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INSTITUT BARCELONA ESPORTS 
, . 

MEMORIA D-ELS COMPTES ANUALS 
DE L'EXERCICI ACABA T 

. EL 31DE DESEMBRE DE 2011 

1. Acfivitat de l'Institut 

1.1. Naturalesa de l'Institut 

L'Institut Barcelona Esports, en endavant IBE o Institut, amb NIF Q0801296E 
i domicili social a l'Avinguda de l'Estadi, 40. (08038 Barcelona), es va'constituir com 
a erifitat pública empresarial local de l'Ajuntament de Barcelona, de conformitat 
amb la legislació regulador~ del regim locali la Carta de Barcelona, esse~t l'inici de 
les seve~ aétivitats 1'1 de maig de 2005. 

. A partir' del dio 1 de gener de 2009 l'Institut Barcelona Espórts es configura 
com a un Organisme Autonom Local de l'Ajuntament de Barcelona. El Plenari del 
Consell , Municipal de· l'Ajuntamenf de' Barcelona de 31 d'octubre de 2008 va 
aprovar-ne els nous estatuts. 

1.2. Objecte . 

Protnoure I'activitat esportiva a la ciutat de Barcelona, tant mitjan~ant 
programes propis com donant suport als diferents agents del sector esportiu que. 
hi desenvolupen la seva activitat. 

L'Instituf Barcelona Esp.orts té per missiódissenyar ¡impulsar polítiques que 
permetin gestionar de manera efica~ I'esport de Barcelona, com un deis elements 
protagonfstes .del desenvolupament i de la projecció de la ciutat. 

Les funcions de l'Institut Barcelona Espo'rts' s'estructuren en quatre grans 
ambits d'acció: 

• La dotació i la gestió deis equipamentsesportius triunicipals. 
• La promoció de I'activitat esportiva entre tots els ciutadans. 
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• L'organització directa o en coHaboració amb altres organitzacions 
d'esdeveniments de tots els nivel/s, tant propiament esportius com amb 
c~ntinguts més teorics i d'analisi i reflexió sobre el fet esportiu en 
general. 

• La relació amb altres organismes i institucions, nacionals i 
internacionals, par 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 !'Institut 
la ge~tió de determinades instaHacions esportlves. 

Per acord de la Comissió de Cultura, Educació i Benestar Social de data 21 
d'octubre de 2008,s'autoritzaOla subrogació de l'Institut Barcelona Esports en la 
posició de l'Ajuntament de Barcelona en els contractes per a la gestió de les 

-instaHacions esportives deis districtes (instal'lacions amb abonats, així com 
instaHacions esportives singulars), i la cessi.ó.a favor de l'Institut deis drefs i 
obligacions dimanants deis esmentats contractas, de conformitat c;tmb el Pla 
director d'equipaments esportius municipals de la ciutat deo Barcelona 2008 .. 2011, 

° aprovat per ,la Comissió de Govern el 13 de febrer de 2008. 

La Comissió de Govern de l' Ajuntament de Barcelona, en sessió de 12 de maig de 
2010, va encarregar a l'IBEla gestió del Centre Esportiu Municipal de la Mar ,Bella i 
de la instaHacióesportiva municipal del Velodrom d'Horta, amb efectes des de 1'1 
de setembre de 2010. 

1.3. Patrimoni inidal 

L'activit~t de l'Institut es desenvolupa en locals municipals, deis quals no es 
repercuteix cap Ilogller a l'Institut. 

No s'ha formalitzat I'adscripció a I'IBE d~aquells béns de titularitat municipal, 
qu~ utilitza l'Institut. 
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1.4. Organs de govern i direcció 

Els organs de govern i direcció de l'Institut són: 

• El Canse" Rector 
• La Presidenta 
• El vice-president 
• El Gerent ' 

2. Bases de presentaci6 deis comptes anuals 

2.1.0) Els presents comptes anuals s I han preparat a partir deis registres 
comptables de l'Organis,me j es presenten d'acord ambels principis 
comptables de general acceptació per a les Administracians Públiques, 
recollits ~n la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat de , 
l'Administració Local, ordre de 23 de novembre de 2004, amb efectes 1 de 
gener de 2006 i en la Uei 1/2006; que regula el regim especial de Barcelona, 
amb I'objecte de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situado 
'financera, deis resultats de les seves operacions reflectits en el compte de 
resultats i en la liquidació del pressupost i deis recursos obtinguts i aplicats 
durant I'exercici. 

2.tb) Addicionalment s'na con~jderat la'següentlegislació vigent: 

• ~Iei 7/1985', de 2 d'abril, reguladora de les baSes d~ regim local. 

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

• Decret Legislatiu 2/2003 de 28 ~'abril pel qual s'aprova el Text Refós de 
la Llei Municipal de Regim Local de' Catcilunya. 

• Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de mar~, pel qual s'aprova el Text 
Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (Llei 39/1988, de 28 
de desembre). 
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• RD 500/1990, que desenvolupa la Llei 39/1988. 

• Documents sobre principis comptables emesQs per la Comissió de 
Principis i Normes Comptables Públiques, creada per Resolució de la 
Secretaria d'Estat d'Hisendo'de 28 de desembre de 1990. 

2.2.Sistema comptable, comptes anuals i compte general 

D'acord amb la ·L/e; 1/2006, que regula el regim especial de Barcelona, el 
sistema d'informació comptable de I'Organisme esto. format prindpalment pels 
subsistemes de comptabij¡tat patrimonial i comptabilitat pressupostaria. 

La comptabilitat patrimonial es realitzara d'acord amb els principis comptables 
generalment acceptats per tal de mostrar la imatge fidel del patrimoni . i de la 
situació financera de l'Organisme. i deis resultats de les seves operacions durant 
I'exerci.ci, i esta formada p,er: . 

• Balanc de situació. 
• Compte de Resultats. 
• Memoria. 

El balanc de situadó es presenta, basicament, d'acord amb els models 
establerts per la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat de l'Administradó 
Local (rCAL), amb vigor des de 1 de gener de 2006. ' 

El compte de resultats es presenta amb més detall que I'establert en la 
instrucció es mentada a fi i efecte de facilitar una· informació més completa sobre 
els conceptes .d'ingressos i despeses~ . . 

La memoria·es presenta; basicament, d'acord amb el que estableix I'esmentada 
ICAL. 

Les xifres contingudes en elsdocuments que compolien aquesJs comptes anuals 
són expressades en eu~os. 
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La comptabilitat pressupostaria esta integrada pe/s Estats de Iiquidació de/ 
pressupost: 

e Resum de /'estat de Iiquidadó del pressupost de des pes es de I'exercici 
corrent i tancats. 

e Resum de I'éstat de Iiquidaci6 delpressupost d'ingressos de I'exercici 
corrent i tancats. 

e Resultaf PressupostarL 
e Romanent de Tresoreria. 

Els comptes anuals han estat formulats pe/s Administradors de l'Organis.me i 
_ son previs ;al'aprovació per part de ' I'Ajuntament de Barcelona~ La liquidació del 
pressupost haestat aprovada per Decret d'Alca.ldia el 28 de febrer de 2012. En 
els terminis legalsestablerts, es presentara el compte general per a I'aprovació del 
Plenari del CanseU Municipal 

2.2! Compar.ació de la infarmació 

Els-Comptes Anuals deis exercicis 2011 i 2010 s'han formulaf d'acard amb el 
que preveu- la lCAL, havent seguit en la seva elaborado criteris uniformes de 
valoració agrupado, c1assiricació i unifatsmonetaries. 

3. Normes de valoracia 

Les príncipels narmesde val<:>ració utilitzades per I'lnstiflit en I'elaboradó deis 
seus Comptes Anuals pera I'exercici 2011, han-estat les següen~s: 

3.1. IÍ'nmobilitzat material 

L'immobilitzat material es traba valorat al preu d'adquisició, menys 
I'amortització acumulada. 
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Les reparacions que no signifiquin una ampliació de la seVQ capacitat productiva 
o un allargament de la vida úti I ¡les despeses de mant~niment són carregades 
directament al compte de resultats. Els costos d'ampliació o millora que donen 1I0c 
a un augment de la durada del bé o a un increment de la seva capacitat productiva 
són capitalitzats com a més valor del bé. 

Les amortitzacions es doten per aplicació., sobre el cost d'adquisició, deis 
següents coeficients lineals/de 'la seva vida útil: 

Elements equips informatics 25,00 io 4anys 
Elements de mobiliari' 16,66 io 6 anys 

3.2. Inversi~ms realitzades per compte de l'Ajuntament ,de Barcelona 

L' Institut adqUireix immobilifzat per compte de l'Ajuntament de Barcelona, a 
I'empara del P.I.M. Les inversions d'aquestes caracterfstiques s'incorporen a 
I'epígraf d'inversions realitzades per compte de l'Ajuntament de Barcelona a 
mesura que es reben les factures o certificacionsdels contractistes. 

D'acord amb el Decret d'Alcaldia de data 18 de juny de 2008, a mesura que 
l'Institut disposa de les certificacions, factures o justificacions d'obra feta per 
encarree del'Ajuntameot, formalitza els corresponents lIiuranients al mateix, a fi i 
efecte de la seva activació en I'inventari municipal. En efectuar els lIiuraments es 
reflexa I'aportació rebuda de l'Ajuntament de Barcelona amb abonamenta I'epfgraf 
Inversions realitzades per compte de l'Ajuntament de Barcelona. 

3.~. Deutors i creditors 

Els comptes a cobrar i a pagar es registren, ' en tots els casos, pel seu valor 
nominal, c1assificant a curt termini els de venciment inferior a: do'tze mesos. 

Els saldos deutors consi.derats de dubtós cobrament figuren corregits per la 
corresponent provisió per a insolvencies. 
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3.4. Transferencies corrents rebudesde l'Ajuntament 

Les activitats desenvolupades perl'Institut corresponen, fonamentalment, a la 
prestació de serveis públicsen .I'ambit competencial de I'Ajuntament de Barcelona, 
mitjan~ant gestió directa per .delegació de l'Ajuntament de Barcelona, d'acord amb 
el que preveu la legislació vigent (L1ei reguladora de, les bases de regim local i 
Reglamentd'obres, activitats .( serveis deis ens locals). Per a la prestació deis 
serveis públics, en I'ambit de les competencies de l'Ajuntament de Barcelona, 
l'Institut rep d'aquest el finan~ament pressupostari, el qual es reflecteix a . 
I'epfgraf d'ingressos "Transferencies corrents rebudes de l'Ajuntament", del 
compte de resultats. 

Aquesta transferencia corrent pressupostaria esta fixada tenint en compte 
els s.uposit.s d'equilibri pressupostaris previstos al Text refós dela L1ei reguladora 
de les hisendes locals. ' 

3.5. Impost sobre SocietGts 

D'acord amb el Reial Decret Legislatf,lI 4/2004, de, 5 de mar~, pel que s'aprova 
el Text refós de la L1ei de l'Impost sobre Societats, els organismes autonoms es 
troben exempts de I'impost i no estan subjectes a retenció els rendfments .. del seu 
capital mobiliari. .. 

3.6. Ingressos i despeses 

-Compfabilitat financera 

Els ingressos i despese~; en general, es r'egistren atenent al principi de 
I'acreditament i al de lacorrelació . d'ingressos i despeses, independentment del 
moment en que són cobrats o pagats. 

No obstant aixo, . seguint el ' p~incipi ' de prudencia, l'Institut únicatnent 
comptabilitzaels beneficis realitzats a la data de tancament de I'exercici, mentre 
que els riscos i les perdues previsibles, fins i tot 'eventuals, es comptabilitzen tan 
aviat són coneguts. . 
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-Liquidació pressupostaria 

Els ingressos i despeses s'incorporen a la liquidació pressupostaria en el 
moment en que es produeix I'acte administratiu de reconeixement deis respectius 
drets i obligacions. 

3.7. Medi ambient . 

Les des peses derivades de les actuacions empresarials que tenen per objecte la 
protecció i mil/ora del medí ambient escomptabilitzen, si escau, com a despeses de 
I'exercici en qlJe s'incorren. No obstant aixo, si suposen incorporacions a 
I'immobilitzat material com a conseqüencia d'actuacions per minimitzar I'impacte 
mediambiental i la protecció i millora del medi ambient, es comptabilitzen com a 
major valor de l'immobiHtzat. 

4. Immobilitzat material 

4.1.Analisi del moviment .1 

Els moviments produ"lts. durant I'exercici 2011 eli els diferents comptes de 
I'immobilitzat material i de les seves correspónents arnorfitzacions acumulades han 
estat els següents: 

SALDO Artes / 
INICIAL . Dotacions 

COST: - . 
Equips Infor.mQtics /. en 58.217,95 ~;93B,12 

Mbbiliari I equlps d'oflclna ~ 5t383,1l 5.314,72 
TOTALCO$T 109;601,06 15.253,44 

AMORTITZACIÓ ACUMULADA : 
Equips,lnfornicltics (-~ 37.603,33 (-) 1Q.252,B.4 
Mobilídrll equlps d'oflcina H 19.960,'3 'H8.827,Z8 

, TOTALÁ~ORTITZACÍÓACUMULADA (-) 57.553,46 (.;-) 19 :080 .. 12, 
Immobilitzat material net ·62.047,60 . (-)3.826,6_!J -

Comptes anuals - IBE 

Baixes 

. 
-. .-
-

-.. 
-
-
. 

SALbO 
FINAL 

68.156,67 
56.697,83 
124~854,50 

t> 47 .. 866.11 
(-) 28:n7,41 
(-) 76,633,?8 

48.220,92 
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4.2. Es política de l'Institut contractar totes les polisses d'assegurances que 
s'estimen necessaries per donar cobertura als possibles riscos que poguessin 
afectar els elementsde I'immobilitzat material. 

" 

4.3. El cost deis elements de I'immobilitzat material totalment amortitzats i 
en ús a 31 de desembre de 2011 es de ' 25.117,14 euros, i correspon a equrps 
informOtics. 

4.4. Inversions realitzades. per compte de l'Ajuntament de Barcelona 

Els moviments produ'lts durant I'exercid 2011 han estat els següents: 
" - - .. - ." - SALDO 

DETALL IN~CIAL Altes Babees 

Projecte 24024.019 - RedaccióproJectes, project O 819.734.95 -819.734,95 manageinent 

Projecte 28090.001- CEM Horta, o: 4:128.827,37 -4.128.827,37 

Projecte 28090.002- CEM Cotxeres Borbó O 5.579.810,86 . -5.579:810,86 

ProJecte 28090.005.- Millores camp de futbolCEM O 450~000,OO -450.000,00 Can Caralleu 
Projecte 28091:003 - MiJJores equipainents d 25.661,73 -25,661,73 esportius 
Prc>Jecte 28091.004 - Piscina Son,t Jordi i reformeS O 157.743,29 -157.743,29 Espais esportius escola industrial 
ProJecte 28091.007 - ReparaCions CcimpdeJutbol O 108.882,36 -108.882,36 Europa 
ProJecte 28091:008 - Actuaiiions reforma O 148.275,86 -148.275,86 v.estidors piscinamunic:ipal S(¡nt Andreu 

l ' 
Projecte28091.009 - Aplicacions informotiques O 76,534,61 -76.534,61 rBE 
Project.e 28091010,- Centre Municlp~1 d'Escal(lda 
La Foixarda O 150.000,00 -150.000,00 

. Projecte 28093;006 - Adequació a.normatives . O 170.380,52 -170.380,52 
i 

Projecte 28093.007 - Manteniment prev.entiu i 
nO,rmatiu Piscina Turó de la Peiro O 58.938.12 -58.938,12 

TOTAL O 11.874.789,67 -11.874.789,67 
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La totalitat de les baixes corres ponen a inversións lliurades a l'Ajuntament de 
Barcelona per import d' 11.874.789,67euros, que hanestat finan~ades per: 

• subvencions de capital de l'AJuntament de Barcelona (11.490.511,77 
euros), de la Diputació de Barcelona (157.743;2geurosJ, i del Cons~jo Superior de ' 
Deportes (150.000,OO.-euros) , _ 

• per recursos propis de l'Institut Barcelona Esports (76.534,61), 
havent registrat la baixa amb carrec al compte de resulfats a I'epígraf de 
despeses pe.r "Transferencies de capital". 

5. Deutors pressupostari~ 

L'epfgraf de "Deutors pressupostaris" presenta el següentdetall: 

DETALL "~ 

SALDO -. 
Diputaci6 de Barcelona 130.926177 
federqci6Catalana Tennls 50.800,Od 
Esportiu Poblenou Mar bella, SL 1!3.782,26 
UB'AE . 44¡853~99 
\JfEC 84.310,27 
FLlÍ1daeió Claror 7-3.995,26 
Associacló Esportiva Ce~tral 78.412,°9 
AiguC;l Esport i Salut, S.L. 66.83.3,76 _ 
Bae de Róda Sport ArE 49.6,91,28 
Altres 412:82253 
TOTAL 1.166.428,12 

. -

6. Tresoreria 

Reflecteixen fons disponibl~s per l'Instifut en enfitats financeres. 

7. Fons Propis 

Els movimelits de Fons Propis durant I'exercici 2011 han estat els següents: 
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Resultats Resultat Total d'exer.cicis anterlors exertid 

I SALDO INICIAL 1.254.227,45 371.966,05 1.626.193,50 

I Traseassos 371.966,05 (-)371.966.05 I 0;00 

I Resultat exerciéi, 2011 0,00 798.216.57 798.216.57 

I SALDO FINAL 1.626.193.50 798.216,~1 I 2.424.410,01 I 

8. Creditors 

8.1. Creditors pressupostaris 

La comppsici6 del sald~ a 31 de desembre de 2011 és la següent: 

'v 

. . 
DETALL 
Real Federación ·Es.Pañola de Atletismo ' .. .-
Opentrends Solutiions i sistemes 
Airuninfrastructurci. i exposlciorls 5L 
Greccat, SL . 
Secr.etariat d'Entitats SélntS Hostafrancs i la Bordeta 
Club Natacló Atletic Barcelorief4 
Aigua Esport i Salot, S;L. 
fundaci6 Claror 
UbaeFitne~s SL 
AIguajQc Borrell, SL 
Cohsell de liEsport Escolar de Barcelona 
Bae de Róda Sport AlE 
UBAE 
federació Catalana de Natadó 
CI",b Natació Catalunya 
Putxet Sport ArE, 
Fundaeió UNIc:EF - Comite espanyol 
Agrtlpació Atletica Catalunya 
Associació Esportiva Central 
Andres Pujadas SCP . 
Altres 
TOTAL 

Comptes anuals - IBE 

, SALDO 

300.0'00,00 
76.534,61 
76.558,08 

128;819.77 
133.637,45 
245.078,47 
. 145.628,12 

116.489,24 
128.702,07 
106.237,90 
114.726,07 
124.241,13 
125.104,59 
92.878,44 
95.039,67 
86.230,64 
70.000,00 
77.691,00 
88.572 ,32 
83;835,85 

1.277.416,70 
-3.693.722,12 

Instltut Barcelona Esports 
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8.2. Creditors no pressupostaris 

La composició del saldo a 31 de desembre de 2011 és la següent: 

DETALL SALDO 
- -

Remuneracions pendents de pagamerit 158.055,06 
Aportació projectes cooperació internacional 40.304,35' 
Altres 183.865,10 
TOr AL 382.224,51 

8.3. Informació sobre els ajornaments de pagament efectuats a prove'ldors, 
disposidó addidonal tercera. 'iDeure d'informació" de la Llei 15/2010, de 5 de 
julio!. 

Pa arilents,.dins del terminl mdxim lé , al 

Diferencia 

Total a ,ments a I'exercici 
Termini MitJo Ponderat Excedit (dles 
de ament) 

Ajornaments que a dQta de toncoment 
sO,bre sen el terminimaxim le al 

Comptes anua/s - rBE 

Pagaments realitzats i pendents de pagcimel1t o'la data de 
toncoment' 

Exercici Actual ' 2011 Exercloi Anterior 2010) 

Im ort 

6.594.879,42 

384.385.20 

6~979.264.62 

19~21 

1% . 0;00 0% 
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9. Administracions públiques 

A 31 de desembre de 2011 els saldos que composen els epígrafs deutors 
creditors d'administracions públiques, són els següents: 

Hlsenda Pública 
Imposf sobre el Valor Afegit 13.356,57 -
Impost sobre I~ Renda de les Persones Ffsíques - 59.614;88 

Organlsmes de la S~guretat 70cial 
'Cotítzacions socíals - 46.890,12 

¡Total I U.356,57 1. 106.505,001 

Són susGeptibles d'ínspecciófiscal tots els. tribuís a que es troba subjecte 
l'Instrtut per el tots els exerciCis . que no hagi transcorregut el termini de 
prescripci6 de quatre anys. No s'espera qüe es meritin passius addicionals de 

. considerado per l'Institut coma co~seqüericia d1unaeventual inspecció. 

10.' AjustQments per periodificacions 

10.1. El saldo a 31 'de desembre de 2011 de Ilepígraf ajustaments per 
periodificacions d'actiu eS ,compon deIs conceptes i imports s.egüents: 

()ESPESE~ ANTI<;IP~_DES 

Primes d'osseguronces • • •• 0- . 6.140,31 

-
TOTAL 6:140¿31 

, 
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1O.2.EI saldo a 31 .de desembre de 2011 de I'epígraf ajustaments per 
periodificacions de passius es composa íntegrament per ingressos anticipats 
associats al següents projectes (Nota 16.1): 

INGRESSOS ANTICIPATS SALDO 
Aportacló municipal pels projectes: 

• Fundació Barcelona Olímpica 37.743,94 
• Quotes esportives aturats 1.107.870,36 
• Torneig tennis "Conde de Godó" 99.855,42 

TOTAL ~.245A69,72 

11. Fiances i diposits acurt termini 

En aquest epígraf s'inclouen les garanties definitives en la modalitat de 
retenció en preu, de contractes adjudicats i .comptabíIJtzats a l'Institut d'~cord 
amb la normativa aplicable. 

12. Ingressos d'explotocró 

12 .. 1..Els ingressos per prestació de serveis, corres ponen a:· 
--

PRESTAcró DE SER VEIS - SALDO 
Patrocini 278.547,19 
Inscripdons curses 195J22,OO 
Total ., 473.669,19 

12'.2.La distribud6 d'altres irigressos de gestió 'ordinaria és com segueix: 

AL TREs INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINARIA SALDO 
Arrendaments 1.743:238,72 

'. Altres ingressos 74.948,40 
Reintegrament~ 40.195,01 

Total . . 1.858.382,13 
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Els ingressos per arrendaments inelouen basicament els canons facturats als 
concessionaris d'aquelles instaFlacions esportives amb gesti6 cedida ' per 
l'Ajuntament de Barcelona a l'Institut. 

12.3.L'eprgraf Altres Transferencies, reflecteix les transferencies i 
subvencions corrents rebudes per l'Institut durant I'exercici 2011, íntegrament de 
la Diputació de Barcelona. 

13. Despeses de personal 

L'epígraf "despeses de personal" del deuredel compte de resultoJs de 
I'exercici 2011 presenta la composició següent: 

DESPESES DE PERSONAL SALDO 
Sous i salaris 2;065.119,07 
Cotitzacions socials a carrec empresa 477J46 ,31 
Alt res despeses socials 54.317,05 
Total 2.596.582,43 

La plantilla mitjana de l'Institut· durant l'eXercici 2011 ha estat. de 46 
treballadors essent laseva distribució la següent: 

~-
, 

Personal funcionari 
... 22 

Contractats laborals fndefinits - -lO 
Alta direcció (Gerent, Directors i Caps depart ament) B 

-
Contractats laborals eventucds 2 
Funcionarís interins 4 
TOTAL 46 
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Al tancament de I'exercici 2011, la distribució de la plantilla de I'!nstitut per 
sexes és .de 24 dones j 22 homes: 

~ -
,DONES HOMES TOTAL 

Personal fundonari 14 8 22 
Cont~actats '/aborals indefinit~ 3 7 10 
Alta direcció (Gerent, Directors i Caps dep) 3 5 8 
Contractats laborals eventuals l ' 1 2 
Funcionaris interins 3 1 4 
TOTAL 2~ 22 46 

14. Serveis exteriors 

L'epJgraf "serveis exteriors,r del compte resultats de I'exercici 2011 presenta la 
composició següent; . 

-
DETALL SALDO' 
Uoguers . 271.699,10 
Reparacions 1 c:onserv(]ció 413.656,33 
Serveis professiol'!als independents 33.179;61 
Pt"lmes d'asseguranée& . . . .: . 

20;977,81 
Serveis bancaris 512,16 
Publicitat, propaganda i atendons protocoHaries 352.034,46 
Subministres 2.580.720,64 
Locom9c:i6 i dietes 17.210,47 
ComunlCaclons 7.9.4'23,50 
Serveis c:1eneteJa 3,9.8'30,48. 
Serveis d'impremta 52.293,09 
Materfal ,d'oficlna,ofimat/ca i altres ~2:014,88 
.Serveis per a la reoJització d'a~tivitats 

e~portives i de promoció esportiva 3.046.825,11 
TOTAL 6.9,40.308,64 

'/ 
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15. Transferencies i subvencions 

L/epígraf de transferencies corrents inclou la convocatoria ordinaria de 
subvencions, les transferencies per conveni i altres subvencions atorgades. 

E/s principa/s destinataris han estat e/s següents: 
-

Ajuntament de Barcelona (Nota 16.1) 216.837,42 
Institut Municipal d'IntormOtica (Noto 16.1) 46.635,29 
Barcelona Serveis Municipals SA(Nota 16.1) . 297.500,00 
Real Federación Española de Atletismo 4.089.6$0,00 
Real FederaCión Española de Natación 1.000.000,00 
FiJndaci6 Barcelon~ Olímpica 1.356.000,C:lO 
Real Club de Tenis Barcelona • 975.144,58 
Consell de l'Esport Escolar de Barcelona 7oo.000iOO 
Sevel1 Marketing on spo~ts&Leisure, SL 240.000;00 
Gold 2005, SL 150.000,00 
Real Club de Polo Barcelona 152.600,00 
Volta ciclista a Catalunya Associació 110;000,00 
Federació' Catalana de Cicl¡sme 100.000,00 
R. Federación 'Española de Belsbol y. Sofbol 109.000,00 
ACELL 160.754,62 
Agrupaci6 Atletica Catalunya 162.177,00 
Aigua Esport i Salut, SL 263.942.95 
Aiguajoc Borrelt SL 173.411,3~ 

Ocisport Serveis Esportius, SL . 195.000,00 
Fundació Claror 250.770,05 
Federadó Catalana de Natació 158.334,33 
Club Natació ~nt Andreu 95.968,76 
Associodó Caminada Internacional ! 98.000,00 
Club Natacló Kallipolis 102.000,00 
Andrés Pujadas'SeP . 150.000,00 
club Natacfó Catalunya 234 . .282,60 
UbaeFI-fness SL 217.966,45 
Secre-tariat d'Entitats de Sants - Hostafrancs 564.667,,37 
Assoc/acló Sant Martí Esports . 206.454,17 
Club Natac;/ó AtIMic Barceloneta 3.90.630,83 
C. N. AtIMic Barceloneta - C.B. Ciutat Vella - F. Emvipi 133.261,06 
eRC Obras y Servicios - Horta Esports 220.293,13 
A'ssociacl6 Esportiva Central 94.852;17 
Club Lleuresport 

, 
107.339,06 

Bac de Roda Sport ArE 280.128,71 
club de tennis de la Salut 75.000,00 
E~portiu Poblenou Mar Bella SL 109;~40;Ol 
F.C. Martinenc 144.210,86 
Putxet Sport ArE 176,489,64 
UFEC .111.349,26 
UBAE 168.2-28,,09 
Altre-s -- 2.095:120,68 
Total 16.663.620,31 
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16. Saldos i transaccions amb empreses del grup 

16;1. Les transaccions amb les entitats que . integren el Grup Ajuntament 
realitzades a I'exercici 2011 són les següents: 

Dominant Empreses del grup 

Ajuntament de I;M. I.M. Parcs 
Barcelona Informatica i Jardins BSM,SA ICUB TOTAL 

Ingressos .. 

Transferencies 
corrents 24.745.980,~~ 0,00 0,00 0,00 0,00 24.745;980,31 

24.745.980,31 0,00 0,00 .0,00 0,00 24.745.980,31 

bespeses 

Transferencies 216.837,42 46.635,29 0,00 297.50.0;00 0.00 560.972.71 
Serveis 
exteriors 24.093,06 _, 0,00 130,209,12 102.536,32 1.154,00 257;992,50 

240.930,4~ 46;635,29 130.209,12 400.036,32 1.154,00 818~965.21 

L'Instít!Jt ha rebut durant I'exercici 2011 transferencies corrents de 
l'Ajuntament de Barcelona per import de 25.701.408,37 euros. No óbstant, un . 
import de 1.245.469,72 ~uros s'ha registrat cQmptablement com CI, ingrés anticipat, 
per tal de cobrfr qespeses a realitzar a l'exerciCi 2012 (Nota 10.2), 

L'Institut dLJrant I'exercici 2011 ha registrat comptablement un import de 
290,041,66 euros amb carree a I'epfgraf d'ajustaments per periodificació de passiu 
i abonament a I'epígraf d~ingressos per transferencies . eorrents rebudes de 
l' Ajuntainent ates que s'han executat els costos dt.irant l'exerciCi2011. 

Ad~icionalment, I~Institut ha rebut de l'Ajuntament de Barcelona: 

• Transferencies per a la realització d'obres per compte de l'Ajuntament 
de Barcelona per import de 11.490.511,77 euros (Nota 4.4). 
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Elssaldospendents amb empr~ses del gr.up a 31 de desembre de 2011 són 
els següents: 

Dom(nant EMPRESES DEL GRUP 

Ajuntciinent de r.M. Parcs 
Barcelona i Jardins BSM,SA ICUB TOTAL 

Saldosa. cobrar "el": 

Transferenciescorrents ~.718.226,97 0;00 0,00 0;00 4.718.226,97 
Transfere.ncies d~ capital 
(inversions per compte de 
"1' Ajuhtament). 585.362,31 0,00 0;00 0 ,00 686.352,31 
Total 6.303~579 ,28 OiOO 0,00 0;00 5.303,679,28 
Scildos Q pagar per; -
5erveis 6~891.17 129;360,16 71.200,86 1.107:1-60 208.559,69 
Total 6.891.17 129.360,16 7:1.200,86 1.107,50 ~O8:.559;69 

17. Restdtat extraordinari 

El benefi¡;i extraordinari correspon a 1:'anuHació d'obligadons, per prescripció, 
d'exercids tancats per irnport de 8.795;89 euros 

Les perduesextraordinaries eS corresponen a l'anuHació de drets de ,'exerdci 
2010per impor.t de 793,42 euros. " 
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18. Altra informació 

Els honoraris de I'auditoria són facturats a l'Ajuntament de Barcelona per a tot 
el grup economic municipal en virfut de I'expedient d'adjudicació del concurs 
d'auditoria, rció per la qual nos'expliciten en la present memoria. 

Addicionalment s!han meritat honoraris per 14.514,00 euros (I.V.A. ine/os) per 
altres serveis prestats per la societaf auditora"GabineteTécnico de Auditoría y 
Consultoría, S.A." 

. . 
No es preveuen contingencies, indemnitzacions ni altres riscos de caracter 

mediarrlbiental en els quals pogiJés incó.rrer la Societaf que siguin susceptibles de 
provisió. En aquest sentit, els eventuals riscos que poguessin derivar-se estan 
adequadament coberts amb les poliss.es d'asseguran~a de responsabilitat civil que 
I'empresa té ·subscrites. . . 

D'altra .'banda, I'entitat no ha percebut ~Clp subvEmció ni ingréscom a 
conseqüencia d'activifats relacionades amb elmedi ambiento 
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19. Quadre de finan9ament deis exercicis 2011 2010 

1 
Exorcltl Exercltl 11 I . Exercld El<ui:1d 

LA~P_~_~_CI~~~ __________________ ~ __ 20~1I~~~2~Ol~O~~~o~=G~e~~~ __________________ -L. __ ~20~11~~~2~Ol~0__J 

Irnrnobilitzat ftIlIterlal - 1~Z~l IB93a ¡«cursos gtne~ts Q l'exel"cTc:1 

_TOT~ NI,l~~aoNS 1~.253 18.932 TOTi\!. ORTGENS 
.EXQ;s I)'O~GE~ SOBRE APll~CIONS EXcES D' APUCACIONS SOBRE ORIGE~ 
(AUGMENT Da: CAPITAl. CIRCVloANT) 602.1!« m7ij~ (DISMlNUCIÓ CEl. CAPITAL CIRCl.UNl) 

11lA.IUÁCI6 [)EL CAPITAL CI~CULA,NT 2011 

AUGMENT ,DISMINUCIÓ 

I;leutors , 254.154 
Creditors a curt termini 269.310 
Inversions financeres temporals O O 
Tresoreria' . 816.670 

, Ajustaments per perlodificacl6 actiu 530 
TOTAL 1.071.364 269;310 
VARIA.cx.Ó DEL CAPITAL CIRCULANT 802.04<1 O 

Els recursos generots enJes ·operadons. han estat els segUents: 

- - -
BenefJci de I'exerclcl 
Mes: 
Dotaci6 amortitj!aci6 immobllitzat 

R.cur~os gClI8rats .en les opcraelons 

xa.,VI Amo<Io( i Pitarch 

Comptes anual s - IBE 

. 
. 

12.1 o) ddt 

Nota ~0.1- 1 

4.1 

, 

l·lASt/fllt, do,o ,. 
~Pr"!".nt • . ( 

798.217 

19.080 

817.297 

817297 39068' 

817297 390.68' 

o o 

2010 

AUGMENT DISMINUcrÓ . 

2.221.488 
,1.660.649 

O 1.429 
187!675 

18 O 
2.221.506, 1.849;753 
371.753 O 

~910 

371.966 

18,719 

390. 68!5, . 
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20. Informació pressupostaria 

• Estat d'exe.cució del pressuPQst de despes~ de I'exert:id corrent 
• Estat d'exeoud6 del press'upost d'ingressos de I'exercici corrent 

" 

• Estat d'execució ·del pressupost de despeses d'exercicis tancats 
• Estat d!execuCió del pre~supost d'ingressos d'exercicis tancats 
• Resultat Pressupostari 
• Romonent de Tresot'eriti 

" 
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