
INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA 
MEMORIA ANUAL DE L'EXERCICI 2009 

1. Activitat de l'Entitat. 

1.1 Naturalesa de I'Entitat 

L'INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA (en endavant, també !'leus o I'Entitat) és una 
entitat pública empresarial local, constitu'fda per I'AJUNTAMENT DE BARCELONA, amb 
patrimoni adscrít pel mateix i personalitat jurídica propia. Per aquest fet rep de 
l'Ajuntament de Barcelona el finan<;ament necessari per dur a terme la seva activitat. 

Fins I'exercici 2005, I'lCUS es configurava com a una entitat de dret públic i a partir del 1 
de gener del 2006, en virtut de I'acord adoptat pel Pie de I'Ajuntament de Barcelona, amb 
data 17 de juny de 2005, adopta la personalitat jurídica es mentada. 

1.2 Estatuts 

Es regeix pels seus Estatuts, aprovats per acord del Consell Plenari de I'AJUNTAMENT DE 
BARCELONA modificats per I'acord del Pie de l'Ajuntament de Barcelona de 17 de juny de 
2005. 

1.3 Objectius 

D'acord amb els Estatuts, I'objectiu de !'lCUB és desenvolupar de forma directa i 
descentralitzada els serveis i les arees d'actuació cultural següents: els serveis de suport a 
la iniciativa ciutadana i cívica; crear, gestionar i mantenir el patrimoni artístic, científic, 
tecnoliigic, natural i documental; difondre la cultura pels districtes i barris; impulsar les 
activitats de sectors culturals sense anim de lucre, i potenciar-ne el dialeg interdisciplinari; 
incentivar la presencia a la ciutat d'indústries culturals i deis equipaments d'ús cultural; la 
promoció de les activitats culturals i d'ocupació del Ileure que es desenvolupen a la ciutat, 
participar en I'impuls de les grans infraestructures de titularitat de I'Estat, de la 
Generalitat o de titularitat concurrent, radicades en el municipi i explotar comercialment els 
béns i activitats de I'lCUS; així com participar directament o a través de societats 
mercantils municipals en la inversió d'indústries culturals. 
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1.4 Organs de Govern 

Els organs de govern i de gestió de I'lCUB són els següents: 

• El President. 
• La Vicepresidenta. 
• El Consell d'Administració. 
• La Gerent. 

1.5 Grup de societats 

L' lCUB, segons el previst a I'article 42 del Codi de Comer~, pertany al grup consolidat 
encapc;alat per l'Ajuntament de Barcelona, amb domicili a la Plac;a Sant Jaume, 1. 

1.6 Moneda funcional 

Excepte indicació contraria, la moneda funcional utilitzada en els presents comptes anuals és 
I'euro, amb decimals. 

2. Bases de presentacíó 

2.1 lmatge fidel 

Els comptes anuals adjunts s'han preparat a partir deis registres comptables de l' lCUB i es 
presenten d'acord amb la legislació mercantil vigent i amb les normes i principis establerts 
en el Pla General de Comptabilitat aprovat pel R.D. 1514/2007, amb I'objecte de mostrar la 
imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, deis resultats de les seves operacions, 
deis canvis en el patrimoni net així com de la veracitat deis fluxos incorporats en I'estat de 
fluxos d'efectiu. 

2.2 Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa 

La preparació deis comptes anuals requereixen la realització per la Direcció de l'Entitat de 
determinades estimacions comptables i la consideració de determinats elements de judici. 
Aquests s'avaluen contínuament i es fonamenten en I'experiencia historica i altres factors, 
incloent les expectatives de successos futurs. 

Si bé les estimacions considerades s'han realitzat sobre la millor informació disponible a la 
data de formulació deis presents comptes anuals, qualsevol modificació en el futur 
d'aquestes estimacions s'aplicaria de forma prospectiva des d'aquell moment, reconeixent 
I'efecte del canvi en I'estimació realitzada en el compte de perdues i guanys de I'exercici en 
qüestió. 
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Les principals estimacions i judicis considerats en els comptes anuals son les següents: 

• Vides útils deis elements de I'immobilitzat material (nota 3.2). 

• Valors raonables deis instruments financers (Notes 3.4 i 3.6). 

• Estimació de la provisió per impostos (nota 3.7 i 13). 

2.3 Comparabilitat de la informació 

Els comptes anuals deis exercicis 2008 i 2009 s'han formulat d'acord amb I'estructura 
establerta en el Pla General de Comptabilitat, havent seguit en la seva elaboració I'aplicació de 
criteris uniformes de valoració, agrupació, classificació i unitats monetaries, de manera que la 
informació presentada és homogenia i comparable. 

3. Normes de registre i valoraciÓ. 

Les principals normes de valoració utilitzades per l' ICUB en I'elaboració deis seus Comptes 
Anuals per a I'exercici 2009, han estat les següents: 

3.1. Béns del patrimoni historie, artístic i cultural 

El present epígraf, que compren basicament les obres de Picasso adquirides a tercers, figura 
valorat pel seu preu d'adquisició i no és objecte d'amortització economica. 

3.2. Immobilitzat material 

a) L'immobilitzat traspassat a I'ICUB en el moment de la seva constitució, el qual era 
propietat del dissolt Institut Municipal Barcelona Espectacles, va ser enregistrat pel seu 
valor en lIibres en el moment de la dissolució, incorporant I'ICUB en la seva comptabilitat 
tant el seu valor a cost d'adquisició com la seva amortització acumulada. 

b) Les inversions realitzades per l' ICUB figuren valorades al seu cost d'adquisició, deduida 
l' amortització acumulada i les perdues per deteriorament de valor. Les reparacions que 
no signifiquin una ampliació de la capacitat productiva o un allargament de la vida útil i les 
despeses de manteniment són carregades directament al compte de perdues i guanys. Els 
costos d' ampliació, modernització 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. 

c) Les dotacions per a les amortitzacions es calculen a partir del moment en que els béns 
entren en funcionament d'acord amb el metode lineal, distribuint el cost deis béns entre 
els anys de vida útil estimada, segons el següent detall: 
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• Instal·lacions tecniques i maquinaria 
• Altres instal·lacions, utillatge i mobiliari 
• Altre immobilitzat material: 

- Equips informOtics 
- Elements de transport 
- Resta 

Anys de vida 
útil estimada 

10 
10 

4-6} 
5,5 
10 

d) Al tancament de I'exercici, l' rCUB, avalua el deteriorament de valor deis diferents 
actius, estimant el valor recuperable d'aquests actius, que és el major entre el seu valor 
raonable i el seu valor en ús. Si el valor recuperable és inferior al valor net comptable es 
dotara la corresponent provisió per deteriorament de valor amb corree al compte de 
perdues i guanys. En I'avaluació del deteriorament del valor del actius, l' rCUB ha 
considerat I'existencia d'una única Unitat Generadora d'Efectiu (UGE) vinculada a 
I'activitat de la cultura. 

3.3 Arrendaments 

Els lIoguers es classifiquen com a lIoguers financers sempre que de les condicions deis 
mateixos es dedueixi que es transfereixen a I'arrendatari substancialment els riscos i 
despeses inherents a la propietat de I'actiu objecte del contracte. La resta deis 
arrendaments es classifiquen com arrendaments operatius, els quals són objecte de 
comptabilització amb carrec al compte de perdues i guanys en I'exercici en que es meriten. 

Al 31 de desembre de 2009 I'Entitat únicament té arrendaments operatius. 

3.4 Actius financers 

L'Entitat fixa la categoria deis seus actius financers en el moment del seu reconeixement 
inicial i revisa la mateixa a cada data de tancament, en base a les decisions adoptades per la 
Direcció. Aquesta classificació depen de la finalitat per la qual aquestes inversions han estat 
adquirides. 

Es classifiquen com a corrents els actius financers amb venciment igualo inferior a un any, i 
com no corrents si el seu venciment és superior a un any. 
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Els actius financers es donen de baixa en el balan<; de l'Entitat quan s'han extingit o s'han 
cedit la totalitat deis drets contractual s sobre fluxos d'efectiu de I'actiu financer, essent 
necessari que s'hagin traspassat substancialment tots els riscos i beneficis inherents a la 
propietat de J'actiu. 

Els actius financers de J'Entitat es classifiquen en les següents categories: 

a) Préstecs i partides a cobrar 

Els préstecs i partides a cobrar es valoren inicialment pel seu valor raonable, que, 
Ilevat que hi hagi alguna evidencia en contra, correspon al preu de transacció. En 
posteriors valoracions es valoren a cost amortitzat, comptabilitzant els interessos 
meritats en el compte de perdues i guanys aplicant el metode del tipus d'interes 
efectiu, amb excepció deis préstecs i partides a cobrar amb venciment no superior a 
un any que es continuen valorant pel seu valor raonable. 

Quan hi ha dubtes raonables sobre la recuperabilitat en quanties i venciments deis 
saldos deis comptes que estan classificats en la categoria de préstecs i partides a 
cobrar, l'Entitat, realitza la corresponent correcció del valor per deteriorament amb 
carrec al compte de perdues i guanys de I'exercici en que el deteriorament s'ha posat 
de manifest. Les reversions de les perdues per deteriorament previament 
registrades, en cas de produir-se, es reconeixen en el compte de perdues i guanys de 
I'exercici en el qual el deteriorament s'ha eliminat o redu"it. 

Els deutors per operacions comercials i altres comptes a cobrar són objecte de 
correcció valorativa després d'analitzar cada cas de manera individualitzada. 

Els instruments financers que I'Entitat classifica en aquesta categoria són els 
següents: 

• Comptes en participació: figuren registrats a I'epígraf d'inversions 
financeres a Ilarg termini, credits a empreses. Figuren valorats per 
l' import Iliurat. 

• Diposits i fiances Jliurats a lIarg termini: figuren registrats a 
I'epígraf d'inversions financeres a Ilarg termini, al tres actius 
financers. Estan valorats pel seu valor nominal, ates que I'efecte de 
no actualització de fluxos d'efectiu no és significatiu. 

• Comptes a cobrar per operacions comercials corresponents als saldos 
deutors per vendes i prestacions de serveis. 

• Comptes a cobrar per operacions no comercials. S'inclouen saldos 
deutors amb empreses del grup i associades, personal, etc. 
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b) Inversions en el patrimoni d' empreses del grup i associades 

Les inversions en empreses del grup i associades comprenen valors negociables no 
admesos a cotització, que es valoren a preu d'adquisició, excepte quan el seu valor 
recuperable és inferior. En aquest cas, es constitueixen les oportunes correccions 
valoratives per deteriorament. S'entén com a valor recuperable el major import 
entre el seu valor raonable menys els costos de venda i el valor actual de fluxos 
d'efectiu derivats de la inversió. Llevat de que hi hagi una millar evidencia del valor 
recuperable d'aquestes inversions, en I'estimació del deteriorament es pren en 
consideració I'import del patrimoni net de la societat participada corregit per les 
plusvalues tacites a la data de valoració. 

Les correccions valoratives per deteriorament, i la seva reversió posterior, si escau, 
es registren en el compte de perdues i guanys. 

En la mesura que l' leva prengui la decisió de vendre a curt termini les 
participacions d'alguna d'aquestes societats es reclassificara comptablement a 
I'epígraf d'actius no corrents mantinguts per a la venda. 

3.5 Existencies 

La gestió i explotació de les botigues del Museu Picasso i del Museu d'Historia varen ser 
adjudicades a les societats Laietana de Llibreteria, S.L. i Central Llibreteria, S.L i 
posteriorment prorrogades. Les existencies comercials de les esmentades botigues van ser 
Iliurades en diposit a les respectives societats i no s'estima un valor significatiu d'aquestes. 

3.6 Passius financers 

L'Entitat fixa la categoria deis seus passius financers en el moment del seu reconeixement 
inicial i revisa la mateixa a cada data de tancament, en base a les decisions adoptades per la 
Direcció. Aquesta classificació depen de la finalitat per a la qual aquests passius han estat 
formalitzats. 

Es classifiquen com a corrents els passius financers amb venciment igualo inferior a un any, 
i com no corrents si el seu venciment és superior a un any. 

La baixa d'un passiu financer es reconeixera quan I'obligació que genera s'hagi extingit. 

L' leva classifica la totalitat deis seus passius financers en la categoria de debits i partides 
a pagar. Es valoren inicialment pel seu valor raonable, que lIevat que hi hagi alguna evidencia 
en contra, correspon al preu de transacció. 
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En posteriors valoracions es valoraran a cost amortitzat, comptabilitzant els interessos 
meritats en el compte de perdues i guanys aplicant el metode del tipus d'interes efectiu, 
amb excepció deis debits i partides a pagar amb venciment no superior a un any que es 
continuaran valorant pel seu valor raonable quan I'efecte de no actualitzar els fluxos 
d'efectiu no sigui significatiu. 

Els instruments financers que l' leUB classifica en aquesta categoria són els següents: 

• Diposits i fiances rebuts a curt termini: figuren registrats a I'epígraf de 
deutes a curt termini, altres passius financers. Estan valorats pel seu valor 
nominal, ates que I'efecte de la no actualització de fluxos d'efectiu no és 
significatiu. 

• Debits per operacions comercials corresponents als saldos creditors per 
prestacions de serveis. 

• Debits per operacions no comercials. S'inclouen, entre d'altres, creditors 
empreses del grup i associades, personal, etc. 

3.7 Impost sobre beneficis 

L' leUB aplica el que disposa I'apartat 2 de I'article 34 del Reial Decret Legislatiu 4/ 2004 , 
de 5 de mar~, pel qual s'aprova el Text refós de la L1ei de l'Impost sobre Societats, els Ens 
Públics Empresarials Locals disposaran d'una bonificació del 99ro de la part de la quota 
íntegra de les rendes que procedeixin deis serveis compresos a I'apartat 2 de I'article 25 de 
la L1ei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Regim Local. 

La despesa per Impost sobre beneficis de I'exercici es calcula en funció del resultat de 
I'exercici abans d'impostos, augmentat o disminu'ft, segons s'escaigui, per les diferencies 
permanents amb el resultat fiscal, entenent aquest com la base imposable de l' esmentat 
impost, i minorat per les bonificacions i deduccions en la guota. 

La des pesa (ingrés) per impost sobre beneficis és l' import que, per aquest concepte, es 
merita en I'exercici i que compren tant la despesa (ingrés) per impost corrent com per 
impost diferit. 

Tant la despesa (ingrés) per impost corrent com diferit es registra al compte de perdues i 
guanys tenint en compte I'aplicació deis beneficis fiscals indicats anteriorment. No obstant, 
es reconeix en el patrimoni net I'efecte impositiu relacionat amb partides que es registren 
directament en el patrimoni neto 

Els actius i passius per import corrent es valoraran per les quantitats que s'espera pagar o 
recuperar de les autoritats fiscals, d'acord amb la normativa vigent o aprovada i pendent de 
publicació a la data de tancament de I'exercici. 
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Els impostos diferits es calculen, d'acord amb el metode del passiu, sobre les diferencies 
temporanies que sorgeixen entre les bases fiscals deis actius i passius i els seus valors en 
Ilibres. 
No obstant aixo, si els impostos diferits sorgeixen del reconeixement inicial d'un actiu o un 
passiu en una transacció diferent d'una combinació de negocis que en el moment de la 
transacció no afecta ni al resultat comptable ni a la base imposable de l' impost no es 
reconeixen. L' impost diferit es determina aplicant la normativa i els tipus impositius 
aprovats o a punt d' aprovar-se a la data del balan~ i que s'espera aplicar quan el 
corresponent actiu per impost diferit es realitzi o el passiu per impost diferit es liquidi. 

Els actius per impostos diferits es reconeixen en la mesura en que resulti probable que es 
vagi a disposar de guanys fiscals futurs amb els que poder compensar les diferencies 
temporanies. 

Es reconeixen impostos diferits sobre les diferencies temporanies que sorgeixen en 
inversions en dependents, associades i negocis conjunts, excepte en aquells casos en que 
I'Entitat pugui controlar el moment de reversió de les diferencies temporanies i a més es 
probable que aquestes no vagin a revertir en un futur previsible. 

3.8 Transferencies corrents i de capital 

a) Les activitats desenvolupades per I'¡CUB corresponen, fonamentalment, a la prestació 
de serveis públics en I'ombit competencial de I'Ajuntament de Barcelona, mitjan~ant 
gestió directa per delegació de I'Ajuntament de Barcelona, d'acord amb allo previst per 
la legislació vigent (Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y Reglamento de 
Obras, Actividades y Servicios de los Entes Locales). Per a la prestació deis serveis 
públics, en I'ambit de competencies de l'Ajuntament de Barcelona, I'lCUB rep d'aquest, el 
finan~ament, el qual es reflecteix a I'epígraf d'Ingressos "Transferencies corrents de 
I'Ajuntament de Barcelona", del compte de perdues i guanys. 

Aquesta transferencia corrent pressupostaria, que es considera no reintegrable, esta 
fixada tenint en compte els suposits d'equilibri pressupostari previst a la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals. 

A aquests efectes, una transferencia es considera no reintegrable quan existeix un 
acord individualitzat de concessió i s'han complert totes les condicions establertes per a 
la seva concessió i no existeixen dubtes raonables de que es cobrara. 

b) Les subvencions no reintegrables relacionades amb I'adquisició de I'immobilitzat material 
s'imputen com a ingressos de I'exercici en proporció a I'amortització deis corresponents 
actius o, en el seu cas, quan es produeixi la venda, correcció valorativa per 
deteriorament o baixa en balan(;. 
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c) Les transferencies corrents rebudes per I'ICUB de I'Ajuntament de Barcelona que tenen 
per objecte el financ;ament d'actuacions i projectes desenvolupats per consorcis i 
entitats culturals, són comptabilitzades, en el moment en que són aprovades, com a 
ingressos per transferencies corrents, i la seva aplicació com a despeses tanmateix per 
transferencies corrents. De la mateixa manera, les transferencies de capital rebudes 
també de I'Ajuntament de Barcelona que tenen la mateixa finalitat, són objecte de 
comptabilització en el compte de perdues i guanys com a ingressos per transferencies 
de capital i la seva aplicació com a despeses per transferencies de capital i, en el seu 
cas, corrents. 

Al tancament de cada exercici economic, les transferencies corrents i de capital que 
estan pendents d'aplicació es reflecteixen com a Periodificacions a curt termini en el 
passiu del balanc;. En el suposit que no es materialitzin, poden ésser exigides pels ens que 
les van atorgar. 

d) D'altra banda, les subvencions no reintegrables relacionades amb despeses específiques 
es reconeixen en el compte de perdues i guanys en el mate ix exercici en que es meriten 
les corresponents despeses. 

3.9 Provisions i contingencies 

L'Entitat reconeix comptablement una provlslo per passiu contingent quan té una 
obligació present sorgida com a conseqüencia de successos passats, és probable que 
puguin produir-se perjudicis patrimonials per a I'Entitat i l' import es pot estimar de 
manera fiable. 

Les provisions es valoren d'acord amb la informació disponible, pel valor actual de la 
millor estimació possible de l'import necessari per cancel· lar o transferir a un tercer 
I'obligació, registrant els ajustaments per actualització de la provisió com una despesa 
financera atenent al meritament. 

D'altra banda, es consideren passius contingents aquel les possibles obligacions sorgides 
com a conseqüencia de successos passats, quina materialització esta condicionada a que 
ocorri o no un o més esdeveniments futurs independents de la voluntat de I'Entitat. 
Aquests passius contingents no són objecte de registre comptable, presentant-se detall 
deis mateixos en la memoria, quan sigui necessario 

3.10 Ingressos i despeses 

Amb criteri general els ingressos i despeses s'enregistren atenent el principi de 
meritació i el de correlació d'ingressos i despeses, independentment del moment en que 
són cobrats o pagats. 

24 

~BARCELONA 
~CULTURA 



Els ingressos es registren pel valor raonable de la contraprestació rebuda o a rebre, i 
representen els imports a cobrar pels béns lIiurats i els serveis prestats en el marc 
ordinari de la seva activitat, deduint els descomptes, I'impost sobre el valor afegit i 
altres impostas relacionats amb les vendes. 

Els ingressos per prestacions de serveis es reconeixen quan compleixen els següents 
requisits: 

• L' import deis ingressos es pot valorar amb fiabilitat. 

• L'Entitat rep els beneficis o rendiments economics derivats de la transacció. 

• El grau de la transacció pot ser valorat amb fiabilitat. 

• Els costos incorreguts en la prestació, així com els que queden per incórrer 
fins a completar-la poden ser valorats amb fiabilitat. 

L'Entitat realitza serveis de taquillatge per a espectacles, exposicions i altres activitats 
que produeix, coprodueix o bé col, labora mitjan~ant convenis formalitzats amb altres 
societats amb interesso$ culturals. 

En el desenvolupament de les festes propies de la Ciutat de Barcelona, s'obtenen 
ingressos per patrocinis publicitaris. 

3.11 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 des peses de 
I'exercici en que s'incorren. No obstant aixo, si suposen inversions com a conseqüencia 
d'actuacions per minimitzar l' impacte o la protecció i millora del medi ambient, es 
comptabilitzen com a majar valor de l'immobilitzat (nota 17). 

3.12 Transaccions entre parts vinculades 

Amb caracter general, les operacions amb empreses vinculades es comptabilitzen en el 
seu moment inicial pel seu valor raonable. Si el preu fixat difereix del seu valor 
raonable, la diferencia es registra atenent a la realitat económica de I'operació. La 
valoració posterior es realitza d'acord amb el previst a la normativa corresponent. 
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4. Béns del patrimoni historic, artístic ¡cultural. 

El present epígraf, que no ha presentat moviment en els exercicis 2008 ni 2009, es composa 
deis següents conceptes: 

IDetal1 2.008 2.009 

Obres Picasso: 
- Diego Fita i Fita 73.980,59 73.980,59 

- Retrato de Jaque/ine con cinta 205.522,61 205.522,61 

- Téte de femme 530.162,23 530.162,23 

- Mujer y niño cerca de un ve/ero 193.814,38 193.814,38 

A Itres obres 108.552,47 108.552,47 

ITOTALCOST 1.112.032,28 1 1.112.032,28 1 

5. Immobilifzat material. 

5.1. Analisi del moviment 

El detall i moviments registrats pels comptes que integren I'epígraf de I'immobilítzat 
material durant els exercicis 2008 i 2009 es sintetitzen en el quadre resum que s'acompanya 
a continuacíó: 

COST ACTIVAT 

Saldo a 1.1.2008 

Baixes 

Saldo 031.12.2008 

AMORTITITZACIÓ AaJMULADA 

Saldo a 1.1.2008 
Dotacióa romortització de fexercici 

Baixes 

Saldo Q 31.12.2008 

VALOR NET COMPTABLE A 31.12.2008 

Instal.lacions 
tecniques i 
maquinaria 

1.604.280,57 
-650.394,26 

953.886,31 

-1.349.284,43 
-96.115,18 

635.624,45 

-809.775.16 

144.111,15 
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Altres 
instal·lacions, 

utillatge i mobiliori 

875.724,96 
-89.788,99 

785.935,97 

-557.337,94 
-59.393,78 

75.020,46 

-541.711,26 

244.224,71 

Altre immobilitzot 
material 

1.033.284,92 
-11.846,72 

1.021.438.20 

-947.744,63 
-37.788,16 

11.846,72 

-973.686.07 

47.752,13 

Total 

3.513.290,45 
-752.029,97 

2.761.260,48 

-2.854.367.00 
-193.297,12 

722.491,63 

-2.325.172,49 

436.087,99 
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Instal.lacions Al tres 
A Itre immobi litzat 

tecniques i instal'lacions, 
material 

Total 
maquinaria utillatge i mobiliari 

COST ACTIVAT 

Saldo a 1.1.2009 953.886,31 785.935,97 1.021.438,20 2.761.260,48 
Resta d'altes 2.155.17 2.155,17 
Baixes -475.333,47 -301.777,89 -655.049.18 -1.432.160,54 
Saldo. 31.12.2009 478.552,84 484.158,08 368.544,19 1.331.255,11 

AMORTITZACIÓ ACVMVLADA 

Soldo Q 1.1. 2009 -809.775,16 -541.711,26 -973.686,07 -2.325.172,49 
Dotaoó a ramortltzació de rexercici -74.225,57 -51.849,05 -30.455,27 -156.529,89 
Baixes 464.391,46 301.777,89 653.726,96 1.419.896,31 
Saldo. 31.12.2009 -419.609,27 -291.782,42 -350.414,38 -1.061.806,07 

VALOR NET COMPTABLE A 31.12.2009 58.943,57 192.375,66 18.129,81 269.449,04 

5.2. Les baixes de I'exercici corres ponen basicament a les següents: 

a) Inversions realitzades en mobiliari que van ser substitür"des per noves 
necessitats departamentals. 

b) Inversions realitzades en instal'lacions tals eom alarmes, eameres de 
seguretat, aparells d'aire condieionat. 

e) Elements de teleeomunicacions i equipaments informOties que han quedat 
obsolets i ja renovats. 

Les baixes de I'exereici 2009 suposen un cost total d' 1.432.160,54 euros i han 
donat 1I0e a perdues per import de 12.264,23 euros (29.538,34 euros en I'exerciei 
2008). 

5.3. L' import deis elements de l'immobilitzat material totalment amortitzats a 31.12.2008, i 
31.12.2009 és el següent: 
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2008 2009 
Instal,lacions tecniques altre 

immobilít zat material 1,426,242,25 275,811,84 

1,426,242,25 275,811,84 

5.4, És política de I'Entitat contractar tates les polisses d'assegurances que s'estimen 
necessaries per donar cobertura als possibles riscos que poguessin afectar als elements 
d'immobilitzat, 

6. Actius financers. 

6,1. El valor en lIibres de cadascuna de les categories d'actius financers es mostra a 
continuació; 

Categoria 

Inversions en empreses del 

qrup i associades 
Préstecs i partides a cobrar 

Categoría 

Inversions en empreses del 

grup i associades 

Préstecs i partides a cobrar 

ACTIUS FINANCERS A llARG TERMINI 2008 

INSTRUMENTS 

DE CREDITS I ALTRES TOTAL 

PATRIMONI 

177,948,96 177,948,96 

1.032,430,96 1.032.430,96 

177.948,96 1.032.430,96 1.210.379,92 

ACTIUS FINANCERS A llARG TERMINI 2009 

INSTRUMENTS 

DE 

PATRIMONI 

192,048,96 

192,048,96 
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CREDITS I AL TRES 

1.018.330,96 

1.018,330,96 

TOTAL 

192.048,96 

1.018.330,96 

1.210,379,92 
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ACTIUS FINANCERS A CURT TERMINI 2008 

INSTRUMENTS 

DE CREDITS I AL TRES TOTAL 

Categoria PATRIMONI 

Préstecs i partides a cobrar 24.102.945,27 24.102.945,27 

24.102.945,27 24.102.945,27 

ACTIUS FINANCERS A CURT TERMINI 2009 

INSTRUMENTS 

DE CREDITS I AL TRES TOTAL 

Cateqoria PATRIMONI 

Préstecs i partides a cobrar 22.394.588,18 22.394.588,18 

22.394.588,18 22.394.588,18 

6.2. Actius financers a lIarg termini 

Les partid es que composen els actius financers (credits i altres ) a lIarg termini no tenen un 
venciment definit, motiu pel qual no han sigut objecte d' actualització 

6.3. Inversions en empreses del grup i associades a Ilarg i curt termini 

Instruments de patrimoni 

a) La informació relativa a les participacions en empreses del grup i associades 
es detalla a continuació: 

Barcelona Empren SA 

Grau de 
Participació 

1,9870' 

Domicili 

Llacuna, 
n0162 

Activitat 

Promoció de societats no 
financeres 

""En I'exercici 2008 el grau de participació era del 3,45/0 

La societat participada per I'ICUB no cotitza en borsa. 
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b) Les dades comptables de la societat participada és la següent: 

Valor 

Altres partides Resultat Resultat de comptable Distribució 
2008 Capital Reserves 31/1212008 de patrimoni net d'exptotació J' exercid de resultots 

net de 
tl:ClJ:IliSIQIl.s: 

Barcelona Empren, SA 
8.513.580,00 855,91 (-) 2.536.123,77 (-)441.104,94 301.711,58 177.948,96 

Valor 

Altres partides Resultat Resultat de comptable Distribució 
2009 Capital Reserves 

d'explotació l' exercici 31/12/2009 de resultots de potrimoni net 
net de 

(;!rovislons 
Barcelona Empren, SA 14.953.520,00 934,91 (-) 2.557.737,38 (-) 420.993,25 10.071,11 192.048,96 

e) Els principals moviments registrats durant els exercicis 2008 i 2009 en aquest 
epígraf han estat els següents: 

• A 20 de novembre de 2008 BCN Ventures, SGECR, SA es va aprovar 
per Junta General Extraordinaria la seva liquidació i dissolució, liquidant 
a prorrata la participació en el capital social a cada accionista, En base 
al 3,45/0 que mantenia l' ICUB es va consignar un import a favor 
d'aquest de 14.100 euros. 

Aquest import s'ha aplicat a la subscripció d'accions de I'ampliació de 
capital de Barcelona Empren, SA. A la data de formulació deis comptes 
anuals 2008 quedava pendent la formalització de I'escriptura 
corresponent a aquesta ampliació de capital. A data 2 de juny de 2009 
es va formalitzar I'ampliació de capital de Barcelona Empren, SA 
mitjan<;ant I'aplicació de I'import consignat provinent de la liquidació de 
BCN Ventures SA. 

El moviment de la provisió per deteriorament d'immobilitzacions 
financeres de I'exercici 2008 en empreses del grup i associades, va 
su posar un carree net al compte de perdues i guanys de I'exercici 2008 
per import de 2.783,30 euros, que es detalla a continuació: 
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- Barcelona Empren, SA 
BeN Ventures 

- Barcelona Empren, SA 

Provisió per 
deteriorament a Dotacions de Baixes de 

1.1.2008 I'exercici I'exercici 
104.042,04 

1.125,70 2.783,30 3.909,00 

105.167.74 2.783,30 3.909,00 

Provisió per 
deteriorament a Dotacions de Baixes de 

1.1.2009 ,'exercici I'exercici 
104.042,04 

104.042.04 

Provisió per 
deteriorament 
031.12.2008 

104.042,04 

104.042,04 

Provisió per 
deteriorament 
a 31.12.2009 

104.042,04 

104.042,04 

La provisió per deteriorament d'immobilitzacions financeres de 
,'exercici 2009 en empreses del grup i associades no ha presentat 
moviments. 

6.4. Credits a empreses 

El saldo del Compte en participació BCN Ventures, 1.000.000 euros, reflecteix I'aportació 
realitzada per i'ICUB a la societat BCN Ventures, SGECR, SA (societat absorbida per 
Barcelona Empren, S.A.) per tal de subscriure un contracte de compte en participació que té 
com a objecte el financ;ament d'un lIarg-metratge a Barcelona dirigit pel Director Woody 
Allen. A la data de formulació d'aquests comptes anuals no s'ha fet la liquidació a compte 
d'aquest lIarg-metratge ja que les societats BCN Empren i Mediapro han acordat, en el marc 
del contracte signat entre elles, esperar la finalització de la fase de comercialització 
prevista pel 31 de maig del 2010 segons contracte, motiu pel qual no s'ha enregistrat cap 
benefici ni perdua derivada de la seva explotació. 

El Compte en participació BCN Ventures s'inclou en la partida de préstecs partides a 
cobrar. 

No s'ha comptabilitzat cap ingrés financer ni en aquest exercici ni en anteriors. 

6.5. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 

El deutors comercials i altres comptes a cobrar és troben classificats a la categoria de 
préstecs i comptes a cobrar essent el seu detall el seguent: 
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Clients per vendes i prestacions de serveis 
Clients empreseS del grup i ossociades (nota 16) 
Deutors varis 
Dipósits constitu"its a curt termini 
Total 

2008 

2.696.890,16 
21.373.493,40 

13.473,20 
19.088,51 

24.102.945,27 

2009 

1.994.013,41 
20.355.019,39 

28.541,40 
17.013,98 

22.394.588,18 

L'epígraf de "Clients per vendes i prestacions de serveis" presenta el següent detall: 

¡Detall I 2008 2009 

Clients per vendes i prestacians de serveis, Parts vinculades 
Fundació Privada Barcelona Cultura 1.561.361,27 953.144,36 
Consorci de Biblioteques de Barcelona 164.768,12 126.407,24 
Consarci del Mercat de les Flars 65.000,00 81.365,95 

Total 1.791.129,39 1.160.917,55 

Fórum Universal de les Cultures Barcelona 2004 1.322.383,06 1.322.383,06 
Laietana de Llibreria, SA 229.102,95 59.693,60 

Caja de Ahorros de Madrid 166.880,00 -
Consorci de Turisme de Barcelona 553,28 109.781,62 
Caixa Catalunya 251,84 106.849,68 

Altres deutors 940.234,70 936.134,70 
Deterioraments -1.753.645,06 -1.701.746,80 

TOTAL 2.696.890,16 1.994.013,41 

Els moviments de I'exercici deis comptes correctors representatius de les perdues per 
deteriorament deis clients per vendes i prestacions de serveis es detallen a continuació: 

Perdues per deteriorament 
Correcció valorativa per deteriorament de I'exercici 
Excés de provisió per cobraments 
Baixes i reduccions de l' exercici 
TOTAL 
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2008 

1.593.995,03 
159.650,03 

1.753.645,06 

2009 

1.753.645,06 
23.090,41 

-69.657,65 
-5.331,02 

1.701.746,80 
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7. Inversíons gestionad es per compte da/tres ens. 

El present epígraf recull les inversions en projectes realitzats per l'leVB per encorree de 
I'Ajuntament de Barcelona segons decret d'alcaldia de data 18 de juny de 2008, les quals han 
estat lIiurades a I'Ajuntament de Barcelona durant I'exercici. El moviment, net d'IVA, 
presentat ha estat el següent: 

Saldo a 1 de gener 2008 2009 

Augments 10.365.270,14 9.229.925,67 
Lliurament d'obres finalitzades 10.365.270,14 9.229.925.67 

Isaldo a 31 de desembre 

Els projectes realitzats han estat finan~ats mitjan~ant transferimcies de I'Ajuntament de 
Barcelona (veure nota 10) 

8. Periodificacíons a curt termini d'actiu corrent. 

El saldo d'aquest epígraf a 31 de desembre de 2008 i 2009, és respectivament de 
935.969,48 euros i 816.819,64 euros que es campan de despeses satisfetes per avan<;at per 
a la realització d'exposicions que han tingut Iloe i tindran en els exercicis 2009 i 2010, 
respectivament, segons el següent detall: 

I Detall 2008 

Fotografia Contemporanea 
Joan Foncuberta 
Working Documents 
Rodoreda 
Cavalcada 
Objectes vius. Vida i mort a Picasso 

Picasso. Vinyetes en el Front 
Barranquisme a Barcelona 

Souvenir 
Cartells segle XX 
Tres Dracs 

Darwin 
Expasició Afriques 
Altres 

I Total 

IImport 

7.759,00 

90.839,66 
34.073,27 

6.481,04 
45,80 

499.581,05 

14.835,00 
97.673,02 

35.025,23 
44.794,22 
57.824,62 

30.636,09 
16.371,47 

30,01 

I 935.969,48 1 
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1 Detall 2009 

Barcelona Poesia 

Escola Massana 
No Suntog 

Frederic Nauczyciel 
La Rambla 
Ocaña 
Cavalcada 
Exposició Cern 

EXP05ició Gravat Japones 
Degas 
Picasso. Vinyetes en el Front 

Jocs Fiarais 
Exposició Cerda i Barcelona 
1909, Fotografia, ciutat i conflicte 
Efectes Souvenir 
Elegancia i minimalisme 

Laboratori de Fabricació 
Gravats 
Helvética 

Darwin 
Guerra i fam a Catalunya 

1 Total 

9. Pafrimoni 

IImport 

520,00 

130,34 
36.799,92 

6.580,38 
96.300,23 
15.133,74 

106.565.11 
2.250,00 

159.268,48 
23.128,43 
3.748,54 

36.295.04 
132,484,12 

2.133,38 
11.729,57 
21.088,10 

45.662,07 
43.103,45 
9.069,93 

62.787,85 
2.040,96 

816.819,64 1 

El patrimoni va ser originat per la fusió entre l' IMBE i l' Area de cultura de l' Ajuntament 
de Barcelona, a partir de la qual es va constituir l' rCUB. 

10. Subvencions, donacions i lIe9afs rebufs. 

Els moviments registrats per els exercicis 2008 i 2009 en aquest epígraf es resumeixen tot 
seguit (nets de I'efecte impositiu): 
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Saldo inidal 
Altes Baixes 

Detall 2008 

Subvenció de capital inversions Ajuntament 

de Barcelona (Iva indos), Veure Nota 7 0,00 10.365.270,14 -10.365.270,14 

Subvenció de capital 3.465,86 - -3.465,86 

Subvenció de capital Ben Empren, SeR 281.145,03 - -
Subvenció de capital Bcn Ventures, SGECR 17.954,97 - -3.897.03 

Transferencia de capital Generalitat 89.154,47 -52.352,05 

Subvenció de capital compte partidp 
Bcn Ventures, SGECR 997.000,00 - -

I Totol 1.388.720,331 10.365.270,141-10.424.985.081 

Saldo inidal 
Altes Baixes 

Detall 2009 

Subvenció de capital in\lersions Ajuntament 
de Barcelona (Iva indos). Veure Noto 7 9.229.925,67 -9229.925,67 

Subvenció de capital - - -
Subvenció de capital Ben Empren, SCR 281.145,03 - -
Subvenció de capital Bcn Ventures, SGECR 14.057,94 - -14.057,94 

Transferencia de capital Generalitat 36.802,42 - -
Subvenció de capital compte partícip 
Ben Ventures,SGECR 997.000,00 - -

1 Totol 1.329.005,391 9.229.925,671 -9.243.983,6!j 

11. Provisions a Ilarg termini i contíngencies 

Traspasos 

-
-

-
-

-

Traspasos 

-
14.057,94 

-
-776,95 

-

Saldo final 

2008 

0,00 

0,00 

281.145.03 

14.057,94 

36.802,42 

997.000,00 

1.3 29.005,391 

Saldo final 

2009 

0,00 
-

295.202,97 
0,00 

36.025,47 

997.000,00 

13.280,991 1.328.228,441 

El moviment presentat durant els exercicis 2008 2009 per aquest epígraf es detalla a 
continuaeió: 

Saldo inicial 
Augments 
Disminucions 
Saldo final 

1 Import 20081 Import 20091 

267,999,48 294.079,54 
26,080,06 

-112.869,29 
294.079,54 181.210,25 

Les disminucions de I'exerciei 2009 eorresponen integrament a excessos de provisions. La 
dotació de I'exercici 2008 va ser en registrada amb carree a tributs, 

L' Entitat manté en I'exercici 2009 un recurs contenciós administratiu en concepte de 
reclamació patrimonial i laboral, per import de 150.417,47 euros de I'exercici 2008, del qual 
és possible una resolució en sentit desfavorable a l' ICUB, 
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12. Passius fínancers 

12.1 Categories de passius financers 

El valor en Ilibres de cadascuna de las categories de passius financers eS detalla en el 
quadre següent: 

CATEGORIA 

Debits i camptes a 

pagar 

12.2 Passius financers 

2008 

PASSIUS FINANCERS A 

CURT TERMINI 

24.966.654,05 

L' epígraf .. proveidors" presenta el següent detall: 

IDetall 

Proveidors, parts vinculades 
Consarei del Mercat de leS Flors 

Cansorci de Biblioteques de Barcelona 

Total 

Proveidors 

Total 

1 TOTAL 

13. Adminisfracions públíques. 

2009 

PASSIUS FINANCERS A 

CURT TERMINI 

23.146.390,18 

2008 2009 

- 2.679.663,14 

- 36.717,43 

0,00 2.716.380,57 

22.798.056,74 19.134.109,94 

22.798.056,74 19.134.109,94 

122.798.056,74121.850.490,511 

13.1 La composició deis comptes d'Administracions Públiques al 31 de desembre de 2008 i 
2009 és la següent: 
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SALDOS 2008 SALDOS 2009 

¡Detall Deutors Creditors Deutors Creditors 

NO CORRENT 

Passlu per impost diferit 3.888,27 3.885,94 

CORRENT 

Actius per impost corrent 604,07 

Hisenda pública 
Impost sobre el Valor Afegit, quota a tornar 1.019.951,22 1.137.970,94 

corresponent al mes de desembre 

Impost sobre lo Renda de les Persones Físiques 466.654,69 512.290,15 

corresponent a les retencions practicades durant 
el mes de desembre 

Orgonismes de la seguretat SocioL 405.895.03 426.378,66 

Cotitzadons sodals de desembre 

Altres creditsl deutes amb les Administracions públiques 1.019.951,22 872.549,72 1.137.970,94 938.668,81 

TOTALS 1.019.951,22 876.437,99 1.138.575,01 942.554 ,75 

13,2 Impost sobre el Valor Afegit 

L'ICUB esta exempt de repercutir l' Impost sobre el Valor Afegit (IVA) en el preu de les 
entrades que posa a la venda i, per tant, no es pot deduir la totalitat de l' IVA que suporta. 
L'ICUB esta acollit a la regla de la prorrata especial, que basicament consisteix en els 
següents punts; 

a) En les operacions d'adquisicions de béns i serveis destinats en la seva totalitat a la 
realització d'operacions i obtenció d'ingressos que es facturen amb IVA (és a dir, venda 
al detall d'articles i publicacions a les botigues deis museus municipals, promoció 
d'espectacles i acteS culturals per mitja de publicitat, intercanvi i esponsorització, i 
ingressos rebuts per al finan~ament d'inversions realitzades per compte de I'Ajuntament 
de Barcelona), és dedu"ible el lOO'}'o de les quotes d' IVA suportat. 

b) En les activitats museístiques i I'organització d'espectacles, per a les que hi ha una 
contraprestació tributaria o estan exempts d' IVA respectivament, no és dedu"ible l' IVA 
suportat, 
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En les adquisicions que en part eS destinen a realitzar i produir operacions que es facturen 
amb IVA, i en part a operacions que no es facturen amb IVA, les quates d' IVA suportat són 
dedu'ibles en un percentatge que en el cas de !'leUB per a I'exercici 2009 és del 92'Yo (84'Yo 
en I'exercici 2008). 
En aquest sentit cal indicar que, amb la nova redacció de la Llei de l' IVA com a conseqüencia 
de la sentencia de 6 d'octubre de 2005 del Tribunal de Justícia de las Comunidades 
Europeas, no s'han inclos en el calcul de la prorrata les subvencions rebudes. 

13.3 Impost sobre beneficis 

La conciliació de l' import net d'ingressos i despeses de !'exercici amb la base imposable de l' 
Impost sobre beneficis és la següent: 

Resultat eomptable 

Diferencies permanents 
- Altres eoneeptes 

- Impost sobre beneficis 

Diferencies temporanies 
- Provisions no dedu·'bles 
- Altres conceptes 

Compensació BI negatives 

Base imposable exercici 

Quota íntegra 

Bonificació 99% 

Quota íntegra ajustada 

Deduceions 

Quota líquida 

Retencions i pagaments 
a compte 

Quota a pagar (a tornar) 

30Yo 

Compte de perdues 

i guanys 2008 

562.541,15 

87,32 

26.080,06 

-214,35 

588.494,18 

176.548,25 25Yo 

-174.782,77 

1.765,48 

-1.765,48 
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Compte de perdues 

i g uanys 2009 

183.557,61 

1.168,99 

320,92 

12.439,29 

197.486,81 

49.371,70 

-48.877,99 

493,72 

-172,80 

320,92 

-924,99 

-604,07 
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A la data de tancament existeixen deduccions pendents d'aplicar per import de 13.895,68 
euros. 

13.4 Tributs susceptibles d'inspecció 

Segons les disposicions legals vigents les liquidacions d'impostos i de cotitzacions a la 
Seguretat Social no es poden considerar definitives fins que no han estat inspeccionades per 
les autoritats fiscals o laborals, o ha transcorregut el termini de prescripció de quatre anys. 

L'ICUB té oberts a inspecció tots els exercicis no prescrits pels tributs i cotitzacions 
socials que li són d'aplicació. En opinió deis administradors de I'Entitat no s'espera que es 
meritin passius addicionals als provisionats a 31 de desembre de 2009. 

14. Periodificacions a curt termini de passiu corrent. 

El saldo d'aquest epígraf a 31 de desembre de 2008 i 2009 es composa deis conceptes i 
imports següents: 

Ingressos anticipats: 

IDetal1 

Subvencions rebudes pendents d'aplicació: 
Ajuntament de Barcelona 
Administració General de l' Estat 
Altres 

1 Total 

15. Ingressos i despeses 

15.1 Despeses de personal. 

Import 2008 

60.000,00 
107.259,18 

13.190,00 

180.449,181 

Import 2009 

88.298,68 
154.275,00 
25.735,60 

268.309,281 

L'epígraf "despeses de personal" del deure del compte de perdues i guanys de I'exercici 
2008 i 2009 presenta la composició següent: 
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¡Detall Import 2008 Import 2009 

Sous ¡Solaris 16.949.729.04 17.650.769.12 
Indemnitzacions per raó del serveí 769.175,74 37.612,00 
Seguretat social a corree de I'empresa 4.425.017,29 4.563.774,49 
Altres des peses socials 21.379,26 28.547.13 

1 Total 22.165.301,331 22.280.702,74 1 

La plantilla mitjana de I'ICUB durant els exercicis 2008 i 2009 ha estat de 447,25 i 432,91 
treballadors respectivament, distribu'fts segons el següent detall: 

I Detall 

Nombre de Nombre de 

treballadors treballadors 

Altres cOrrees 11,5 10,42 
Funcionaris 244,67 239,33 
Laborals indefinits 61,58 58,25 
Laborals temporals 129,5 124,91 

1 Total 447,251 432,91 1 

D'altra banda, la plantilla de personal a 31/12/2008 i 31/12/2009 distribu'ida per sexes, és 
la següent: 

Direcóó 
Te cnies super iors 
Tecnics mitjos 
Tecnis administratius ¡ aux¡Hars 
Auxi liars 
Subolterns 

ITotol 

~ ______ ~2~0~08~ ______ ~1 r ______ ~20~0~9 ______ ~ 
Homes Dones. . Homes Dones 

85 
32 
35 
21 
8 

182
1 

5 
86 
58 
50 
37 
15 

1 

89 
33 
30 
31 
6 

190
1 

6 
87 
62 
46 
45 

8 

254 1 

Les des peses satisfetes per l'Entitat en concepte de retribucions altres conceptes al 
personal d'alta direcció és com segueix: 
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1 Personal 

President 

Gerent 
Personal direcció 

1 Total 

15.2 Altres despeses d' explotació. 

Presenta el següent detall: 

1 Detall 

Ar rendaments 

Drets d' autor i reproducció 
Reparacions i conservació 
S erveis prof ess ionals i nd epend ents 
Transports 

Primes d'assegurances 
Serveis bancaris i similars 
Publicitat, propaganda i relacions públiques 

Subministraments 
Despeses diveses 

1 Total 
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2008 2009 

Import Import 

99.735,61 101.735,38 
295.961,30 314.855,92 

395.696,91 1 416.591,30 1 

Import 2008 Import 2009 1 

1.079.920,40 1.548.600,45 

319.333,88 153.684,76 
1.425.841,77 1.730.252,83 

7.393.999,63 8.046.754,60 
848.118,87 596.345,84 

486.446,68 194.695,80 
29.926,16 42.876,34 

2.313.052,61 2.901.227,87 

1.999.316,43 1.752.335,75 
17.168.782,93 20.274.573,48 

33.064.739,361 37.241.347,721 
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15.3 Transferencies corrents i de capital. 

ITransferencies corrents: 

IDetall 

Consore; de l' Auditori i l' Orquestra 

Consorei del Palau de la Música Catalana 
Consorei Museu Nacional d' Art de Catalunya 

Consorei Centre de Cultura Contemporonia de Barcelona 
Consorci de Normalització Li ngüística de Barcelona 
Consorc; Museu d' Art Contemporan; de BCN 
Consorei Biblioteques de Barcelona 
Consorci Drassanes 
Consorci Mereat de les Flors / Centre de les Arts de Moviment 
Convocatoria general de subveneions 
Premis Ciutat de Barcelona 

Fundació del Gran Teatre del Liceu 
Fundaeió Joan Miró 

Fundació Antoni TOpies 
Fundaci ó Amies del Barbier Mueller 
Fundació Teatre Lliure 
Fundació Urbs i Territori Ildefons Cerda 
Institut Cerdo 

Altres transferencies corrents a families sense afany de lucre 

!Total 
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Import 2008 I Import 2009 I 
9.313.740,00 

589.624,00 
2.874.000,00 

5.344.344,00 
2.388.200,00 
4.116.793,99 

10.350.000,00 
89.093,00 

1.518.784,00 
4.447.099,00 

156.500,00 

3.744.788,00 
1.843.460,00 

500.000,00 
500.000,00 

2.627.281,00 
400.000,00 
150.175,00 

1.242.812,96 

8.768.596,00 

683.114,00 
3.082.000,00 

2.178.118,00 

4.299.130,00 
11.153.984,43 

91.766,00 

1.564.348,00 
4.527.750,00 

148.674,95 

2.961.279,80 
413.496,00 

391.400,00 
500.000,00 

2.732.372,00 

873.238,44 

I 52.196.694,951 44.369.267,6 21 
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¡Transferencies de capital: 

I Detall 

Consarei del Palau de la Músi ca Catalana 
Consarei Museu Nocional d' Art de Catolunyo 
Cansarei Museu d' Art Contemparani de BCN 
Consorei de l' Auditori i l' Orquestra 
Cansorei Centre Cultura Contemporania de BCN 
Consorei del Gran Teatre del Liceu 
Fundoeió Gran Teatre del Lieeu 
Consorei Rehabilitaeió Teatres 
Consorei Mereat de les Flors / Centre de les Arts en Moviment 
Consorei Reial Drassones i Museu Marítim 
Ateneu Boreelones 
Cercle Artístie Sant Llue 
Hangar 2an edifici 
Fundoeió Antoni Tapies 
Fundaeió Teotre Lliure 
Subveneions rehobilitaeió Soles de Música 
Fundaeió J oan Miró 
Projectes espois de creació 
Conveni Antic Teotre 
Casa Ametller 
Altres transfereneies de capital 

¡Total 

I Import 2008 I Import 2009 I 
148.053,73 133.137,73 

2.760.121,33 1.796.617,35 
803.000,00 

150.000,00 
550.000,00 

2.126.524,10 442.548.14 
226.432,43 443.911,36 
150.253,03 150.253,03 
849.525,00 2.679.663,14 

2.580.000,00 2.000.000,00 
300.000,00 
300.000,00 

170.000.00 1.000.000,00 
2.737.935,00 

400.000,00 650.918,00 
1.000.000,00 

110.000.00 
50.807,38 

100.000,00 
1.104.045,00 

311.872,38 44.748,25 

13.610.717,00112.659.649,381 

15.4 El total d'ingressos 2008 2009 per prestacions de serveis accessoris distribu"it 
presenta el següent detall: 

1 Detall 

Vendes d' ortieles a les botigues de mUSeuS 

Venda d' entrad es als museus 
Vendo d' entrades espeetaeles 

Exposieions i aetes eulturols 
Lloguer d' espois i eoneessions 

Patroeinis Publieitoris 
Serveis prestots a lo Fundoció Barcelona Culturo 
Altres 

¡Total 
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Import 2008 I Import 20091 

312.438,68 86.524,79 

5.996.186,95 6.117.304,20 
668.528,01 432.819.29 
920.466,13 324.119,21 
900.694.40 964.040,26 

1.358.413,89 763.294,08 
1.346.001,10 2.130.646,46 
659.045,91 519.805,37 

12.161.775,071 11.338.553,661 
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16. Operacions amb empreses vincu/ades 

16.1. Les operacions amb empreses vinculades realitzades durant els exercicis 2008 2009 
són les següents: 

Irlgressos 

Vendes d'octius corrents 

Vendes ¿'octius no corrents 
PrestllciollS de serveis 

Tronsferencies corrents 
Tronsferbicies de capital 

Altres ingressos d' explotoció 
Interes$o$ meritats 
Dividends 

De:speses 
Compres d' octius correllts 

Compres d' octius no corrents 
Serveis rebuts 

Tro.nsferencies corrents 
Tronsferencies de capital 

(Aprovisionaments) 

2008 

Dominants 

Ell'flreses del grup i AssocilXÍes 

Ajuntament de 
Altres 

80r(1:lono 

100.152.643,83 

10.937.830,00 

3.226,05 18.938,48 

111.093.699,88 18.938AB 

108.685,10 
433.443,23 

108.685.10 433.443,23 

--

Altres port5 vinculades 

1.544.077,Q6 

1.544.077.06 

11.868.784.00 
849525,00 

12.718.309,00 

2009 

Dominants 

Empreses del grup i Associades 

Ajuntament de 
Altres pllrts vinculooes 

Altres 
~!<el~no 

I 94.909.476,32 
9.473.765.00 

3.929,11 7.500.00 1.000.790,99 

104.387.170,43 7.500,00 1.000.790,99 

54.161,05 7.485.13 

12.718.332,43 
2.679.663,14 

54.161,05 7.485,13 15.397.995,57 

16.2. Els saldos pendents amb empreses vinculades a 31 de desembre de 2008 2009 són els 
següents: 

ACTIV NO CORRENT 
Credits a empreses 

ACTIV CORRENT 
Cliellts, emprese.s del grt.p i associodes 
Crtdits a empreses 
Altres actiusfilltmcers per dividellds 

a cobrar 

PASSIU COAA.ENT 
Prove"ldcrs empreses del grup i 
o<;sociodes 

2008 

Domirnmts 

Empreses delgrup ¡ Assoóades 

Ajuntanellt de 
Altres 

Barrelora 

21.373.451,85 41,55 

21.373.45U5 41,55 

63.034,21 98.723,53 

63.034,21 98.723.53 

Altres p<rts vinculades 

1.791.129,39 

1.791;.!~ 

0.00 

0.00 
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2009 

Domitnllts 

Empreses del grlf' i Assodades 

Ajuntament de 
Altres 

Barcelona 

20.354.977,84 41,55 

~;.354.977.84 41,55 

53.501,29 12.929,23 

53.501.29 12.929,23 

Altres parts vínculc.des 

1.160.917,55 

1.160.917,55 

2.716.380,57 

2.716. 382.2Z. 
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17. Informació sobre medí ambíent 

No es preveuen contingencies, indemnitzacions ni altres riscos de caracter mediambientals, 
en les quals pogués incórrer l'Entitat que siguin susceptibles de provisió. En aquest sentit, els 
eventual s riscos que poguessin derivar-se estan adequadament coberts amb la polissa 
d'asseguran~a de responsabilitat civil que I'Entitat té subscrita, 

1 B. Altra informació 

Les despeses d'auditoria, derivad es deis honoraris meritats durant I'exercici 2009 i 2008 
per les societats PricewaterhouseCoopers Auditores, SL i Gabinete Técnico de Auditoria y 
Consultoría, S,A. són repercutides per I'Ajuntament de Barcelona a cadascun de les entitats 
que compasen el grup municipal. 

L'Entitat ha rebut serveis d' aSSessorament de Landwell Abogados y Asesores Fiscales, 
empresa associada a PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L" per import de 19.432,73 euros, 
en I'exercici 2009 (19.344,00 euros en I'exercici 2008), 

Els membres del Consell d'Administració de l' entitat pública empresarial Institut de 
Cultura de Barcelona aproven la formulació deis comptes i la memoria d'aquesta entitat, 
corresponents a I'exercici anual acabat el 31 de desembre de I'any 2009, els quals deixen 
formalitzats mitjan~ant els 46 fulls antecedents; tots ells visats convenientment per la 
secretaria del Consell d'Administració, i acorden sotmetre'ls, juntament amb el corresponent 
informe de la seva auditoria, a la consideració del Plenari de l' Ajuntament de Barcelona per 
la seva aprovació si s'escau, 

Igualment, acorden propasar al Plenari de l' Ajuntament de Barcelona, que la suma de 
183,557,61 euros, obtinguda com a benefici de I'exercici de I'any 2009 (562.541,15 euros en 
I'exercici 2008), passi a romanent de l'Entitat, 

Barcelona, a 24 de mar~ de 2010 
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