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Gabinete Técnico 
de Auditoría y Consultoría, s.a. 

Balmes, 89-91 
08008 Barcelona 

INFORME D'AUDITORIA DE COMPTES ANUALS 

Al Consell General de Consorci El Far, Centre deIs treballs del mar per encarrec de l'Ajuntament de 
Barcelona, 

Hem auditat els comptes anuals adjunts de Consorci El Far, Centre deIs treballs del mar, que 
comprenen el balane; a 31 de desembre de 2015, el compte del resultat economico- patrimonial, l'estat 
de canvis en el patrimoni net, 1'estat de fluxos d'efectiu, 1'estat de liquidació del pressupost i la 
memoria corresponents a l' exercici anual finalitzat en aquesta data. 

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

El President de 1'entitat és responsable de la formulació deIs comptes anuals de 1'entitat d'acord amb el 
marc d'informació financera que es detalla a la nota 3.1 de la memoria adjunta i en particular d'acord 
amb els principis i criteris comptables, aixÍ mateix, és responsable del control intern que consideri 
necessari per permetre que la preparació deIs esmentats comptes anuals estiguin lliures d'incorrecció 
material. 

EIs comptes anuals a que es refereix aquest informe han estat formulats pel President de 1'entitat en 
data 11 de abril de 2016. 

Objectiu i abast del treball: Responsabilitat deIs auditors 

La nostra responsabilitat és emetre una opinió sobre si els comptes anuals adjunts expressen la imatge 
fidel, basada en el treball realitzat d'acord amb les Normes d'Auditoria del Sector Público Aquestes 
normes exigeixen que planifique m i executem 1'auditoria per tal d'obtenir una seguretat raonable, 
encara que no absoluta, que els comptes anuals estan lliures d'incorrecció material. 

Una auditoria comporta 1'aplicació de procediments per obtenir evidencia adequada i suficient sobre 
els imports i la informació recollida en els comptes anuals. EIs procediments seleccionats depenen del 
judici de 1'auditor, indos a la valoració deIs riscos d'incorrecció material en els comptes anuals . En 
efectuar aquestes valoracions del risc, l'auditor té en compte el control intern rellevant per a la 
preparació i presentació raonable per part del gestor de comptes anuals, a fi de dissenyar els 
procediments d'auditoria que siguin adequats en funció de les circumstancies, i no amb la finalitat 
d'expressar una opinió sobre 1'eficacia del control intern de 1'entitat. Una auditoria també indou 
1'avaluació de l'adequació deIs criteris comptables i de la raonabilitat de les estimacions comptables 
realitzades pel gestor, aixÍ com l'avaluació de la presentació global deIs comptes anuals. 

Considerem que 1'evidencia d'auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i adequada 
per emetre la nostra opinió d'auditoria . 
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Gabinete Técnico pwc de Auditoría y Consultoría, 8.a. 

Av. Diagonal, 640 
08017 Barcelona 

Opinió 

Balmes, 89-91 
08008 Barcelona 

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

Paragraf d'emfasi 

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

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.1. 

Sandra Deltell 

29 d'abril de 2016 
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BALANC . 
ACTIU Notes en 2015 memoria 

A) ACTIU NO CORRENT 1.409.733,34 
11. Immobilitzat material 1.409.733,34 

2. Construccions 5 143.559,13 
5. Altre immobilitzat material 5 1.266.174,21 

B) ACTIU CORRENT 144.266,64 
111. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini 65.874,68 

1. Deutors per operacions de gestió 10.1 22.263,78 
2. Altres comptes a cobrar 10.1 10.556,38 
3. Administracions públiques 10.1 33,054,52 

VI. Ajustos per periodificació 2.892,59 
VII. Efectiu i altres actius Ifquids equivalents 75.499,37 

2. Tresoreria f 75.499,37 
TOTAL 
ACTIU (A+B) 1.553.999,98 .. Les notes 1 a 30 de la memona formen part Integrant del balan<;: a 31.12.15 

Notes 
PATRIMONI NET I PASSIU en 2015 

memoria 
A) PATRIMONI NET 1.426.801,61 

11. Patrimoni generat - 1.426.801,61 
1. Resultats d'exercicis anteriors 1.443.598,02 
2. Resultat de l'exercici -16'.796,41 

C) PASSIl) CORRENT 127.198,37 
1. Prov;s;ons a clirt termini 16 18.030,70 
11. Deutes a curt termini 7.244,51 

4. Altres deutes 7.244,51 
IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini 101.923,16 

1. Creditors per operacions de gestió 11.1 , 41.585,53 
2. Alti"es comptes a pagar 36.858,12 
3. Administracions públiques 23.479,51 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 1.553.999,98 
Les notes 1 a 30 de la memóna formen part Integrant del balanc; a 31.12.2015 

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMIC PATRIMONIAL 

Notes en 2015 memoria 
2. Transferencies I subvencions rebudes 15.1 723.974,07 

a) Del exercici 723.974,07 
a.1) Subvencions rebudes per finan~ar despeses de I'exercici 22.756,15 
a.2) Transferencies 701.217,92 

3. Vendes I 'prestacions de servel 71.857,35 
b) Presta ció de serveis , 71.857,35 

6. Altres Ingressos de gestl6 ordinaria 256.622,73 
A) TOTAL INGRE550S DE GESTIÓ ORDINARIA (·1+2+3+4+5+6+7) 1.052.454,15 
8. Despeses de personal -667.521,61 

a) Sóus', salaris i assimilats 15.2.2 --515.325,56 
b) Carregues socials 15.2.2 --152.196,05 

11. Altres des peses de gesti6 ordinaria -316.743,39 
a) Subministrament i serveis exteriors 15.2.3 -305.281,77 
b) Tributs 15.2.3 -11.461,62 

12. Amortitzaci6 del immobilitzat 5 -80.451,11 
B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINARIA (8+9+10+11+12) -1.064.716,11 
l. Resultat (esta/vi o desestalvi) de /a gestió ordinaria (A+B) -12.261,96 
11. Resultat de les operaclons no financeres (1+13+14) -12.261,96 
16. Despeses financeres ~4.486,48 

b) Altres -4.486,48 
20: Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius financers disponibles per la venda 10.1 -47,97 

b) Altres -47.97 
111. Resultat de les operacions flnanceres (15+16+17+18+19+20+21) -4.534,45 
IV. Resultat (estalvl o desestalvi) net del exercici (11 + 111) -16.796,41 

les notes 1 a 30 formen part integrant del compte del resultat economic patrimonial de I'exercici 2015 

2 



d?H4 
Estat de canvis en el patrimoni net 

1. ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET 

. 
lit Ajustos Notes en l. 11. Patrimoni 

memoria Patrimoni generat per canvis 
de valor 

PATRIMONI NET Al FINAL DE l'EXERCICI 2014 1.872.231 -428.633 
AJUSTQS PER CANVIS DE CRITERIS COMPTABlES I 

, 

CORRECCIONS D'ERRORS 

PATRIMONI NET INICIAL AJUSTAT DEL EXERCICI2015 (A+B) 1.872.231 -428:633 
VARIACIONS DEL PATRIMONI NET EXERCICI2015 

1. Ingressos i despeses reconeguts en I'exercici -16.796' 
2. Operacions patrimonials amb l'entitat o entitats propietaries 

3. Altres variacions del patrimoni net 

PATRIMONI NET Al FINAL DE l'EXERCICI 2015 (C+D) 1.872.231 -445.429 

Les notes 1 a 30 de la memoria formen part integrant de I'estat total de canvis en el patrimoni net 2015 

(fi 
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IV. 
Subvencions TOTAL 

rebudes 

1.443.598 

1.443.598 

-16.796 

1.426.802 
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2. ESTAT D'INGRESSOS I DES PESES RECONEGUTS 

1. Resultat economic patrimonial 
11. Ingressos i des peses reconeguts directament en el 
patrirnoni net 

1. Irnmobilitzat 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) _ 

111. Transferencies al compte del resultat economic 
patrimonial o al valor inicial de la partida coberta 

1. Imniobllitzat no financer 
2. Actius i passius financers 
3. Cobertures comptables 

3.1 Imports transferits al compte de resultats econOmic 
patrimonial 
3.2 Imports transferits al valor inicial de la partida coberta 

4. Subvencions rebudes 
Total (1+2+3+4) 
IV. TOTAL ingressos i des peses reconeguts (1+11+111) 

Notes 
en 2015 

memoria 
-16.796,41 

0,00 

0,00 
-16.796,41 

Les notes 1 a 30 formen part integrant de I'estat d'ingressos i des peses reconeguts de /'exercici 
2015 

3~ ESTAT D'OPERACIONS AMB L'ENTITATO ENTITATS PROPIETARIES 
a) OPERACIONS PATRIMONIALS AMB L'ENTITAT O'ENTITATS PROPIETARIES 

Notes 
en 2015 

memoria 
1. Aportació patrimonial dineraria 
2. Aportació de bens i drets 
3. Assumpci6 i condonació de passius financers 
4. Altres aportacions de I'entitéit o entitats 
propietaries 
5. (.;) Devolució de bens i drets 
6. (-) Altres devolucions a I'entitat o entitats 
propietaries 

TOTAL 0,00 , 
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b) ALTRES OPERACIONS AMB L'ENTITAT o ENTITATS PROPIETARIES 
Notes 

en 2015 
memoria 

1. Ingressos i des peses reconeguts directament 
al compte del resultat economic patrimoni~1 
(1+2+3) 704.615,64 

1. Transferencies i subvencions 713.974.07 
1.1 Ingressos 713.974,07 
1.2 Despeses 

2. Prestació de serveis i venda de bens 2.103,23 
2.1 Ingres$os 5.706,36 
2.2 Despeses -3.603,13 

3. Altres -11.461,62 
3.1 Ingressos 
3.2 Despeses -11.461,62 

11. Ingressos i des peses reconeguts directament 
en el patrimoni net (1+2) 

1. Subvencions rebudes 
2. Altres 

TOTAL (1+/1) 704.615,64 

Les notes 1 a 30 de la memoria formen part integrant de I'estat d'operacions amb I'entitat o 
entitats propietaries de I'exercici 2015 . 



ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU 
Notes 

en 2015 
memoria 

1. FLUXOS D'EFEeTIU DE LES AeTIVITATS DE GESTIO 
A) eobraments: 1.411.151,75 

,1. Ingressos tributaris i urbanístics 
2. Transferencies i súbvencions rebudes 24.1 i 2 718:063,21 
3. Vendes i prestacions de serveis 24.1 i 2 693.088,54 
4. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens 
5. Interessos i dividends cobrats 
6. Altres cobraments 

B) Pagaments: 1.384.762,92 
7. Despeses de personal 24.1 i 2 690.704,95 
8. Transferencies i subvencions concedides 
9. Aprovisionaments 
10. Altres despeses de gestió 24.1 i 2 691.250,36 
11. Gestió de recursos 'recaptats per compte d'altres ens 
12. Interessos pagats 24.1 2.807,61 
13. Altres pagaments 

Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B) 26.388,83 
11. FLUXOS D'EFEeTIU DE LES AeTIVITATS D'INVERSIO 
e) Cobraments: . 

1. Venta d'inversions reals 
2. Venta d'actius financers 
3. Unitat d'activitat I 

o 4. Altres cobraments de les activitats d'inversió 
D) Pagaments: 

5. Compra d'inversions reals 
,6. Compra d'actius financers 

, 7. Unitat d'activitat 
8. Altres pagaments de les activitatsd'inversió 

Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D) 
111. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANCAMENT 

r E) Augments en el patrimoni: 
1. Cobraments per aportacions de I'entitat o entitats propietaries 

F) Pagaments a I'entitat o entitats propietaries: 
2. ,Devolució d'aportacions i repartiment de resultats a I'entitat o 
entitats propietaries 

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 aitres valors negociables ' 
7. Préstecs rebuts 

. 
8. Altres deutes 

Fluxos nets d'efectiu per activitats de financament (+E-F+G-H) 
IV. FLUXOS D'EFECTIU PENDENTS DE CLASSIFICACIO 
1) Cobraments pendents d'aplicació ,9.873,58 
J) Pagaments pendents d'aplicació 
Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (+I-J) 9.873,58 
V. EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI 
VI. INCREMENTIDISMINUCIO NETA DE L'EFECTIU I ACTIUS 
LíQUIDS EQUIVALENTS A L'EFECTIU (I+II+III+IV+V) . 36.262,41 
Efectiu i actiLis líquids equivalents a I'efectiu al inici de I'exercici 39.236,96 
Efectiu i actiús líquids equivalents a l'efectiLi al final de I'exercici 75.499,37 
Les notes 1 a 30 de la memoria formen part de I'estat de fluxos d'efectiu de I'exercici 2015 

.' 
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Consorci El Far 
PRESSUPOST DE DESPESES 2015 

Classificació 

I 
DENOMINACIÓ DElS CAPíTOlS Credits 

inicials 
Capítols 

1 DESPESES DE PERSONAL 711.234,86 

2 .. DES PESES CORRENTS EN BÉNS I 385.765,14 
SERVEIS 

3 PESPESES FINANCERES ' 13.000,00 

Total d"operacions corrents: I 1.110.000,00 I 
, 

. 

-

. 

Suma 1.110.000,00 

L- -.- ~ 

.....--- L-
--.- -¡' =--, 

Modificacions Credits totals 

711.234,86 

385.765,14 

13.000,00 

I 1 .. 110.000,00 1 

" . 
. 

1.110.000,00 

Data obtenció 01/04/2016 11:39:00AI\I, 

Pago 1 

Obligacions Pago realitzats Reintegr. de Pag. IiQuids Pendent de pago Estat 
reco[1egudes des peses d"execució 

688.154,02 675.787,23 675.787,23 12.366,79 23.080,84 

316.580,95 310.729,20 • 310.729,20 5.851,75 69.184,19 

4.486,48 4.542,48 56,00 4.486,48 8.513,52 

1.009.221,45 991 .058,91 1 56,00 1 991.002,91 1 18.218,54 1 100.778,55 

- . 

. 

-

• 

1.009.221,45 991.058,91 56,00 991.002,91 18.218,54 100.778,5~ 

-
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ConsorciEIFar 
PRESSUPOST DE DESPESES 2015 Data obtenció 15/0212016 

Pago 

Classiñcació DENOMINACló DE LES APLlCACIONS Crédits Modificacions Crédits lolals Obligacions Pago realitzals Reintegr. de Pag. líquids Penden! de pag .. Econ. Prog. Org. inicials reconegudes des peses 
13000 324 1 Retribucions Laboral fix 398.384,80 398.384.80 413.732.51 413.732.51 413.732.51 1300619 324 1 Retribucions Basiques Grumet Exit 86.248,72 86.248.72 73.993.36 73.993.36 73.993.36 1300999 324 1 Contingéncies diverses 25.602,39 25.602.39 

. 1310001 324 1 Monitoratge Programes Educatius 13.479,84 13.479.84 11.139.27 11.139.27 . 11 .139.27 1310019 324 1 Retribucions personal temporal 13.676,56 13.676.56 28.167.33 28.167.33 28.167.33 Grumet Exit 
1310020 324 1 Retr. baso laboral eventual Fem 6.097,08 6.097.08 8.925.50 8.925.50 8.925.50 Qcupació per a Joves 
1600000 324 1 Quotes seguretat social personal 129.701,90 129.701.90 . 119.892.21 110.665.35 110.665.35 9.226.86 1600020 324 I Quotes Seg. Social Fem Ocupa ció 2.056,55 2.056.55 2.504.43 2.504.43 2.504.43 per a Joves 
1600619 324 1 Quotes Seguretat social tripulació 30.987,02 30.987.02 29.528.02 26.388.09 26.388.09 3.139.93 Grumet Exit 
1620000 324 1 Formació 5.000,00 5.000.00 271 .39 271 .39 271 .39 -20800 324 1 Lloguer altre immobilitzat material 500,00 500.00 434.99 434.99 434.99 21200 324 J' Reparació, manteniment i 40.000,00 40.000.00 24.800.18 24.509.73 24.509;73 290.45 col1servació d'edificis 
21300 324 1 Reparació, manteniment i 1.000,00 1.000.00 210.84 210.84 210.84 conservaCió maquines i eines 
21600 324 I Reparació, manteniment i 5.000,00. 5.000.00 2.735.79 2.735.79 2.735.79 conseiVació equips informatics 
21900 324 j Embarcacions 45.000,00 . . 45.000.00 47.919.20 47.919.20 47.919.20 
22000 324 1 Material d'oficina i informatic no . 5.000,00 5.000,00 5.053.10 5.004,58 5.004,58 48,52 inventariable . . 
22001 324 1 Premsa, revistes, /libres i altres 3.000,00 3.000.00 3.268.10 3.268.10 3.268.10 publicacions 

I 22100 324 1 Energia eléctrica 75.000;00 75.000,00 73.210.21 73.210.21 73.210.21 
22101 324 1 Aigua 9.000,00 9.000.00 4.477.86 4.477.86 . 4.477.86 
22103 324 1 Combustibles ,i carburants 5.000,00 5.000.00 1.619.26 1.619.26 1-:619.26 
22200 324 1 Teléfons 40.000,00 40.000.0Q 39.276.91 39.185.64 39.185.64 91.27 22201 324 1 Comunicacions postals 500.00 - 500.00 268.82 228.82 228.82 40.00 22400 324 1 Primes d'assegurances d'edificis i 11 .000,00 11.000,00 11.060.96 11 .060.96 11.060.96 locals 
22401 ~24 1 Primes d'assegurances 11.000,00 11.000.00 10.845.51 10.845.51 10.845.51 d'embarcacions 

Suma 962.234,86 962.234,86 913.335,('5 900.498,72 .900.498,72 12.837,03 

6:31:411 

1 

Esta! d' execució 

-15.347.71 

12.255.36 

25.602.39 

2.;340.57 

-14.490.77 

-2.828.42 

9.809.69 

-447.88 

1.459.00 

4.728.61 

65.01 

15.199.82 

789.1 6 

2264.21 

-2.919.20 

-53.10 

-268.10 

1.789.79 

4.522.14 

3.380.74 

723.09 

231 ;18 

-60.96 

154.49 

48.899,11 



~I I i 

Consorci JEI Far 
~\c:tIl __ 

< 

PRESSUPOST DE DESPESES 2015 

Classíficació DENOMINACIÓ DE LES APLlCACrONS Crédits Modíficacíons 

Econ. Prog. Org. ínicials 

22502 324 1 Tributs de les entitats locals (IBI) 18.000,00 

2269900 324 1 Despeses diverses- 19,655,14 

2269901 324 1 Despeses diverses Programes 20.000,00 
Educatius 

2269915 324 1 Despeses diverses Grumet Exit ' 4.000,00 

2269916 324 1 Despeses diverses Formació 10.000,00 
Reglada 

2269920 324 1 Despeses diverses Fem Ocupació 10,00 
per a Joves 

22700 324 1 Neteja i higiene 45.000,00 

22701 324 1 Seguretat 4.000,00 

22791 324 1 Catering i serveis d'aules 5.000,00 

22792 324 1 Prevenció Riscos Laborals 6.500,00 

23009 324 1 Dietes personal 600,00 

23109 324 1 Locomoció 2.000,00 

31000 324 1 Interessos 10,000,90 . 
31100 324 1 Despeses d'apertura i formalització 2,000,00 

de prestecs . 
35903 324 1 Altres despeses financeres 1,000,00 

Total d'operacions corrents: 
\ 

1.110,000,00 

Suma 1-110,000,00 

~ 

-- ,---- ,---,---- - ---1 --------.------¡¡, ~ L----

Crédits totals Obligacions Pag, realitzats 
reconegudes 

18.000,00 11,491,62 1 t.461 ,62 

19,655,14 7,155,33 6,958.38 

20,000.00 12.295,13 12,171.09 

4,000.00 2,809.70 2,809,70 

10.000.00 8.577.16 8.577,16 

10,00 • 910.00 910,00 

-45.000,00 41,471,34 37.824,47 

4:000,00 3,068,77 1-655,1 2 

5,000,pO 62,02 62,02 

6,500,00 2,282,02 2282,02 

600,00 141 ,69 141,69 

2,000,00 1,164,44 1,164,44 

10,000,00 2,807,61 2,807,61 

2:000,00 744,98 744,98 

1,000,00 933,89 989,89 

1-110,000,00 1.009,221 ,45 991 ,058,91 I 

. . 

1-110,000,00 1,009,221,45 ' 991-058,91 

Data obtenció 15/0212016 

, Pago 

Reintegr- de Pag, líquíds Pendent de pag, 
des peses 

11,461 ,62 

6,958,38 196,95 

12.171,09 ' 124,04 

2,809,70 
-8.577,16 

910.00 

37,824,47 3.646,87 

1,655,12 1,413,65 

62,02 

2,282,02 . 
141,69 

1-164,44 

2,807,61 
" 

744,98 

56,00 933,89 , 

56,00 1 991,002,91 18218,54 

--

6:31:41J 

2 

Estat d'execució 

6,538,38 

12,499,81 

7,704,87 

U90,30 

1,422,84 

-900,00 

3.528,66 

931 ,23 

4,937,98 

4,217,98 

458,31 

835,56 

7,192,39 

1255,02 

66,11 

100,778,55 

56,00 991,002,91 18218,54 100-178,55 
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Consorci El Far 
PRESSUPOST D'INGRESSOS 

Classificaéió I DENO~INACIÓ DElS CAPÍTOlS 
CAPITOl '. \ 

3 TAXES, PREUS PÚBLlCS I 
AL TRES INGRES~OS 

~- ~ . 
~&l' 

2015 

Previsions inicials I Modíficacions 

91.652,58 

4 

5 
TRANSFERENCIES CORRENTS 926.147,42 

90.000,00 INGRESSOS PATRIMONIALS 

Suma 1.110.000,00 

ESTAT D'EXECUCIÓ 

Previsions 
definitives 

91.852,58 

928.147,42 

90.000,00 

1.110.000,00 

Drets nets Der/Prev 

86.138,24 1 93,78 

723.974,07 , 78,00 

242.341,84 269,27 

1.052.454,15 1 94,82 

Ingressos 
realitzats 

86.138,24 

703.737,99 

240.202,84 

1.030.079,07 

Data obtencíó 01/04/2016 11:38:51AM 

Pago 1 

Devolucions IRecaptació líquida~ec/De~ Pendent de cobr.1 Estat d'execució 
d 'ingressos 

86.138,24 1100,00 

703.737,99 1 97,20 

240.202,84 99,12 

1.030.079,07 1 97,87 

20.236,08 

2.139,00 

22.375,08 

-5.714,34 

-204.173,35 

152.341,84 

-57.545,85 
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Consorci El Far 
PRESSUPOST D'INGRESSOS 

c::::----:: ¡9~ 
2015 

ESTAT D'EXECUCIÓ 

Classificació - , DENOMINACló DE LES Previsions inicials Modificacions Previsions 
Econ. Org. APUCACIONS definitives 

34209 1 Programes Educatius 85.000,00 85.000,00 . . 36502 1 Serveis d'aules 6.000,00 6.000,00 
39920 1 Programes Educatius 

39929 1 Ingressos varis 8~2 ,58 852,58 
40000 1 AJuntarnenl Aportació Consorci 379.378,92 379.378:92 
41000 1 Projecte centre integral formo náutica 320.000,00 320.000,00. 
42102 1 A.P.B. Aportació. Consorci 180.000,00 180.000,00 
43000 1 Seguretat Social 

.' 
45090 1 Generalitat (apOrtació Consorci) 

45092 1 Generalitat Subvenció Formació 12.658,50 12.658,50 Reglada 
45093 1 Generalitat Fem Ocupació per a .10,00 10,00 Joves 
45301 1 Consorci d'Educació de Barcelona 

46100 1 Diputació de Barcelona. Aportació 36.100,00 36.100,00 Consorci 
48011 1 Fundació Navegació Oceimica 

Barcelona 
52000 1 Interessos de diposits bancarís 

54104 1. Uoguer d'espais vivers d'empreses 80.000,00 80.000,00 
54105 , 1 Lloguer d'aules 10.000,00 10.000,00 

" 

. 
• 

. , 

, 

Suma 1.110.000,00 1.110.000,00 -

f iL-. ---- - - ' - , " - ----r 
L-.:.-

---, 

Data obtenció 15/0212016 6:31:39PM 
Pago 1 

Drets nets Der/Prev Ihgressos Devolucions Recaptació Rec/Der Pendentde 

I Estat realitiats d' ingressos líquida cobro d 'execució 

71.857,35 84,54 71 .857,35 71 .857,35 100,00 -13.142,65 
1, 78,00 1,30 78,00 78,00 100,00 -5.922,00 

14.202,89 1.665,87 14.202,89 14.202,89 100,00 13.350,31 
555.678,92 146,47 539.378,92 539.378,92 97,07 16.300,00 176.300,00 

c320.000,00 
91.000,00 50,56 91 .000,00 91 .000,00 100,00 -89.000,00 

8.439,00 66,67 8.439,90 8:439,00 100,00 -4.219,50 
22.756,15 27.561,50 18.820,07 18.820,07 82,70 3.936,08 22.746,15 
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 
36.100,00 100,00 36.100,00 36.100,00 100,00 

\ 

74.472,84 93,09 73.747,84 73.747,84 99,03 725,00 -5.527,16 
167.869,00 1.678,69 166.455,00 166.455,00 99,16 1.414,00 157.869,00 

1.052.454,15 94,82 1.030.079,07 1.030.079,07 97,87 22.375,08 -57.545,85 



~ L- L-~ L.:... ~tiaI --- !!> 
Data obtenci6 10/0212016 

Pago 1 

ESTAT DE UQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 

111. RESULTAT PRESSUPOSTARI EXERCICI 2015 

CONCEPTES DRETS RECONEGUTS OBLlGACIONS AJUSTOS RESULTAT 
NETS RECONEGUDES NETES PRESSUPOSTARI 

a. Operaeions COrrents 1.052.454,15 1.009.221,45 43.232,70 

. b) Operacions de capital . 

1.Total operacions no finaneeres (a+b) 1.052.454,15 1.009.221,45 43.232,70 

e) Aetius financers . 
d) Passius finaneers 

2. Total operaeions finaneeres (c+d) 

1. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L"EXERCICI (1=1+2) 1.052.454,15 1 :009.221,45 43.232,70 

AJUSTOS 

3. Cr~dits gastats finanyats amb romanent de tresor~ria per a despeses generals .. 
4. Desviacions de finanyament negatives del exercici . 
5. Desviacions de finanyament positives del exereici 

11. TOTALAJUSTOS (11=3+4-5) 

RESULTAT PR.ESSUPOSTARI AJUSTAT (1+11) 43.232,70 

~ 



MEMORIA 

1. ORGANITZACIÓ I ACTIVITAT 

1.1.Norma de creació de I'entitat 
El Consorci EL FAR, Centre deis treballs del mar (en endavant, "el Consorci") es va constituir en data 
25/05/1993 i esta integrat per I'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de 
Barcelona i l'Autoritat Portuaria de Barcelona. 
El domicili del Consorci radicá a I'edifici del carrer Escar, 6 i 8 de la ciutat de Barcelona, i n'ocupa les 
seves dependencies. 
El Consorci es constitueix com un ens públic local de caracter associatiu que gaudeix de personalitat 
jurídica propia i de plena capacitat per al compliment de les seves finalitats. La seva duració es 
indefinida. '. , I • 

EIS Estatuts inicials delConsorci van ser aprovats pe!s organs plenaris deis diferents eris consorciats. 
El 28/01/2003 se'n va fer una modificació parcial i es van reestructurar totalment I'any 2006 (v. BOP 
núm. 26 de data 30/01/2007). El nou text va entrar en vigor en data 01/01/2007. Posteriorment, amb 
data 14/11/2007 es va fer una modificació de I'article 9 apartat 1 (v. BOP núm. 52 de data 
29/02/2008). Aquests estatuts són els que estaran en vigor a la data de I'aprovació del Compte 
General. 
El Conséll General del Consorci El Far, en sessió celebrada el 26 de novembre de 2014 va aprovar 
inicialment uns nous estatus per adaptar-los a la legislació recent, en concret, la L/ei 27/2013, de 27 
de desembre, de Raciónalització i Sostenibilitat de I'Administració Local, que entre altres coses 
preveu l'adscripci6 del ConsorCi El Far a l'Ajuntament de Barcelona, i deis articles 12, 13, 14 i 15 de 
la' secció 2a de la L/ei 15/2014, de 16 de setembre, de Racionalització del Sector Públlc i altres 
mesures de reforma administrativa, que fa referencia a la forma de' dissolució deis consorcis, la 
separació deis ens consorciats i la Iiquidació del consorcis. A més s'ha aprofitat per incloure en les 
finalitats del Consorci . l'lnstitut de Nautica de Barcelona i en treure deis organs de govern a la 
Comissió Executiva i traspassar les seves funcions al ·Consell General i a Presidencia. 

, , 

1.2. Activitat principal de I'entitat, el seu regim jurídic, económic-financer i de contractació. En 
el supósit de serveis públics gestionats de forma indirecta, s'indicar~ la forma de gestió. ' 

Les finalitats a aconseguir i els serveis a prestar pel Consorci són els següents: 
a) Promoure activitats de formació en relació a professions i oficis relacionats amb el mar. En 
particular, l'Escola de construcció, reparació i manteniment d'embarcacions i l'lnstitu.t de la Nautica. 
Vinculat a aquestes activitats formatives, es podran construir i reparar embarcacions d'esbarjo i 
pesca així com diferents elements de caracter nautic. Aquests productes, que es podran 
comercialitzar, hauran de respondre a les necessitats formatives de l'Escola, i/o tenir una funció 
social o de recuperació i conservació del patrimoni cultural marítim, i els seus beneficis, das que 
existeixin, s'hauran de reinvertir en les activitats formatives de I'Escola. Promoure i donar suport a 
iniciatives economiques i social relacionades amb les activitats marítimes. 
b) Constituir un espai transversal que aculli activitats estrictament propies; en col'laboració amb 
diferents institucions, i organitzades per altres institucions, amb el proposit de contribuir a optimitzar i 
potenciar la utilització deis recursos del país en r'elació al litoral. ' 
e) Desenvolupar activitats de projecció internacional, en particular dins I'ambit mediterrani en 
relació a temes d'ecologia, del medi ambient, de cultura marítima, i programes de coopera ció amb 
altres pa"isos, tant pel' que fa a temes culturals com de formació q economics. 
d) Promoure i contribuir al desenvolupament, progrés, difusió de la cultura marítima en general i, 
,en particular, de la del nostre país.i ciutat, afavorint restudi de la nostra hist9ria i tradicions marítimes, 
la conservació i restauració del patrimoni cultural marítim, i programes i activitats de recerca, 
docencia i difusió entorn els temes marítims, posant especial atenció en els programes dirigits a 
escolars i estudiants. 
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e) Donar sup6rt i assessorament a institucions i a particulars que promoguin iniciatives en relació 
a la formació en oficis i professions marítimes, a iniciatives economiques en relació al mar i a la 
recupera ció, coneixement i difusió del patrimoni cultural marítimo 
f) Promoure i mantenir una relació permanent, actuacions conjuntes i I'intercanvi d'experiencies 
amb les principals institucions i centres que desenvolupin activitats semblants' a la éiútat, al país i a 
nivell internacional. 
g) La utilització deis espais i serveis deis seus edificis per a activitats -en particular de caire 
marítim- d'interes ciutada, de promoció i representació, tant deis ens consorciats com de la ciutat de 
Barcelona. 
h) Totes les , que estiguin directament relacionades amb les finalitats esmentades anteriorment 
que siguin acordades pel Consell General o per la Comissió Executiva: 

El regim economic i financer s'adequa a I'establert a la normativa vigent pel sector públic de I'ambit 
local en materia pressupostaria, financera, de control i de comptabilitat. E:ls presents comptes anuals 
han estat 'elaborats d'acord amb I'Ordre HAP/1781/2013 de 20 de setembre, d'aprovació de la 
Instrucció del model normal de comptabilitat local. ' 

Addicionalment s'ha considerat la següent legislació vigent: 

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de regim local. 
- RO Llei 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de disposícions vigents en 

materia de régim locaL . 
- Oecret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal de 

Regim Local de Catalunya. ' 
- Reial , Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de man;;, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 

reguladora dé les Hisendes Locals (Llei 39/1988, de 28 de desembre). 
- . RO 500/1990, que desenvolupa la Llei 39/1988. 
- Oocuments sobre principis comptables emes os pér la Comissió de Principis i Normes 

Comptables Públiques, creada per Resolució de la Secretaria d'Estat d'Hisenda de 28 de 
desembre dé 1990. ' 

- Llei 15/2010, 5 de juliol, per la que s'estableix mesures de lIuita contra la morositat en 
operacions comercials. 

- Llei Organica 2/2012, de 27 d;abril, d'estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera . 
- Llei 27/2013, dé 27 de desembre, de racionalització i so~tenibilitat de I'administració local. 
- Llei Organica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic. 
- R.O. Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de 

Contractes del Sector públic. 

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 
I'exercici per capítols, amb indicació de la seva importancia relativa sobre el total. 

Conceptes Drets Importancia 
reconeguts relativa 

T axes i preus 86.138;24 8,18% públics , 
Transferencies 723.974,07 68,79% corrents 
IngressQs 242.341,84 23,03% patrimonials 

Total 1.052.454,14 100% 



1.4. Consideració fiscal de I'entitat a I'efecte de I'impost de societats i, si escáu, operacions 
subjectes a IVA i percentatge de prorrata. - , , 

Impost de Societats 
.En aplicació de la L/ei 27/2014, de 27 de novembre, de l'lmpost sobre Societats, l'Organisme es troba 
exempt de I'impost i no esta subjecte a retencions a compte sobre els rendinients financers que rep. 

Impost sobre el Valor Afegit (IVA) , 
El Consorci realitza quatre tipus d'activitats, I'IVA aplicable de les quals és el següent: 
• Formació reglada exempta d'IVA . 
• L/oguer d'espais amb un gravamen del 21 %; 
11 'Formació no reglada amb un grávamen del 21 % 
• Venda de Publicacions amb un gravamen del 4%. 
Ei Consorci El Far, treballa amb prorrata general que per a I'exercici 2015 ha estat inicialment 
del 67% i la final del 81%. ' 

1.5. Estructura organitzativa basica, enels seus nivells polític i administratiu. 
Els Qrg~ns de govern i de gestió dél Consorci són, amb caracter necessari, els següents: 

El Consell General, és I'organ superior de govern del Consorci, amb capacitat per adoptar 
quantes resolucions consideri escaients per al bon funcionament i assoliment del seu objecte i 
finalitats. Esta format per onze membres de les entitats consorciádes: 4 de l'Ajuntament de 
Barcelona, 3 de la Generalitat de Cataluriya, 2 de la Diputadó de Barcelona i 2 de I'Autoritat 
Portuaria de Barcelona. - , ' 
A 31 de desembre de 2015 els membres eren: de l'Ajuntament de Barcelona: Marta Carranza 
Gil-Dolz del Castellar, Josep M. Castiella i Viu, Jordi Ribas i Vilanova i Monica Mateos i 
Guerrero; de la Generalitat de Catalunya: Jordi Vilajoana i Rovira, Melciar Arcarons i Rua i 
Antoni Trasobare_s i Rodríguez; de la Diputació de Barcélona: Sonia R.ecasens i Alsina i Rafel 

" Homet i Ventayol; i de I'Autoritat Portuaria de Barcelona: Joan Colldecarrera i Ortíz i Adolf 
Romagosa i Rocamora. . , , 

, - La Presidencia. La Presidencia té atriburda la maxirila representació legal i en dirigeix el 
govern i I'administracio. Al 2015 I'ha ocupada !I·lma Sra. Maite Fandos i Paya des de 1/1/2015 
al 22/10/2015 i· la Sra. Marta Carranza Gil-Dolz del Castellar des del 22/10/2015 al 
31/12/2015. 
Les Vicepresidencies. El Consorci El Far té tres Vicepresidents que han estat: 
Del 1/1/2015 ,al 22/10/2015: Jordi Vilajoana i Rovira, Joan Roca i LLeonart, -i Joan 
Colldecarrera i Ortiz 
Del 22/10/2015 al 31/12/2015: Jordi Vilajoana i Rovira, Sonia 'Recaseris i Alsina, i Adolf 
Romagosa i Rocamora. 
La Dírecció-General, és I'organ d'administració que assumeix la direcció i la coordinació 'de 
la gestió del Consoréi. Al 2015 I'ha ocupat el Sr. An~or Serra Merckens des de 1/1/2015 al 
22/10/2015, la Sra. Marta Clari i Padrós des del 22/10/2015 al 17/12/2015 i la Sra. Pilar 
Soldevila Garcia des del al 17/12/2015 al 31/12/2015. 
La Secretaria, Joan Caparrós i Hernández, Ajuntament de Barcelona. 
La Intervenció; Susana Navarro Flores, Ajuntam.ent de Barcelona. 



J 
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1.6. Nombre mitja d'empleats durant I'exercici i a 31 de desembre, tant de funcionaris com 
de p II bid· f . t t . ersona a ora, 15 mgm per ca egones 1 genere. 

Homes Dones 
Núm. a Núm. a 
mitja 31.12.2015 mitja 31.12.2015 

Laborals 
A2 7,20 7 

C1 4,70 3 2,26 3 

C2 . 3,78 3 A,49 3 
TOTAL 8,48 6 13,95 13 

Respecte als membres deis organs de govern, la distribució per genere al final de 
I'exercici és com segueix: 

Exercici 2015 
Dones Homes 

Organs de 
Presidencia 1 
Vicepresidencies 1 2 
Membres 1 6 Consel! 
Direcció General 1 

. TOTAL 4 . 8 

1.7. Identific·ació, si escau, de I'entitat o entitats propietaries i percentatge de participació 
d'aquestes en el patrimoni de I'entitat comptable. . 
El Consorci esta constitu"it per l'Aj!..mtament de Barcelona en un 36,37%, la Generalitat de Catalunya 
en un 27,27%, I'Autoritat Portuaria de Barcelona en un 18,18% i la Diputació de Barcelona en un 
18,18% 

2. GESTIÓ INDIRECTA DE SERVEIS PÚBLlCS, CONVENIS I AL TRES FORMES DE 
COL·LABORACIÓ 

2.1. · El Consórci El Far no presta cap servei públic sota cap de les formes de gestió indirecta 
previstes a la normativa. . 

2.2. El Consorci no ha signat cap conveni de cO/'laboració (d'import significatiu) per a la realització 
de les seves ~ctivitats en I'exercici. . 

2.3. El Consorci no participa en cap activitat, la gestió del qual s'efectu"i de forma conjunta amb 
altres organitzacions. 

2.4. El Consorci no ha utilitzat cap altra forma de col'laboració públic-privada elÍ la prestació 
deis seus serveis durant I'exercici. 



3. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPrES 

3.1. Imatge fidel 
Els comptes anuals s'han obtingut deIs registres comptables .tancats a 31 de desembre de 2015, i 
es presenten d'acord amb les disposicions leg81s vigents en materia comptable, amb I'objecte de 
mostrar la imatge ' fidel del patrimoni i de la situació financera a la data esmentada, i del 
resultat económic-patrimQnial, deIs canvis en el patrimoni net, deIs fluxos d'efectiu, i del 
resultat de l'execució del pressupost de /'Entitat corresponents a /'exercici anual acabat a la 
mateixa data. 

El regim de comptabilitat és el previst en la L/ei ' reguladora de les Hisendes Locals per a les 
entitats locals i els seu$ organismes autonoms. Els comptes anuals de /'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 coniptabilitat local (endavant, la IMNCL). 

L'aplicaCió deIs principis i criteris comptables esta presidida per la consideració de la importancia 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 importancia 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 deIs resultats. Les partides o els imports la importancia relativa' deis 
quals sigui escassament significativa poden apareixer agrupats amb altres de similar naturalesa o 
funció. 

No existeixeri raons excepcionals par les quals, per assolir els objectius anteriors, no s'hagin aplicat 
disposicions legals en materia comptable. 

3.2. Comparació de la informació. . 
D'acord amb la disposició transitoria segona sobre la informació a inc/oure en els comptes anuals de 
I'exercici 2015, de l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, d'aprovació de la Instrucció del 
model normal de comptabilitat local, no es reflecteix en el balan!;, en el compte del resUltat 
economic-patrimonial ni en la résta d'estats que incorporin informació comparativa, les xifres 
relatives a /'exercici o exercicis anteriors. 

. -
A aquest respecte, la nota 29 d'aquesta memoria descriu els aspectes derivats de la transició a la 
nova normativa .comptable. ~ 

4. NORMES DE RECONEIXEMENT I VALORACIÓ 

4.1. Immobilitzat material. 
Criteris d'activació 
Són actius tangibles, mobles i imniobles que: 
a) Posseeix l'Entitat per al seu ús en la producció o subministrament de béns i serveis o per 
als seus propis Pfopósits administratius. . . 
b) S'espera que tinguin una vida útil major a un any. 

Valoració inicial 
Les inversions en béns de I'immobilitzat material es valoren al seu cost. Aixo 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. 
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Els terrenys i els edificis són actius independents i es comptabilitzen en tots els casos de forma 
diferenciada. 
Els béns aflorats com a conseqüencia de la realització d'un inventari físic són registrats pel seu 
valor raonable si no ha estat possible obtenir evidencia del seu cost original. En aquest últim cas, 
juntament amb el seu cost es registra I'amortització acumulada que s'estimá s'ha produ'lt fins al 
moment del registre. ' 
Els béns rebuts en adscripció o cessió per un termini igualo, superior a la vida econ6mica del bé es 
registren pel seU valor raonable a la data de formalització de I'adscripció o cessió. 

Capitalització de des peses financeres 
No s'incorporen despesas financeres en el cost dais béns de I'immobilitzat material. 

Valora ció posterior 
Amb caracter general, elselements de I'immobilitzat materiales valoren al seu cost, més els 
desemborsaments posteriors, menys I'amortització acumulada i ,les correccions valoratives per 
deteriora ment. 

Els actius subjectes a amortització se sotmeten a revisió sempre que al'gun succés o canvi en les 
circumstancies pot implicar que el valor comptable no sigui recuperable. Les correccions valoratives 
per deteriorament es practiquen quán I'import recuperable de I'actiu (valor raonable) és inferior al 
seu valor net d'amortitzacions, i que succeeix, generalment, per: deteriorament físic sobrevingut, 
obsolesqencia accelerada o disminució del rendiment esperat inicialment. Els actius que han sofert ' 
una perdua per deteriorament se sotmeten a revisions regulars per si s'haguessin produ'lt reversioris 
de la perdua. 

Els costos d'ampliació, modernització o millora s'incorporen a I'actiu com á major valor del bé quan 
suposen un augment de la seva capacitat, productivitat o allargament de la seva vida útil. 

Els costos de grans reparacions, inspeccions o' restauracions importants s'activen i s'amortitzen 
durant la vida útil d'aquestes. 

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

En cas que la propietat o ús d'un terreny exigeixi el desmantellament j rehabilitació de 
I'emplayament, aquests costos s'activen i s'amortitzen en el període que es prevegi obtenir 
reridiments econ61i1ics o potencial de s~rvéi del terreny. 

Amortització 
Els elements que .integren I'immobilitzat material, amb, excepció deis terrenys, són seran objecte 
d'amortització' sistematica pel metodé lineal en funció de la vida útil estimada' de cadascun d'ells . 
Per defecte, la base ambrtitzable de cada elemenf coincideix amb ,el seu valor comptable, donat que 
es consideren nuls els valors residuals. El procés d'amortització s'inicia en e'l moment de la posada 
en funcibnament del bé, essent els anys de vida útil estimats els següents: 



• Els coeficients aplicats en el calcul de les amortitzacions són els resultants de les següents 
vides útils: 
COMPTE DESCRIPCIÓ ANYS AMORT. 
2110 Construccions 13 
'2140 fnstal'lacions Tecniques 13 
2150 Instal'lacions Complexes EspécialitzadesJ 13 
2151 Fons Documental . No Amort. 
2160 Mobiliari 13 
2162 Equips Audiovisual 10 
2170 Equips Tractament d'lnformació 5 
2180 Embarcacions 50 
2189 Embarcacions (Far Barcelona) 50 
2190 Motiles Embarcacions ' 13 

4.2. Immobilitzat en curs i Avanc;aments rebuts de l'Ajuntament de Barcelona. 
A 31 de desembre de 2015, el Consorei El Far no té immobilitzat en curs ni avanyaments rebuts de 
l'Ajuntament de Barcelona. . 

4.3. Inversions immobiliaries. 
A 31 de desembre 'de 2015, el Consorci El Far no té inversions immobiliaries. 

4.4. Immobilitzat intangible. 
Criteris d'activació 
Es tracta de béns intangibles i 'drets susceptibles de valoració económica de caracter no monetari i 
sense aparenya física que complint les característiques de permanencia en el temps i utilització en 
la producció de béns i serveis, o constituint una font de recursos de I'entitat, són identificables. És a 
dir: ' 

a) Són separables i susceptibles de ser alienats, cedits, arrendats, intercanviats o lliurats per 'a la 
seva explotació. 
b) Sorgeixen dedrets contractuals o d'altres drets legals, amb independencia que aquests ' 
drets siguin transferibles o separabies d'altres drets 'O obligacions. 

Valoració inicial 
Les inversions en béns de I'immobilitzat intangible es valoren al seu cost. Aixó és el "preu 
d'adquisieió", ine/osos 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 aquel/s que han estat resultat de treballs propis. 

Els béns rebuts en adscripció o cessió gratu'lta per un període inferior a la seva vida económica es 
registren com a intangible pel valor raonable del seu dret d'ús. 

Valoració posterior . 
Amb caracter general, es valoren al seu cost, més els desemborsaments posteriors, menys 
I'amortització acumulada i les correcciQns valoratives per deteriorament. 
Les correccions valoratives per deteriorament es practiquen quan I'import recuperable de I'áctiu és 
inferior al seu valor net d'amortitzacions, i que succeeix, generalment, per obsolescencia accelera-
da, o disminució del rendiment esperat inicialment. 
Els costos d'ampliació, modernització o mil/ora s'incorporen a I'actiu com a major valor del bé quan 
suposen un augment de la seva capacitat, productivitat o al/argament de la seva vida útil. 

Amortització ' 
. Els elements que integren I'immóbilitzat intangible seran objecte d'amortització sistematica pel 
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métode lineal en funció de la vida útil estimada de cadascun d'ells. Per defecte j 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 seva posada en servei, essent els anys 
de vida útil estimats els següents: 

COMPTE 
. 2030 

2060 
2190 

4.5. Arrendaments. 

DESCRIPCIÓ 
Patents i marques 
Aplicacions informatiques 
Altre hllmobilitzat immaterial 

ANYSAMORT. 
5 
5 
5 

A 31 de desempre de 2015, el Consorci El Far no té arrendaments financers. 
, 

4.6. Permutes. 
L'entitat no sol realitzar operadons de permuta en el curs normal de les seves activitats. En fot cas, 
quan aquestes es produeixen, la seva valoració i registre comptable s'ajusta a I'~stablert a I'apartat 
4.d) de la norma de reconeixement i valoració de I'lmmobilitzat material de la IMNCL. 

4.7. Actius i passius financers 
Els actius i passius financers deriven deis 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) pe!" I'altra. 
La seva classificació, valoració i comptabilització es realitza, basicament, segons la finalitat per la 
qual es mantenen o s'han emés. 

a) Actius financers 
Són actius firiancers 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 condiGÍons potencialment favorables per I'entitat. 

En tot cas, l'Entitat contracta instruments financers que deriven en actius financers que garanteixen 
els principis de seguretat i liquiditat, que regeixen en I'ámbit públic. 

I J E/s actius financers es classifiquen, a efectes ,de la seva valoració, en: 

. 1 
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Credits i partides a cobrar 
Inclouen: 

• Els crédits per operacions derivades de I'activitat habi,tual. 
• Altres actius financers que generen fluxos d'efectiu d'import determinat i respecte deis quals 
s'espera recuperar tot el desemborsament, excepte per motius imputables al deteriorament crediticio 

Coma norma general, els crédits 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 interés contractual. La mateixa valoració es realitza amb els de venciment a lIarg termini quan 
I'efecte d'actualitzar els fluxós no és significatiu. En cas contrari, es valoren pel seu valor raonable i 
posteriorment a cost amortitzat, reconeixent els interessos nieritatsen fwnció del seu tipus d'interés 
efectiu com a ingressos de I'exercici. 

En tot cas, les fiances i dipósits constitu"its es valoren sempre per I'import lliural. 

Reconeixement 
El reconeixement comptable deis actius financers es reafitza a la data establertá en el contracte o 
acord a partir de la qual I'entitat adquireix el drel. Com a norma general, els costos de les 
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transaccions s'imputen al resultat de I'exercici, excepte quan la seva magnitud aconsella incorporar-
los en el valor de I'actiu financer. 

Deteriorament 
En el cas deis credits i altres partides a cobrar, alménys al tancament de I'exercici, s'efectuen les 
revis ions oportunes per detectar la necessitat de practicar' correccions valoratives per deteriorament 
de valor, en cas d'evidencia objectiva qué no es cobraran els imports comptabilitzats en la seva 
integritat, així com la conveniencia 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 perdues i guanys. 

Els criteris per a calcular I'import deis drets de dubtós cobrament són: 
Antiguitat % respecte al provisió venciment 
1999-2011 100% 

2012 100% 
2013 100% 

100% 
2014 
2015 5%* 

(*Només de capítols 3 i 5) 

Baixa d'actius financers . 
Es' registra la baixa' d'un actiu financer o d'una part del mateix quan ha expirat o s'han transmes els 
drets sobre els fluxos d'efectiu que genera i els riscos i avantatges inherent~ a la seva propietat de 
forma substancial. . 

b) Passius financers 
Els passius finan,cers es classifiquen, a efectes de la seva valoraciój en: 

Passius financers a cost amortitzat , 
Inclouen els: 

• Débits i partides apagar per operacions derivades de I'activitat habitual. 
• Alttes débits i partides a pagar. 

Com a norma general, els debits i les partides a pagar amb venciment a curt termini sense interés 
contractual es valoren, tant en el moment def reconeixement inicial com posteriorment, pel seu valor 

. nominal. La mateixa valoració es realitza amb els de vericiment a IIarg termini i els préstecs rebuts a 
IIarg termini amb interessos subvencionats quan I'efecte global de no actUalitzar els fluxos no és 
significatiu. En cas que sigui significatiu, es valoren inicialm'ent pel valor actual deis fluxos d'efectiu a 
pagar, sobre una taxa equivalent a I'aplicable als pagaments ajornats i, posteriorment, a cost 
amortitzat, reconeixent els interessos meritats en , funció del seu tipus d'intetes efectiu com a 
ingressos de ,'exercicí. 

En tot cas, les fiances i els 'dipósits rebuts es valoren sempre per I'import rebut. 

Reconeixement 
El reconeixement comptable deis passius financers es realitza a la data establerta en el contracte o 
acord a partir de la qual I'entitat contrau I'obligació. En les operacions de tresoreria formalitzades amb 
pólissa de crédit, les obligacions es contrauen amb la recepció de les successives disponibilitats de 
fons. 

j. 
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Baixa de passius financers 
Com a norma general, es registra la baixa d'un passiu financer o d'una part del mate ix quan 
I'obligació contreta s'ha complert o cancel·lat. En cas de produir-se una diferencia entre el valor 
comptable i la contraprestació lIiurada, es reconeixera en el resultat de I'exercici que tingui lIoc. 

4.8. 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 
Transferencies i subvencions rebudes 
(Veure nota 4.'14.) 

, . 

Com a norma, general, els ingressos es registren pel valor raonable de la contraprestació i 
representen els imports a cobrar pels béns lIiurats i els serveis prestats en el curs ordinari de les 
activitats de l'Entitat, dedu'ides les devolucions, les rebaixes, els descomptes i l'lmpost sobre el 
Valor Afegit, si escau. " . 

L'Entitat reconeix els ingressos quan I'import d'aquests es pot valorar amb fiabilitat; és probable que 
els beneficis económics 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 ihgressos per vendes són registrats quan: l'Entitat ha transferit al comprador els riscos i els 
avantatges derivats de la propietat deis béns, amb independencia de la propietat; no conserva per 
a si cáp implicació en la gestió corrent deis béns venuts, ni reté el control efe,ctiu sobre ells; i les 
despeses associades amb la transacció poden ser mesurades ámb fiabilitat. 

Els ingressos per a la prestació de serveis es rsconeixen quan el resultat de la transacció pot ser 
estimat amb fiabilitat, consideran! el grau d'avang o realització de la prestació a la data deis 
comptes anuals, o de forma lineal quan el servei ss'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. 

Pressupostariament, els ingressós i des peses s'incorporen a la liquidació pressupostaria en el 
moment en que es produeix I'acte administratiu de réconeixement deis respectius drets. 

b) Despeses _ 
Transferencies i subvencions atorgades i altres des peses de gestió ordinaries. 
(Veure nota 4.14.) 

Les despeses de personal es reconeixen en el compte del resultaten el moment que merita 
I'obligació, amb independenCia del moment en que es produeixi el corrent monetari quese'n deriva. 

4.9. Provisions i contingencies. 
Es reconeix una provisió quan I'entitat té una obligació present (legal, contractual o implícita) resultat 
d'un succés passai que, probablement; implicaráel lliuramént d'uns recursos que es poden estimar 
de forma fiable. ' . 

Les provisions es troben vaJorades pel valor actual d.els desemborsaments que s'espera que seran 
necessaris per liquidar I'obligació, actualitzats a una taxa de descompte equivalent al tipus de deute 
públic per un venciment analeg. 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 I'efecte financer no és significatiu, no es descompten. 

Al tancament de I'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 procede ix a la 
seva reversió amb contrapartida al corresponent compte d'ingrés de I'exercici. . 

Per a la quantificació de les provisions, es recorre a informes interns i, si escau, d'experts externs, i a 
I'experiencia de ,'entitat en successos similars, que permetin establir la base de les estimacions de 
cadascun deis . desenlla90s possibles, així com del seu efecte financer. 

4;10. Transferencies i subvencions. 

Transferencies i subvencions rebudes 
Les subvencions que tinguin caracter 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 sistematica i racional ·de forma correlacionada amb les des peses 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 cobrara. 

Les activitats desenvolupades per I'entitat corresponen, fonamentalment, a la prestació de serveis 
públics en I'ambit competencial de l'Ajuntament dé Barcelona. 

Les subveneions de caracter monetari es valoren pel valor raonable de I'import concedit referit al 
moment del seu reconeixement. 

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

Transferencies i subvencions atorgades 
A 31 de desembre de 2015 el Consorci El Far no ha atorgat cap transferencia ni subvenció. 

4.11 Activitats conjuntes 
A 31 de desembre el Consorci no ha realitzat cap activitat conjunta en I'exercici. 

4.12. Actius en estat de venda 
A 31 de desembre el Consorci no té actius en estat de venda. 
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5. IMMOBILlTZAT MATERIAL 
5.1 Moviment de I'exercici 

Partida Saldo a 
1.1.2015 

Construccions 181.121,62 

• Cost 638.434,56 
• Amortització 457.312,94 

acumulada 

• Correccions del valor 

Altre immobilitzat 1.309.062,83 
material 

• Cost 2.183.196,45 
• Amortització 874.133,62 

acumulada 

• Correccions del valor 

TOTAL 1,490.184,45 

(+) (+) (--:) (-) (+/....:.) (-) Dótació per (+) Augment 
Entrades Traspassos Sortides Traspassos Deterioraments amortitzacions revaloracions 

37.562,49 

37.562,49 

.' 

- '42.888,62 

42.888,62 . 

. . 
80.451,11 

.5.2. Descripció de I'immobilitzat material. 
Els principals elements que formen l'immobÚitzat material SÓI1 construccions, instal'lacions tecniques, fons documental, maquinaria, 
mobiliari, equips audiovisuals, equips per a processos d'informació, embarcacions i motllos. 

Els criteris d'amortització de I'immobilitzat material són els descrits a la nota 4 en I'apartat corresponent. 
TOTALfVlENT AMORTITZAT 31/12/15 I 
CONSTRUCCIONS 213.598,56 I 

AL TRE IMMOBILlTAT MATERIAL 476.253,33 
TOTAL 689.851,89 

6. PA:rRIMONI PÚBLlC DEL SOL 
A 31 de desembre de 2015 e.1 Consorci El Far no te patrimoni públic de ~ol. 

7. INVERSIONS IMMOBILlÁRIES 
A 31 de desembre de 2015 el Consorci El Far no ten inversions immóbiliaries. 

Saldo a 
31.12.2015 

143.559,13 
638.434,56 
491.875,43 

1.266~ 114,21-

2.183.196,45 
917.022,24 . 

1.409.733,34 
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8. IMMOBILlTZAT INTANGIBLE 

8.1 Moviment de l'exerciCi 

> Partida Saldo a (+) 
1.1.2015 Entrades 

I 

Propietat Industrial -
• Cost 1.618,53 
• Amortització 1.618,53 

acumulada .. 
• Correccions del valor 

Aplicacions -
informatiques 

• Cost 17.176,17 
• Amortització 17.176,17 

acumulada 
; 

• Correccions del valor 

Altre immobilitzat -
immaterial 

• Cost 8.795,97 
. 

• Amortització 8.795,97 
acumulada 

• Correccions del valor 

TOTAL -

L- iL- L- L-

(+) (-) (-) (+/-) (-) Dotació per (+) Augment Saldo a 
Traspassos Sortides Traspassos Deterioraments amortitzacions revaloracions 31.12.2015 

-. 1.618,53 
1.618,53 

, 
. 

-
17.176,17 
17.176,17 

. , 

. 
-

. 8.795,97 
8.795,97 

. 

-
-

--,--
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8.2. Descripció de I'immobilitzat intangible. 
El metode de valoració de I'immobilitzat intangible és el de cost, és a dir, de preu d'adquisició 
o cost de producció, incrementat posteriorment pels desemborsaments posteriors, :si escau, i 
ajustat per I'amortització acumulada i la correcció valorativa per deteriorament que pertoqui. 

Els principals elemehts que formen I'immobilitzat intangible són patents i marqués; p~ojectes i 
aplicacions informatiques. . 

Els criteris d'amortització de I'immobilitzat intangible són els descrits a la nota 4 en J'apartat 
corresponent. . 

8.3. Informació de I'exercici. 

TOTALMENT AMORTITZAT 31/12/15 
PROPIETAT INDUSTRIAL 1.618,53 
APLlCACIONS INFORMATIQUES 17.176,17 
AL TRE IMMOBILlTZAT IMMATERIAL . 8.795,97 
TOTAL 27.590,67 

8.4. Circumstimcies que afecten la titularitat de I'immobilitzat intangible. 
A 31 de desembre de 2015 el Consorci El Far no hi ha cap circumstancia que afecti la 
tituiaritat de I'imrriobilitzat intangible. . . 

9. ARRENDAMENTS FINANCERS I AL TRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR 
A 31 de desembre de 2015 el Consorci El Far no t~ ni arrendaments financersni altres 
operacions de naturalesa similar. 

10. ACTIUS FINANCERS 
10.1.lnformació relacionada amb el balan~. 
a) Estat resum de la conciliació entre la classificació deis actius financers del balany i 
les categories establertes en la norma de reconeixement i valora ció 8a d'Actius 
financers: 

A 31 de desembre de 2015; el Consorci no té registrades' operacions d'aquest tipus. 

El saldo deis credits ¡jer operaciolls derivades de I'activitat habitual a lIarg i curt termini 
(crédits comercials) no es troben ' inclosos en la taula. Aquests- es registren pel seu 
valor nominal i quan, d'acord amb la norma de registre i valoració deis actius financers, 
la seva apiicació no és possible, pel tnetode del cost amortiti:at. 

Entre els credits per operacions derivades de I'acti\titat habitual destaca el saldo de 
I'epígraf Deutors varis que engloba els següents conceptes: 

Deutors vafis 
Generalitat de Catalunya 
Ajuntament de Barcelona 
Resta de deutors 
Total epígraf Deutors varis. 

Exercici 
2015 

15.121,97 
21.040,33 
29.712,38 
65.874,68 

A 31 de desembre de 2015 el Consorci El Far no ha reclassificat durant I'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". 

7c.. 



c) El valor comptable deis actius I/iurats en garantia per categories és el següent: 
A 31 de desembre de 2015 el Consorci El Far no ha I/iurat actius financers en 
garantia". 

d) No s'ha produ'it cap moviment en I'exercici de les correccions de valor per 
deteriorament de les diferents·c1asses d'aCtius financers. 

Respecte als Deutors i altres comptes a cobrar, el moviment de les correccions per 
deteriorament durant I'exercici -per aplicació deis criteris i coeficients descrits a la nota 
4- ha estat el següent: 

Saldo a 
1/01/2015 

Deutors i altres comptes 38.526,59 

Disminució de 
valor per _ 

deteriorament 
creditici de 
I'exercici 

47,97 

Reversió del 
deteriorament 

creditici en 
I'exercici 

Saldo a 
31/12/2015 

38.574,56 

10.2. Informació relacionada amb el compte del resultat económic-patrimonial. 
a) Els resultats nets obtinguts en I'exercici de les diferents c~tegories d'actius 

financ'ers han estat: 

Credits i partides a cobrar 
Inversions mantingudes fins al venciment -
Actius financers a valor raonable amb canvis 
Inversions en entitats dél grup, multigrup i 
associades 
Actius financers disponibles per a la venda 
TOTAL 

Resultats 
nets 

1 ;052.454, 15 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

1.052.454,15 

b) Els ingressos financers calculats per I'aplicació del metode ,del tipus d'interes 
efectiu i que han estat registrats en el compte del resultat han estat de 0,00 euros. 

\ . 
10.3. Informació sobre els riscos de tipus de canvi i de ti pus d'intere.s .. 

a) Riscos de tipus de canvL ' 
A 31 de desembre de 2015 el Consorci El Far no té inversions en moneda diferent de 
I'euro i, per tant, no té riscos d'aquest tipus. 

b) Riscos de tipus d'interes. 
A 31 de desembre de 2015 el Consorci El Far no disposa d'actius financers valorats a 
cost amortitzat. 

10.,4. Altra informació. 

Entitat Número compte Saldo Tipus compte 
Caixabank 21000932130200030801 3.042,22 Compte corrent 
Caixabank 21000932180200050124 6.000,00 Comme corrent 
Caixabank 21000932170200034619 2.000,00 Compte corrent bestreta 
BBVA 01826035420200150354 15.658,87 Compte corrent beslreta 
BBVA , 01826035450101521404 49.283,36 Com¡::>tepólissa creqit 
Total 75.499,37 

. El període mitja de cobrament de I'exercici 2015 ha estat de -3,75 dies, donat que molt$ 
deis ingressos es cobren per anticipat. . 
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11. PASSIUS FINANCERS 

11.1 Informació relacionada amb el balanc;. 
a) El Consorci El Far no tenia deutes a cost amortitzat al tancament de I'exerciei 
2015. 

Respecte als deutes a cost amortitzat cal assenyalar que els comptes a pagar per 
operaeions hal;>ituals a lIarg i curt termini (deutes comercials) es registren pel seu valor 
nominal i quan, d'aeord amb la norma de registre i valoració deis passius financers, la 
seva aplicació no és possible, pel metode del cost amortitzat. 

Entre els comptes a pagar per operacions habituals destaca el saldo de I'epígraf que 
engloba els següents conceptes: 

Seguretat Social 
Netexpres 
Resta 

Total epígraf creditors 

Exercici 
2015 
12.366,79 
3.646,87 
2.204,88 

18.218,54 

b) El Consorci El Far no tenia deutes a valor raonable al tancament de I'exercici 
2015. 

b) De les dades descrites en le~ taules anteriors resulta el següent resum per 
categories: 

11.2. Les Iínies de credit que l'Entitat té contractades a 31 de desembre. 
El Con . El F t' t t d . r d . d't sorel ar e con rac a a una po Issa e ere 1: 

Identificació Límit Oisposat Disponible. Comissió s/nó 
concedit disposat 

BBVA 200.000,00 0,00 200.000,00 0,025% trimestral 
Total 200.000,00 0,00 200.000,00 

11.3~ Informació sobre els riscos de tipus de canvi i de tipus d'interes. 
a) Riscos de tipus de c a nvi 

El Consorci no té deutes d'import significatiu en rt:J0neda diferent de I'euro i, per 
tant, no té riscos d'aquest tipus. 

b) Riscos de tipus d'interes , 
El Consorci El Far no te passius finaneers v~:lIorats a eost amortitzat, motiu pel qual no 
té riscos d'aquesta natura·lesa. 

11AAvals o aUres garanties concedides 
a) Avals eoneedits 
A 31 de desembre de 2015 el Consorci El Far no te avals eoneedits. 

b) Avals exeeutats 
A 31 de desembre de 2015 el Consorei El Far no·te avals exeeutats. 

e) Avals reintegrats 
A 31 de desembre de 2015 el Consorei El Far no te avals reintegrats 

11.5. Altra informaeió. 

Morositat 
Informaeió sobre el període mitja de pagament a prove'idors. Disposieió addieional tercera. 
Deure d'informaeió de la L1ei 15/2010, de 5 de juliol. 



2015 

Dies 

,Període mig de pagament a proveYdors 19 

Rati de les operacions pagad-es 14,33 

Rati de les operacions pendents de pagament 1,46 

-' 
Import (euros) 

Total pagaments realitzats 323_502,49 

Total pagaments pendents 6.515,84 

12. COBERTURES COMPTABLES 

A 31 de desembre de 2015 el Consorci El Far no ha realitzat cap cobertura comptable. 

13. ÁCTIUS CONSTRu'iTS O ADQUIRITS PER A AL TRES ENTITATS I AL TRES 
EXISTENCIES 

A 31 de desembre de 2015 el Cons9rci El Far no te operacions d'aquest tipus. 

14. MONEDA ESTRANGERA 

A 31 de desembre de 2015 el Consorci El Far no té cap element d'actiu o passiu denominat en 
moneda diferent de I'euro. 

15. TRANSFERENCIES, SUBVENCIONS I AL TRES INGRESSOS I DESPESES 

15.1. Ingressos. 
15.1.1. Transferenciés i subvencions rebudes 
El detall deis imports registrats en I'exercici en concepte de transferencies i subvencions 
rebudes es_detallen a continuació: 

Les transferencies i subvencions descrites compleixen els requisits de reconeixement i 
valora ció descrits a la nota 4.14. 

Partida 
Ajuntament de 
Barcelona 
Diputació de 
Barcelona 

Port de Barcelona 

Servei d'Ocupació de 
Catalunya -
Consorci d'Educació 
de Barcelona 
Departament 
d'Ensenyament 

Descripció 

Aportació Consorci 2015 

Aportadó Consorci 2015 

Aportació Consorci 2015 

Fem Ocupa ció per a Joves 

Grumet Exit 

Cicle Formatiu de Grau Miija 2014-2015 

Total transferencies i subvencions rebudes 

Exercici 2015 

555 .. 678,92 

36.100,00 

91.000,00 

22.756,15 

10.000,00 

8.439,00 

723.974,07 

I 
j .. 
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15.1.2. Vendes i prestacions de serveis 
Els ingressos obtinguts per vendes i prestacions de serveis es detallen a continuació 
classificats en funció deis béns i/o serveis comercialitzats: 

Partida . Descripció Exercici 2015 

Programes Educatius Activitats escolars i ciutadanes 71.857,35 

Lloguer d'espais Aules Institut Nautica Barcelona 167.869.,00 

Lloguer de despatxós Centre d'empreses Consorci El Far 74.472,84 

, Altres Sortides vaixell, bonificació SS, ... 14.280,89 
Total vendes i prestacions de serveis 328.480,08 

15.1.3. Altres ingressos 
A 31 de desembre de 2015 el Consorci El Far no té cap operació d'aquest tipus. 

15.2. Despeses. 

15.2.1. Transferencies i subvencions concedides 
El Consorci no te operacions d'aq~est tipus. 

15.2.2. Despeses de personal ' 
Les des peses de personal de I'exercici es detallen a continuc¡ció: 

Sous i salaris 
Indemnitzacions 

sous salaris i assimilats 
Cotitzacions socials de I'ocupador 
Aportacions a sistemes complementaris de 
pensions 
Altres despeses socials (Foprmació) 
Prestacions socials 
Variadó de la Provisió premis anys de servei 

Carregues socials 
DEsPEsEs DE PERSONAL 

Exercici 2015 

515.325,56 

515.325,56 
151.924,66 

271,39 

152.196,05 
667.521,61 

En I'exercici 2012, d'acord amb el Reial Decret LleL 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a 
garantir I'estabilitat pressupbstaria i de foment de la competitivitat, els treballadors de I'Entltat 
no han cobrat la paga extraordinaria de desembre. L'imporV retingut per aquest concepte ha 
ascendit a 18.030,70 euros. . 

El nombre mitja de treballadors en I'exercici 2015 i a 31 de desembre s'ha detallat a la nota 1.7 
d'aquesta memoria. . 

L'evolució de la plantilla de personal déls últims exercicis ha. estat marcada per les me:' sures 
de contenció de la despesa i limitació de la contractació de personal establertes a la normativa. 

15.2.3. Altres despeses de gestió ordinaria 

Exercici 2015 

Subministraments i serveis exteriors 305.281,77 
Tributs 11.461,62 

, DES PESES DE GEsTIÓ ORDINARIA 316.743,39 
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16. PROVISIONS I CONTINGENCIES 

16.1. El detall del moviment de les provisions reconegudes en el passiu del balang, tant a 
curt eom a lIarg termini, durant I'exercici ha estat el següent: 

(+) Augments 

Saldo a 1.01.2015 (+) Dotacions per (-) Disminucions Saldo a 

Epígraf actualitzacions 31.12.2015 
* 

lIarg Curt lIarg Curt lIarg Curt lIarg Curt Llarg Curt 
termini termini termini termini termirii termini termini termini termini termini 

Paga 2012 36.257,11 18.226,41 18.030,70 
TOTAL I 36.257',11 18.226,41 18.030,70 

Aquest epígraf inclou per import de 36.257,11 euros la quantia de la paga extraordinaria de 
desembre del exercici 2012 qúe s'hagués tingut d'abonar al personal de I'entitat abans de 
finalitzar I'exercici 2012, pero que va estar suprimida per I'article 2.1 del Reial Decret Llei 
20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir I'estabilitat pressupostaria i de foment de la 
competitivitat. L'article 2.4 d'aquesta disposició preveu que "les quantitats derivades de la 
supressió de la paga extraordinaria i de les pagues addicionals de cómplement 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'asseguranga 
col , lectiva que incloguinla cobertura de la contingencia de jubilació, amb subjecció al que 

, estaQleix la Llei Orgimica 2/2012, d'Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera i en els 
termes i amb I'abast que es determ'ini en les corresponents lIeis de pressupostos". 

En conseqüencia, ates que és un passiu exigible cert, I'import esmentat va estar carregat a 
I'epígraf "Despeses de personal" del deure del compte de perdues i guanys de I'exercici 2012, 
amb abonamenf a I'epígraf "Provisions a lIarg termini" del passiu del batang de I'exercici. 

La Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de I'Estat per I'any 2015 a la 
disposició addicional dotzena apartat ú.1 estableix que cad~ Administració Pública, en el seu 
ambit, podra aprovar I'abonament de quantitats en concepte de recuperaciÓ de la paga 
extraordinaria i de les pagues addicionals de complement específic o pagues addicionals 
equiyalents: Durant el 2015 el Consorei El Far ha realitzat la devolució de 50,27% segons 
decret d'alcaldia S1/A/2015-3590. Resta pendent d'abonar al 2016 18.030,70 euros 
corresponent al 49,73 % restant. ' 

La Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat per I'any 2016 a la 
disposició addicional dotzena apartat ú.1 estableix que cada Administració Pública, en el seu 
ambit, podra aprovar I'abonament de quantitats en concepte de recuperació de la paga 
extraordinaria i de les pagues addicionals de complement específico o pagues addicionals 

. equivalents. Amb Decret d'Alcáldia de 17 de desembre de 2015, s'autoritza a les entitats a 
abonar dins I'exercici 2016 la quantia restant de la paga extraordinaria de deseníbre de 
I'exercici 2012. . 

16.2. Els passius que tenen la consideració de contingents per a l'Entitat es relacionen a 
continuació: I 

A 31 de desembre de 2015 el Consorci El Far no té cap operació d'aquest tipus. 

16:3. Els actius que tenen la consideració .de contingents per a l'Entitat es relacionen a 
continuació: ' 

A 31 de desembre de 2015 el Consorci El Far no té cap operació d'aquest tipus. 

17.INFORMACIÓ SOBRE EL MEOI AMBIENT 

17.1. Les obligacions reconegudes en I'exercici amb carrec a cada grup de programes 
de la política de despesa 17 de Medi ambient han estat: 

31 
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A 31 de desembre de 2015 el Consorci El Far no té cap operació d'aquest tipus . . 
17.2. L'import deis beneficis fiscals per raons mediambientals que afecten els tributs propis 
ha estat de 0,00 euros en I'exei'rcici. · 

18~ ACTIUS EN ESTAT DE VENDA 

A 31 de desembre de 2015 el Conso~ci El Far nó té cap operació d'aquest tipus. 

19. PR~SENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÓMIC-
PATRIMONIAL 

En el Consorci El Far no aplica. 

20. OPERACIONS PER ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS PER COMPTE D'ALTRES 
ENS PÚBLlCS 

A 31 de desembre de 2015 el Consorci El Far no té cap operació d'aquest tipus . 

21. OPERACIONS NO PRESSUPOSTÁRIES DE TRESORERIA 

A continuació s'informa sobre les operacions no 'pressqpostaries de, tresoreria que 
comprenen aquelles 6peracions realitzades durant l'exerciCi que han donat lIoc al naixement 
o extinció de: . , 

• Deutors i creditors que, d'acord amb la normativa vigent per a I'Entitat, no s'hagin 
d'imputar al seu pressupost, ni en el moment del seu(naixement lii en el del seu 
venciment. 

• Partides representatives de cobraments i pagaments pendents d'aplicació definitiva, 
tant per operacions pressupostaries com no pressupostaries. 

'. 
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Consorci El Far 

1.- DEUTORS 

CONCEPTE 

10001 

10020 

10040 

10041 

10042 

1Ó050 

\Qtch4 . 

DESCRIPCIÓ 

DIPOSITS CONSTITU"iTS 

PAGAMENTS DUPLlCATS.O EXCESIUS 

HISENDA PUBLICA DEUTORA PER I.VA 

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÁRIES DE TRESORERIA 
EXERCICI: 2015 

SALDO 1 DE· MODIFICACIONS CARRECS 
GENER SALDO INICIAL . REALlTZA TS EN 

EXERCICI 

1.944,63 

44.889,52 11.029,38 
HP DEUDOR IVA (A CANCELAR EN PROpERA LlQUID.) 

DEUTORS PER I.VA 5.543,80 54.562,65 
BESTRETES I PRESTEGS CONCEDITS 390,59 

10051 . PROVISIONS I BESTRETES CONCEDIDES A 1.029,40 
PROVEIDORS 

, . 
10052 BESTRETES I PRESTECS CONCEDITS AL PERSONAL 419,06 54.3j6,10 
10058 IVA SUPORTAT DIFERIT REGIM CRITERI DE CAIXA 

(REC) . 
10900 ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS 110,04 

90001 HISENDA PUBLICA IVA SUPORTAT 42.727,65 

~ 

, 

-
TOTAL 54.327,04 162.635,78 

i . , ,--.-, - '"-'--T . o --r ". -: ---r. --t. _ __. • ___ __ ____ __ 

---, ~ - - - -- --- - -- --- --- ---~ ---

TOTAL DEUTORS 

1.944,63 

55.918,90 

60.106,45 

390,59 

1.029,40 

54.735,16 

110,04 

42.727,65 

216.962,82 

Data obtenció 17/02/2016 
Pago 

ABONAMENTS DEUTORS 
REALlTZATS EN PENDENTS DE 

EXERCICI COBRAMENTA 
31 DE 

1.944,63 

22.864,38 33.054,52 

54.524,73 5.581,72 

390,59 

1.029,40 

53.235,16 1.500,00 

110,04 

42.727,65 

. 

173.351 ,92 43.610,90 
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Consorci El Far 

OP~RACIONS NO PRESSUpos~ARIES DE TRESORERIA 

~ -t:.. 

2.- CREDITORS 

CONCEPTE DESCRIPCIÓ 

20001 I.R.P.F. RETENCIÓ TRABALL PERSONAL 

20030 QUOTES A LA SEG. SOCo 

20040 HICENDA PUBLICA CREDITORA PER I.VA 

20049 CREDITORS POR I.VA 

20060 RETENCIONS JUDICIALS D'HABERS 

20069 AL TRES RETENCIONS 

20140 DIPOSITS DE DIVERSOS 

20405 OPERo TRESORERIA (PÓLlSSA "LA CAIXA") 

20407 OPER.TRESORERIA (PÓLlSSA CAM CTA. 13191 ant: 
1,1023) 

20408 OPER.TRESORERIA (PÓLlSSA BBVA 05701) 

, 20409 OPER:TRESORERIA (PÓLlSSA SBVA 507Q.42) 

20500 AL TRES CREDITORS NO PRESSUPOST ARIS 

20501 ALTRES CRED.N.P. (RESTES FRA.PROV.PEND.PAG) 

20502 ALTR~S CRED.N.P. (SUBV. PEND. DE REG.) 

20508 A COMPTE RESERVES PROGRAMES EDUCATIUS. 

20511 A COMPTE RESERVES ESPAIS 

91001 HISENDA PUBLICA (VA REPERCUTIT 

TOTAL 
-

EXERCICI: 2015 

SALDO 1 DE MODIFICACIONS ABONAMENTS 
GENER SAI,.DO INICIAL REALlTZA TS EN 

EXERCICI 

19.057,47 63.679,06 

2.749,58 32:-499,49 

. 22.864,38 

·1.256,97 37.230,23 

, 

12.013,22 - 5.032,00 

.. 

. 

3.250,00 

25.970,56 

54.562,65 

64.297,80 215.867,81 

TOTAL CREDITORS 

82.736,53 

35.249,07 

22.864,38 

38.487,20 

17.045,22 

3.250,00 

25.970,56 

54.562,65 

280.165,61 

Data obtenció 24/02/2016 
Pago 

CARRECS CREDITORS PDTS. 
REALlTZA TS EN DE PAGAMENT A 31 

EXERCICI DE DESEMBRE 

62.105,44 20.631,09 

32.400,65 2.848,42 

. 22.864,38 

37.473,22 1.013,98 , 

11 .754,00 5.291,22 

3.250,00 , 

25.970,56 

54.'562,65 

224.410,34 55.755,27 



Consorci El Far 

OPEBACIONS NO PRESSUPOSTÁRIES DE TRESORERIA · 

I.....,..J 
~ 

3.- APLlCAC. PENDENTS D'APLlCACIÓ.INGRESSOS. 

CONCEPTE OESCRIPCIÓ 

30001 ING. EN CAIXA PENDENTS O'APLlCACIÓ 

30002 ING. EN COMPTES OPERATIUS PENDENTS 
D'APLlCACIÓ 

30008 ING. PENOENTS D'APLCIACIÓ RESERVES PROG. 
. EDUCATIUS 

30009 pendents de aplicacio 

30011 INGRESSOS PENDENTS D'APLlCACIÓ D'ESPAIS 

.. 

-

. 
, 

TOTAL 

L-
-, 

EXERCICI: 2015 

COBRAMENTS MODIFICACIONS COBRAMENTS TOTAL 
PDTS.O"APLlCACIÓ SALDO INICIAL REALlTZATS EN COBRAMENTS PDTS. 

A 1 DE GENER EXERCICI APLlCACIÓ 

0.78 701.50 702,28 -
4.464,66 53.201,60 57.666,26 

1.969,68 1.969,68 

. 
. 

" 

"" 

. 
6.435,12 53.903,10 60.338,22 

-

Data obtenció 24/02/2016 
Pago 1 

COBRAMENTS COBRAMENTS POTS. 
APLlCATS EN O"APLlCACIÓ A 31 DE 

EXERCICI DESEMBRE 

701 ,67 0,61 

· 49.762,97 7.903,29 

1.969,68 

. 

50.464,64 9.873,58 
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Consorci El Far 

4.- APLlCACJONS PENDENTS D'APLlCACJÓ. PAGAM. 

CONCEPTE DESCRIPCIÓ 

40001 PAGAMENTS PENDENTS D'APLlCAR 

40002 PAGAMENTS P.A. DE NOMINES 

42000 PROVISIONS DE FONS PER BCF PENDENTS DE . J . 

42001 PROVISIONS DE FaNS PER BCF PRESIDENCIA 
PENDENTS DE J 

42002 PROVISIONS DE FONS PER BCF FAR 
BARCEL.ONA PENDENTS DE J . 42003 PROVISIONS DE FONS PER BCF 
CIBERTARGETA PENDENTS DE J 

, 

. 

. . . 

, 

. 
TOTAL 

. ~ \1 , 

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÁRIES DE TRESORERIA 

EXERCICI: 2015 

PAGAMENTS 
PDTS. APLlCACIÓ MODIFICACIONS PAGAMENTS TOTAL PAGAMENTS 

A 1 DE GENER SALDO INICIAL REALlTZATS EN PDTS. APLlCACIÓ 
I:VI:Cf'If'1 

19.935,04 19.935,04 

1.449,65 1.449,65 , 

. 
-

, 

. 
• 

21.384,69 21.384,69 

Data obtenció 24/02/2016 
Pago 

PAGAMENTS PDTS. 
PAGAMENTS D'APLlCACIÓ A 31 DE 
APLlCATS EN DESEMBRE 

EXERCICI 

. 
19.935,04 

. 

1.449,65 

-

. 

21.384,69 



22; CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ 

A continuació es detallen els imports agregats de les contractacions administratives 
realitzades en I'exereiei en funeió del seu proeediment d'adjudieació. 

Procediment obert Procedlment restringit Procedlment negociat 

Tipus de Mult Diflleg 
I Adjúdicaci iplic, Únic Multiplic. Únic Amb Sen se compet contracte Crite criteri Total Criteris criteri Total publicitat publicitat Total it/u ó directa 

rls 
)'obres 

Total 

)e 
118.853,06 118.853,06 lbministraments 

'atrimonials 
>e gestió de 
lrveis públics f 
le serveis 186.266,27 186.266,27 
le concessió 
Jbra pública 
le col ' laboració 
Itre el sector 
Iblic i privat 
'e caracter 
Iministratiu 
pecial 
Itres 
>TAL ' 305.119,33 305.119,33 

. , 
23. VALORS REBUTS EN DIPOSIT 

A 31 de desembre de 2015 el Consorei El Far no té cap operaeió d'aquést tipus. 

24. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÁRIA 

24.1. Exereiei eorrent. 

1) Pressupost de des peses 
a) Modifieacions deeredit 
A 31 ' de desembre de 2015 el Consorci El Far no ha realitzat eap modificaeió de. 
crédit. 

b) Romanents de credit 

31 

, 

j 

J 
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ROMANENTS DE CREDIT 

APLlC. 

EXERCICI CORRENT 

PRESSUPOST DE DESPESES 

PRESSUPOST ÁRIA 
.DESCRlPCIÓ ROMANENTS COMPROMESOS 

~ 
\\ 

20151 

20151 

20151 

20151 

20151 

20151 

20151 

20151 

20151 

20151 

20151 

20151 

20151 

20151 

20151 

20151 

20151 

20151 

20151 

20151 

20151 

20151 

20151 

20151 

20151 

20151 

20151 

20151 

20151 

324 

324 

324 

324 

324 

324 

324 

324 

324 

324 

324 

324 

324 

324 
' 324 

324 

324 

324 

324 

324 

324 

324 

324 

'324 
324 

324 

324 

324 

324 

13000 

1300619 

1300999 

1310001 

1310019 

1310020 

1600000 

1600020 

1600619 

1620000 

20800 

21200 

21300 

21600 

21900 

22000 

22001 

22100 

22101 

22103 

22200 

22201 

22400 

22401 

22502 

226990q 

. 2269901 

4169915 
2269916 

• INCORPORABLES NO INCORPORABLES 
Retribucions Laboral fix 

Retribucions Basiques Grumet Exit 

Contingéncies diverses 

Monitoratge Programes Educatius 

Retribucions personal temporal Grumet Exit 

Retr. bas. laboral eventual Fem Ocupació per a Joves 

Quotes seguretat social personal 

Quotes Seg. Social Fem Ocupació per a Joves \ 

Quotes Seguretat social tripulació Grumet Exit 

Formació 

L/oguer altre immobilitzat material 

Reparació, manteniment i conservació d'edificis 

Reparació, manteniment i conservació maquines i eines 

Reparació, manteniment i conserva ció equips informatics . 
Embarcacions , 

-
Material d'oficina i informatic no inventariable , 

Premsa, revistes, /libres i altres publicacions 

Energia eléctrica . 

Aigua 

Combustibles i carbí.Jrants .. 
Teléfons 

Comunicacions postal~ , , 
Primes d'asseguran~es d'edificis i locals 

Primes d'assegurances d'embarcacions 

Tributs de les entitats locals (IBI) -
Despeses diverses " 

Despeses diverses Programes Educatius 

Despeses dive(Ses Grumet Exit 

Despeses diverses Formació Reglada 

Data obtenció 02/03/20Hl 

Pag: 

EXERCICI 2015 . 
ROMNENTS NO COMPROMESOS ' 

INCORPORABLES NO INCORPORABLES 

-15.347,71 

12.255,36 

25.602,39 

2.340,57 

-14.490,77 . 
-2.828,42 

. 9.809,69 

. -447,88 

1.459,00 

4.728,61 

65,01 . 15.199,82 

789,16 

2.264,21 

-2.919,20 

-53,10 

-268,10 

1.789,79 

4.522;14 

3.380,74 

723,09 

231,18 . 
-60,96 
154,49 

6.538,38 

12.499,81 

7.704,87 

1.190,39 

1.422,84 
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ROMANENTs DE CREDIT, 

APLlC. DESCRIPCIÓ 
PRESSUPOSTÁRIA . 

20151 324 2269920 Despeses diverses Fem OCt.¡pació per a Joves 

20151 324 22700 Neteja i higiene 

20151 324 22701 Seguretat 

20151 324 22791 catering i serveis d'aules 

20151 324 22792 Prevenció Riscos Laborals 

20151 324 23009 Dietes personal 

20151 324 23109 Locomoció , 
20151 - 324 31000 Interessos 

20151 324 31100 Despeses d'apertura i formalització de préstecs 

20151 324 359Q3 A1tres des peses financeres 

TOTAL 
- - - - -

~ 

-

(. 

EXERCICI CORRENT 

PREssUPOsT DE DES PESES 

'. 

ROMANENTS COMPROMESOS 

INCORPORABLES NO INCORPORABLES 

. 

- -- -- - - -~-- ---

L- !L-.; L-
---,;:--:- ---, ------,--- ----_. - -- --, -- ----. 

Data obten ció 02/03/2016 

Pago 2 

EXERCICI 2015 

ROMNENTS NO COMPROMESOS 
~ 

INCORPORABLES NO INCORPORABLES 

-900,00 

3.528,66 

931,23 . 
4.937,98 

4.217,98 

458,31 

835,56 . 
7.192,39 

1.255,02 

66,11 

100.778.55 
- - - - - - -

--'-~ 
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Consorci El Far 

RECAPTACIÓ NETA 
APLlCACIÓ 

PRESSUPOSTARIA DESCRIPCIÓ 

1.34209 Programes Educatius 

1.36502 Serveis d'aules , 

1.39920 Programes Educatius 

1.39929 lrigressos varis 

1.40000 Ajuntament Aportació Consorci 

1.41000 Projecte centre integral formo nautica 

1.42102 A.P.B. Aportació Consorci 

1.43000 Seguretat Social 

1.45090 Generalitat (aportació Consorci) 

1.45092 Generalitat Subvenció Formació Reglada 

1.45093 Generalitat Fem Ocupació per a Joves 

1.45301 . Consorci d'Educació de Barcelona 

1.46100 Diputació .de Barcelona. Aportació Consorci 

1.48011 Fundació Navegació Oceanica Barcelona 

1.52000 Interessos de dipósits bancaris 

1.54104 L10guer d'espais vivers d'empreses 

1.54105 L10guer d'aules 

TOTAL 

-t: ....... 

11 

PRESSUPOST O' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT 
PROCÉS DE GESTIÓ 

RECAPTACIÓ TOTAL 
DEVOLUCIONS D¿INGRÉS 

71.857,35 

78,00 

- 14.202,89 

539.378,92 

91.000,00 

8.439,00 

18.820,07 

10.000,00 
., 36.100,00 , 

73.747,84 

166.455,00 

1.030.079,07 

Data obtenció 17/02/2016 
Pago 1 

EXERCICI 2015 

RECAPTACIÓ NETA 

71:857,35 
,. 

. 78,00 

14.202,89 

539.378,92 

91.000,00 

8.439,00 

18.820,07 

10.000,00 

36.100,00 

73.747,84 

166.455,00 

1.030.079,07 



c) Creditors per operacions pendents d'aplicar al Pressupost. 
A 31 de desembre de 2015 el Consorci El Far no té operacions de despesa 
pendents d'aplicar al pressupost 

2) Pressupost d'ingressos 
a) Procés de gestió , 

a.1) Drets anul·lats: A 31 de desembre de 2015 el Consorci El Far no ha anul·lat 
cap dret. . 

a.2) Drets cancel·lats': A 31 de desembre de 201'5 el Consorci El Far no ha 
cancel·lat cap dr~t. 

aj) Recaudació neta 

"-

.db 

·1 

I 

·1 

.J 

. J 

J 
J 
I 
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Consorci El Far 

[ ~. --' 

DEVOLUCIONS D¿INGRESSOS 
~ 

APLlC. 
PRESSUPOST. 

DESCRIPCIÓ 

1.34209 Programes Edueatius 

1.36502 Serveis d'aules 

1.39920 Programes Educatius 

1.39929 Ingressos varis 

1.40000 Ajuntament Aportació Consorei 

1.41000 Projeete centre integral formo nautica 

1.421Q2 A.P.B. Aportació Consorei 

1.43000, Segur~tat Social 

1.45090 Generalitat (aportació Consorei) 

1.45092 Generalitat Subveneió Formació 
Reglada 

1.45093 Generalitat Fem Oeupaeió per a Jovas 

1.45301 Consorei d'Educaeió de Barcelona 

1.46100 Diputació de Bareélona. Aportació 
Consorei 

1.48011 Fundaeió Navegació Oeeanica 
Barcelona 

1.52000 Interessos de dipósits bancaris 
I 

1.54104 Lloguer d'espais vivers d'empreses 

1.54105 Lloguer craules 

TOTAL 

PENDENT DE 
PAGAMENT A 1 

DE GENER 

11,70 

11,70 

PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT 
PROCÉS DE GESTIÓ 

MODIFICACIONS A RECONEGUDES TOTAL 
LA SALUTACIÓ A L¿EXERCICI DEVOLUCIONS 

PRESCRIPCIONS INICIAL I RECONEGUDES 

11,70 

. . 

-. 

, 

11,70 

Data obtenció 17/0212016 
Pago 1 

EXERCICI 2015 
PAGAD ES A PENDENTDE 
L¿EXERCICI PAGAMENT A 31 

DE DESEMBRE 

11,70' 

11,70 



e) Compromisos d'ingrés: A 31 de desembre de 2015 el Consorei El F~r no té 
compromisos d'ingrés. 

24.2. Exereieis taneats. 

1) Pressupost de despeses. Obligaeions de pressupostos taneats. 

L 
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¡ 
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I 
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Consorci El Far 

Aplic; 
Pressupostaria 

Descripció 

2001 .324.3591 AL TRES DESPESES 
FINANCERES 

2014.1.324.1600000 - Quotes seguretat social personal 

2014.1.324.1600020 Quotes Seg. Social Fem 
Ocupació per a Joves 

2014.1.324.1600619 Quotes $eguretat social tripulació 
Grumet Exit 

2014.1.324.1620000 Formació 

2014.1.324.21900 Embarcacions . 
. . 

2014.1.324.22000 Mate.rial d'oficina i informatic no 
inventariable 

2014.1.324.22001 Premsa, revistes, lIibres i altres 
publicacions 

2014.1.324.22103 Combustibles i carburants 

2014.1.324.22201 Comunicacions postals 

2014.1.324.2269900 Despeses diverses 

2014.1.324.2269901 Despeses diverses Programes 
Educatius 

201 4.1.324.2269916 Despeses diverses Formació 
Reglada 

201 4.1.324.2269920 Despeses diverses Fem Ocupació 
per a Joves 

2014.1.324.22700 Neteja i higiene 

2014.1.324.22701 Seguretat 

-.t:--
-...t::::: 

EXERCICIS TANCATS 
OBLlGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS 

Obligacions pendents Modificacions saldo TotalObligácions 
de pagament a 1 dé inicial i anul-lacions 

Gener 

1.953,29 1.953;29 

10.661,43 10.661,43 

. 964,42 . 964,42 

2.391,87 2.391,87 

900,00 900,00 . . 
249,76 249,76 

' . 634,45 634,45 

375,18 375,18 

1.784,65 1.784,65 

26,74 26,74 

889,85 889,85 

102,38 102,38 

143,93 143,93 

390,00 390,00 . 
3.799,51 3.799,51 

1.204,66 1.204,66 

Prescripcions 

. 

\ 

Data obtenció 17/0212016 
pag.1 

EXERCICI 2015 

Pagaments realitzats Obligacions pendents 
de pagament a 31 de 

Desembre 

1.953,29 

10.661,43 

964,42 

. 2.391,87 

900,00 
. 

249,76 

634,45 

375,18 

1.784,65 

26,74 

889,85 

102,38 

143,93 

390,00 

3.799,51 

1.204,66 
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Consorci El Far 

Aplic. 
Pressupostaria 

2014.1.324.22792 

--~ 

L . 

<~ 

Descripció 

Prevenció Riscos Labórals 

EXERCICIS TANCATS 
OBLlGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS 

Obligacions pendents Modificacions saldo TotalObligacions 
de pagament a 1 de inicial i anuHacions 

Gener 

195.00 - 195,00 

26.667,12 26.667,12 

--~ ----

Data obtenció 17/0212016 
Pago 2 

EXERCICI 2015 

Prescripcions ~ Pagaments 'realitzats Obligacions pendents I 

- de pagament a 31 de 
Desembre 

195,00 

24.713,83 1.953,29 



I 
Aplicacló 

2) Drets a cobrar de pressupostos tancats 
a) Drets pendents de cobrament totals 

, 

Drets 
pendents de Modiflcacio Drets Drets Drets pendents 

Descripcló ns saldo cancel·la R~captació . de cobrament a 

I 
pressupostaria cobrament a inicial anuHats ts 31 de desembre 

34000 

1. 34002 

134006 
36000 
36001 

136002 
36501 
36502 

136902 
136903 
139906 

139920 
1 

(39921 
!39929 

1'45092 . 

¡lso., 
r5511 

145513 

6
5519 

¡-4100 
154104 

.t54 105 

1 

J 

. j 

J 

J 
1 

1 de gener 

Serveis Viv~r 75,98 empreses 
Serveis Programes 117,75 Educatius 

Serveis Lloguér aules 4.344,83 
Vendes llibreria-biblio. 213,67 

l' 
Vendes servei edició 1.380,55 
Cessió espais CEM 11,60 
Vendes maquines 181,08 
Serveis aules 1.504,55 33,55 
Cessió espais viver 185,63 
Cessió espais au/es 3.292,21 0,01 
Consums 0,01 
Programes Educatius 402,20 388,60 
Patrocinadors 3.000,00 
/ngressos varis 2.548,39 
Generalitat Formació 
Reglada 4.219,50 4.219,50 
Genera/itat Fem 
Ocupació per a Joves 10.105,72 10.105;72 
Genera/itat Taller ' 
Ocupació 3.292,87 
Genera/itat cursos 
ocupaciona/s 4.400,53 
Genera/itat Beachmed 0,33 0,05 
Lloguer espais viver 1.084,53 
Lloguer espais viver 8.659,05 306,58 
Lloguer au/es 5.73029 1.234,00 

Total 54.751 ,27 16.288,01 

a) Drets anul'lats: A 31 de desembre de 2015 el Consorci El Far no ha anul'lateap 
dret d'exercicis tancats 

b) Drets cancel'lats: A 31 de desembre de 2015 el Consorci El Far no ha cancel'lat 
cap dret d'exercieis taneats 

3) Variació de resultcits pressupostaris d'exereicis anteriors; 
A 31 de des~mbre de 2015 el Consorci El Far no té eap variació de resultats 
pressupostaris d'exercicis anteriors. 

24.3. Exercicis posteriors. 
1) Compron;¡isos de despesa amb carree a pressupostos d'exercicis posteriors. 

A 31 de desembre de 2015 el Consorci El Far no té compromisos de despesa amb 
carrec a pressupostos d'exereieis posteriors. 

2) Compromisos d'ingrés amb carrec a pressupostos d'exercicis posterior. 
Consorci d'Educació de Barcelona 
Promoure i impartir el programa Grumet Exit: aportació al Consorci El Far per a 
I'exereici 2016 de 10.000,00 euros. 

75,98 

117,75 

4.344,83 
213,67 

1.380,55 
11,60 

181,08 
1.471 ,00 

185,63 
3.292,20 

0,01 
13,60 

3.000,00 
2.548,39 

0,00 

0,00 

3.292,87 

4.400,53 
0,28 

1.084,53 
8.352,47 
4.49629 

38.463,26 



Consorci d'Educació de Barcelona 
Contracte de lIoguer espais de l'lnstitut de Nautica de Barcelona per a I'exercici 2016 de 
320.000,00 euros, 

Servei d'Ocupació de Catalunya 
Programa "Fem Ocupació per a JQves" una part deis 88.000,00 euros correspon al 
2015.\ 

24.4. Execúció de prpJectes de despesa. 
A 31 de desembre de 2015 ~I Cansarci El Far no té en execució cap projecte de 
despesa. 

24.5. Despeses amb finanºament afectat. 
A 31 de desembr~ de 2015 el Consarci El Far no té desviacions de finanºament. 

24.6. Románent de tresoreria. 
Components 2015 

1. (+) Fons líquids 75.499,37 

2. (+) Drets pendents de cobrament . 104.449,24 

(+) del Pressupost corrent 22.375,08 

(+) de Pressuposts tancats 3~A63,26 

(+) d'operacions no 
43.610,90 pressupostaries 

í 

3. (-) Obligacions pel"]dents de pagament 75.927,10 

(+) del Pressupost corrent 18.218,54 

(+) de Pressuposts tancats 1.953,29 

(+) d'operacions no 55.755,27 pressupostaries· 

(+) Partides pendents d'aplicació -9.873,58 
(-) cobraments realitzats 9.873,58 pendents d'aplicació definitiva 
(+) pagaments realitzats pendénts 

d'aplicació definitiva 

1. Romanent de tresoreria total 94.147,93 (1+2-3+4) 
, 

11. Saldos de cobrament dubtós 38.574,56 

111. Excés de financ;arilent afectat 

IV. Romanent de tresoreria per a 55.573,37 despeses generals (1-11-111) 

En relació amb els Sal,dos de dubtós cobrament, en la nota 4 d'aquesta memoria es descriu el 
métode d'estimació i els criteris establerts per l'Entitat per a la determinació de .la s'eva quantia, 
i en I'apartat d) de la nota 10.1 ,els 'imports obtinguts per aplicació d'aquests criteris. 
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25.INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS 

a) Indicadors financers i patrimonials 

1) UQUIDITAT IMMEDIATA: Reflecteix el percentatge de deutes pressupostaris no 
pressupostaris que es poden atendre amb la liquiditat immediatament disponible. 

, ' Fans Iíquids = O 59 . 
Passiu corrent ' 

Fons líquids: efectiu i altres actius líquids equivalents. 
2) UQUIDITAT A CURT TERMINI: Reflecteix la capacitat que te I'entitat per atendre a curt 

termini les seves obliga,cions pendents de pagame¡;Jt. 
Fans Ifquids+Drets pendents de cobra~ent = 1",03 

, Passlu corrent 
3) UQUIDITAT GENERAL: Reflecteix en quina mesura tots els elements patrimonials que 

componen I'actiu corrent cobreixen el passiu corrent. 
Actiu corrent = 1 13 
Passiu corrent ' 

4) ENDEUTAMENT PER HABITANT: En les entitats territorials i els seus organismes 
autonoms, aquest índex distribueix el deute total de I'entitat entre el nombre d'habitants. 

Passiu corrent+Passiu no corrent N " r 
Nombre dlhabitants = O ap Ica 

5) ENDEUTAMENT: Representa la relació entre la totalitat del passiu exigible (corrent i no 
corrent) respecte al patrimoni net més el passiu total de I'entitat. 

Passiu cO'rrent+Passlu no corrent = O 08 
, Passlu corrent+ Passiu no corrent+Patrimoni net ' 

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

Passiu corrent ------ = no aplica 
Passiu 11 0 corrent 

7) FLUX DE CAIXA: Reflecteix en quina mesura els flLJxos nets de gestió de caixa 
cobreixen' el passiu de I'entitat. 

Passiu no corrent Passiu corrent 
r:"1 d ' , + 1 d" = 4,82 r uxos nets e gestio F uxos nets e gestlO 

Fluxos nets de gestió: Import deis "Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió" de 
I'estat de fluxos d'efectiu. 

8), PERíODE MIT JA DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS: Reflecteix el nombre 
de dies que per terme mitja I'entitat triga a pagar als seus creditors comercials derivats, 
en general, de I'execució deis capítols 2 i 6 del pressupost. " 
Aquest indicador s'ha d'obtenir aplicant les regles establertes per calcular 'el "període 
mitja de pagament" als efectes del subministrament d'informació sobre el compliment 
deis terminis de pagame'nt de les ent¡tats locals. S'ha de calcular un únic indicador 
referi! a tot f'exercici i al conjunt deis deutes inclosos en el seu calcul. 

¿(Nombre d.e dJes perrode pagament x il1!Port pagalllent = 14 33 
¿ Import pagament . ' 

9) PERíODE MIT JA DE COBRAMENT: Reflecteix el nombre de díes que per terme mitja 
I'entitat triga a cobrar els seus ingressos, és a dir, a recaptar els seus drets reconeguts 
derivats de I'execució deis capítols 1 a 3 i 5, exclosos d'aquest últim capítol els 
íngressos que derivin d'operacions financeres. 
. ¿(Nombre de dies per(ode cobrament x lmport cobrament = 4 68 

¿ Import cobrament ' 
Cada entitat comptable ha de calcular el període mitja de cobramént respecte deis 
recursos deis quals sigui titular; tret quanl'entitat sigui titular de recursos gestionats per 
un altre ens públic i no disposi d'informació sobre la totalitat de les operacíons 
efectuades per I'ens gestor. En aquest cas, I'indicador a elaborar per I'entitat titular s'há 
de referir exclusivament als recursos no gestionats per un altre ens públic, i I'ens gestor, 
a més de I'indicador referit als recursos de la seva titLilaritat, ha d'elaborar I'indicador 
referit als recursos que gestiona a compte d'altres ens públics. ' 

10) RAllOS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÓMIC PATRIMONIAL. 
, Per a I'elaboració de les ratios següents s'han de tenir en compte les equivaléncies amb 

els corresponents epígrafs del compte del resultateconomic patrimonial de I'entitat: 

4& 



ING. TRIB Ingressos tributaris' i urbanístics 
TRANSFR Transferencies i subvencions rebudes 
V.IPS Vendes i presta ció de serveis 
D.PERS Despeses de personal 
TRANSFC Transferencies i subvencions concedides 
APROV Aprovisionaments 

i. E t t di' s ruc ura e s Ingressos. 
INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINARIA (IGOR) 

ING. TRIBIIGOR TRANSFRlIGOR Vi PSIIGOR Resta IGORIIGOR 

0,00 0,69 0,31 0,00 

ii. Estructura de les despeses. 

DESPESES DE GESTIÓ ORDINARIA (DGOR) 
D. PERS./ Resta 

DGOR TRANSFCIDGOR APROVlDGOR DGORlDGOR 
0,68 O O 0,32 

iii. Cobertura de les despeses corrents: posa de manifest la relació existent entre les 
des peses de gestió ordinaria i els ingressos de la mateixa naturalesa. 

Despeses de gestió ordinaria = O 96 
Ingressos de gestió ordinal'la ' 

2.1ndicadors pressupostaris 
a) Del pressupost de despeses corrent: 

1) EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: Reflecteix la proporció deis credits 
aprovats en I'exercici que han donat lIoc a reconeixyment d'obligacions 
pressupostaries. 

ObJigacions reconegudes n~tes = O 91 
, CrMits defin,itius ' 

2) REALlTZACIO DE PAGAMENTS: Reflecteix la proporció d'obligacions reconegudes 
en I'exercici el pagament de les quals ja s'ha efectuat a la finalització d'aq'uest respecte 
al total d'obligacions reconegudes. . 

Pagaments efectuats = O 98 
Obligac/ons reconegudes netes . , 

3) DESPESA PER HABITANT: Per a les entitats territorials i els seus organismes 
autónoms, aquest índex distribueix la totalitat de la despesa pressupostaria efectuada 
en I'exercici entre els habitants de I'entitat. 

Obligacions reconegudes netes :. 
-------,--;-:--,----- = no aphca 

Nombre d'habitants 
4) INVERSIÓ PER HABITANT: Per a les entitats territorials i els seus organismes 

autónoms, aquest índex distribueix la totalitat de la despesa pressupostaria per 
operacions de capital efectuada en I'exercici entre el nombre, d'habitants de I'entitat. 

Obllgaclons reconegudes netes (Cap!tols 6 i 7) - ¡-
Nombre d'habitánts . - no ap Ica 

5) ESFOR<; INVERSOR: Mostra la proporció que representen les operacions de capital 
efectuades en I'exercici en rela.ció amb la totalitat de les des peses pressupostaries 
efectuades en I'exercici esmentat. 

Obligaeions reconegudes netes (Capítols 6 i 7) = O 
Total obligaeions reconegudes netes 

b) Del pressupost d'ingressos corrent: 
1) EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: reflecte ix la proporció que sobre els 

ingréssos pressupostaris previstos suposen els ingressos pressl¡.Jpostaris nets, aixó és, 
els drets reconeguts nets. 

Drets reconeguts nets = O 95 
Previsions definitives ' 
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2) REALlTZAGIÓ DE COBRAMENTS: refiecteix la proporció que suposen els cobraments 
obtinguts en I'exercici sobre els drets reconeguts nets. 

Recaptació neta = O 98 
Drets reconeguts nets ' 

3) AUTONOMIA: mostra la proporció que representen els ingressos pressupostaris 
efectuats en I'exercici (excepte .els derivats de subvencions i de passius financers) en 
relació amb la totalitat deis ingressos pressupostaris efectuats en I'exercici esmentat. 

Drets reconeguts nets (Capítols 1 a 3,S,6,B+transferencies rebudes) ::: 1 
Total drets reconeguts nets 

4)" AUTONOMIA FISCAL: reflecteix la proporció que representen els ingressos 
pressupostaris de naturalesa tributaria efectuats en I'exercici en relació amb la totalitat 
deis ingressos pressupostaris efectuats en l'exerciCi esmentat. 

Drets reconeguts nets (d'ingressosde naturales a tributaria) 
-------'----------------- = O 

Total drets reconeguts nets 

5) SUPERÁVIT (O DEFICIT) PER HABITANT a les entitats territorials els seus 
organismes autonoms: 

Resultat pressupostari ajustat =. no aplica 
Nombre d,habitants . 

c) De pressupostos tancats: 
1) REAUTZACIÓ DE PAGAMENTS: posa de manifest la proporció de pagaments que 

s'han efectuat en I'exercici de les oQligacions p.endents de pagament de pressupostos ja 
tancats. 

Pagaments = O 93 
Saldo inicial d' obligacions(+modificacions i anul·lacions} , 

2) REALlTZACIÓ DE COBRAMENTS: posa de manifest la proporció de cobraments ' que 
s'han efectuat en I'exercici relatius a drets pendents de cobrament de pr~ssupostos ja 
tancats. " 

. Cobraments = O 30 
Saldo inicial drets(.+modJflcacions J anul"lacions) , 

26.INFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS 

No aplica. 

27. INDICADORS PE GESTIÓ 

Veure indicadors de I'apartat 25. 

28. FETS POSTERIORSAL TANCAMENT 

Amb data posterior al taricament, no s'han produ"it al Consorci El Far fets rellevants que puguin 
afectar.els comptes anuals a 31 de desembre de 2015. 

29. ASPECTES DERIVATS DE LA "TRANSICIÓ A LA NOVA NORMATIVA 
CqMPTABLE 

Tal i com s'estableix a" la disposició transitoria segona de 1'0rdre HAP/1781/2013, de 20 de 
setembre, Per la "qual s'aprova la IMNCL, excepcionalment, els comptes anuals de I'exercici 
2015 no reflecteixen informació comparativa o xifres relatives a I'exercici o exercicis anteriors 
en els estats (balang, compte de resultat economico..,patrimonial, estat de canvis en el patrimoni 
net i estat de fluxos d'efectiu) i notes explicatives de la memoria. 

Als efectes de clarificar el procés de transició de la comptabilitat de l'exerciCi 2014 a la de 50 



I'exercici 2015 s'incorpora a la memória aqueta nota addicional, amb la informació que es 
detalla a continuació. 

a) Estat de conciliació entre els saldos d~apertura de I'exercici 2015, els de tancament de 
2014. 

b) Balan<;, compte del resultat económico-patrimonial i estat del romanent de tresoreria 
inclosos als comptes de I'exercici 2014. 

c) Ajustaments realitzats en I'obertura de I'exercici 2015, en, compliment del que preveu la 
disposició transitória primera de l'Ordre que aprova la IMNCL. El Consorci El Far' no ha 
sofert cap ajust per I'aplicació de la nova normativa ICAl 2013. 

, . 
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CONSOR" EL FAR 
I TANCAMENT EXERCICI 2014 OeERTDRA EXERCICI2015 ".". 
I Comple Descrlpcló Saldo !lnal Comple Descrlpclo ¡saidOlnlcial saldos 

1000 Patrimoni (-11.872.2:31.4 11C 00 IPairimonl 
~1~200--~R~~Ullt~otS¡d~e~~I~~qci----~----------~~~3b7r .• ~05f.4~4~J~O--~~~u~I~~¡d~oll~~e~~cl ----------------~ 1.565:17 
11421 Provisio Daos A"',~mrlln.~. desembro 2( 12, (-l36.2S¡ :11 114 1 P'''':isi6caQs ¡ ~~mb'~ ?n1? (-136.25 

t20 ProoieJatinduslriaJ 1,61 ,53 1 Proplelal industrial 1.61 
12150 , ,;nfmm"t;n, '.1 17. 
1219C :Allre t immateriaJ a.79' 
1221C ·638.434.5 
12220 ¡ tscniaues 29.51'1.1 
1222 IAllre I t rna1erial 36.206. 
122:10 125.271. 
12260 IMobiliarl 231 796. 
12262 IMoblllsñ -o".¡¡'<. 
2270 IEaulDs 15:!,575, 

12280 IElemanls de~aj\Sport 236.354. 
12289 IElemanls de transoort 1,240,332. 
12290 Un allre I malerial .¡.¡ 
!~!~1 i \ .cumul.rl". Allre I immalerial . (-)1.618,5~ 128 
'LO 'O ; acumulod • . Allro immnhitlh I lmm.teñal ,_\?~ D7? , . 

'2822 ; acumulada. Altro Immobilllzal nmlenal (-)457,312.94128' 
12823 ,acumulada. Allre immobllilzal material (·lI03.424.56 12814 
12824 'acumulada. Allre I malerial (-)257.380.42 12818 
12825 'acumulada. Altre I malerial (-)263.482.74 '2816 
12826 i "".mutnrl". Altro I maleriaJ (-)152.575.ge 12817 
12828 i .oumul.d • . Allre ' I moleñal (-)44.703,2e 12819 
2829 ; acumulada. Altre ; I I malerinl (-)24.976.0~ 12815 
400e :redilors oer obliQac\ons ; P. eorrenl . (.)24.713.63 14010 
40 :redilors Der obllaaeions ; o.lancals (-)1.953.2914013 

14080 :redilors Der devoll.o!:ló d'ingressos (-)11,70 '4181 
100 :redltors Der IVA suportal (-)1.256.97 4101 
110 :redilors per desoeses meriladas . , '_\?~ ~aR R~ 111 
190 Jlres crectllors no '_\?a ??n~. 1191 

4300)e ; de conlral ¡ dl~le 16.324,65 
14310 )e , ; de contra! n,~_ ; dlrecle '.02 1431' 
4313)e ; de conlre! provl.lngrésrebul 11.049.61 
4400 IOeulors. per \VA repercullt • ,¡" 

'4490 IAllres deulars no r'''' "n. " lo 3_193 44' 
!700 ; Isenda pública. Deulor per IVA 44_ 19 
4751 liaend. pública, Creditora per 'alMelans Dractlcades [-)1 . 
4760 laoorel"1 Social (-) 
4800 lA re<lercuU! 
I§o,º- 'loVlSlo per 
15540 ; pandenls d'aplicac¡ó 
56tO 'inl ,liS a curt 19rm;nl (-)1: 
§Z11 A_C ",IXA, 
5718BBII 
6719 B811 1.10200150354) 
¡751 ComOles , B<lsirota de Cal.a Flxa . 
(.) Saldos ha ver, cred,tors 

Alife i! imma!erial 

¡ técniQues ¡¡¡¡¡¡¡¡s 
I ¡ técniQues ¡¡¡¡¡¡¡¡s 

~obil.ari 

~obiliari 

lulDS 
lemenls de Iransport 
JementS de transoort 
1 ollre ¡m¡¡¡¡¡;¡¡¡¡ 

.",,~ •• t.~.--¡¡;;¡¡;:-~"""ftC 

.",.~. ,I.~.-';;¡¡;;'.r~. 

\ acumulada_ 
\ .<rumulad.:-M"oulnA,la I ullllalon 

. i acumulada_-EtBmenls de Iransoor! 
. , acumulada_--Mobiliari 

; a<umulad •. I"oulos o,,,,,es,,,,,, 
, a<umulad._ Altre I m.l~rlal 
, acumulada_ I lecniaues I allres 

:redilors i OnAracions de aeslió 
Credllars ~ AUrAS deules 
Credllars no n, ... , ,naslaris. AHre. ooeracinns de aeslló 
Credilors par IVA suoartal 
Credilors per de5pe5es~ 
~lres crediJors 11.0 "' ... ~ 
Jn. ,Ure 1 mal",lal 
)oulOlSoer drels teconeQ~n';"l. 

IlIre I maletlal 
le, :arspSr (VA reoercuJil 
,Ilres deulors no 
lisenda pÚblica. DeulorD8r1VA 
IIsenda públfca. Creditora~l¡o.rl •• 

:AIXA 
lA 
'A 
:lius i actius lIauids 0.;;;1.: = Banc i ;n.tiflJC;nn. 

29 ' ,1 
38 

125 1,6 
231.1 

58. 
152.57 

.....~'" 
1?dn q~ 

44.70 

(-127.59 
(·1<157. 
(·\103.4 
(·\257 . 

53.4, 
52. 
14. 

(. 

(.lI. 

54.751,.27 

T-l2: i49.5!i 
,- ¡¡m;¡¡ 

CIiiiI ~ 
C-l6: 135.12 

(:)12])1322 
2: '39.67 

27.531.55 
1. í65.74 
8.OoD.Oo . . 

, 
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Consorci El Far 
BALAN<; 

--=·.:k \Jii;{ "> 

EXERCICI 2.014 
COMPTES AC1]U Ex. 2014 

A) IMMOBILlTZAT 1.490.184,45 
215 1. Aplicacions informatiques 17.176,17 

10,212,216,218,2H 3.Altre immobilítzat immaterial 10.414,50 
281 4. Amortitzacions -27.590,~7 

-' 

111) Immobilitzacions materials 1.490.184,45 
221 2. Construccions 638.434,56 
222 3. Instal:lacions Tecniques 65.723,59 

3,224,226,227,228 ~ 4. Un altre immóbilitzat 2.089.882,19 
282 5. Amortitzacions -1.303.855,89 

C) ACTIU CIRCULANT 112.681,27 
11) Deutors 70.551,72 

43 1. Deutors pressupostaris 54.751,27 
40,441 ,442 ,443,44~ 2. Deutors no pressupostaris 9.437,52 

470,471,472 4. Administracions Públiques 44.889,52 
555,558 5. Altres Deutors 

490 6. Provisions -38.526,59 
IV) Tresoreria . 39.236,96 

57 1. Tresoreria 39.236,96 
V) Ajustaments per periodificació 2.892,59 

480,580 1 . Aiustaments oer oeriodificació 2.892,59 
TOTAL GENERAL ( A+B+C ) 1.602.865,72 

~ 

L- L....:.: . L-... ---~J - - --o 

COMPTES PASSIU Ex. 2014 
A) FONS PROPIS . 1.443.598,02 

100 1) Patrimoni .. 1.872.231,42 
1. Patrimoni 1.872.231,42 
111) Resultats d'exercicis anteriors -307.058,44 

120 1. Resultats d'exercicis anteriors -307.058,44 
IV) Resultats de I'exercici -121.574,96 

129 1. Resultats de I'exercici -121.574,96 
B) PROVISIONS PER A RISCOS 1 PER A DESPESES 36.257,11 

14 1. Provisions per a riscos i per a des peses 36.?57,11 
D) CREDITORS A CURT TERMINI 123.010,59 
11) Altres deutes a curt termini 12.013,22 

560,561 4. Fiances i diposits rebuts a curt termini 12.013,22 
111) Creditors 110.997,37 

40 1. Creditors pressupostaris 26.678,82 
41 2. Creditors no pressupostaris 56.076,38 

475,476,477 4. Administracions Públiques .' 21 ".807,05 
. 554í559 5. Altres creditors 6.435,12 

TOTAL GENERAL (A+B+C+D) 1.602.865,72 



L....;.. 

U/ 
-A-

L:..:...:... I • 
~ L- L-' \ . 

-- >\º~ 

Consorci El Far 
COMPTES DEL RESULTAT ECONÓMIC-PATRIMONIAL 
EXERCICI ' 2.014' . 

COMPTES DEURE . 
A)DESPESES 
3. Despeses de Funcionamerit deis serveis i prestacions socials 
a) Despeses de Personal 

640,641 a-1) Sous, salaris i assimilats 
642,644 a-2) Carregues socials 

68 c) Dotacions per a amortitzacions d'immobilitzat 
d) Variació de provisions de trafic ' 

675,694,794 d-2) Variació de provisions i perdues de credits incobrables 
e) A1tres despeses de gestió 

62 e-1) Serveis exteriors 
63 e:-2) Tributs 

f) Despeses financeres i assimilables 
661,662,663.669 f-1) Per deutes 

-

Ex.: 2014 COMPTES HAVER Ex.: 2014 I 

1.123.556,48 B) INGRESSOS 1.001 .981,52' 
1.123:556,48 4. Altres ingressos de gestió ordinaria 167.026,87 

686.313,97 c) A1tres ingressos de gestió 167.026,87 
533.057,74 775,776.777 c-1) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 167.026,87 
153.256,23 5. Transferencies i subvencions 834.954,65 

84.700,23 750 a) Transferencies correhts 812.629,43 
-1.359,70 751 b) SubvenCions corrents 22.325;22 
-1.359,70 6. Guanysi ingressos extraordinaris 

347.854,39 779 TEXTO PARACNF 
331.440,03 

16.414,36 
6.047,59 
6.047,59 

DESESTALVI 121 .574,96 



Consorci El Far 
ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA 
EXERCICI2014 

COMPONENTS 

1. Fons líquids 
2. Dréts pendents de cobrament 
+ del Pressupost corrent . 
+ de Pressupostos tancats 
+ d'Operaciqns no pressupostaries 

" " 

- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 
3. Obligacions pendents de pagament 
+ del Pressupost corrent 
+ de Pressupostos tancats 
+ d'Operacions no pressupostaries 
- pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 
1. romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3) 
11. Saldos de dubtós cobrament 
111. Excés de finan9ament afectat 
IV, romanent de tresoreria per a des peses generals (1 - 11 - 111) 

IMPORTSANY 

36.236,96 
102.643,19 

16.324,65 
,. 

I 

38.426,62 
54.327,04 

6.435,12 1 
90.964,92 

24.713,83 
1.953,29 

I 
I 

64.297,80 . 1 

! 
50.915.23 
38.526,59 

12.388,64 

j I 
I 
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.j 
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30. AL TRA INFORMACIÓ 

a) Honoraris deis auditors: Els honoraris de I'auditoria són facturats a I'Ajuntament de 
Barcelona per a tot el grup economic municipal en virtut de I'expedient d'adjudicació 
del concurs d'auditoria, raó per la qual no s'expliciten en la present memoria. 

, b) Estat d'operacioris amb entitats del grup: 

2015 
INGRESSOS 
Transferencies Serveis 

Ajuntament de Barcelona 555.678,92 4.716,00 
Institut Municipal de Serveis Socials 507,00 
Fundació Navegació Oceanica 
Barcelona 292,13 
TOTAL ' 555.678,92 5.515,13 

2015 
DESPESES 
Transferencies Serveis 

Ajuntament de Barcelona 14.645,77 
TOTAL 14.645,77 

2015 
PENDENT PENDENT 
COBRAMENT PAGAMENT 

Ajuntament de Barcelona 21.723,51 
EMPRESES DEL GRUP 21.723,51 

c) Informació sobre el compliment de I'objectiu d'estabilitat pressupostaria: Impostos i 
cotitzacions socials susceptibles d'inspecció: són susceptibles d'actuació inspectora 
tots els tributs i cotitzacions socials a qué es troba subjecte el Consorci 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 al Consorci com a conseqüéncia d'eventuals actuacions inspectores. 

d) Impostos i cotitzacions socials susceptibles d'ihspecció: Informació sobre el 
compliment de I'objectiu d'Estabilitat Pressupostaria: quant a I'avaluació del 
compliment de I'objecti'u d'estabilitat pressupostaria, de la regla de la des pesa i del 
límit de la despesa no frnancera, I'informe de la Intervencló General municipal sobre 
la liquidació del pressupost trasllada I'an~lisi de I'avaluació a I'informe sobre 
I'aprovació de la liquidació del pressupost general de la Corporació, d'acord amb els 
criteris SEC de comptabilitat nacional. 
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Els comptes anuals del Consorci El Far corresponents a I'exercici económic tancat a 31 de 
desembre de 2015, els quals esta n constitu"its pels documents adjunts que precedeixen aquest 
escrit ordenats de les pagines 1 a 56, han estatformulats el11 d'Abril de 2016. 

La Presi~enta del Consell General 
Marta Carranza Gil-Dolz del Castellar 

La Directora General del Consorci El Far 
Pilar Soldevila Garcia 
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