòmic i financer s’adequa a l’establert a la normativa  vigent  pel sector públic  de l’àmbit 

local en matèria pressupostària, financera, de control i de comptabilitat. 

 

Els presents comptes anuals han estat elaborats d’acord amb l’Ordre HAP/1781/2013 de 20 de 

setembre, d’aprovació de la Instrucció del model normal de comptabilitat local, així com d’acord amb el 

que preveu el Pla General de Comptabilitat Pública adaptat a l’Administració Local (PGCPAL), que 

s’acompanya com annex a la Instrucció. 

 

Addicionalment s’ha considerat la següent legislació vigent: 

 

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local. 

- RD Llei 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de disposicions vigents en matèria 

de règim local. 

- Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal de 

Règim Local de Catalunya. 

- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 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. 

- Llei 15/2010, de 5 de juliol, per la que s’estableix mesures de lluita contra la morositat en 

operacions comercials.  

- R.D. Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes 

del Sector Públic. 

- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 

- Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic. 

- Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local. 
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1.3. Descripció de les principals fonts d’ingressos i, si escau, taxes i preus públics percebuts. 

 

Tot seguit s’acompanya un quadre amb els imports corresponents als drets reconeguts nets de l’exercici 

per capítols, amb indicació de la seva importància relativa sobre el total. 

 

 
Conceptes 

Drets 

reconeguts 

Importància 

relativa 

   3. Taxes i altres ingressos 449.985,56 1,39% 

 

4. Transferències corrents 23.885.576,44 73,91% 

 

5. Ingressos patrimonials 2.159.811,16 6,69% 

 

6. Venda d’inversions reals 5.821.001,48 18,01% 

 

Total 32.316.374,64 100,00% 

 

 

1.4. Consideració fiscal de l’entitat a l’efecte de l’impost de societats i, si escau, operacions 

subjectes a IVA i percentatge de prorrata. 

 

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 l’impost i no està subjecte a retencions a compte sobre els rendiments financers que rep. 

 

Impost sobre el Valor Afegit (IVA) 

 

La gran majoria dels ingressos que rep l’Institut per finançar les seves operacions tenen la consideració 

d’operacions no subjectes a l’IVA. Conseqüentment, les quotes suportades de l’impost es tracten com a 

despesa o bé forma part del cost d’adquisició dels béns i drets de l’immobilitzat.  
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1.5. Estructura organitzativa bàsica. 

 

Els òrgans de govern de l’Institut són el Consell Rector, el President, el Vice-President i la Gerent. 

 

El Consell Rector de l’Institut, en la seva sessió de data 6/9/2013 va aprovar la següent estructura 

organitzativa:  
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1.6. Nombre mitjà d’empleats durant l’exercici i a 31 de desembre, tant de funcionaris com 

de personal laboral, distingint per categories i gènere. 

 

  Homes Dones 

 
Núm. mitjà a 31.12.2015 Núm. mitjà a 31.12.2015 

1. Funcionaris  
    

Gerent 
  

1 1 

Tècnic Administració General 
  

1 1 

TS Arquitectura 2 2 1 1 

TS Psicologia 1 1   

TS Dret 1 1 1 1 

TS Gestió 5 5 3 3 

TS Economia   1 1 

Gestors   6 6 

Administratius 2 2 3 3 

TM Arquitectura 1 1   

Mestres 1 1 1 1 

Auxiliars 1 1 5 5 

     
SUBTOTAL 14 14 23 23 

2. Laborals 
    

TS Gestió 1 1 
  

Gestors 2 2 1 1 

TM Ciències Socials 1 1   

TM Treball Social 1 1   

Administratiu 1 1   

Auxiliars 2 2 1 1 

Mestre o Capatàs 1 1   

     
SUBTOTAL 9 9 2 2 

TOTAL 23 23 25 25 
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Respecte als membres dels òrgans de govern, la distribució per gènere a  final de l’exercici és: 

com segueix: 

 

 
Exercici 2015 Exercici 2014 

 
Dones Homes Dones Homes 

Consell Rector 5 7 5 7 

Presidència (*) - 1 1 - 

Vicepresidència (*) - 1 - 1 

Gerent 1 - 1 - 

TOTAL 6 9 7 8 

 

(*) La Presidència i Vicepresidència, són a l’hora membres del Consell Rector 

 

1.7. Identificació, si  escau, de  l’entitat o entitats propietàries i percentatge de  participació 

d’aquestes en el patrimoni de l’entitat comptable. 

 

L’Institut Barcelona Esports és un organisme autònom local de l’Ajuntament de Barcelona. El Plenari del 

Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona de 31 d’octubre de 2008 va aprovar-ne els seus 

estatuts. 

 

 

2. GESTIÓ INDIRECTA DE SERVEIS PÚBLICS, CONVENIS I ALTRES FORMES DE COL·LABORACIÓ 

 

2.1. L’Entitat no presta cap servei públic (d’import significatiu) sota cap de les formes de gestió 

indirecta previstes a la normativa. 

 

2.2. L’Entitat no ha signat cap conveni de col·laboració (d’import significatiu) per a la realització de 

les seves activitats en l’exercici. 

 

2.3. L’Entitat no participa en cap activitat, la gestió del qual s’efectuï de forma conjunta amb altres 

organitzacions. 

 

2.4. L’Entitat no ha utilitzat cap altra forma de col·laboració públic-privada (d’import significatiu) 

en la prestació dels seus serveis durant l’exercici. 

 

2.5. L’Entitat formalitza contractes per a la gestió indirecta del servei públic que es presta a les 

instal·lacions esportives municipals que té adscrites. Alguns d’aquests contractes, que es detallen a 

continuació, incorporen els compromisos econòmics per part de l’Institut el decurs de la seva vigència 

de pagament de subvencions per equilibrar el dèficit d’explotació i per pagament de subministraments 

energètics i consum d’aigua: 
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Nom instal·lació Tipus de Gestió 
Número 

d'expedient 

Durada de la concessió 

Entitat Gestora 

Subvenció 

Subministraments 

(Nota 15.2.1) 

Subvenció reequilibri 

econòmic 

(Nota 15.2.1) Inici Final 

Centre Esportiu Municipal Parc de la 
Ciutadella 

Concessió 
administrativa 

20090209 23/01/2010 22/01/2020 
CN ATLÈTIC BARCELONETA - CB  CIUTAT 
VELLA - FUND.EMVIPI UTE 

100.034,00€  

Centre Esportiu Municipal Can Ricart 
Concessió 
administrativa 

20080314 04/04/2006 03/04/2016 CLUB LLEURESPORT DE BARCELONA   

Centre Esportiu Municipal Frontó Colom 
Concessió 
administrativa 

20110102 16/09/2011 15/09/2016 CLUB LLEURESPORT DE BARCELONA   

Centre Esportiu Municipal Sant Sebastià 
Concessió 
administrativa 

20090055 25/09/1996 24/09/2023 CN ATLÈTIC BARCELONETA   

Centre Esportiu Municipal Marítim 
Concessió 
administrativa 

20090056 30/12/2000 29/12/2045 FUNDACIÓ PRIVADA CLAROR   

Instal·lació Esportiva Espai de Mar 
Concessió 
administrativa 

20130101 15/01/2014 14/01/2018 CLUB LLEURESPORT DE BARCELONA   68.628,35€ 

Centre Esportiu Municipal Joan Miró 
Concessió 
administrativa 

20090058 21/10/2000 20/10/2030 ASSOCIACIÓ ESPORTIVA CENTRAL   

Centre Esportiu Municipal Estació Del Nord 
Concessió 
administrativa 

20090060 16/07/1998 15/07/2023 UFEC   

Centre Esportiu Municipal Aiguajoc Borrell 
Concessió 
administrativa 

20090057 08/01/1992 07/01/2042 AIGUAJOC BORRELL SL   

Centre Esportiu Piscina Sant Jordi  
Concessió 
administrativa 

20050052 

01/05/1997 

01/10/2040 FEDERACIÓ CATALANA DE NATACIÓ 21.639,74€ 75.000,00€ Instal·lacions Esportives de l'Escola 
Industrial  

22/07/2010 

Centre Esportiu Municipal Sagrada Família 
Gestió 
Interessada 

20090059 20/12/1996 19/12/2021 FUNDACIÓ PRIVADA CLAROR   

Complex Esportiu Municipal Pau Negre-
Parc del Migdia  

Concessió 
administrativa 

20060240 01/01/2003 01/01/2023 HOQUEI BARCELONA, SL  103.676,93€ 

Centre Esportiu Municipal Piscines Bernat 
Picornell Concessió 

administrativa 
20060239 27/07/2002 26/07/2037 AIGUA ESPORT I SALUT, SL 

  

Piscina Municipal de Montjuïc   

Centre Esportiu Municipal La Bordeta 
Concessió 
administrativa 

20080322 05/02/2002 04/02/2032 
SECRETARIAT D'ENTITATS DE SANTS, 
HOSTAFRANCS I LA BORDETA 

154.792,06€ 300.263,66€ 

Pistes Municipals d'Aeromodelisme de 
Montjuïc 

Acord d'us de 
renovació 
anual 

20120078     
REIAL AEROCLUB DE BARCELONA-SABADELL 
AEROMODELISME 
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Centre Esportiu Municipal l`Espanya 
Industrial 

Concessió 
administrativa 

20080323 01/06/2006 01/06/2021 
SECRETARIAT D'ENTITATS DE SANTS, 
HOSTAFRANCS I LA BORDETA 

  

Pistes Municipals de Tennis Montjuïc  
Acord d'us de 
renovació 
anual 

20120075     REIAL SOCIETAT TENNIS POMPEIA   

Camp Municipal de Rugbi La Foixarda 
Concessió 
subvencionada 

20130114 01/05/2014 30/04/2018 BARCELONA UNIVERSITARI CLUB 27.004,63€ 60.000,00€ 

Centre Municipal d'Escalada La Foixarda 
Concessió 
administrativa 

20100021 29/10/2010 28/10/2020 TOP 30 29.370,91€  

Camp Municipal de Beisbol Carlos Pérez de 
Rozas Concessió 

Subvencionada 
20130259 01/05/2014 30/12/2017 

UTE FEDERACIÓ CATALANA DE BEISBOL / 
UFEC 

46.473,36€ 100.000,00€ 

Camp Municipal de Softbol 

Fossars Municipals de Tir amb Arc 
Pendent 
ubicació def. 

      
FEDERACIÓ.CATALANA DE TIR AMB ARC - 
CLUB ARC MONTJUÏC 

  

Escola Municipal d`Hípica La Foixarda 
Concessió 
subvencionada 

20130002 31/05/2013 30/05/2018 ANDRÉS PUJADAS, SCL  150.000,00€ 

Estadi Municipal d`Atletisme Joan 
Serrahima Concessió 

subvencionada 
20130001 30/04/2013 31/12/2016 AGRUPACIÓ ATLÈTICA CATALUNYA 

  

43.159,39€ 124.000,00€ 

Camp Municipal d'Agility 

Centre Esportiu Municipal Les Corts 
Concessió 
administrativa 

20090072 01/08/1995 01/08/2045 COMPLEX ESPORTIU LES CORTS S.L.   

Centre Municipal de Tennis de Taula Reina 
Elisenda 

Acord d'us  20120080 05/06/2012   FEDERACIÓ CATALANA DE TENNIS TAULA 15.428,89€  

Centre Municipal d'Esgrima Reina Elisenda 
Concessió 
administrativa 

20130004 06/03/2013 05/03/2017 SALA D'ARMES DE MONTJUÏC 32.290,20€  

Centre Esportiu Municipal Can Caralleu 
Concessió 
administrativa 

20090085 11/05/1999 10/05/2034 
FUNDACIÓ CAN CARALLEU ESPORT, 
FUNDACIÓ PRIVADA 

  

Centre Esportiu Municipal Putxet 
Concessió Obra 
i Gestió 

20080321 14/02/2008 13/02/2048 PUTXETSPORT, S.L.    

Centre Esportiu Municipal Claror 
Gestió 
Interessada 

20090063 20/02/1993 20/02/2043 FUNDACIÓ PRIVADA CLAROR   

Centre Esportiu Municipal Perill 
Gestió 
Interessada 

20080312 17/06/1994 16/06/2019 UBAEFIT, S.L.   

Centre Esportiu Municipal Can Toda 
Concessió 
administrativa 

20080280 16/07/1999 15/07/2024 CLUB NATACIÓ CATALUNYA 448.878,35€  

Centre Esportiu Municipal Sardenya 
Concessió 
administrativa 

20090064 24/12/1991 23/12/2041 CLUB ESPORTIU EURÓPOLIS S.L.   

Centre Esportiu Municipal Carmel Concessió 
administrativa 

20080318 22/12/2000 21/12/2023 UBAE 102.307,81€  
Pavelló poliesportiu Municipal El Carmel 
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Centre Esportiu Municipal Olímpics Vall 
d'Hebron Concessió 

administrativa 
20080126 01/09/2008 31/08/2016 IGE/BCN SL 

  

Piscina Municipal de La Clota   

Velòdrom Municipal d'Horta 
Concessió 
administrativa 

20100165 01/09/2010 31/08/2016 FEDERACIÓ CATALANA DE CICLISME 62.262,61€ 100.000,00€ 

Centre Esportiu Municipal Mundet 
Concessió 
subvencionada 

20080319 18/11/1998 17/11/2018 FEDERACIÓ ACELL 126,74€ 150.000,00€ 

Centre Esportiu Municipal Guinardó 
Concessió 
administrativa 

20090068 16/02/2001 15/02/2026 FUTBOL CLUB MARTINENC   

Centre Esportiu Municipal Horta 
Contracte Obra 
i Gestió 

20090207 04/12/2009 03/12/2029 
CRC OBRAS Y SERVICIOS SL I HORTA 
ESPORTIVA AIE UTE LEY 

 305.740,00€ 

Centre Municipal de Tennis Vall d'Hebron 
Gestió 
Interessada 

20060067 11/11/1993 10/11/2018 FEDERACIÓ CATALANA DE TENNIS   

Centre Esportiu Municipal Can Dragó Concessió 
administrativa 

20080324 01/02/2002 31/01/2046 JUMP 2001, S.L. 136.881,12€  
Centre Esportiu Municipal Can Cuyàs 

Centre Esportiu Municipal Artesania 
Concessió 
administrativa 

20080320 17/06/2003 16/06/2038 FITNESS NOU BARRIS SL 158.323,25€  

Piscina Municipal Turó de la Peira 
Concessió 
administrativa 

20150004 30/04/2015 31/12/2015 CLUB NATACIÓ ATLÈTIC BARCELONETA 31.689,82€ 208.949,77€ 

Centre Esportiu Municipal Cotxeres Borbó 
Concessió obra 
i gestió 

20090206 04/12/2009 03/12/2029 DUET COTXERES BORBÓ, SA   

Centre Esportiu Municipal Bon Pastor 
Concessió 
administrativa 

20090211 24/04/2010 23/04/2020 AGRUPACIÓ ESPORTIVA BON PASTOR 46.853,74€ 50.781.50 Pistes Municipals de Tennis i Pàdel Bon 
Pastor 

Centre Esportiu Municipal Sant Andreu Concessió 
administrativa 

20090265 16/06/2010 15/06/2020 CLUB NATACIÓ SANT ANDREU  23.467,71€  
Centre Esportiu Municipal La Sagrera  

Centre Esportiu Municipal Trinitat Vella 
Concessió 
administrativa 

20080316 01/03/2004 28/02/2019 CLUB NATACIÓ SAN ANDREU 116.895,09€  

Centre Esportiu Municipal Júpiter 
Concessió 
administrativa 

20080281 22/12/1999 21/12/2034 BAC DE RODA SPORT AIE   

Centre Esportiu Municipal Can Felipa 
Concessió 
administrativa 

20090061 22/02/2001 21/02/2020 
GESTIÓ, ASSESSORAMENT I CONSULTORIA 
DE L'ESPORT, S.L. 

  

Centre Esportiu Municipal Bac De Roda 
Concessió 
administrativa 

20080282 25/01/1999 25/01/2039 BAC DE RODA SPORT AIE   

Centre Esportiu Municipal Vintró "Joan 
Alentorn" 

Concessió 
administrativa 

20080285 22/03/1999 21/03/2024 ASSOCIACIÓ SANT MARTÍ ESPORT   

Centre Esportiu Municipal Nova Icària 
Concessió 
administrativa 

20090062 29/04/1999 28/04/2024 OSNOVI SL   
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Centre Municipal de Vela 
Concessió 
administrativa 

20060192 01/10/2001 27/06/2019 FEDERACIÓ CATALANA DE VELA   

Centre Esportiu Municipal Maresme 
Concessió 
administrativa 

20100143 24/11/2010 31/12/2018 
UTE CET 10 CLUB + ASS.ESCOLA NATACIÓ 
JÚPITER SANT MARTI 

341.600,02€  

Centre Esportiu Municipal La Verneda 
Concessió 
administrativa 

20080286 15/09/2000 14/09/2020 ASSOCIACIÓ SANT MARTÍ ESPORT 170.351,09€  

Complex Esportiu Municipal Mar Bella 
Concessió 
subvencionada 

20100133 01/09/2010 31/08/2017 
CEEB / CONSELL D'ESPORT ESCOLAR 
BARCELONA 

132.341,68€ 450.000,00 

Base Nàutica Municipal de la Mar Bella 
Concessió 
administrativa 

20060193 30/04/2003 27/06/2019 SERVEIS NÀUTICS NAVITER, SLU   

TOTAL 2.249.172,21 2.247.040,21 

 

Cal tenir en compte l’efecte de la variació periodificació de consums energètics efectuada a 31.12.2014 i a 31.12.2015, amb un impacte per un import net de -

30.375,15 euros. 
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2.6. Altres convenis de col·laboració 

 

L'Institut formalitza convenis de col·laboració amb la finalitat de desenvolupar relacions de coordinació i 
cooperació en l’àmbit esportiu amb altres centres, instituts, universitats i organismes, nacionals i 
internacionals. Els convenis de col·laboració vigents per a l'Institut durant l'exercici 2015 són els 
següents: 
 

Entitat Objecte Termini Despesa 

Institut del Teatre Premi “Joan Serra a la dansa educativa” 2015 569,38€ 

Institut del Teatre Dansa Ara 2015 786,89€ 

Fundació Institut 
Guttmann 

Col·laboració Festa del Fitness 2015 2015 sense cost 

Metropolis 
l’Esport, eina de cohesió i inclusió social per als 
joves.  

2015-2017 sense cost 

 

 

3 . BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES 

 

3.1. Imatge fidel 

 

Els comptes anuals s’han obtingut dels registres comptables tancats a 31 de desembre de 2015, i es 

presenten d’acord amb les disposicions legals vigents en matèria comptable, amb l’objecte de mostrar 

la imatge fidel del patrimoni i de la situació  financera a la data esmentada, i del resultat econòmic-

patrimonial, dels canvis en el patrimoni net, dels fluxos d’efectiu, i del resultat de l’execució del 

pressupost de l’Institut corresponents a l’exercici anual acabat a la mateixa data. 

 

La liquidació del pressupost de l’exercici 2015 ha estat aprovada el 29 de febrer de 2015. 

 

El règim de comptabilitat és el previst en la Llei reguladora de les Hisendes Locals per a les entitats 

locals i els seus organismes autònoms. Els comptes anuals de l’exercici 2015 han estat elaborats 

d’acord amb l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, d’aprovació de la Instrucció del model 

normal de comptabilitat local (endavant, la IMNCL), així com amb el que preveu el Pla General de 

Comptabilitat Pública adaptat a l’Administració Local (PGCPAL) que acompanya la IMNCL. 

 

L’aplicació dels principis i criteris comptables està presidida per la consideració de la importància en 

termes relatius que aquests i els seus efectes poden presentar. Per consegüent, és admissible la no 

aplicació estricta d’algun d’aquests, sempre que la importància 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 dels resultats. Les partides o els imports la importància relativa dels quals 

sigui escassament significativa poden aparèixer agrupats amb altres de similar naturalesa o funció. 

 

No existeixen raons excepcionals per les quals, per assolir els objectius anteriors, no s’hagin aplicat 
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disposicions legals en matèria comptable.  

 

3.2. Comparació de la informació. 

 

D’acord amb la disposició transitòria segona sobre la informació a incloure en els comptes anuals de 

l’exercici 2015, de l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, d’aprovació de la Instrucció del model 

normal de comptabilitat local, els comptes anuals de l’exercici 2015 han d’elaborar-se sense reflectir el 

balanç, el compte del resultat econòmic-patrimonial ni en la resta d’estats que incorporin informació 

comparativa, les xifres relatives a l’exercici o exercicis anteriors. 

 

A aquest respecte, la nota 29 d’aquesta memòria descriu els aspectes derivats de la transició a la nova 

normativa comptable aplicable amb efectes 1 de gener de 2015. 

 

 

4 . NORMES DE RECONEIXEMENT I VALORACIÓ 

 

4.1. Immobilitzat material. 

 

Criteris d’activació 

 

Són actius  tangibles, mobles, que: 

 

a) Posseeix l’Institut per al seu ús en la producció o subministrament de béns i serveis o per als 

seus propis propòsits administratius. 

 

b) S’espera que tinguin una vida útil major a un any. 

 

Valoració inicial 

 

Les inversions en béns de l’immobilitzat material es valoren al seu cost. Això és el “preu d’adquisició”, 

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. 

 

Valoració posterior 

 

Amb caràcter general, els elements de l’immobilitzat material es valoren al seu cost, més els 

desemborsaments posteriors, menys l’amortització acumulada i les correccions valoratives per 

deteriora ment. 

 

Els actius subjectes a amortització se sotmeten a revisió sempre que algun succés o canvi en les 

circumstàncies pot implicar que el valor comptable no sigui recuperable. Les correccions valoratives  per 

deteriorament es practiquen quan l’import recuperable de l’actiu (valor raonable) és inferior al seu 



 
Àrea de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència 
Institut Barcelona Esports 
 

24 
 

valor net d’amortitzacions, i que succeeix, generalment, per: deteriorament físic sobrevingut, 

obsolescència accelerada o disminució del rendiment esperat inicialment. Els actius que han sofert una  

 

pèrdua per deteriorament se sotmeten a revisions regulars per si s’haguessin produït reversions de la 

pèrdua. 

 

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. 

 

L’Institut no sol portar a terme treballs amb personal propi que siguin susceptibles d’activació. 

 

Amortització 

 

Els elements que integren l’immobilitzat material, seran objecte d’amortització sistemàtica pel mètode 

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 valors residuals. El 

procés d’amortització s’inicia en el moment de la posada en funcionament del bé,  essent els anys  de 

vida útil estimats els següents: 

 

 Anys de vida útil 

estimada 

Coeficient 

d’amortització(%) 

Equips per al processament d’informació 4 anys 25,00 

Elements de mobiliari 6 anys 16,66 

 

 

4.2. Immobilitzat en curs i Avançaments rebuts de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

L’ Institut adquireix immobilitzat per compte de l’Ajuntament de Barcelona, a l’empara del P.I.M. 

(Programa d’Inversions Municipals) Les inversions d’aquestes característiques s’incorporen a l’epígraf 

d’inversions realitzades per compte de l’Ajuntament de Barcelona a mesura que es reben les factures o 

certificacions dels contractistes. 

 

D’acord amb el Decret d’Alcaldia de data 30 de gener de 2012, a mesura que l’Institut disposa de les 

certificacions, factures o justificacions d’obra feta per encàrrec de l’Ajuntament, formalitza els 

corresponents lliuraments al mateix, a fi i efecte de la seva activació en l’inventari municipal. En 

efectuar els lliuraments es reflexa l’aportació rebuda de l’Ajuntament de Barcelona amb abonament a 

l’epígraf Inversions realitzades per compte de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

4.3. Actius i passius financers 

 

Els actius i passius financers deriven dels  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 l’altra. 
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La seva classificació, valoració i comptabilització es realitza, bàsicament, segons la finalitat per la qual es 

mantenen o s’han emès. 

 

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 l’entitat. 

 

La totalitat dels actius financers es classifiquen, a efectes de la seva valoració, en la categoria de Crèdits 

i partides a cobrar. 

 

Inclouen: 

 

• Els crèdits per operacions derivades de l’activitat habitual. 

•  Altres actius  financers que generen fluxos d’efectiu d’import determinat i respecte dels quals 

s’espera recuperar tot el desemborsament, excepte per motius imputables al deteriorament creditici. 

 

Com a norma general, els crèdits i partides a cobrar amb venciment a curt termini es valoren, tant en el 

moment de reconeixement inicial com posteriorment, pel seu valor nominal, excepte que incorporin un 

interès contractual. La mateixa valoració es realitza amb els de venciment a llarg termini quan  l’efecte 

d’actualitzar els fluxos 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’interès 

efectiu com a ingressos de l’exercici. 

 

En tot cas, les fiances i dipòsits constituïts es valoren sempre per l’import lliurat.  

 

Reconeixement 

 

El reconeixement comptable dels actius financers es realitza a la data establerta en el contracte o acord 

a partir de la qual l’entitat adquireix el dret. 

 

Com a norma general, els costos de les transaccions s’imputen al resultat de l’exercici, excepte quan la 

seva magnitud aconsella incorporar-los en el valor de l’actiu financer. 

 

Deteriorament 

 

En el cas dels crèdits i altres partides a cobrar, almenys al tancament de l’exercici, s’efectuen les 

revisions oportunes per detectar la necessitat de practicar correccions valoratives per deteriorament de 

valor, en cas d’evidència objectiva que no es cobraran els imports comptabilitzats en la seva integritat, 

així com la conveniència 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 pèrdues i guanys. 
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Els crèdits i altres partides a cobrar s’analitzen de forma individualitzada. L’import dels drets de dubtós 

cobrament es correspon a tot el saldo pendent d’exercicis tancats més l’import dels rebuts impagats 

durant l’exercici corrent. 

 

Com a regla general, no són objecte de deteriorament els crèdits a cobrar per subvencions atorgades 

per organismes públics, així com els garantits en els percentatges corresponents. 

 

Baixa d’actius financers 

 

Es registra la baixa d’un actiu financer o d’una part del mateix quan ha expirat o s’han transmès 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 

 

La totalitat dels passius financers es classifiquen, a efectes de la seva valoració, en la categoria de 

passius financers a cost amortitzat. 

 

Inclouen els: 

 

 Dèbits i partides a pagar per operacions derivades de l’activitat habitual. 

 Altres dèbits i partides a pagar. 

 

Com a norma general, els dèbits i les partides a pagar amb venciment a curt termini sense interès 

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 llarg termini i els préstecs rebuts a 

llarg termini amb interessos subvencionats quan l’efecte global de no actualitzar  els fluxos  no és 

significatiu. En cas que sigui significatiu, es valoren inicialment pel valor actual dels fluxos d’efectiu a 

pagar, sobre una taxa equivalent a l’aplicable als pagaments ajornats i, posteriorment, a cost  

amortitzat, reconeixent els interessos meritats en funció del seu tipus d’interès efectiu com a ingressos 

de l’exercici. 

 

En tot cas, les fiances i els dipòsits rebuts es valoren sempre per l’import rebut. 

 

Reconeixement 

 

El reconeixement comptable dels passius financers es realitza a la data establerta en el contracte o 

acord a partir de la qual l’entitat contrau l’obligació. En les operacions de tresoreria formalitzades amb  

pòlissa de crèdit, les obligacions es contrauen amb la recepció de les successives disponibilitats de fons. 

 

Baixa de passius financers 
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Com a norma general, es registra la baixa d’un passiu financer o d’una part del mateix quan l’obligació 

contreta s’ha complert o cancel·lat. En cas de produir-se una diferència entre el valor comptable i la 

contraprestació lliurada, es reconeixerà en el resultat de l’exercici que tingui lloc. 

 

4.4.Transaccions en moneda estrangera 

 

Les transaccions en moneda distinta de l’euro es registren en el moment del seu reconeixement en 

euros, aplicant a l’import corresponent el tipus de canvi al comptat existent en la data de l’operació. 

 

Atès que l’entitat no realitza de forma habitual operacions en moneda estrangera, i quan aquestes es 

produeixen no són en termes quantitatius rellevants, sobre la base del principi d’importància relativa, 

no es practiquen correccions posteriors a les valoracions inicials 

 

4.5. Ingressos i despeses. 

 

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 

 

Transferències i subvencions rebudes (Veure nota 4.7.) 

 

Com a norma general, els ingressos es registren pel valor raonable de la contraprestació i representen 

els imports a cobrar pels béns lliurats i els serveis prestats en el curs ordinari de les activitats de 

l’Entitat, deduïdes les devolucions, les rebaixes, els descomptes i l’Impost sobre el Valor Afegit, si escau. 

 

L’Entitat reconeix els ingressos quan l’import d’aquests es pot valorar amb fiabilitat; és probable que els 

beneficis econòmics futurs vagin a fluir a l’Entitat i es compleixen les condicions específiques per a 

cadascuna de les activitats tal com es detalla a continuació. 

 

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’avanç o realització de la prestació a la data dels comptes anuals, o 

de forma lineal quan el servei es presta durant un període determinat. 

 

Quan no pot ser estimat de forma fiable, els ingressos són reconeguts en la quantia de les despeses 

reconegudes que es consideren recuperables. 

 

Pressupostàriament, els ingressos i despeses s’incorporen a la liquidació pressupostària en el moment 

en què es produeix l’acte administratiu de reconeixement dels respectius drets i obligacions. 

 

b) Despeses 

 

Transferències i subvencions atorgades (Veure nota 4.7.) 
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Les despeses de personal es reconeixen en el compte del resultat en el moment que merita l’obligació, 

amb independència del moment en què es produeixi el corrent monetari que se’n deriva. 

 

4.6. Provisions i contingències. 

 

Es reconeix una  provisió quan l’entitat té una obligació present (legal, contractual o implícita) resultat 

d’un succés passat que, probablement, implicarà el lliurament d’uns recursos que es poden estimar de 

forma fiable. 

 

Les provisions es troben valorades pel valor actual dels desemborsaments que s’espera que seran 

necessaris per liquidar l’obligació, actualitzats a una taxa de descompte equivalent al tipus de deute 

públic per un venciment anàleg. 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 l’efecte financer no és significatiu, no es descompten. 

 

 

Al tancament de l’exercici, les provisions són objecte de revisió i ajustades, si escau, per a reflectir la 

millor estimació existent en aquest moment. Quan no són ja pertinents o probables, es procedeix a la 

seva reversió amb contrapartida al corresponent compte d’ingrés de l’exercici. 

 

Per a la quantificació de les provisions, es recorre a informes interns i, si escau, d’experts externs, i a 

l’experiència de l’entitat en successos similars, que permetin establir la base de les estimacions de 

cadascun dels  desenllaços possibles, així com  del seu  efecte financer. 

 

 

4.7. Transferències i subvencions.  

 

Transferències i subvencions rebudes 

 

Les subvencions que tinguin caràcter 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 sistemàtica i racional de forma correlacionada amb les despeses derivades de la subvenció. 

 

A aquests efectes, una subvenció es considera no reintegrable quan existeix un acord individualitzat de 

concessió de la subvenció i s’han complert totes les condicions establertes per a la seva concessió i no 

existeixen dubtes raonables de que es cobrarà. 

 

Les activitats desenvolupades per l’entitat corresponen, fonamentalment, a la prestació de serveis 

públics en l’àmbit competencial de l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant gestió directa per delegació 

de l’Ajuntament de Barcelona, d’acord amb allò previst per la legislació vigent (Llei Reguladora de les 

Bases de Regim Local i Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals). Per la prestació de 

serveis públics, en l’àmbit de les competències de l’Ajuntament de Barcelona, l’entitat rep d’aquest, el 

finançament pressupostari, el qual es reflecteix a l’epígraf d’ingressos “Transferències i subvencions 

rebudes” del compte del resultat econòmic-patrimonial. 



 
Àrea de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència 
Institut Barcelona Esports 
 

29 
 

 

Aquesta transferència corrent pressupostària està fixada tenint en compte els supòsits d’equilibri 

pressupostari previstos al Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.  

 

Les subvencions de caràcter monetari es valoren pel valor raonable de l’import concedit referit al 

moment del seu reconeixement. 

 

Les subvencions no reintegrables relacionades amb l’adquisició de l’immobilitzat material s’imputen 

com a ingressos de l’exercici en proporció a l’amortització dels corresponents actius o, en el seu cas, 

quan es produeixi la venda, correcció valorativa per deteriorament o baixa en el balanç.  

 

D’altra banda, les subvencions no reintegrables relacionades amb despeses específiques es reconeixen 

en el compte de pèrdues i guanys en el mateix exercici en què es meriten les corresponents despeses. 

 

Transferències i subvencions atorgades 

 

Les transferències i subvencions concedides es comptabilitzen com a despeses en el moment que es 

tingui constància que s’han complert les condicions establertes per a la seva percepció. En cas que al  

 

tancament de l’exercici estigui pendent el compliment d’alguna de les condicions establertes per a la 

seva percepció, però no existeixin dubtes raonables sobre el seu futur compliment, es dota una provisió 

pels  corresponents imports, amb la finalitat de reflectir la despesa. 

 

En el cas de lliurament d’actius, el reconeixement es produeix en el moment de l’acord o de la 

formalització del lliurament al beneficiari. 

 

En el cas de deutes assumits d’altres ens, aquests es reconeixen en el moment que entri en vigor l’acord 

d’assumpció, registrant com a contrapartida el passiu assumit. 

 

 

4.8. Medi ambient. 

 

Les despeses derivades de les actuacions empresarials que tenen per objecte la protecció i millora del 

medi ambient es comptabilitzen, si escau, com a despeses de l’exercici en què s’incorren. No obstant 

això, si suposen incorporacions a l’immobilitzat material com a conseqüència d’actuacions per 

minimitzar l’impacte mediambiental i la protecció i millora del medi ambient, es comptabilitzen com a 

major valor de l’immobilitzat. 
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5. IMMOBILITZAT MATERIAL 

 

5.1 Moviment de l’exercici 
 

 

Partida 
Saldo a 

31.12.2014 
(+) Entrades (–) Sortides 

(–) Dotació per 

amortitzacions 

Saldo a 

31.12.2015 

Mobiliari 13.336,79 2.014,92 - (5.067,25) 10.284,46 

• Cost 65.014,24 2.014,92 (4.975,06) - 62.054,10 

• Amortització acumulada (51.677,45) - 4.975,06 (5.067,25) (51.769,64) 

Equips per al tractament de la 

informació 
8.405,70 1.028,50 

 
(4.818,84 4.615,36 

• Cost 77.734,04 1.028,50 (44.671,75) - 34.090,79 

• Amortització acumulada (69.328,34) - 44.671,75 (4.818,84) (29.475,43) 

TOTAL 21.742,49 3.043,42 - (9.886,09) 14.899,82 

 

 

5.2. Descripció de l’immobilitzat material. 

 

Formen part de l’immobilitzat material de l’Entitat, els equipaments per al tractament de la informació i 

el mobiliari de la seva seu.  

 

Els criteris d’amortització de l’immobilitzat material són els descrits a la nota 4.1. 

 

Durant l’exercici s’ha addicionat a l’inventari el següent immobilitzat material: 

 

 Mobiliari: 2.014,92 euros 

 Equips per al tractament de la informació:1.028,50 euros 

 

Durant l’exercici s’ha donat de baixa de l’inventari el següent immobilitzat material, el qual estava 

totalment amortitzat: 

 

 Mobiliari: 4.975,06 euros 

 Equips per al tractament de la informació: 44.671,75 euros 

 

Els elements totalment amortitzats i en ús a 31 de desembre de 2015 són: 

 

 Mobiliari: 31.326,87 euros 

 Equips per al tractament de la informació: 23.484,92euros 
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5.3. Inversions realitzades per compte de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

Els moviments produïts durant l’exercici 2015 han estat els següents: 

 

 SALDO   SALDO 

DETALL INICIAL ALTES BAIXES FINAL 

Projecte P.11.6001.01 – CEM - Adequació a normatives 0 739.337,41 -739.337,41 0 

Projecte P.11.6002.01 - Equipaments Esportius - 

Manteniment 
0 2.019.922,25 -2.019.922,25 0 

Projecte P.11.6002.02 - Equipaments Esportius – Obres de 

millora 
0 1.000.000,00 -1.000.000,00 0 

Projecte P.11.6021.01 - Redacció de projectes  0 303.182,91 -303.182,91 0 

Projecte P.10.6039.01 – CEM Verneda - Remodelació 0 685.839,20 -685.839,20 0 

Projecte P.10.6034.01 – CEM Mar Bella - Millores 0 500.000,00 -500.000,00 0 

Projecte P.08.6087.01 – CEM Can Dragó - Millores 0 600.000,00 -600.000,00 0 

Projecte P.02.6033.01 – CEM Piscina Sant Jordi - Remodelació 0 65.400,43 -65.400,43 0 

Projecte P.07.6008.01 – CEM Horta - Construcció 0 57.232,99 -57.232,99 0 

Projecte P.06.7004.01 – Gràcia Gimnàstic Club. Adequació del 

Fossar 
0 200.000,00 -200.000,00 0 

Projecte P.04.7005.01 – Subseu hípica Jocs Mediterrani – 

Adequació instal·lacions 
0 150.000,00 -150.000,00 0 

Projecte P.32.7999.01 – Centre d’Estudis Olímpics – 

Adequació instal·lacions 
0 280.267,89 -280.267,89 0 

TOTAL  0 6.601.183,08 -6.601.183,08 0 

 

La totalitat de les baixes corresponen a inversions lliurades a l’Ajuntament de Barcelona per import de 

6.601.183,08 euros. Les inversions han estat finançades mitjançant subvencions de capital de 

l’Ajuntament de Barcelona per un import de 5.755.601,05 euros (Nota 30), de la Diputació de Barcelona 

per un import de 65.400,43 euros, i amb finançament propi de l’Institut Barcelona Esports per un 

import de 780.181,60 euros. 

 

6. PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL 

 

L’Entitat no té en el seus actius cap patrimoni públic del Sòl. 
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7. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES 

 

L’Entitat no té en el seus actius cap inversió immobiliària. 

 

 

8. IMMOBILITZAT INTANGIBLE 

 

L’Entitat no té en el seus actius cap element d’immobilitzat intangible. 

 

 

9. ARRENDAMENTS FINANCERS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR 

 

L’Entitat no té cap actiu en règim d’arrendament financer. 

 

 

10. ACTIUS FINANCERS 

 

10.1. Informació relacionada amb el balanç. 

 

a) Estat resum de la conciliació entre la classificació dels actius financers del balanç i les categories 

establertes en la norma de reconeixement i valoració 8a d’Actius financers: 

 

          Classes                     

 

 

 

Categories 

Actius financers a curt termini 

Total Inversions en 

patrimoni 

Valors 

representatius de 

deute 

Altres inversions 

2015 2015 2015 2015 

Crèdits i partides 

a cobrar 
- - 4.799.577,54 4.799.577,54 

Total - - 4.799.577,54 4.799.577,54 

 
 
D’acord amb el previst a la Instrucció Comptable, en el quadre anterior no es considera els crèdits 
derivats d’operacions habituals, l’efectiu i altres actius líquids equivalents. 
 
Al tancament de l’exercici els saldos pendents de cobrament corresponents a les operacions habituals 
de l’Institut correspon a: 
 
 

Deutes per operacions de gestió 

Ajuntament de Barcelona, transferències corrents (nota 30) 7.721.405,03 

Altres tercers 624.210,43 

Altres comptes a cobrar 

Deutors per ingressos meritats pendents de liquidar 355.970,70 

Deutors per IVA 21.914,34 

Total 8.723.500,51 
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Els saldos pendents de cobrament de l’Ajuntament de Barcelona per operacions d’inversions ascendeix 
a 4.799.577,54 euros (nota 30) i es troba registrat a l’epígraf d’Inversions financeres a curt termini en 
entitats del grup, multigrup i associades. 
 
 
b) L’Entitat no ha reclassificat durant l’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. 

 

c) L’Entitat no ha lliurat actius  financers en garantia. 

 

d) El moviment en l’exercici de les correccions de valor per deteriorament de les diferents classes 

d’actius financers ha estat: 

 

 

Saldo a 

1/01/2015 

Disminució de valor 

per deteriorament 

creditici de 

l'exercici 

Reversió del 

deteriorament 

creditici en 

l'exercici 

Saldo a 

31/12/2015 

Deutors i altres comptes a 

cobrar 
563.114,54 89.588,76 - 652.703,30 

 
 
D’acord amb la variació descrita a la taula anterior, els Deutors de dubtós cobrament assoleixen els 
652.703,30 euros al tancament de l’exercici. Respecte a l’exercici anterior, aquesta xifra suposa una 
dotació de 89.588,76 euros. 
 
 
10.2. Informació sobre els riscos de tipus de canvi i de tipus d’interès. 

 

a) Riscos de tipus de canvi. 

 

L’ entitat no té inversions en moneda diferent de l’euro i, per tant, no té riscos d’aquest tipus. 

 

b) Riscos de tipus d’interès. 

 

L’entitat no té riscos d’aquesta naturalesa. 

 

 

  



 
Àrea de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència 
Institut Barcelona Esports 
 

34 
 

 

10.3. Altra informació. 

 

L’entitat té els següents comptes bancaris contractats: 

 

Compte Tipologia Saldo 31/12/2015 

ES62 2100 3000 1422 0174 4798 Compte corrent 1.279.112,73 

ES41 2100 3000 1522 0174 5709 Compte corrent 268.208,41 

ES51 2100 3000 1122 0174 5822 Compte corrent 10.000,00 

  1.557.321,14 
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11. PASSIUS FINANCERS 

 

11.1 Informació relacionada amb el balanç.  

 

a) El detall dels  deutes mantinguts per  l’Entitat al tancament de l’exercici  valorats a cost amortitzat són: 

 

 

 

 

 

D’acord amb el previst a la Instrucció Comptable en el quadre anterior no es considera els comptes a pagar per operacions habituals de l’Institut. 

 

 

 

 

 

      

 

Id
e

n
tificació

 d
e

u
te

 

T.I.E 

Deute l'1 de gener Creacions 

Interessos 

meritats segons 

T.I.E 
Interessos 

cancel·lats 

(7) 

Diferències de canvi Disminucions Deute a 31 de desembre 

 

Cost 

amortitzat 

(1) 

Interessos 

explícits  

(2) 
Efectiu (3) 

Despeses 

(4) 

Explícits 

(5) 
Resta (6) 

Del cost 

amortitzat 

(8) 

D'interessos 

explícits (9) 

Valor comptable 

(10) 
Resultat (11) 

Cost 

amortitzat 

(12)= (1)+(3)-

(4)+(6)+(8)-

(10) 

Interessos 

Explícits 

(13)=(2)+(5)-

(7)+(9) 

  

Creditors ex. Corrent 

inversions  
- - 3.873.958,61 - - - - - - (-)1.911.768,36 - 1.962.190,25 - 

  
Creditors ex. tancats 

inversions  
1.399.839,77 - - - - - - - - (-)1.399.839,77 - - - 

  

Fiances i dipòsits 

rebuts 

 

14.744,10 

 

34.305,28 - - - - - - (-)2.510,85 

 

46.538,53 

 

 

TOTAL 1.414.583,87 

 

3.908.263,89 - - - - - - (-)3.314.118,98 

 

2.008.728,78 
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Respecte als deutes a cost amortitzat, i addicionalment als imports assenyalats a la taula, cal assenyalar 

que els comptes a pagar per operacions habituals es registren pel seu valor nominal i quan, d’acord amb 

la norma de registre i valoració dels passius financers, la seva aplicació no és possible, pel mètode del 

cost amortitzat. 

 

Entre els creditors per operacions de gestió destaca : 

 

 
TERCER IMPORT 

B59781633 AIGUAJOC BORRELL SL 765.520,05    

G08916991 CONSELL ESPORT ESCOLAR BARCELONA (C 708.216,80    

B62807524 JUMP 2001 SL 615.820,24    

B65699092 VORACYS, SL 453.084,28    

G60309655 FUNDACIO BARCELONA OLIMPICA 314.507,89    

G60221041 CLUB NATACIÓ ATLÈTIC-BARCELONETA 252.076,40    

Q2878019E REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF 250.000,00    

G08932675 AS. SANT MARTÍ ESPORTS 208.933,37    

G65008690 GRACIA GIMNASTIC CLUB 202.356,00    

A61126629 CERTIS OBRES I SERVEIS SA 192.049,66    

B64200264 ENGRUNES RECUPERACIÓ I MANTENIMENT 184.802,40    

G08476038 REAL CLUB  DE POLO DE BARCELONA 150.000,00    

A81948077 ENDESA ENERGIA S.A.U. 121.908,41    

B66485343 EL PERIÓDICO DE CATALUNYA SL 111.689,05    

F65161226 ARKENOVA, SCCL 111.624,60    

A08618803 MEFISA 105.551,76    

G60627445 FUNDACIÓ FUTBOL CLUB BARCELONA 105.353,05    

G08936486 F.C.MARTINENC DE BARCELONA 96.748,20    

A63733166 FELCA SERVICIO S.A. 60.379,00    

X7617500S VAN DER LINDE 60.000,00    

B65887184 TEISER MANTENIMENTS S.L. 59.933,79    

G58040775 ASSOCIACIÓ LLUÏSOS DE GRÀCIA 58.536,00    

A60514643 OBRES I CONTRACTES PENTA, S.A. 51.027,61    

39143747R GONZALEZ MARTINEZ 50.336,00    

 ALTRES INFERIORS A 50.000 euros 1.022.392,49 

  6.312.846,99 
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b) De les dades descrites  en les taules anteriors resulta el següent resum per categories: 

 

 

                                        

Classes  

 

 

 

Categories 

Curt termini 

Total 
Obligacions i 

altres valors 

negociables 

Deutes amb 

entitats de 

crèdit 

Altres deutes 

2015 2015 2015 2015 

Deutes a cost 

amortitzat 
- - 2.008.728,78 2.008.728,78 

Total - - 2.008.728,78 2.008.728,78 

          

11.2. Informació sobre les línies de crèdit. 

 

L’Institut no té cap línia de crèdit contractada a 31 de desembre. 

 

 

11.3. Informació sobre els riscos de tipus de canvi i de tipus d’interès. 

 

a) Riscos de tipus de canvi 

 

L’Entitat no té deutes d’import significatiu en moneda diferent de l’euro i, per tant, no té riscos 

d’aquest tipus. 

 

b) Riscos de tipus d’interès 

 

L’Entitat no té riscos d’aquesta naturalesa. 
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11.4. Altra informació. 

 

Informació sobre el període mitjà de pagament a proveïdors. Disposició addicional tercera. “Deure 

d’informació” de la Llei 15/2010, de 5 de juliol.” 

 

  Dies 

Període mig de pagament a proveïdors 29,48 

Rati de les operacions pagades 89,06% 

Rati de les operacions pendents de pagament 10,94% 

  Import (euros) 

Total pagaments realitzats 11.585.458,02 

Total pagaments pendents 1.422.647,66 

 

 

12. COBERTURES COMPTABLES 

 

L’Entitat no ha realitzat cap cobertura comptable.  

 

 

13. ACTIUS CONSTRUÏTS O ADQUIRITS PER A ALTRES ENTITATS I ALTRES EXISTÈNCIES 

 

Veure nota 5.3 

 

 

14. MONEDA ESTRANGERA 

 

L’Entitat no té cap element d’actiu o passiu denominat en moneda diferent de l’euro. 

 

 

15. TRANSFERÈNCIES, SUBVENCIONS I ALTRES INGRESSOS I DESPESES 

 

15.1. Ingressos. 

 

15.1.1. Transferències i subvencions rebudes 

 

La totalitat de les transferències i subvencions registrades en el compte del resultat econòmic-

patrimonial són de l’Ajuntament de Barcelona (Nota 30). 
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Les transferències i subvencions descrites compleixen els requisits de reconeixement i valoració 

descrits a la nota 4.7.  A 31 de desembre de 2015 un import de 122.575,15 euros es troba pendent 

d’aplicar a la seva finalitat i s’ha registrat amb abonament a l’epígraf d’ajustaments per periodificació a 

curt termini de passiu. 

 

15.1.2. Vendes i prestacions de serveis  

 

•  Els ingressos obtinguts per vendes i prestacions de serveis es detallen a continuació classificats en 

funció dels béns i/o serveis comercialitzats: 

 

  Exercici 2015 

Ingressos per inscripcions a curses 289.119,38 

Patrocinis 114.854,04 

Altres ingressos 1.680,85 

Total vendes i prestacions de serveis 405.654,27 

 

15.1.3. Altres ingressos de gestió ordinària 

 

Inclou principalment els canons facturats als concessionaris d’aquelles instal·lacions esportives amb 

gestió cedida per l’Ajuntament de Barcelona a l’Institut. 

 

 

15.2. Despeses. 

 

15.2.1. Transferències i subvencions concedides 

 

L’epígraf de transferències i subvencions concedides correspon a: 

 

Subvencions excepcionals 5.666.973,60 

Convocatòries ordinàries 3.367.782,02 

Restabliment equilibri econòmic 2.247.040,21 

Subministraments 2.218.797,06 

Subvenció quotes aturats 1.211.506,42 

Organismes públics 766.332,53 

Total 15.478.431,84 
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 El detall de les subvencions excepcionals concedides en l’exercici, amb la finalitat de donar 
suport a projectes i activitats d’interès públic social, econòmic o humanitari, es facilita a 
continuació: 

 

Descripció Beneficiari  Import  

SERVEI DE GESTIO DEL MUSEU OLIMPIC I FUNDACIO G60309655 FUNDACIO BARCELONA OLIMPICA        1.199.578,50    

CONVENI PROMOCIÓ ESPORTIVA ESCOLAR G08916991 CONSELL ESPORT ESCOLAR BARCELONA            415.807,19    

ACTIVITAT BARCELONA EXTREME B58985391 SEVEN MARKETING ON SPORT & LEISURE, SL           374.366,79    

PROJECTE "CONVIVIM ESPORTIVAMENT" G65704959 FUND. PRIV. PER A L'ESPORT I L'EDUC           337.434,33    

SUBVENCIÓ CAPITAL ADEQUACIÓ ESPAIS INSTAL·LACIÓ G60309655 FUNDACIÓ BARCELONA OLIMPICA           280.267,89    

CANDIDATURA RYDER CUP 2022 Q2878019E REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF           250.000,00    

FINAL SIX WATERPOLO 2015 G60221041 CLUB NATACIÓ ATLÈTIC-BARCELONETA           230.000,00    

PROMOCIO D'ESDEVENIMENTS D'ESPORTS NAUTICS G58155813 UFEC           200.000,00    

SUPERPRESTIGIO DIRT TRACK B61514360 RPM RACING, SL           150.000,00    

PLATAFORMA SEGURETAT ACTIVITATS NÀUTIQUES Q5856227C FED. CAT. DE VELA           150.000,00    

CAMIONAT DE MÓN ORC G66492919 FUNDACIÓ REIAL CLUB NÀUTIC DE BARCE           150.000,00    

RALLY CATALUNYA G08307928 REIAL AUTOMOBIL CLUB DE CATALUNYA           150.000,00    

ACTIVITAT CSIO G66021643 FUNDACIÓ REIAL CLUB DE POLO DE BARC           150.000,00    

PROJECTE OFICINA DE SUPORT ALS CLUBS DE BARCELONA G58155813 UFEC           150.000,00    

95A VOLTA CICLISTA A CATALUNYA G64231855 VOLTA CICLISTA A CATALUNYA AE           125.000,00    

PROJECTE FUTBOL NET G60627445 FUNDACIÓ FUTBOL CLUB BARCELONA           105.353,05    

CANDIDATURA ROLLER GAMES G08875437 FED. CAT. DE PATINATGE           103.022,89    

PROJECTE "STAND UP PADDLE WORLD SERIES" B58985391 SEVEN MARKETING ON SPORT & LEISURE, SL           100.000,00    

SUPORT ACTIVITATS DE PROMOCIO I TROFEU JOAN COMPTA G08402133 CLUB TENNIS DE LA SALUT           100.000,00    

PROVA CAMPIONAT DEL MÓN TRIAL INDOOR B61514360 RPM RACING, SL              90.000,00    

PROJECTE LA LAIA JUGA A TENNIS Q5855014F FED. CAT. DE TENNIS              90.000,00    

PROMOCIÓ DEL BASQUET BARRI DE SANTS G08950115 JAC CLUB SANTS              60.000,00    

 TICB - IV COPA INTERNACIONAL CATALUNYA G08829020 FED CAT GIMNÀSTICA              60.000,00    

PROMOCIÓ BASQUET FEMENÍ G58040775 ASSOCIACIÓ LLUÏSOS DE GRÀCIA              54.000,00    

ACTIVITATS NÀUTIQUES G08399073 REIAL CLUB NAUTIC DE BARCELONA              50.000,00    

CAMPIONAT CATALUNYA OPEN G08895120 FED. CAT. D'ATLETISME              50.000,00    

ALTRES SUBVENCIONS D'IMPORT INFERIOR A 50.000,00 EUROS DIVERSOS           492.142,96    

  Total 5.666.973,60  

 

 S’han realitzat les següents convocatòries per atorgament d’ajuts i subvencions: 
 

Descripció  Import atorgat 

CONVOCATÒRIA GENERAL DE SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMEWNT DE BARCELONA 2015        1.992.390,00 

AJUTS A LA PRÀCTICA ESPORTIVA D’INFANTS I JOVES DE 6 A 17 ANYS FORA HORARI LECTIU          1.293.392,02 

PREMIS CORRER PER COMPROMÍS           70.000,00  

PREMI DONA I ESPORT 12.000,00 

Total 3.367.782,02  
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 S’han atorgat subvencions pel restablir l’equilibri econòmic financer als concessionaris de les 
següents instal·lacions esportives municipals adscrites a l’IBE (Nota 2.5): 

 
 

Descripció Beneficiari  Import  

SUBVENCIO PER LA GESTIO C.E.M. MAR BELLA G08916991 CONSELL ESPORT ESCOLAR BARCELONA (C           450.000,00    

SUBVENCIO PER LA GESTIO CEM HORTA U65169385 CRC OBRAS Y SERVICIOS SL Y HORTA ES           305.740,00    

SUBVENCIO PER LA GESTIO CEM LA BORDETA G58186180 SECRETARIAT ENTITATS           300.263,66    

SUBVENCIÓ DÈFICIT EXPLOTACIÓ G60221041 CLUB NATACIÓ ATLÈTIC-BARCELONETA           150.616,44    

SUBVENCIO PER LA GESTIO CEM LLARS MUNDET G08857542 FED. CAT. D'ESP. DISM. PSÍQUICS (AC           150.000,00    

SUBVENCIO PER LA GESTIO IE.M.HIPICA LA FOIXARDA J60225257 ANDRÉS PUJADAS, SCP           150.000,00    

SUBVENCIO PER LA GESTIO ESTADI SERRAHIMA G58370636 AGRUPACIO ATLETICA CATALUNYA           124.000,00    

SUBVENCIO PER LA GESTIO CEM PAU NEGRE B63024301 HOCKEY BARCELONA, S.L.           103.676,93    

SUBVENCIO PER LA GESTIO VELODRON D'HORTA G08909582 FEDERACIÓ CATALANA DE CICLISME           100.000,00    

SUBVENCIO PER LA GESTIO CAMP MPAL. DE BEISBOL U66281338 CM CARLOS PEREZ DE ROZAS UFEC-FCBS           100.000,00    

SUBVENCIÓ PISICINA SANT JORDI G65123143 FED. CAT. DE NATACIÓ              75.000,00    

SUBVENCIO PER LA GESTIO IEM ESPAI DE MAR G60320132 CLUB LLEURESPORT              68.628,35    

SUBVENCIO PER LA GESTIO RUGBI LA FOIXARDA G58402561 BARCELONA UNIVERSITARI CLUB              60.000,00    

SUBVENCIO PER LA GESTIO PISCINA MPAL. TURO DE LA P G60221041 CLUB NATACIÓ ATLÈTIC-BARCELONETA              58.333,33    

SUBVENCIO PER LA GESTIO CEM BON PASTOR G58116872 AE BON PASTOR DE BARCELONA              50.781,50    

 Total 2.247.040,21 

 
 

 Addicionalment, l’Institut ha subvencionat els subministrament energètics i consum d’aigua de 
les instal·lacions esportives municipals que així ho tenen previst en els seus contractes, per un 
import de 2.218.797,06 euros (detall nota 2.5). 
 

 D’altra banda s’ha abonat als diferents concessionaris de les instal·lacions esportives municipals 
l’import corresponent a la bonificació del 50% de les quotes de les persones en situació d’atur, 
d’acord amb el que estableix la corresponent Mesura de Govern, per un import de 1.211.506,42 
euros. 
 

 S’han realitzat les següents transferències a organismes públics: 
 

Descripció Beneficiari  Import  

TRANSFERENCIA DESPESES COMUNS LLARS MUNDET P0800000B DIPUTACIÓ DE BARCELONA  51.954,07    

TRANSFERÈNCIES I ENCÀRRECS DE GESTIÓ P0801900B AJUNTAMENT BARCELONA            202.720,00    

LLIURAMENT D’INVERSIONS FINANÇAMENT PROPI P0801900B AJUNTAMENT BARCELONA            499.913,71    

ENCÀRREC GESTIÓ P5801908D INST. MPAL. INFORMATICA  11.744,75    

 Total 766.332,53 
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15.2.2. Despeses de personal 

 

• Les despeses de personal de l’exercici es detallen a continuació: 

 

  Exercici 2015 

Sous i salaris 2.301.818,04 

Sous salaris i assimilats 2.301.818,04 

Cotitzacions socials de l'ocupador 541.332,85 

Altres despeses socials  210,00 

Prestacions socials  20.883,48 

Càrregues socials 562.426,33 

DESPESES DE PERSONAL 2.864.244,37 

 

La plantilla de personal de l’Institut està integrada per: 

 Personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Barcelona, adscrit a l’Institut. 

 Personal laboral del propi Institut. 

El personal de l’Institut es regeix per: 

 L’acord de condicions de treball comunes dels empleats públics de l’Ajuntament de Barcelona, 

aplicable tant al personal funcionari com als treballadors contractats en règim laboral. 

 El règim de condicions de treball propi dels empleats públics: el personal funcionari amb 

complement 28 de destinació o superior i el personal eventual de confiança i d’assessorament 

especial, per analogia. 

 El catàleg de llocs de treball de l’Ajuntament de Barcelona, de categories professionals i de 

taules retributives. 

El nombre mitjà de treballadors en l’exercici 2015 i a 31 de desembre s’ha detallat a la nota 1.6 
d’aquesta memòria. 
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15.2.3. Altres despeses de gestió ordinària 

 

 El detall d’altres despeses de gestió ordinària, es facilita a continuació: 
 
 

Concepte Import 

Publicitat i propaganda 2.975.961,89 

Altres treballs organització esdeveniments 510.991,68 

Altres treballs promoció esportiva 499.752,66 

Altres contractes de serveis 481.160,97 

Manteniment edificis i altres construccions 271.400,20 

Altres treballs instal·lacions esportives 265.500,30 

Altre material de consum no inventariable 184.704,62 

Altres treballs serveis comunicació 155.428,37 

Arrendament maquinària i instal·lacions 155.389,75 

Altres serveis organització esdeveniments internacionals 82.000,00 

Serveis informàtics i manteniment web 60.978,42 

Arrendament edificis 57.705,32 

Treballs impremta 54.418,41 

Informes 54.039,93 

Primes d'assegurances 47.497,60 

Neteja edificis i locals 39.847,37 

Serveis de consergeria 38.602,44 

Comunicacions postals 26.239,70 

Comunicacions telefòniques 23.681,80 

Treballs tècnics 21.538,00 

Desplaçaments i viatges 20.736,19 

Estudis 16.719,34 

Atencions protocol·làries i representatives 14.941,70 

Altres treballs de serveis generals 13.068,00 

Manteniment maquinaria, instal·lacions i util. 13.061,10 

Material d'oficina ordinari no inventariable 12.841,59 

Publicacions en diaris oficials 10.425,72 

Material informàtic no inventariable 7.793,39 

Serveis de missatgeria 6.580,77 

Altres despeses diverses 5.000,00 

Premsa, revistes ,llibres i altres publicacions 2.944,69 

Reunions, conferencies i cursos 2.709,01 

Dietes  1.392,48 

Carburants i combustibles 1.081,88 

Tributs entitats locals 349,04 

Serveis bancaris i similars 129,25 

Total 6.136.613,58 
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16. PROVISIONS I CONTINGÈNCIES 

 

16.1. El detall del moviment de les provisions reconegudes en el passiu del balanç, tant a curt com a llarg 

termini, durant l’exercici ha estat el següent: 

 

 Epígraf 

Saldo a 1.01.2015 (+) Dotacions (+) / (-) Traspassos (-) Disminucions Saldo a 31.12.2015 

 

Llarg 

termini 

Curt 

termini 

Llarg 

termini 

Curt 

termini 

Llarg 

termini 

Curt 

termini 

Llarg 

termini 

Curt 

termini 

Llarg 

termini 

Curt 

termini 

  

Provisió paga 

extra desembre 

2012 

128.914,33 - - - (-)64.664,61 64.664,61 (-)64.249,72 - - 64.664,61 

  TOTAL 128.914,33 - - - (-)64.664,61 64.664,61 (-)64.249,72 - - 64.664,61 

 

 

Aquest epígraf inclou per import de 64.664,61 euros una provisió de l’import de la paga extraordinària 

de desembre de l’exercici 2012 que resta pendent de pagament a 31 de desembre de 2015. 

La paga no va fer-se efectiva el desembre de 2012, en restar suprimida d’acord amb l’article 12.1 del 

Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i de 

foment de la competitivitat. 

 

L'article 2.4 d'aquesta disposició preveia que "les quantitats derivades de la supressió de la paga 

extraordinària i de les pagues addicionals de complement específic o pagues addicionals equivalents, 

d'acord amb el disposat en aquest article, es destinaran en exercicis futurs a realitzar aportacions a 

plans de pensions o contractes d'assegurança col•lectiva que incloguin la cobertura de la contingència 

de jubilació, amb subjecció al que estableix la Llei Orgànica 2/2012, d'Estabilitat Pressupostaria i 

Sostenibilitat Financera i en els termes i amb l'abast que es determini en les corresponents lleis de 

pressupostos. 

 

En tractar-se d’un passiu exigible cert, l'import de la paga (128.914,33 euros) es va carregar a l'epígraf 

"Despeses de personal" del deure del compte de pèrdues i guanys de l’exercici 2012, amb abonament a 

l'epígraf "Provisions a llarg termini" del passiu del balanç. 

La Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2015, estableix a la 

disposició addicional dotzena apartat ú.1 que cada Administració Pública, en el seu àmbit, podrà 

aprovar l’abonament de quantitats en concepte de recuperació de la paga extraordinària i de les pagues 

addicionals de complement específic o pagues addicionals equivalents. 

 

La Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2016 a la disposició 

addicional dotzena apartat ú.1 estableix que cada Administració Pública, en el seu àmbit, podrà aprovar 

l’abonament de quantitats en concepte de recuperació de la paga extraordinària 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 entitats a abonar dins l’exercici 2016 la quantia restant (49,73%) de 

la paga extraordinària de desembre de l’exercici 2012. 

 

Durant l’exercici 2015 es va abonar el 50,27% de la paga extraordinària de desembre del exercici 2012,  
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per un import de 64.249,72 euros, d’acord amb la llei 36/2014 de  26 de desembre on s’establia la 

recuperació del 24,04% i el RD 10/2015 d’11 de setembre on s’establia la recuperació del 26,23%.  

 

 

17. INFORMACIÓ SOBRE EL MEDI AMBIENT 

 

L’Entitat no ha percebut cap subvenció ni ingrés com a conseqüència d’activitats relacionades amb el 

medi ambient 

 

 

18. ACTIUS EN ESTAT DE VENDA 

 

L’Entitat no disposa d’actius en estat de venda  

 

 

19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL 

 

Per a l’execució de les seves operacions l’Institut estructura el seu pressupost en una única política de 

despesa ,la 34, Esports. Conseqüentment tant la liquidació del pressupost com el compte del resultat 

econòmic-patrimonial són representatius d’aquesta activitat. 

 

 

20. OPERACIONS PER ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS PER COMPTE D’ALTRES ENS PÚBLICS 

 

L’entitat no té operacions per administració de recursos per compte d’altres ens públics. 

 

 

21. OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA 

 

A continuació s’informa sobre les operacions no pressupostàries de tresoreria que comprenen 

aquelles operacions realitzades durant l’exercici que han donat lloc al naixement o extinció de: 

 

 Deutors i creditors que, d’acord amb la normativa vigent per a l’Entitat, no s’hagin d’imputar al 

seu pressupost, ni en el moment del seu naixement ni en el del seu venciment. 

 

 Partides representatives de cobraments i pagaments pendents d’aplicació definitiva, tant per 

operacions pressupostàries com no pressupostàries. 
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21.1. Estat de deutors no pressupostaris. 

 

 

Compte 

Concepte 
Saldo a 1 

de gener 

Modificacions 

saldo inicial 

Càrrecs 

realitzats en 

l'exercici 

Total 

deutors 

Abonaments 

realitzats en 

l'exercici 

Deutors pendents 

de cobrament a 31 

de desembre Codi Descripció 

440 

 

Deutors per IVA repercutit 2.205,00 - 41.064,33 43.269,33 (-) 21.354,98  21.914,35 

Total compte 41.064,33 43.269,33 (-) 21.354,98   21.914,35  

554  Bestreta paga extra 684,00 - 280.734,10 281.418,10 (-) 281.418,10 0,00 

558  Provis.fons.pag. just i bestre - - 43.828,42  43.828,42  (-) 43.828,42 0,00 

Total compte   324.562,52 325.246,52 (-) 325.246,52 0,00 

Total 2.889,00 - 365.626,85  368.515,85  (-) 346.601,50  21.914,35 

 

 

21.2. Estat de creditors no pressupostaris. 

 

 

Compte 

Concepte 
Saldo a 

1 de gener 

Modificacions 

saldo inicial 

Abonaments 

realitzats en 

l'exercici 

Total creditors 
Càrrecs realitzats 

en l'exercici 

Creditors pendents 

de cobrament 

a 31 de desembre Codi Descripció 

410 

 

Creditors IVA suportat - 

 

21.914,35 21.914,35 - 21.914,35 

419  Altres creditors no pressup. 1.916,24  630.905,93 632.822,17 630.992,39 1.829,78 

Total creditors no pressupostaris 652.820,28 654.736,52 630.992,39 23.744,13 

475  Hisenda Pública  creditora 85.963,03  630.334,03 716.297,06 635.570,26 80.726,80 

476  Seg. Social creditora 55.792,51  654.086,87 709.879,38 660.031,72 49.847,66 

Total Adm. Púb. creditores 1.284.420,90 1.426.176,44 1.295.601,98 130.574,46 

560  Fiances rebudes a c/t 12.233,25   48.856,78 61.090,03 14.551,50 46.538,53 

   2.510,85  - 2.510,85 2.510,85 - 

Total Fiances/Dipòsits rebuts 48.856,78 63.600,88 17.062,35 46.538,53 

Total 158.415,88  1.986.097,96 2.144.513,84 1.943.656,72 200.857,12 

 

 

21.3. Estat de partides pendents d’aplicació. 

 

 

a) Cobraments pendents d’aplicació 

 

 

Compte 

Concepte 

Cobraments 

pendents d'aplicació 

a 1 de gener 

Modificacions 

saldo 

inicial 

Cobraments 

realitzats en 

l'exercici 

Total 

cobraments 

pendents 

d'aplicació 

Cobraments 

aplicats en 

l'exercici 

Cobraments 

pendents 

d'aplicació a 

31 de desembre  
Codi Descripció 

554  Cobraments pend. d’aplicació   29.216.242,86 € 29.216.242,86 € 29.216.242,86 €  

Total compte 29.216.242,86 € 29.216.242,86 € 29.216.242,86 €  

Total 29.216.242,86 € 29.216.242,86 € 29.216.242,86 €  
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b) Pagaments pendents d’aplicació 

 

 

Compte 

Concepte 
Pagaments 

pendents d'aplicació 

a 1 de gener 

Modificacions 

Saldo 

inicial 

Pagaments 

realitzats en 

l'exercici 

Total 

Pagaments 

Pendents 

d'aplicació 

Pagaments 

aplicats en 

l'exercici 

Pagaments 

pendents 

d'aplicació a 

31 de desembre  
Codi Descripció 

578 
 

Pag. ordenats, pend. 

realització 
  28.505.939,02 € 28.505.939,02 € 28.505.939,02 €  

Total compte 28.505.939,02 € 28.505.939,02 € 28.505.939,02 €  

Total 28.505.939,02 € 28.505.939,02 € 28.505.939,02 €  

 

 

 

22. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D’ADJUDICACIÓ 

 
A continuació es detallen els imports agregats de les contractacions administratives realitzades en 
l’exercici, en funció del seu procediment d’adjudicació. 
 

 

 

En l’apartat altres contractes, s’inclouen els contractes privats de patrocini. 
 
No s’inclou en aquesta relació els contractes de subministraments energètics, subministrament d’aigua i 
comunicacions postals, atès que l’Institut està adherit a la contractació que realitza l’Ajuntament de 
Barcelona. 

 

 

23. VALORS REBUTS EN DIPÒSIT 

 

L’Institut no ha rebut valors en dipòsit. 

 

  

Tipus de contracte 

Procediment obert Procediment negociat 
Adjudicació 

directa 
Total Multiplic. 

Criteris 

Únic 

criteri 
Total 

Amb 

publicitat 

Sense 

publicitat 
Total 

·Obres 1.011.261,61 - 1.011.261,61 - 560.707,69 560.707,69 1.788.757,95 3.360.727,25 

·Subministraments - 61.782,60 61.782,60 - 78.939,28 78.939,28 371.005,29 511.727,17 

·Serveis 250.228,00 - 250.228,00 - 460.719,75 460.719,75 2.227.791,59 2.938.739,34 

·Altres - - - - - - 6.706.794,05 6.706.794,05 

TOTAL 1.261.489,61 61.782,60 1.323.272,21 - 1.100.366,72 1.100.366,72 11.094.348,88 13.517.987,81 



 
Àrea de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència 
Institut Barcelona Esports 
 

48 
 

 

24. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 

 

24.1. Exercici corrent. 

 

1) Pressupost de despeses 

 

a) Modificacions de crèdit 

 

Aplicació 
pressupostària Descripció 

Crèdits Generats 
per Ingressos 

Transferències 
de crèdit 

Total 
Modificacions 

     

 
Operacions corrents 1.182.741,00 - 780.267,89 402.473,11 

Capítol 1 Despeses de personal    

Capítol 2 Despeses en bens corrents i serveis 372.741,00 1.821.932,11 2.194.673,11 

Capítol 4 Transferències corrents 810.000,00 - 2.602.200,00 - 1.792.200,00 

     

 
Operacions de capital 6.359.673,15 780.267,89 7.139.941,04 

Capítol 6 Inversions de capital 4.109.673,15 300.000,00 4.409.673,15 

Capítol 7 Transferències de capital 2.250.000,00 480.267,89 2.730.267,89 

     

 
Total 7.542.414,15 - 7.542.414,15 

 

b) Romanents de crèdit 

 

 

  
Romanents compromesos Romanents no compromesos 

Aplicació 
pressup. Descripció Incorp. 

No 
incorp. Total Incorp. 

No 
incorp. Total 

        

 
Operacions corrents 

   
122.575,15 1.408.470,17 1.531.045,32 

Capítol 1 Despeses de personal 
    

11.290,65 11.290,65 

Capítol 2 Despeses en bens corrents i serveis 
   

122.575,15 679.333,09 801.908,24 

Capítol 4 Transferències corrents 
    

717.846,43 717.846,43 

       
- 

 
Operacions de capital 50.076,97 

 
50.076,97 

 
505.637,57 505.637,57 

Capítol 6 Inversions de capital 50.076,97 
 

50.076,97 
 

505.637,57 505.637,57 

Capítol 7 Transferències de capital  
     

- 

        

 
Total 50.076,97 - 50.076,97 122.575,15 1.914.107,74 2.036.682,89 

 

c) Creditors per operacions pendents d’aplicar al Pressupost. 

 

Al tancament de l’exercici no hi ha operacions pendents d’aplicar al pressupost. 

 

2) Pressupost d’ingressos  
 
a) Procés de gestió 
 
a.1) Drets anul·lats 
 
A l’exercici 2015 s’han anul·lat drets del capítol V per import de 21.822,46 euros. 
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a.2) Drets cancel·lats 
 
En l’execució del pressupost de l’exercici, no s’han produït operacions de cancel·lació d’ingressos. 
 
a.3) Recaptació neta 
 

Aplicació 
pressupostària Descripció 

Recaptació 
total 

Devolucions 
d'ingressos 

Recaptació 
neta 

     

 
Operacions corrents 18.091.434,28 21.822,46 18.069.611,82 

Capítol 3 Taxes i altres ingressos 326.105,07 
 

326.105,07 

Capítol 4 Transferències corrents 16.164.171,41 
 

16.164.171,41 

Capítol 5 Ingressos patrimonials 1.601.157,80 21.822,46 1.579.335,34 

     

 
Operacions de capital 1.021.423,94 

 
1.021.423,94 

Capítol 6 Venda inversions reals 1.021.423,94 
 

1.021.423,94 

     

 
Total 19.112.858,22 21.822,46 19.091.035,76 

 
b) Devolucions d’ingressos  

 

En l’execució del pressupost de l’exercici, no s’han produït operacions de devolució d’ingressos. 

 

c) Compromisos d’ingrés 

 

Al tancament de l’exercici no hi ha operacions de compromís d’ingrés. 

 

24.2. Exercicis tancats. 

 

1) Pressupost de despeses. Obligacions de pressupostos tancats 

 

Cap  Descripció  

Obligacions 

pendents pag. 

a 1 de gener 

Modificacions 

saldo inicial 

Obligacions 

anul·lades 

Obligacions 

cancel·lades 
Pagaments 

Obligacions  

pendents de pag. 

a 31 de desembre 

1 Personal 787,00 €    787,00 € - 

2 Bens corrents i serveis 1.005.852,36€    1.005.852,36€ - 

4 Transferències corrents 2.421.167,74€    2.421.167,74€ - 

6 Inversions reals 1.399.839,77 €    1.399.839,77 € - 

Total 4.827.646,87 €    4.827.646,87 € - 
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2) Drets a cobrar de pressupostos tancats  

 

a) Drets pendents de cobrament totals 

 

Cap  Descripció  

Drets pendents 

de cobrament 

a 1 de gener 

Modificacions 

saldo inicial 

Drets 

anul·lats 

Drets 

cancel·lats 
Recaptació 

Drets pendents 

de cobrament 

a 31 de desembre 

3 Taxes i altres ingressos 176.971,00 €    165.508,00 € 11.463,00 € 

4 Transferències corrents 6.223.747,03 €    6.223.747,03 € - 

5 Ingressos patrimonials 1.193.699,77 €    632.605,35 € 561.094,42 € 

6 Venda d’inversions reals 1.917.918,01 €    1.917.918,01 € - 

Total 9.512.335,81 €    8.939.778,39 € 572.557,42 € 

 

 

b) Drets anul·lats 

 

En l’exercici no s’han produït operacions d’anul·lació de drets reconeguts en exercicis anteriors. 

 

3) Variació de resultats pressupostaris d’exercicis anteriors. 

 

En l’exercici no s’han registrat operacions de variacions de drets o d’obligacions reconegudes en  

exercicis anteriors. 

 

24.3. Exercicis posteriors. 

 

1) Compromisos de despesa amb càrrec a pressupostos d’exercicis posteriors. 

 

Aplicació 
pressupostària Descripció 2016 2017 2018 2019 

      

 
Operacions de corrent 4.900.484,67 3.144.628,45 2.241.077,68 545.173,09 

Capítol 1 Despeses de personal 
    

Capítol 2 Despeses en bens corrents i serveis 2.463.209,73 1.423.265,23 1.331.000,00 
 

Capítol 4 Transferències corrents 2.437.274,94 1.721.363,22 910.077,68 545.173,09 

      

 
Operacions de capital 

    
Capítol 6 Inversions de capital 

    
Capítol 7 Transferències de capital  

    

      

 
Total 4.900.484,67 3.144.628,45 2.241.077,68 545.173,09 

 

2) Compromisos d’ingrés amb càrrec a pressupostos d’exercicis posterior. 

 

No hi ha compromisos d’ingrés concertats en exercicis anteriors que tinguin repercussió en 

pressupostos d’exercicis futurs. 
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24.4. Execució de projectes de despesa. 

 

En les següents taules es presenta informació individualitzada dels projectes de despesa que es 

trobaven en execució l’1 de gener o que s’han iniciat en el decurs de l’exercici. En la columna 

“Finançament afectat” s’indica si el projecte compta amb recursos afectats per al seu finançament 

 

 

1. RESUM D'EXECUCIÓ 

Codi 

projecte  
Denominació  

Any 

d'inici 
Duració 

Despesa 

prevista 

Despesa 

compromesa  

Obligacions reconegudes Despesa 

pendent de 

realitzar 

Finançam. 

afectat A 1 de 

gener 

En 

l'exercici 
Total 

 03215HIV  Promoció esports hivern 2015 24m 180.000,00 159.862,72  - 159.862,72 159.862,72 20.137,28 20.137,28 

 03215PLA Plataforma embarcacions 2015 12m 120.000,00 120.000,00  - 120.000,00 120.000,00  - - 

 03215CON Convivim esportivament 2015 12m 40.000,00 40.000,00  -  40.000,00  40.000,00  -  - 

 03215AJU Ajuts 2015-2016 2015 24m 550.000,00 478.866,59  -  478.866,59  478.866,59 71.133,41 71.133,41 

03215EXI Exit estiu 2015 24m 42.741,00 11.436,54 - 11.436,54 11.436,54 31.304,46 31.304,46 

03215DIB Esdevenimens DIBA 2015 12m 75.291,00 75.291,00 - 75.291,00 75.291,00 - - 

03215RYD Ryder Cup 2015 12m 250.000,00 250.000,00 - 250.000,00 250.000,00 - - 

03215RHH RRHH 2015 12m 36.318,15 36.318,15 - 36.318,15 36.318,15 - - 

Total  1.294.350,15 1.171.775,00 - 1.171.775,00 1.171.775,00 122.575,15 122.575,15 

 

 

24.5. Despeses amb finançament afectat. 

 

 

En el següent quadre s’informa per a cada despesa amb finançament afectat de les desviacions de 

finançament per agent, tant de l’exercici com acumulades. 

 

 

Codi 

despesa 
Descripció  

Agent finançador 

Coeficient 

finançament 

Desviacions de l'exercici Desviacions acumulades 

Tercer 
Aplicació 

pressupostària 
Positives Negatives Positives Negatives 

03215HIV Promoció esports hivern Aj. de Barcelona 40001 100% 20.137,28 €  20.137,28 €  

03215AJU Ajuts 2015-2016 Aj. de Barcelona 40001 100% 71.133,41 €  71.133,41 €  

03215EXI Èxit estiu Aj. de Barcelona 40001 100% 31.304,46 €  31.304,46 €  

Total 122.575,15 €  122.575,15 €  
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24.6. Romanent de tresoreria. 

 

 

Components 2015 

1. (+) Fons líquids  1.557.321,14 

2. (+) Drets pendents de cobrament  13.819.810,65 

(+) del Pressupost corrent 13.225.338,88  

(+) de Pressuposts tancats 572.557,42  

(+) d’operacions no pressupostàries 21.914,35  

3. (–) Obligacions pendents de pagament  8.089.781,02 

(+) del Pressupost corrent 7.888.923,90  

(+) de Pressuposts tancats   

(+) d’operacions no pressupostàries 200.857,12  

4. (+) Partides pendents d’aplicació   

(–) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva   

(+) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva   

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 – 3 + 4)  7.287.350,77 

II. Saldos de cobrament dubtós  652.703,30 

III. Excés de finançament afectat  122.575,15 

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)  6.512.072,32 

 

 

En relació amb els Saldos de dubtós cobrament, en la nota 4.3 d’aquesta memòria es descriu el mètode 

d’estimació i els criteris establerts per l’Entitat per a la determinació de la seva quantia, i en l’apartat d) 

de la nota 10.1, els imports obtinguts per aplicació d’aquests criteris. 

 

  



 
Àrea de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència 
Institut Barcelona Esports 
 

53 
 

 

 

25. INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS 

 

25.1. Indicadors financers i patrimonials 

 

 

1) LIQUIDITAT  IMMEDIATA:  Reflecteix el percentatge de deutes pressupostaris i no pressupostaris 

que es poden atendre amb la liquiditat immediatament disponible. 

 

 
Fons líquids

Obligacions pendents pagament
 = 

1.557.321,14

8.089.781,02
 = 0,19  

 

2) LIQUIDITAT A CURT TERMINI: Reflecteix la capacitat que té l'Entitat per atendre a curt termini 

les seves obligacions pendents de pagament. 

 

Fons líquids+Drets pendents de cobrament

Obligacions pendents de pagament
 = 

15.377.131,79

8.089.781,02
 = 1,90 

 

 

3) LIQUIDITAT GENERAL: Reflecteix en quina mesura tots els elements patrimonials que componen 

l'actiu corrent cobreixen el passiu corrent. 

 

Actiu corrent

Passiu corrent
 = 

15.086.884,14

8.663.134,12
 = 1,74 

 

4) ENDEUTAMENT PER HABITANT: En les entitats territorials i els seus organismes autònoms, 

aquest índex distribueix el deute total de l'entitat entre el nombre d'habitants. 

 

Passiu corrent+Passiu no corrent

Nombre d′habitants
 = 

8.663.134,12

1.604.555
 = 5,40 

 

5) ENDEUTAMENT: Representa la relació entre la totalitat del passiu exigible (corrent i no corrent) 

respecte al patrimoni net més el passiu total de l'entitat. 

 

Passiu corrent+Passiu no corrent

Passiu corrent+Passiu no corrent+Patrimoni net
 = 

8.663.134,12

15.086.884,14
 = 0,57 

 

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

 

Passiu corrent

Passiu no corrent
 = 

8.663.134,12

0,00
 = 0,00 
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7) FLUX DE CAIXA: Reflecteix en quina mesura els fluxos nets de gestió de caixa cobreixen el passiu 

de l'entitat. 

 

Passiu no corrent

Fluxos nets de gestió
+

Passiu corrent

Fluxos nets de gestió
= 

8.663.134,12

1.087.101,67
 = 7,97 

 

8) PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS: Reflecteix el nombre de dies que 

per terme mitjà l'entitat triga a pagar als seus creditors comercials derivats, en general, de l'execució 

dels capítols 2 i 6 del pressupost. 

 

∑(Nombre de dies període pagament x import pagament

∑ Import pagament
=

341.0539.302,43

11.585.458,02
 =29,48 dies 

 

9) PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT: L’Institut programa amb l’Ajuntament de Barcelona el 

cobrament de les transferències corrents en funció de les seves necessitats de liquiditat.  

 

10)  RÀTIOS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL. 

Per a l'elaboració de les ràtios següents s'han de tenir en compte les equivalències amb els 

corresponents epígrafs del compte del resultat econòmic patrimonial de l'entitat: 

 

ING. TRIB Ingressos tributaris i urbanístics 0,00 

TRANSFR Transferències i subvencions rebudes 23.763.001,29 

V. I PS Vendes i prestació de serveis 405.654,27 

D. PERS Despeses de personal 2.864.244,37 

TRANSFC Transferències i subvencions concedides 15.478.431,84 

APROV Aprovisionaments 0,00 

 

i. Estructura dels ingressos. 

 

INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (IGOR) 

ING. TRIB/IGOR TRANSFR/IGOR V i PS/IGOR Resta IGOR/IGOR 

- 89,90% 1,53% 8,57% 

 

ii. Estructura de les despeses. 

 

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (IGOR) 

D. PERS. / DGOR TRANSFC/DGOR APROV/DGOR Resta DGOR/DGOR 

11,70% 63,21% - 25,09% 
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iii. Cobertura de les despeses corrents: posa de manifest la relació existent entre les despeses de 

gestió ordinària i els ingressos de la mateixa naturalesa. 

 
Despeses de gestió ordinària 

Ingressos de gestió ordinària
 = 92,65% 

 

25.2. Indicadors pressupostaris 

 

a) Del pressupost de despeses corrent: 

 

1) EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: Reflecteix la proporció dels crèdits aprovats en 

l'exercici que han donat lloc a reconeixement d'obligacions pressupostàries. 

 

Obligacions reconegudes netes

Crèdits definitius
 = 

30.400.671,58

32.487.431,44
 = 0,94 

 

2)  REALITZACIÓ DE PAGAMENTS: Reflecteix  la proporció d'obligacions reconegudes en l'exercici el 

pagament de les quals ja s'ha efectuat a la finalització d'aquest respecte al total d'obligacions 

reconegudes. 

 

Pagaments efectuats

Obligacions reconegudes netes
 = 

22.511.747,68 

30.400.671,58 
 = 0,74 

 

3) DESPESA PER HABITANT: Per a les entitats territorials i els seus organismes autònoms, aquest 

índex distribueix la totalitat de la despesa pressupostària efectuada en l'exercici entre els habitants de 

l'entitat. 

 

Obligacions reconegudes netes

Nombre d′habitants
 = 

30.400.671,58

1.604.555
 = 18,95 

 

4) INVERSIÓ PER HABITANT: Per a les entitats territorials i els seus organismes autònoms, aquest 

índex distribueix la totalitat de la despesa pressupostària per 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
 = 

6.604.226,50

1.604.555
 = 4,12 

 

5) ESFORÇ INVERSOR: Mostra la proporció que representen les operacions de capital efectuades 

en l'exercici en relació amb la totalitat de les despeses pressupostàries efectuades en l'exercici 

esmentat.  

 

Obligacions reconegudes netes (Capítols 6 i 7)

Total obligacions reconegudes netes
 = 

6.604.226,50

30.400.671,58
 = 0,22 
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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, això és, els drets reconeguts nets. 

 

Drets reconeguts nets

Previsions definitives
 = 

32.316.374,64

32.487.431,44
 = 0,99 

 

2) REALITZACIÓ DE COBRAMENTS: reflecteix la proporció que suposen els cobraments obtinguts 

en l'exercici sobre els drets reconeguts nets. 

 

Recaptació neta

Drets reconeguts nets
 = 

19.091.035,76

32.316.374,64
 = 0,59 

 

3) AUTONOMIA: mostra la proporció que representen els ingressos pressupostaris efectuats en 

l'exercici (excepte els derivats de subvencions i de passius financers) en relació amb la totalitat dels 

ingressos pressupostaris efectuats en l'exercici esmentat. 

 

Drets reconeguts nets (Capítols 1 a 3,5,6,8+transferències rebudes)

Total drets reconeguts nets
 = 

32.316.374,64
32.316.374,64

 = 1,00 

 

4) AUTONOMIA FISCAL: reflecteix la proporció que representen els ingressos pressupostaris de 

naturalesa tributària efectuats en l'exercici en relació amb la totalitat dels ingressos pressupostaris 

efectuats en l'exercici esmentat. 

 

Drets reconeguts nets (d′ingressosde naturalesa tributària)

Total drets reconeguts nets
= - 

 

5)  SUPERÀVIT (O DÈFICIT) PER HABITANT a les entitats territorials i els seus organismes autònoms: 

 

Resultat pressupostari ajustat

Nombre d′habitants
 = 

1.793.127,91

1.604.555
 = 1,12 

 

 

c) De pressupostos tancats: 

 

1) REALITZACIÓ DE PAGAMENTS: posa de manifest  la proporció de pagaments que s'han efectuat 

en l'exercici de les obligacions pendents de pagament de pressupostos ja tancats. 

 

Pagaments

Saldo inicial d′obligacions(∓modificacions i anul·lacions)
 = 

4.827.646,87

4.827.646,87
 = 1,00 
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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 ja tancats. 

 

Cobraments

Saldo inicial drets(∓modificacions i anul·lacions)
= 

8.939.778,39

9.512.335,81
= 93,98 

 

 

26. INFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS 

 

Conforme a la disposició transitòria tercera de l’ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual 

s’aprova la IMNCL, aquesta informació no resulta d’incorporació obligatòria fins el comptes anuals de 

2017. 

 

 

27. INDICADORS DE GESTIÓ 

 

Resulta aplicable les consideracions descrites a la nota anterior. 

 

 

28. FETS POSTERIORS AL TANCAMENT 

 

Entre la data de tancament de l’exercici i la de formulació dels comptes anuals, no s’han produït fets 

significatius. 

 

 

29. ASPECTES DERIVATS DE LA TRANSICIÓ A LA NOVA NORMATIVA COMPTABLE 

 

Tal i com s’estableix a la disposició transitòria segona de l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, 

per la qual s’aprova la IMNCL, excepcionalment, els comptes anuals de l’exercici 2015 no reflecteixen 

informació comparativa o xifres relatives a l’exercici o exercicis anteriors en els estats (balanç, compte 

de resultat econòmic-patrimonial, estat de canvis en el patrimoni net i estat de fluxos d’efectiu) i notes 

explicatives de la memòria. 

 

Als efectes de clarificar el procés de transició de la comptabilitat de l’exercici 2014 a la de l’exercici 2015 

s’incorpora a la memòria aquesta nota addicional, amb la informació que es detalla a continuació.  
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a) Estat de conciliació entre els saldos d’apertura de l’exercici 2015 i els de tancament de l’exercici 

2014 

 

TANCAMENT EXERCICI 2014 OBERTURA EXERCICI 2015  DIFERÈNCIES  

Compte Descripció 
 Saldo 
final  Compte Descripció 

 Saldo 
inicial   Saldos  

12000052 Resultats d'exercicis anteriors  -3.693.426,03 1200000000 Resultats exercicis anteriors - 3.693.426,03 - 

12900000 Resultat de l'exercici 2014 - 845.077,14 1290000000 Resultat de l'exercici - 845.077,14 - 

14217000 Provisió paga extr. des. art. 2.4 RDL 20/2012 - 128.914,33 1490000000 Provisió paga extra desembre RDL 20/2 - 128.914,33 - 

22600000 Compra mobiliari equip. Serv. Personals 65.014,24 2160000000 Compra mobiliari equip. Serv. Persona 65.014,24 - 

22700000 Equips procés informació (s.i.) 77.734,04 2170000000 Equips procés informació (s.i.) 77.734,04 - 

28226000 AAIM mobiliari i equips d'oficina - 51.677,45 2816000000 AAIM mobiliari i equips d'oficina - 51.677,45 - 

28227000 AAIM equips per a procés d'informació - 69.328,34 2817000000 AAIM equips per a procés d'informació - 69.328,34 - 

40000000 Creditors per obligacions reconegudes - 4.827.646,87 
   

4.827.646,87 

   
4010000000 Creditors OR ex. tancats - ops. gestió - 3.427.807,10 - 3.427.807,10 

 
  

4013000000 Creditors OR ex. tancats - altres deutes - 1.399.839,77 - 1.399.839,77 

41100001 Paga extraordinària juny - 171.941,92 4110000001 Paga extraordinària juny - 171.941,92 - 

41199091 Periodificació de consums - 223.430,80 4119900091 Periodificació de consums - 223.430,80 - 

41199100 Despeses diferides - 23.905,36 4119900100 Despeses diferides - 23.905,36 - 

41900019 MUFACE Drets passius Hisenda - 344,12 4190000019 Quotes drets passius (func.adm.civ.es - 344,12 - 

41900021 Assistència sanitària concertada - 1.572,12 4190000021 Assistència sanitària concertada - 1.572,12 - 

43000000 Deutors ingrés directe 8.992.080,22  
  

- 8.992.080,22 

43100000 Deutors ingrés directe exercicis tancats 520.255,59 4310000000 Deutors ingrés directe ex. tancats 7.594.417,80 7.074.162,21 

  
 

4312000000 Deutors inv. fin. ex. tancats 1.910.026,58 1.910.026,58 

  
 

4313000000 Deutors altres inv. fin. ex. tancats 7.891,43 7.891,43 

44000000 Deutors per IVA repercutit 2.205,00 4400000000 Deutors per IVA repercutit 2.205,00 - 

44100000 Deutors per ingressos meritats 249.857,40 4410000000 Deutors per ingressos meritats 249.857,40 - 

47500000 Hisenda publica, creditora per IVA - 7.739,84 4750000000 Hisenda pública, creditora per IVA - 7.739,84 - 

47510000 Retencions IRPF Personal (IRTP) - 72.656,67 4751000000 Retencions IRPF Personal - 72.656,67 - 

47511400 Altres ret. rendes treball -becari- (2%) - 17,00 4751140000 Altres retencions rendes del treball (2%) - 17,00 - 

47512800 Retencions professionals (21%) - 5.549,52 4751280000 Retencions professionals residents (21%) - 5.549,52 - 

47600001 Seguretat Social personal laboral - 16.146,09 4760000000 Seguretat Social personal laboral - 16.146,09 - 

47600002 Seguretat Social funcionaris integrats - 23.144,81 4760000001 Seguretat Social funcionaris integrat - 23.144,81 - 

47600003 Seguretat Social funcionaris nou ingrés - 11.720,76 4760000002 Seg.Social funcionaris de nou ingrés - 11.720,76 - 

47600006 S.S.Func. Interins practiques nou ingrés - 3.427,32 4760000004 S.S.func.interins practiq.nou ingrés - 3.427,32 - 

47690000 Seguretat social Execució sentència - 1.353,53 4760000009 Seg. Social execució sentència - 1.353,53 - 

48099999 Altres Despeses anticipades 6.562,52 4800000001 Altres Despeses anticipades 6.562,52 - 

49010000 PROVISIONS PER INSOLVÈNCIES DEUTORS - 563.114,54 4900000000 Deterior de valor crèdits, oper gestió - 563.114,54 - 

54200009 Bestreta pagues extraordinàries 684,00 5440000000 Bestreta Paga Extra 2012 684,00 - 

56001000 Dipòsits definitius metàl·lic - 12.233,25 5600000001 Dipòsits definitius metàl·lic - 12.233,25 - 

56100000 Caixa dipòsits municipal - 2.510,85 5610000000 Caixa dipòsits municipal - 2.510,85 - 

57100001 Bancs i institucions de crèdit.O.B. 001 752.643,06 5710000001 Bancs i inst. de crèdit.O.B. 001 752.643,06 - 

57100002 Bancs i institucions de crèdit.O.B. 002 5.458,53 5710000002 Bancs i inst. de crèdit.O.B. 002 5.458,53 - 

57100003 Bancs i institucions de crèdit.O.B. 003 74.464,06 5710000003 Bancs i inst. de crèdit.O.B. 003 74.464,06 - 

57510300 RESTR.BEST.CAIXA FIXA 9.920,00 5751000000 Bancs i inst. de crèdit. Bestretes de caixa 9.920,00 - 

  0,00   0,00 0,00 
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b) Balanç, compte del resultat econòmic-patrimonial i Romanent de Tresoreria de l’exercici 2014 

 

 

 

 

 

BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2014

(en euros)

Exercici Exercici

ACTIU 2014 PASSIU 2014

IMMOBILITZAT 21.742,49 FONS PROPIS 4.538.503,17

Immobilitzat Material 21.742,49 Resultats d'exercicis anteriors 3.693.426,03

Resultat de l'exercici 845.077,14

Equips informàtics 77.734,04

Mobiliari i equips d'oficina 65.014,24

Amortitzacions -121.005,79

PROVISIONS PER RISCOS I DESPESES128.914,33

ACTIU CIRCULANT 10.051.015,84 CREDITORS A CURT TERMINI5.405.340,83

Deutors 9.201.283,67 Altres deutes a curt termini 14.744,10

Deutors pressupostaris 1.378.562,20 Fiances i dipòsits a curt termini 14.744,10

Deutors pressupostaris empreses del grup8.133.773,61

Deutors no pressupostaris 252.062,40 Creditors 5.390.596,73

Provisions per insolvències -563.114,54 Creditors pressupostaris 4.827.220,74

Creditors pressupostaris empreses del grup426,13

Creditors no pressupostaris 421.194,32

Inversions financeres temporals 684,00 Administracions públiques 141.755,54

Crèdits a curt termini 684,00

Comptes financers 842.485,65 Ajustaments per periodificacions 0,00

Tresoreria 842.485,65

Ajustaments per periodificacions 6.562,52

TOTAL ACTIU 10.072.758,33 TOTAL PASSIU 10.072.758,33
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COMPTE DE RESULTAT CORRESPONENT A L'EXERCICI ACABAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2014

Exercici Exercici

DEURE 2014 HAVER 2014

DESPESES INGRESSOS 

Despeses de personal 2.868.601,72         Prestació de serveis 291.465,44           

Sous i salaris 2.299.941,18                    

Carregues socials 547.942,67                      Altres ingressos de gestió ordinària 2.418.179,37         

Altres despeses socials 20.717,87                         

Transferències corrents 22.909.186,26       

Transferències i subvencions 13.651.253,66        Transferències corrents rebudes de l'Ajuntament 22.903.186,26                 

Transferències corrents 13.651.253,66                  Altres transferències 6.000,00                          

Altres despeses d'explotació 8.153.443,99         

Serveis exteriors 8.153.094,95                    

Tributs 349,04                              

Variació de provisions i perdues per crèdits inc. 90.794,24             

Dotacions per a l'amortització de l'immobilitzat 11.952,74             

TOTAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ 24.776.046,35        TOTAL INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ 25.618.831,07       

BENEFICI D'EXPLOTACIÓ 842.784,72            PÈRDUA D'EXPLOTACIÓ -

Despeses financeres i similars - Altres interessos i ingressos similars 2.292,42                          

RESULTAT FINANCER POSITIU 2.292,42              RESULTAT FINANCER NEGATIU -

BENEFICI D'ACTIVITATS ORDINÀRIES 845.077,14            PÈRDUES D' ACTIVITATS ORDINÀRIES -

Pérdues i despeses extraordinàries - Guanys i ingressos extraordinaris -

RESULTATS EXTRAORDINARIS POSITIUS - RESULTATS EXTRAORDINARIS NEGATIUS -

RESULTAT DE L'EXERCICI (BENEFICI) 845.077,14            RESULTAT DE L'EXERCICI (PÈRDUES) -
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ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA A 31 DE DESEMBRE DE 2014 

 

Fons líquids 842.485,65 

Drets pendents de cobrament 9.515.224,81 

     (+) del pressupost corrent 8.992.080,22 

     (+) de pressupostos tancats 520.255,59 

     (+) d’operacions no pressupostàries 2.889,00 

     (-) cobraments fets pendents d’aplicació definitiva  

Obligacions pendents de pagament 4.986.062,75 

     (+) del pressupost corrent 4.827.646,87 

     (+) de pressupostos tancats  

     (+) d’operacions no pressupostàries 158.415,88 

     (-) pag. realitzats pendents d’aplicació definitiva  

Romanent de tresoreria total 5.371.647,71 

     (+) Saldos de dubtós cobrament 563.114,54 

     (-) Excés de finançament afectat  

Romanent de tresoreria per a despeses generals 4.808.533,17 

 

 

c) Ajustaments realitzats en l’obertura de l’exercici 2015, en compliment del que preveu la disposició 

transitòria primera de l’Ordre que aprova la IMNCL 

 

Conforme al que preveu la referida disposició, la seqüència aplicada per a efectuar l’assentament 

d’obertura de l’exercici 2015 ha estat la següent: 

 

• Els saldos que hi figuraven l’assentament de tancament de la comptabilitat de l’exercici 2014 

s’han imputat als comptes que els hi corresponen segons el desenvolupament recollit al nou PGCPAL. La 

correspondència entre comptes 2014 i 2015 ha estat  de “compte i saldo antic” a “compte i saldo nou”. 

 

• En aquells casos en què els saldos dels comptes a 31 de desembre de 2014 han estat objecte 

d’ajustament, aquests han restat implícits en l’assentament d’obertura, no havent donat lloc a un 

assentament comptable concret en l’exercici 2015, d’acord amb el que es preveu a la pàgina 7 de les 

notes sobre l’obertura de comptes de l’exercici 2015 publicades per la Intervención General de la 

Administración del Estado (IGAE) el juliol de 2014. 

 

Els ajustaments efectuats poden classificar-se en els següents grups: 

 

 Altes: actius i passius el reconeixement dels quals exigeix el PGCPAL.  

 

 Baixes: elements que no compleixen amb les definicions d’actius i passius segons el marc 

conceptual de la comptabilitat pública o les normes de registre i valoració.  

 

 Reclassificacions: es tracta de l’ajustament més recurrent, ja que abasta a tots els elements que 

compleixen amb les definicions d’actius, passius o patrimoni net del marc conceptual de la  
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comptabilitat pública però que, conforme al quadre de comptes del PGCPAL vigent des de 2015 

han de recollir-se en comptes diferents als que lluïen fins a 31 de desembre de 2014. En general, 

com s’ha esmentat abans, la correspondència ha estat de “compte i saldo antic” a “compte i 

saldo nou”. 

 

 Canvis de valor: només havien d’aplicar-se als instruments financers que a 1 de gener de 2015 

havien de valorar-se conforme al seu valor raonable; en el cas de l’Institut no s’ha efectuat cap 

ajustament d’aquesta naturalesa. 

 

La contrapartida dels ajustaments realitzats ha estat el compte 1200902015, Resultat d’exercicis 

anteriors, ajustaments 2015, tret dels assentaments de reclassificacions i d’aquells casos en què, 

d’acord amb els criteris recollits a la segona part del PGCPAL (normes de reconeixement i valoració), 

han hagut d’utilitzar-se altres partides. 

 

En el cas de l’Institut no s’han efectuat ajustaments amb impacte en el patrimoni net a 1 de gener de 

2015. 

 

Únicament s’han efectuat reclassificacions de comptes, no havent causat baixa del balanç actius o 

passius a 31 de desembre de 2014 que no hagin de tenir aquesta consideració amb efectes 1 de gener 

de 2015. Tampoc han causat alta en balanç en aquesta data actius o passius que no ho fossin ja a 31 de 

desembre de 2014 d’acord amb les normes de registre i valoració de l’anterior Pla. 

 

 

30. ALTRA INFORMACIÓ 

 

1. Els honoraris de l’auditoria són facturats a l’Ajuntament de Barcelona per a tot el grup econòmic 

municipal en virtut de l’expedient d’adjudicació del concurs d’auditoria, raó per la qual no s’expliciten 

en la present memòria. 

 

Addicionalment s’han meritat honoraris per altres serveis prestats per imports de 25.773,00 euros 

(I.V.A. inclòs) per la societat “Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría, S.A.” amb CIF número 

A58604745. 

 

2. Estat d’operacions amb Entitats del grup  

 

 

 

2015 

 

INGRESSOS 

 

Transferències Serveis 

Ajuntament de Barcelona 23.763.001,29 - 

TOTAL 23.763.001,29 - 
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L’Institut ha rebut durant l’exercici 2015 transferències corrents de l’Ajuntament de Barcelona per 

import de 23.885.576,44 euros de les quals ha registrat comptablement un import de 122.575,15 euros 

com a ingrés anticipat atès que els costos s’executaran en exercicis futurs. 

 

Addicionalment, l’Institut ha rebut de l’Ajuntament de Barcelona transferències per a la realització 

d’obres per compte de l’Ajuntament de Barcelona per import de 5.755.601,05  euros 

 

 

 

2015 
 

 

DESPESES 

 

Transferències Serveis 

Ajuntament de Barcelona 202.720,00 20.690,37 

Institut Municipal d'Informàtica 11.744,75 - 

Institut Municipal de Parcs i Jardins - 6.265,64 

Institut de Cultura de Barcelona - 2.055,19 

Consorci Museu de les Ciències Naturals - 1.736,00 

Consorci Fira Internacional de Barcelona - 12.356,92 

Barcelona de Serveis Municipals, SA - 23.943,05 

TOTAL 214.464,75 67.047,17 

 

Addicionalment s’han lliurat a l’Ajuntament de Barcelona inversions finançades per l’IBE per import de 

780.181,60 (Nota 5.3) 

 

 

2015 

 

PENDENT 
COBRAMENT 

PENDENT 
PAGAMENT 

Ajuntament de Barcelona 12.520.982,57 - 

Institut de Cultura de Barcelona - 510,09 

EMPRESES DEL GRUP 12.520.982,57 510,09 

 

3) Informació sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària 

Quant a l’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de la regla de la 

despesa i del límit de la despesa no financera, l’informe de la Intervenció General municipal 

sobre la liquidació del pressupost trasllada l’anàlisi de l’avaluació a l’informe sobre 

l’aprovació de la liquidació del pressupost general de la Corporació, d’acord amb els criteris 

SEC de comptabilitat nacional. 

4) Impostos i cotitzacions socials susceptibles d’inspecció 

Són susceptibles d’actuació inspectora tots els tributs i cotitzacions socials a què 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 l’Institut com a conseqüència d’eventuals actuacions inspectores. 
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Els comptes anuals de l’Institut Barcelona Esports corresponents a l’exercici econòmic tancat a 31 de 

desembre de 2015 han estat formulats el 8 d’abril de 2016. 

 

 

 

El President del       La gerent de l’Institut 

Consell Rector 

 

 

Il·lm. Jaume Asens i Llodrà     Sra. Marta Clari i Padrós 

 


