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BOPB Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona 

Divendres. 29 de maig de 2015 

AL TRES ENllTATS 

Consorcl del Campus Interunlversl1art Diagonal-Beso.. 

EDICTE 

Diputació 
Barcelona 

El Canse1l General del Consorci del Campus Inleruniversltari Diagonal-BesOs, en data 14 d'abril de 2015. ha adoptat els 
segoents: 

ACOROS 

PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el Compte General del Censora del Campus Interuniversitari Diagonal-Bes6s de 
I'exercld 201-4 amb !'informe d'auditoria. 

SEGON.- EXPOSAR al públic el preseot Compte amb els seus justificants. mitjan~nt Edicte a publicar al Butlletl Oficial 
de la ProvIncia de Barcelona i en el Tauler d'Anuncis de la Seu de ¡'Entitat, en un termlni de quinze dies Mbíls. durant 
els quels i vuit més els Interessats podran presentar reclamacions. obJeccions o observacions. 

TERCER.- REMETRE el Compte General, una vegada exposat al públic. al Consell General, per al seu informe I 
aprovaci6 definitiva, aixl com la resoluei6 de les reclamadons, objeccions o observacions que hagln pogut presentar-se. 

L'expedient podra ser examinat a les oficines del Consorei del Besos, rJ OUmpie, sino ~ planta EDIFICI BESOS de Sant 
Adria de Besos de diUuns 8 divendres de 10.00813.00 h. 

Sant Adrhl de BesOs. 18 de maig de 2015 
La secretória (p. d. Q.4/0212009). Natilia Amor6s I Boseh 

httpS:/lbop.diba.cat • bop@diba.cal • OL: B-41698-2002 



EOICTE 

El Consell General del Consorci del Campus Interuniversitari Diagonal-Besos, en data 
7 d'abril de 2016, ha adoptat el següent: 

"ÚNIC,- APROVAR INICIALMENT el Compte General del Consorci del Campl,ls 
Interuniversitari Diagonal-Besos de I'exercici 2015." 

O'acord a I'article 212 del Reial Decret Legislatiu 212004, de 5 de mar", pel que 
s'aprova el text refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals i a la regla 49 de l'Ordre 
HAP/1789/2013, de 20 de setembre, per la que s'aprova la Instrucció del model normal 
de comptabilitat local, el Compte General s'exposara al públic, per un termini de quinze 
dies habils, durant els quals i vuit més els interessats podran presentar reclamacions, 
objeccions o observacions. 

A aquests efectes I'expedient podra ser examinat a les oficines del Consorci del Besos, 
e! Olímpic, sino 2" planta EDIFICI BESOS de Sant Adria de Besos de dilluns a 
divendres de 10.00 a 13.00 h. 

NatajiS Amorós i Bosch 
La 'ecretaria 

Se t Adria de Besós, 7 d'abril de 2016 



Vist I'informe que obra a I'expedient, la Presidenta que sotasigna eleva al 
Consell General per a la seva aprovació la següent, 

PROPOSTA O'ACORO 

ÚNIC.- APROVAR INICIALMENT el Compte General del Consorci del Campus 

Interuniversitari Diagonal-Besos de I'exercici 2015. 

Sant Adria de Besos, 4 d'abril de 2016 

Ja et Sanz Cid 
Presidenta 



NATÁLlA AMORÓS BOSCH, Secretaria del Consorci del Campus 

Interuniversitari Diagonal-Besos (P.D. 04/02/2009), 

CERTIFICO: 

Que en els antecedents obrants en la Secretaria del Consorci del Campus 

Interuniversitari Oiagonal-~esós (CCIOB), resulta : 

1. Que en I'acta del Consell General del CCIOB, en sessió de 7 d'abril de 2016, 

consta que s'adopta el següent acord: 

ÚNIC.- APROVAR INICIALMENT el Compte General del Consorei del Campus 

Interuniversitari Diagonal-Besos de /'exereici 2015. 

1, PERQUE CONSTI , expedeixo la present certificaciá, .a Barcelona 7 d'abril de 2016. 

La secretaria del Consorci, 

Natali Amorás i Bosch 

(P. . 04/02/2009) 
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6 d'abril de 2016 

Sr. Jordi Bosch de BOIja 
Gerent 

Gabinete Técnico 
de Auditoría y Consultoría, s.a. 

Balmes, 89-9' 
08008 Barcelona 

CONSORel DEL CAMPUS INTERUNIVERSITARl DIAGONAL - BESOS 
Edifici Besos 
C/ Olímpic, s/n 
08930 Sant Adria de Besos 

A l'ateneió deis Administradors del Consorei del Campus Internniversitari Diagonal- Besos 

Molt senyors nostres, 

Estem duent a terme l'auditoria deIs eomptes anuals del Consorci del Campus lnternniversitari 
Diagonal - Besos eorresponents a l'exerciei 2015, els quals estan pendents de formulaeió per la 
Presidenta del Consorei. L'últim esborrany d'aquests eomptes presenta les següents OOes: 

Resultat (benefici): 
Patrimoni net: 
Total aetiu: 

25.529,14 euros. 
58.644.778,74 euros. 
64.775.197,82 euros. 

El nostre treball es troba praeticament finalitzat, restant pendents, principalment, els següents 
procediments d'auditoria: 

Obtenció i anaJisi de la resposta deIs serveis juridics del Consorci així com d'una entitat 
financera. 

Lectura de les Actes deis Órgans de Direcció. 

Revisió deIs fets posteriors al tancament de I'exereici i fins a la data d'emissió de ]'jnforme. 

Obtenció de la carta de manifestaeions de la Direcció. 

Obtenció deis comptes anuals formulats per la Presidenta del Consorcio 

Com vostes coneixen, la nostra opinió d'auditoria sera la continguda en I'informe d'auditoria que 
emetrem una vegada finalitzats els aspectes anteriors. 

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. 
R. M. Madrid, full 87.250-1. fati 75. lomo 9·267.lIibrc 8.054. 
secejó 3a. Inscrita en el R.O.A.C. amb el número S0242 -
CIF: B--'79 031290 

Gabinete Técnico de Auditaria y Consultoría, S.A. 
R. M. Barcelona, Volum 102.96, Uibre 9349. Foli 42, Seco 2. 
Full 8-27831. Inscrita en el R.O.A.C. amb el número 80687 
Inscrita en l'Institut de Censors Jurats de Comptes. eIF A-
58604745 
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D'acord amb la seva sol·licitud, els informem que, si des de la data d'aquesta carta fins a la data 
d'emissió de l'infonne d'auditoria no esdevé cap fet que pugui afectar els esmentats comptes anuals, o 
sigui necessari revelar en l'infonne d'auditoria, i una vegada s'hagin conclós dc manera satisfactória els 
procediments d'auditoria pendents abans esmentats, el nostre infonne es redactara en els següents 
tennes: 

" INFORME D'AUDITORlA DE COMPTES ANUALS 

Al Consell General del Consorci del Campus Interuniversitari Diagonal - Besós, per encarrec de 
l'Ajuntament de Barcelona, 

Hem auditat els comptes anuals aqjunts del Consorci del Campus Interuniversitari Diagonal - Besós, 
que comprenen el balan~ a 31 de desembre de 2015, el compte del resultat económico-patrimonial, 
l'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat de fluxos d'efeetíu, l'estat de liquidaci6 del pressupost i la 
memória corresponents a l'exereicifinalitzat en aquesta data. 

Aquesta auditoria ha estat realitzada dins del marc que preveu l'artíe/e s8.e de la Llei 1/2006, de 13 
de mar" que regula el regim especial del municipi de Barcelona, i tot alió que disposa el contracte 
formalitzat que té per objecte la prestació deis serveis d'auditoria deis comptes anuals individuals i 
consolidats de l'Ajuntament de Barcelona i del seu Grup econamic municipal. 

La Presidenta del Consorci és responsable de la formulació els comptes anuals del Consorci d'acord 
amb el marc normatíu d'informació finan cera que es detalla a la nota 3.1 de la memoria adjunta i en 
partícular d'acord amb els principis i criteris comptables, així mateix, és responsable del control 
intern que consideri necessari per a permetre que la preparació deis esmentats comptes anuals 
estíguin lliures d'incorrecció material. 

EIs comptes anuals a que es refereix aquest informe han estat formulats per la Presidenta del 
Consorci en data 7 d'abril de 2016. 

Objectíu 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 treba/l realitzat d'acord amb les Normes d'Auditoria del Sector Públic. 
Aquestes normes exigeixen que planijiquem l'auditoria per tal d'obtemir una seguretat raonable, 
encara que no absoluta, que els comptes anuals estan lliures d'incorrecció material. 

Una auditoria comporta l'aplicació de pracediments per obtenir evidencia adequada i suficient sobre 
els imports i la informació recollida en els comptes anuals. EIs procediments seleccionats depenen del 
judici de /'auditor, ine/osa la valoració deIs riscos d~ncorrecció material en els comptes anuals. En 
efectuar aquestes valoracions del risc, /'auditor té en compte el control intem rellevant per a la 
preparaci6 i presentaci6 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 /'eficacia del control intem de l'entítat. Una auditoria també inc/ou 
l'avaluaci6 deis criteris comptables i de la raonabilitat de les estímacions comptables realitzades pel 
gestor, així com /'avaluaci6 de la presentaci6 global deis comptes anuals. 
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Considerem que l'evidencia d'auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i adequada 
per emetre la nostra opini6 d'auditoria. 

Opini6 

Segons la nostra opini6, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes signijicatius, la 
imatge fidel del patrimoni i de la situaci6 financera del Consorci del Campus Interuniversitari 
Diagonal - Besos a 31 ·de desembre de 2015, aixi com deIs seus resultats, els seus fluxos d'efectiu i de 
l'esta! de liquidació del pressupost corresponents a l'exercici anual acabat en aquesta data, de 
conformitat amb el marc normatiu d'informaci6 financera que resulta d'aplicació i, en particular, 
amb els principis i criteris comptables continguts en el mateix. 

pardgraf d'emfasi 

Sense que afecti a la nostra opini6 d'auditoria, cridem {'atenci6 respecte de I'assenayalat a la Nota 
3.2 de la memoria adjunta, en la qual sYndica que els comptes anuals de l'exercici 2015 adjunts s'han 
formulat aplicant I'ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucci6 del 
model normal de comptabilitat local. En aquest sentit, d'acord amb el que estableix l'esmentada 
ordre a la seva disposici6 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, 
ra6 per la qual no s'inclouen xifres comparatives. A la Nota 29 de la memoria adjunta '\4spectes 
derivats de la transici6 a la nova normativa comptable" s'incorpora el balanc, el compte del resultat 
economico-patrimonial i el romanent de tresoreria inclosos en els comptes anuals aprovats de 
I'exercici 2014 i una explica ció de les principals diferencies entre els criteris comptables aplicats en 
¡'exercici anterior i els actuals, aixi com la quantificaci6 de l'impacte que produebe aquesta variaci6 
de criteris comptables en el patrimoni net a 1'1 de gener de 2015, data de la tansici6 • 

Aquesta comunicació es realitza per al coneixement i ús excIusiu deis administradors del Consorci del 
Campus Interuniversitari Diagonal - Besós i, en conseqüencia, no s'ha d'utilitzar per a cap altra 
finalitat. Estem a la seva disposició per a qualsevol aclariment ue puguin necessitar. 

E1s saludem ben atentament, 

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. 

Sandra Deltell Jordi Vila~-"'z~ 
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, ' Ajuntament 
de Barcelona 

INTERVENCIÓ 

INFORME DE LA INTERVENCIÓ DEL COMPTE GENERAL 
DEL CONSORCI DEL CAMPUS INTERUNIVERSITARI DIAGONAL 

BESOS (CCIDB) DE L'EXERCICI2015 

1. ANTECEDENTS 

1.1 Contingut deis comptes 

D'acord amb el que estableix I'article 209 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
marg, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i la 
regla 45 de la Instrucció del model normal de Comptabilitat local (ICAL-2013) 
aprovada per I'Ordre del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, 
HAP/1781/2013 de 20 de setembre, el compte general de I'exercici 2015 del Consorci , 
ha d'estar format per la documentació següent: 

Documentació básica: Comptes Anuals 

a) Balang 
b) 

c) 
d) 

e) 
f) 

Compte del resultat económic-patrimonial 
Estat de canvis en el patrimoni net 
Estat de fluxos d'efectiu 
Estat de liquidació del pressupost 
Memória 

Igualment d'acord amb la regla 45.3 de la ICAL-2013, als comptes anuals caldrá 
adjuntar la documentació següent: 

a) Actes d'arqueig de les existéncies en caixa referides a fi d'exercici. 
b) Certificacions de les entitats bancáries deis saldos existents , referits a fi d'exercici. 

En cas de discrepáncia entre els saldos comptables i els bancaris, caldrá adjuntar 
I'estat conciliatori. 

A I'empara de I'art. 74 de la Llei 1/2006, Especial del Municipi de Barcelona, ha estat 
adjudicat el contracte d'auditoria de comptes a I'UTE "PriceWaterHouseCoopers 
-Gabinet Técnic d'Auditoria i Consultoria , S.A. ". Donats el limitats mitjans de que 
disposa la Intervenció es fará servir aquest informe com informe complementari del 
Compte General. En data 6 d'abril de 2016 els auditors han tramés una carta d'opinió 
en la que manifesten que "si des de la data d'aquesta carta fins a la data d 'emissió de 

CCIDB_lnforme_compte....general_2015.docx 1 



Ajuntament 
de Barcelona 

INTERVENCIÓ 

/'informe d'auditoria no esdevé cap fet que pugui afectar els esmentats comptes 
anuals, o sigui necessari revelar en /'informe d 'auditoria, i una vegada s'hagin conclós 
de manera satisfactória els procediments d'auditoria pendents abans esmentats, el 
nostre informe es redactara en els següents termes: 

Opinió 

" ... els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge 
fidel del patrimoni i de la situació financera del Consorci del Campus Universitari 
Diagonal - Besós a 31 de desembre de 2015 ... ". 

En virtut del punt 4 de la disposició addicional vigesima de la Llei 30/1992 de 26 de 
novembre de Regim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú , la Intervenció General de I'Ajuntament de Barcelona ha 
encarregat una auditoria de compliment referida a I'any 2015 a la societat auditora 
amb núm. del ROAC 8206. 

Un cop rebuts els informes d 'auditoria , la Intervenció proced irá a efectuar I' informe de 
control financer al que fa referencia I'article 220 del Text refós de la Llei d 'Hisendes 
Locals. 

1,2, Analisi deis comptes 

1,2.1, Analisi patrimonial 

El balan9 de situació reflecte ix la situació deis actius segons el grau de disponibilitat, i 
deis passius segons el grau d'exigibilita!. En tancar I'exercici 2015 dóna un actiu i un 
passiu de 64.775.197,82 €. 

Hi ha equilibri patrimonial , ja que els actius fixos de 58.598.763,75 € són inferiors als 
capitals permanents, 58.752.352,36 € , i, per tant, els capitals permanents poden 
finan9ar parcialment I'actiu circulan!. 

En conseqüencia , el fons de maniobra o capital circulant, entes com el conjunt de 
recursos financers permanents necessaris per a poder desenvolupar normalment les 
operacions de naturalesa corrent, es positiu en 153.588 ,61 €, determinat per la 
diferencia entre I'actiu circulant i el passiu circulant, o bé per la resta entre els capitals 
permanents i I'actiu fix. 

El net patrimonial (actiu - passiu exigible) és positiu en 58.644.778,74 € , i está format 
per les partides següents: 

ce 1 DB _1 nforme _ compte ....general_20 15.docx 2 
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INTERVENCIÓ 

Patrimoni -
Resultats d'exercicis anteriors 58.619.249,60 
Resultats de I'exercici 25.529,14 
I ~us tos per canvis de valor -
Subvencions pendents d'imputació a resultats -
TOTAL PATRltv10NI NET (euros) 58.644.778,74 

1.2.2. Analisi financera , 

. a) Romanent de tresoreria 

El romanent liquid de tresoreria resultant del tancament de I'exerciei és de 184.085,13 
€, impor! superior en 114,67 € al de I'exerciei anterior. 

b) Estalvi brut 

Inl!ressos 181.501,00 

Capíto l 3 0.00 

Cap ito I 4 18 1.50 1.00 

Cao ito l 5 0.00 

Dcspeses 154.492,93 

Capito l I 0.00 

Capito l 2 19.492.93 

Caoitol 3 0.00 

Capjto l4 135.000.00 

Total fstah¡ Brut 27.008,07 

L'estalvi brut de I'exereiei 2015 ha estat positiu en 27.008,07 € . 

e) Endeutament a lIarg termini 

El Consorei tan sois té pendent de retornar una bestreta atorgada a lIarg terrnini amb 
una anualitat de 26.893,40 € . A 31 de desembre de 2015 el pendent de retornar era de 
134.467,02 € . 

1.2.3. Analisi económica 

El eompte de resultats eeon6mie patrimonial de I'exereiei dóna un resultat positiu 
(estalvi) de 25.529,14€, determinat de la següent manera: 

ceIDB_lnforme_compte...Qeneral_2015.docx 3 
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COMPTE DEL RESUL T AT ECONÓMIC PATRIMONIAL (€) 

1. lngressos 
2. Transferencies i subvencions rebudes 

a) Del exercici 
a.1) subvencions rebudes perfinan~ardespeses de I'exercici 

A) TOTAL INGREssOs DE GEsTIÓ ORDINÁRIA (1+2+3+4+5+6+7) 
9. Transferencies i subvencions concebudes 
11. Altres despeses de gestió ordinaria 

a) subministrament i serveis exteriors 
b) Tributs 

12. Amortització del immobilitzat 
B) TOTAL DES PESES DE GEsTIÓ ORDINÁRIA (8+9+10+11+12) 
1. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinaria (A+B) 
11. Resultat de les operacions no financeres 
111. Resultat de les operacions financeres 
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net del exercici (11 + 111) 

1.2.4. Amllisi de la gestió pressupostaria 

El resultat pressupostari és el següent: 

RESULTAT PRESSUPOSTARI 2015 2014 

+ Drets reconeguts net s 181.501 ,00 212.183,00 

~ Obligacion s reconegudes neles -154.492,93 -181.435,83 

Operacions no financeres (cap. 1 al 7) 27.008,07 30.747,17 

+ Drets reconeguts nets 0,00 0,00 

. Obligacio ns reconegudes neles -26.893,40 0,00 

Operacions financeres (cap. 8 i 9) -26.893,40 0,00 

Resultat pressupostari de I'exercici 114,67 30.747,17 

+ Desp . finan~ades amb rom. líquid de tresoreria - 0,00 

+ Desv iacio ns de finanyament negatives de J'exercic i - 0,00 

- Desv iacion s d e finanr;ament pos itives de I'exercici - 0,00 

Total Ajustaments 0,00 0,00 

RESULTAT PRESS UPOSTA RI AJUSTAT 114,67 30.747,17 

INTERVENCIÓ 

2.015 

181.501,00 
181.501,00 
181.501,00 
181.501,00 

-135.000,00 
-19.492,93 
-15.703,93 

-3.789,00 
-1.478,93 

-155.971,86 
25.529,14 
25.529,14 

0,00 
25.529,14 

% wriació 

- 14,46% 

-14,85% 
-12,160/0 

-99,63% 

0,00% 

-99,63% 

De I'análisi del resultat pressupostari de I'any 2015, se'n desprén que els recursos 
pressupostaris han estat superiors en 114,67 € a les despeses pressupostáries. 

CCIDB_lnforme_comple..f¡eneral_2015.docx 4 
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- Ingressos: 

Ingressús 
PreVIsto inicIal PrcvISló 0;. 2/1 Drctsnets(3) "" 3/2 

Rccaplal 
"" 4/3 

Penden! 
"" 5"4 ( 1) deflmtlva (2) hqlUU(4) cobramcn t (5) 

ül}('raci on s (orr~ nt~ 18 1.503 ,00 181.S03,OO 18 1501 ,00 100,00 "1 .. • I~O .81 9.00 83 ,10% 30.682,00 16,90 "/ .. 

ImpoSlos mrecl cs 
1 Impostos IIlrurcctes 
3 Ta.xes I altres lIl¡;J'CSSOs 
-1 T ransf. corrcnlS 181501.00 181501 ,00 181501.00 100,00% 150,819,00 83.10% 30,682.00 16.90"0 

5. lngrcssosplll n molllals :2.00 2.00 

O lll~racion s de capi tal 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 

6 Ahenacló d'mv real ... 
7 T ransf. de capnal 1.00 1.00 
8 ACl ms financcT) 
9 PaSSIlLS financcrs 

T Ol AL I NGRESSOS 18 1 504.00 181504.00 18150 1.00 100.00°;' 150.8 [9.00 83. 10" " JO 682.00 16.90°" 

L'execució del pressupost d'ingressos ha estat del 100,00 % respecte de les 
previsions definitives. 

- Despeses: 

Dcs pcses 
Crédits 1II1clals Crecbu 

( 1) definlllUs(2) 
%21r Obllg¡lcl0nS 

~o 3/2 Pagamcnts 
°ó ..( ' 3 

Penden t %514 
reconcglldes (3) hqUlds(4) pagament (5) 

O l~rado n s corrt'nts 1 !' ~ .60 1,00 1 !i ~ .60I ,OO 1!i ... .492 ,93 99,93 "/" ' 12!".1 1S,38 8 1.31"/. 28 .714.!"!" 18.63 % 
I Dcspeses di! personal 6.00 6,00 

2 Dcspcses b.!ns I servels 11 592.00 19592,00 69.01°0 19492.93 99.49°0 19095.38 97.96°á 391.55 2.04°0 
3 Despeses financeres 2,00 2,00 

4. Transf corrents 1..( 3.00 1.00 135 001 .00 -5,59% 135 .000.00 100.00% 106623.00 78.98% 28 .377.00 21 ,02 °'Ó 

O llcracio ns de Cfl llita l 26.903,00 26.903,00 26.893,4U 99,96'% ' 26.893,40 100.00'Yo 0 ,00 

6 In \'crSlOns rcals 8.00 8,00 

7 T ransf de capItal 1.00 1.00 

8. ActlUS fi nanccrs 

9 

l . 

L'execució del pressupost de despeses corrents durant I'any 2015 ha estat del 
99 ,93%, sim ilar a I'execució de les operacions de capital que ha estat un 100,00 % 
deis crédits definitius. El percentatge d'execució global ha estat del 99,94%. 

- Modificacions de crédit: 

Les modificacions de crédit de I'exercici 2015 són les següents: 

CCIOB_lnforme_compte-'leneral_2015.docx 5 
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01 /01 /2015 Press upost inicial 
IRC Incorporac ions de Romanent s de erédit 
CE Credits Extrao rdinaris 

SC Sup lemen ts de Crédit 
GC Generacio ns de ered it 

TFR- Trans ferenc ies de eréd it - baixa 

TFR+ Trans ferenc ies de erédit - a lta 

31 /1212015 Pressupost final 

2. FONAMENTS DE DRET 

INTERVENCIÓ 

18 1.504,00 

0,00 
0,00 

0.00 
0.00 

-8.000,00 

8.000,00 

181.504,00 

- La formació i rendició de comptes es troba regulada per la normativa següent: article 
. 116 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril i els articles 208 a 212.1 del Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de mary, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals (TRLRHL) , segons la qual els estats i els comptes de I'entitat local els 
retrá el president de la corporació abans del dia 15 de maig de I'exercici següent a qué 
correspongui . 

- D'acord amb I'article 212.3 del TRLRHL, el compte general s'haurá d'exposar al 
públ ic per un termini de 15 dies, durant els quals i vuit més, els interessats podran 
presentar reclamacions , reparaments o observacions. 

- D'acord amb I'article 212.4 del TRLRHL, els comptes, acompanyats de tots els 
justificants, se sotmetran a I'aprovació del Pie de la corporació abans del dia 1 
d'octubre. 

- Un cop aprovat el compte general , es trametrá una copia de I'expedient a la 
Sindicatura de Comptes, per a la fiscalització subsegüent, abans del 15 d'octubre . 

- L'article 12.1.i) deis Estatuts del Consorci del Campus Interuniversitari 
Diagonal-Besós diu que correspon al Consell General aprovar la rendició deis 
comptes anuals, així mateix, la base número 30 de les Bases d'Execució del 
Pressupost del Consorci per a I'exercici 2015, estableix que el Compte General del 
Consorci será rendit pel President del Consorci o la persona en qui delegui , i informat 
per la Intervenció del Consorci. 

- D'acord amb la Disposició Addicional 20 de la Llei 30/1992 de Procediment 
administratiu i rég im jurídic de les administracions públiques, els comptes anuals del 
Consorci s'hauran d'incloure en el Compte General de I'Ajuntament al qual han estat 
adscrits. 

CCIDB Jnforme_comple.J¡eneral_2015.docx 6 
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, . Ajuntament 
de Barcelona 

3. CONCLUSIÓ 

INTERVENCIÓ 

Quant al contingut deis esmentats comptes, la Intervenció posa de manifest que, 
realitzades les comprovacions prévies al tancament del compte general , s'han seguit 
les bases d'execució del pressupost, aixi com el que disposen els articles 208 a 212 
del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de marg, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals, i el capitol segon del Titol quart, regles de la 44 
a la 51 , de la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local , de 20 de setembre 
de 2013. 

Barcelona, a 6 d'abril de 2016 

L'interventor delegat 

Rafael Gimeno Martínez 
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ACTA D'ARQUEIG DE TRESORERIA A 31 DE DESEMBRE DE 2015 

- I E.ist'nCla InoClal E.lstencla Tlnal ~Istencla final 
Descripció Caixa/Cta corrent Comptabllltat Entrades Sortides Compt.bUltat Diferencies Ent.Flnanceres 

0110112015 3111212015 da conciliaci6 3111212015 

5700000000 Cai"" 0,00 e 0,00 e 0,00 e 0,00 e 
5710001000 Ca1alunya Caixa 2013-1571-79-020009005! 89.329.18 e 270.549,12 e 208.432.07 e 151.446,23 € 151 .446,23 e 

Total comptes 89.329,18 E 270.549,12 E 208.432,07 E 151 .446,23 E 0,00 E 151.446,23 E 
Suma i segueix 89.329,18 E 270.549,1 2 E 208.432,07 € 151 .448,23 E 0,00 E 151.446,23 € 

I perqué hi consti, s'estén aquesta Acta. 

~ ------



I 
I 

ex eatalunyaCalxa 

El Senyor/a caries Preñanosa Moreno, persona autoritzada de I'oficina 1240-Dir.Seg.Banca 
D'empreses 1 Corporacions de catalunyacaixa (Cl.F . A65587198), 

CERTIFICA, 

Les dades relatives al/s nostre/ s client!s: 

QUALlTAT 
PARTÍCIP 

Titular 

NOM i COGNOMS IDENTIFlCACIÓ ALTA EN EL CONTRACTE 

Consarci Oel Centre Interuniversitari Oel P08001l2E 08/11/2002 
Besas 

OEL COMPTE : 2013·1571-79-0200090056 
CESCESB8XXX 

DATA OBERTURA: 08/11/2002 
BIC: 
IBAN: ES85 2013 1571 79020009 0056 

SALDO A DATA 31/12/2015: 151.446,23 eur. (cent cinquanta-un mil quatre-cents quaranta-sis amb vint-i-
tres cent.) 

I perque aixi consti, a petició de la part interessada, expedim aquest certificat a Barcelona, amb data 18 de 
febrer de 2016. 

Mod. CERTFC Ed. 11 02 

,. , 

CATA1J.I'JYA. BAtJC, S.A. . PI. Antoo Maua, ti . 080Cl3 Barcelon.1 (JF A65587196 
Reo. M&rc~t~ de Barcelona Temo 42616, fOkl 1, ~bJd 8411816, [nscr~ 11 GrupBBVA 



COMPTES ANUALS DE L'EXERCICI2015 
DEL CONSORCI DEL CAMPUS INTERUNIVERSITARI 

DIAGONAL BESOS 





BALAN<; 

Noles 
Núm de comples ACTIU en 2.015 

melTlÓria 
Al ACTIU NO CORRENT 58.598.763,75 
11. Immobilitzat malerial 5 2.782,23 

214. 215.216,2 17, 21 8,219, 5. Altre immobilitzat material 2.782,23 
IV. Patrimoni públic del S61 6 58,595.981 ,52 
B) ACTIU CORRENT 6.176,434,07 
11. Existéncies 13111 .3 5,963.574,39 

37 1. Actius constru'~s o adquints per allres enlitats 5,963.574,39 
111. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini 10.1 61.413,45 

4300,4310, 4430, 446, (4900) , . Deutors per operacions de gestió 61 ,364,00 
4301,4311 , 4431, 440,441, 
442, 449, (4901), 550, 555, 2. Altres comptes a cobrar 10.1121 49,45 
558 

VII. Efectiu i altres aclius líquids equivalents 10.4 151 .446,23 
556, 570, 571, 573, 574,575 2. Tresarena 151 .446,23 

TOTAL ACTlU (A+B) 64,775,197,82 
Noles 

Núm de comples PATRIMONI NET I PASSIU en 2,015 . , 

Al PATRIMONI NET ECPN 58.644,778,74 
11. Patrimoni generat 58.644.778,74 

120 1. Resultals d'exercicis anteriors 58.619.249,60 
129 2. Resultat de I'exercici 25.529,14 

B) PASSIU NO CORRENT 107,573,62 
11. Deutes a lIarg lermini 11 107.573,62 
C) PASSIU CORRENT 6.022.845,46 
11. Deutes a curt termini 11 26.893,40 

520, 521 , 527 4. Altres deutes 26.893,40 
IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini 32.377,68 

4000,4010, 411 ,4130, 416,41 1.Creditors per operacions de gestió 32.377,68 
485,568 V. Ajustas per periodificació a curt termini 13111.3 5.963.574,38 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 64.775,197,82 

Les noles 1 a 30 de la memória formen part inlegranl del balan~ a 31.12.15 

Janet Sanz 
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COMPTE DEL RESULTAT ECONÓMIC PATRIMONIAL 

Númde COMPTE DE RESULTAT ECONÓMIC PATRIMONIAL Notes en 
2.015 

cOlTCltes memOria 

1. Ingressos 
2. TransferEoncies i subvencions rebudes 15 1Sl.SOl,OC 

a) Del exercici 1S1.S01,OC 
751 a.1) Subvencions rebudes perfinan~ar des peses de I'exe rci ci 1S1.S01,OC 

Al TOTAllNGRESSOS DE GESnÓ ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) 1Sl.SOl,OC 

(65) 9. Transferencies i subvencions concebudes 15 -13S.000,OC 
11. Altres despeses de gesti6 ordinaria 15 -19.492,93 

(62) a) Subministrament i serve is exteriors -15.703,93 
(63) b) Tributs -3.789,OC 
(68) 12. Amortització del immobilitzat -1.478,93 

B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINARIA (8+9+10+11+12) -lS5.971,SE 

l . Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinaria (A+B) 25.529,14 

11. Resultat de les operacions no financeres 25.529,14 

111. Resultat de les operacions financeres O,OC 

IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net del exercici (11 + 111) 25.529,14 

Les notes 1 a 30 de la memória formen part integrant del compte del resultat económic patrimonial de 

I'exercici 2015. 

~"" Janet Sanz 
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ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET 

1. ESTATTOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET 

11. Patrimoni Notes en 
l. Patrimoni 

memoria general 

PATRIMONI NET AL ANAL DE L'EXERCICI2014 58.619.249,60 

AJUSTOS PER CANVIS DE CRlTERIS COMPTABLES I 
CORRECCIONS D'ERRORS 

PATRIMONI NET INICIAL AJUSTAT DEL EXERCICI2015 (A+B) 58.619.249,60 

VARIACIONS DEL PATRIMONI NET EXERCICI2015 25.529,14 
1. Ingressos i des peses reconeguts en I'exercici 25.529,14 
2. Operacions patrimonials amb I'entitat o entitats propietaries 

3. AJtres variacions del patrímoni net 

PATRIMONI NET AL ANAL DE L'EXERCICI2015 (C+D) 58.644.778,74 
------- ------- - - - --

Les notes 1 a 30 de la memória formen part integrant de I'estat de canvis en el patrimoni net de I'exercici 2015. 

El Gj.r'ey 
Jo r.di,sosch 

La !"resi denta 
Janet Sanz 
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111. Ajustos IV. 
per canvis Subvencions TOTAL 

de valor rebudes 

58.619.249,60 

58.619.249,60 

25.529,14 

25.529,14 

58.644.778,74 



2. ESTAT O'INGRESSOS I OESPESES RECONEGUTS 

Núm . de comptes Notes en 
2.015 memoria 

129 l. Resultat economic patrimonial 25. 529, 1~ 

11 . Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net 
1. Immobilitzat no financer O,IX 

920 1.11ngressos 
(8209, (821). (822) 1.2 Despeses 

2. Actius i passius financers O,IX 
900.901 2.1lngressos 
(800). (891) 2.2 Despeses 

3. Cobertures comptables 0,00 
910 3.1lngressos 
(810) 3.2 Despeses 
94 4. Subvencions rebudes 

Total (1+2+3+4) O,IX 

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

(823) 1. lmmobilitzat no financer 
(802). 902. 993 2. Actius i passius financers 

3. Cobertures comptables 0,00 
3.1lmports transfe rits al compte de resultats economic 

(8110), 9110 patrimonial 
(8111),9111 3.2lmports transferits al valor inicial de la partida coberta 
(84) 4. Subvencions rebudes 

Total (1+2+3+4) 0,00 
IV. TOTAL ingressos i despeses reconeguts (1+11+111) 25.529,14 

Les notes 1 a 30 de la memoria formen part integrant de I'estat de can vis en el patrimoni net de I'exercici 

2015. 
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3. ESTAT D'OPERACIONS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÁRIES 

a) OPERACIONS PATRIMONIALS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÁRIES 

Notes en 
memoria 2015 

1. Aportació patrimonial dineraria 0,00 
2. Aportació de bens i drets 0,00 
3. Assumpció i condonació de passius financers 0,00 
4. Altres aportacions de I'entitat o entitats propietáries 0,00 
5. (-) Devolució de bens i drets 0,00 
6. (-) Altres devolucions a I'entitat o entitats 
propietaries 0,00 

TOTAL 0,00 

b) AL TRES OPERACIONS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÁRIES 

Notes en 
memoria 2015 

1. Ingressos í des peses reconeguts directament al 
compte de resultats económic patrimonial (1 +2+3) 181.501 ,00 
1. Transferencies i subvencions 

1.1 Ingressos 15 181 .501 ,00 
1.2 Despeses 0,00 

2. Prestació de serveis i venda de bens 

2.1 Ingressos 0,00 
2.2 Despeses 0,00 

3. Altres 

3.1 Ingressos 0,00 
3.2 Despeses 0,00 

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

1. Subvencions rebudes 0,00 

2. Altres 0,00 

TOTAL (1+11) 181.501,00 

Les notes 1 a 30 de la memoria formen part integrant de I'estat d'operacions amb les entitats propietaries de 

I'exercici 2015. 
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ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU 

Notes en 
2.015 ·memOria 

l. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTlVITATS DE GESTIÓ 87.471,49 
A) Cobraments: 273.547,00 

2. Transferéncies ¡ subvencions rebudes 15 273.547,1X 
B) Pagaments: -186.075,51 

8. Transferéncies ¡ subvencions concedides -163.377,1X 
10. Altres des peses de gesti6 -22.698,51 

Auxos nets d'efectiu per activitats de gesti6 (+A+B) 87.471,49 
11. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ 0,00 
111. FLUXOS D'EFECTlU DE LES ACTlVITATS DE RNANCAMENT -26.893,40 
H) Pagaments per reemborsament de pass ius financers: -26.893,4( 

7. Préstecs rebuts 11 -26.893,4( 
Auxos nets d'efectiu per activitats de fjnan~ament (+E·F+G-H) -26.893,40 
IV. FLUXOS D'EFECTlU PENDENTS DE RECLASSIRCACIÓ 413,84 
J) Pagaments pendents d'aplicaci6 413,84 
Ruxos nets d'efectiu pendents de reclassificaci6 (+1...1) 413,84 
V. EFECTE DE LES VARlAClONS DELS TIPUS DE CANVI 0,00 
VI. INCREMENTIDISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTlU I ACTlUS LloUlDS EOUIVALENTS A L'EFECTIU (I+II+III+IV+V) 60.991,93 
Efectiu i aetius líqulds equivalents a I'efectiu al ¡niel de I'exercicl 90.454,30 
Efectiu I aelius líquids equivalents a ¡'efectiu al final de I'exerclci 151.446,23 

Les notes 1 a 30 de la memoria formen part de I'estat de fluxos d'efectiu de I'exercici 2015. 

anet Sanz 
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ESTAT DE LlQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 

1. LlQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DES PESES 

CREDITS PRESSUPOSTÁRIS 

OBUGACIONS 
PENDENTS DE 

OBLlGACIQNS PAGAMENT A 
DESPESES RECONEGUDES 31 DE RQMANENTS 

APLlCACIÓ 
INICIALS (1) 

MOOIFICACIONS DEFINITIUS COMP~~,MESES NE,~~S PAG~~IENTS DEI~EM~IRE DE CREDlT 
PRESSUPOSTÁRIA DESCRIPCIÓ 121 13=1+21 7-5·6 (8=3-5) 

11000 Relribucions basiques personal eventual 1,00 0.00 1,00 0.00 0.00 0.00 0,00 1,00 

13100 Retribucions basiques ¡ compl.pers.temporal 1,00 0.00 1,00 0.00 0.00 0,00 0.00 1,00 

15000 Productivitat 1,00 0.00 1,00 0.00 0.00 0.00 0,00 1,00 

15100 Gratificacions 1,00 0.00 1,00 O O O 0,00 1,00 

16000 Primes i quotes SS órgans i govems 2,00 0.00 2,00 O O O 0.00 2,00 

20200 Arrendamenl edifids i all res construccions 1,00 0.00 1,00 0,00 0.00 0.00 0.00 1,00 

21600 Manteniment equips ¡ software procés d'informació 1,00 0.00 1.00 187.55 187,55 O 187,55 -186,55 

22000 Material d'oficina ord inari no inventariable 500.00 0,00 500.00 O O O 0.00 500.00 

22002 Material informa tic no inventariable 1,00 0.00 1,00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,00 

22100 Energia eléctrica 1.00 0,00 1,00 O O O 0.00 1,00 

22101 Aigua 1,00 0.00 1,00 O O O 0,00 1.00 

22200 Comunicacions telefoniques 1,90 0.00 1.00 O O O 0.00 1.00 

22205 Serveis de missatgeria 1.000,00 0.00 1.000,00 220,41 220,41 220,41 0.00 779 ,59 

22502 Tributs entitats locals 600.00 0,00 600.00 3789 3789 3789 0.00 -3.189,00 

22601 Atenció protocoHaries i representatives 1.000,00 0.00 1.000,00 0.00 0,00 0.00 0.00 1.000.00 

22602 Publicitat i propaganda 1.00 0.00 1.00 O O O 0.00 1,00 

22603 Publicacions en diaris oficials 1.000,00 0.00 1.000,00 923,84 923.84 713,84 210 ,00 76,16 

22699 Attres Despeses Diverses 1.480,00 0.00 1.480,00 O O O 0.00 1.480,00 

22700 Neteia edificis i locals 1,00 0.00 1,00 O O O 0.00 1,00 

~ ~ 7 



APLlCACIÓ 
PRESSUPOSTÁRIA DESCRIPCIÓ 

22706 Estudis 
23010 Dietes del personal directiu 
2311 0 Locomoci6 personal directiu 
25001 TrebaHs realitzats pel Consorci del Besós 
25099 Treballs Realitzals per Altres AAPP 

31000 Inleressos pólissa a curt termini 
35900 Allres despeses financeres 
46722 Consorci del BesOs 
48000 Aportacions a la Fundaci6 BTEC 
48001 Aportacions extraordlnaries a la Fundacl6 BTEC 

62500 Mobiliari 
62600 Equips per a Processos d'Informaci6 
64100 Despeses en aplicacions informaliques 
65001 UrbaniUació complementéria Sector C4 
65002 Redacció projectes Escola d'Enginyeria Técnica 

65003 Construcció Escola d'Enginyeria Técnica 

6500' Redacci6 projectes EdiflCi Campus 
65099 Altres Obres i Construcclons 
76700 Al Consorci del Besós 

91 100 Amortitzaci6 préstecs IVI ens Sector públic 

Y I.Gérent 
,...-/' . Jordi Bosch 

TOTAL 

CREDITS PRESSUPOST ÁRIS 

MODIFI~~CIONS DEFINITIUS 
INICIAlS (1) (2 (3=1+2) 

6.000,00 8.000,00 14.000,00 
1,00 0,00 1,00 
1,00 0,00 1,00 
1,00 0,00 1,00 
1,00 0,00 1,00 
1,00 0,00 1,00 
1,00 0,00 1,00 

65.000,00 0,00 65.000,00 
78.000,00 -8.000,00 70.000,00 

1,00 0,00 1,00 
1,00 0,00 1,00 

1,00 0,00 1,00 

1,00 0,00 1,00 
1,00 0,00 1,00 
1,00 0,00 1,00 
1.00 0,00 1,00 
1,00 0,00 1,00 

1,00 0,00 1,00 

1,00 0,00 1,00 

26.894,00 0,00 26.894,00 

181 .504,00 0,00 181.504,00 

~'" 
Janet Sanz 
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OBLlGACIONS 
PENDENTS DE 

OBLlGACIONS PAGAMENT A 
DESPESES RECONEGUDES 31 DE ROMANENTS 

COMPR~MESES NE(~ES PAG~~ENTS DEgEM~)RE DE CREDIT 
(' 5) 7::5-6 (8=3-5) 

10.769,00 10.769,00 10.769,00 0,00 3.231,00 
O O O 0,00 1,00 
O O O 0,00 1,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 
3.603,13 3.603,13 3.603,13 0,00 -3.602,13 

0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 
O O O 0,00 1,00 

65000 65000 36623 28.377.00 0,00 
70000 70000 70000 0,00 0,00 

O O O 0,00 1,00 

O O O 0,00 1,00 
O O O 0,00 1,00 

O O O 0,00 1,00 
O O O 0,00 1,00 
O O O 0.00 1,00 
O O O 0,00 1,00 
O O O 0,00 1,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 
O O O 0,00 1,00 

26893,4 26893,4 26893,4 0,00 0,60 

181 .386,33 181.386.33 152.611 ,78 28.774,55 117,67 



1. UQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS 

APLlCACIÓ 
PRESSUPOSTÁRIA 

46200 

46205 

46400 
46500 
46722 

52000 

55200 

76100 

DESCRIPCIÓ 

De t'Ajuntament de Barcelona (ordinari) 

De l'Ajuntament de San! Adrüll (ordinarl) 
De ,'Area Metropolitana de Barcelona 
Del Consell Comarcal 
Del Consorci del Besos 
Interessos Compte Correnl 

Ore! de superticie contraprestaci6 periódica 

De la Oiputació de Barcelona 

:JI 
El Gerent 
Jordi Bosch 

TOTAL 

PREVISIONS PRESSUPOSTÁRIES 

INICIALS (1) 
MODIFI~~CIONS 

85.332.00 0.00 

30.682.00 0,00 

30.682.00 0,00 

30.682.00 0.00 

4.123,00 0.00 

1,00 0,00 

1,00 0.00 

1.00 0,00 

181.504,00 0,00 

DRETS 
DEr:'NIT~ES 

3=1+2 
RECO~4~GUTS 

85.332,00 85332 
30.682,00 30682 

30.682.00 30.682,00 

30.682,00 30682 

4.123.00 4123 

1.00 O 

1,00 O 

1,00 O 

181 .504,00 181 .501,00 

$ 
La Presidenta 
Janet 5anz 
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DRETS 
PENOENT$ DE 

ORETS COBRAMENT EXCÉSI 
ORETS DRETS RECONEGUTS RECAPTACIÓ A 31 DE DEFECTE 

ANU~;~ATS CANC~6~' LATS NETS N~8~A OESEMBRE PREVISIÓ 
(7- 4-5-6) (9=7-8) (10=7-3) 

0.00 0.00 85.332.00 85332 0,00 0,00 

0.00 0,00 30.682,00 30682 0.00 0.00 

0.00 0.00 30.682.00 30.682,00 0.00 0,00 

0.00 0,00 30.682.00 O 30.682.00 0.00 

0.00 0,00 4.123,00 4123 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 O 0.00 - 1,00 

0.00 0.00 0.00 O 0.00 -1 .00 

0,00 0,00 0,00 O 0.00 -1,00 

0.00 0.00 181 .501,00 150.819,00 30.682,00 -3.00 



11 1. RESULTAT PRESSUPOSTARI 

OBLlGACIONS 
DRETS RECONEGUTS RECONEGUDES RESULTAT 

CONCEPTES NETS NETES AJUSTAMENTS PRESSUPOSTARI 

a) Operaeions eorrents 181.501,00 154.49293 

b) Operaeions de capital 0,00 0,00 

1. Total operacions no finaneeres (a+b) 181.501,00 154.49293 

e) Aetius finaneers 0,00 0,00 

d) Passius finaneers 26.893,40 

2. Total operaeions finaneeres (e+d) 0,00 26.893,40 

1. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (1;1+2) 181 .501,00 181.386,33 114,67 

Ajustaments: 

3. Crédits gastats finan9ats amb romanent de tresoreria per despeses generals 0,00 

4. Desviaeions negatives de finan98ment 0,00 

5. Desviaeions positives de finan9ament 0,00 

11. TOTAL AJUSTAMENTS (11 ;3+4-5) 0,00 0,00 

RESUL TAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (1+11) 114,67 

~ 
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1. ORGANITZACIÓI ACTIVITAT 

1.1.Norma de creació de l'Entitat 

El CONSORCI DEL CAMPUS INTERUNIVERSITARI DEL BESOS (en endavant també, el CONSORCio 
l' Entitat) és una entitat de dret públic, amb personalitat jurídica propia i que es regeix pels seus 
Estatuts i per les altres disposicions que Ii sigui n d'aplicació. 
El CONSORCI es va constituir al mes de novembre del 2002, amb el nom de CONSORCI DEL CENTRE 
INTERUNIVERSITARI DEL LLEVANT amb la participació del Consell Comarcal del Barcelones, 
l' Ajuntament de Sant Adria del Besos i l' Ajuntament de Barcelona. 
Posteriorment amb data 8 de mar, de 2005, s'aprova la integració de l'Entitat Metropolitana del 
Transport (EMT) com a ens consorciat de l' Entitat. En la mateixa data es va canviar la denominació de 
l' Entitat per I'actual. Posteriorment, el 25 de novembre del 2008, es va aprovar iniciar el procés 
perque el nom sigui CONSORCI DEL CAMPUS INTERUNIVERSITARI DIAGONAL-BESOS. 
Finalment, per acord del Consell General de data 23 de febrer de 2009, s' incorpora el Consorci del 
Besos com a membre del CONSORCI, atesa la seva condició de propietari com a administració actuant 
de l' Entitat. 

1.2. Activitat principal de l'Entitat, el seu regim jurídic, economic-financer i de contractació. 

Son finalitats propies del CONSORCI : 

a) Promoure la transformació del sector C4 de la Modificació del PGM en el sector del front litoral i 
marge dret del riu Besos, impulsant la configuració a I'area del Besos d'un ambit d'activitats 
academiques, universitaries, docencia, investigació i relacions universitat- empresa. 

b) Garantir una unitat d'acció pública en I'ambit del sector d'actuació C4 de la Modificació del PGM 
en el sector del front litoral i marge dret del riu Besos, orientada especialment a la formació del 
plantejament urbanístic, per a la seva execució i conservació. 

El domicili social és als Jardins de les Dones de Negre , 1 2ª Planta de Sant Adria de Besos. 
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 . 
Els presents comptes anuals han estat elaborats d'acord amb l'Ordre HAP/1781/2013 de 20 de 
setembre, d'aprovació de la Instrucció del model normal de comptabilitat local. 
Addicionalment s' ha considerat la següent legislació vigent : 

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

de regim local. 
Decret Legislatiu 2/2003 de 28 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 mar" pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora 

de les Hisendes Locals (Llei 39/ 1988, de 28 de desembre). 
RD 500/ 1990, que desenvolupa la Llei 39/1988. "':,. ~ 
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Documents sobre principis comptables emesos per la Comissió de Principis i Normes Comptables 
Públiques, creada per Resolució de la Secretaria d'Estat d'Hisenda de 28 de desembre de 1990. 

Llei 15/2010, 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, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat 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. Oescripció 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. 

Importáncia 
Concepte Orets reconeguts relativa 

Transferencies corrents 181.501 ,00 100,00% 

Total 181.501,00 100,00% 

1.4. Consideració fiscal de l'Entitat a I'efecte de I'impost de societats i, si escau, operacions subjectes a 
IVA i percentatge de prorrata. 

Impost de Societats 

En aplicació de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'lmpost sobre Societats, el CONSORCI es troba 
exempt de I'impost i no esta subjecte a retencions a compte sobre els rendiments financers que rep. 

1m post sobre el Valor Afegit (lVA) 

El CONSORCI no realitza activitats subjectes a IVA. 

1.5. Estructura organitzativa basica, en els seus nivells polític i administratiu. 

Els órgans de govern i de gestió del CONSORCI, d'acord amb els seus Estatuts, són els següents: 

• Presidencia i Vice-presidencies . 

• El Consell General. 

• Vice-presidencia executiva. 

• La Gerencia. 
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1.6. Nombre mitja d'empleats durant I'exercici i a 31 de desembre, tant de funcionaris com 

de personal laboral, distingint per categories i genere. 

El CONSORCI no té personal. 

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

2015 

Dones Homes 

Órgans de govem - 1 

Presidéncia 1 -
Vicepresidéncies - 3 

Membres Junta de Direcció - 9 

TOTAL 1 13 

1.7. Identificació, si escau, de I'entitat o entitats propietaries i percentatge de participa ció 
d'aquestes en el patrimoni de I'entitat comptable. 

El CONSORCI esta constitu"it per l' Ajuntament de Barcelona, l' Ajuntament de Sant Adria, el Consell 
Comarcal i I'Área Metropolitana de Barcelona. 

2. GESnÓ INDIRECTA DE SERVEIS PÚBLlCS, CONVENIS I ALTRES FORMES DE 
COL·LABORACIÓ 

2.1. L' Ens no presta cap servei públic sota cap de les formes de gestió indirecta previstes a 
la normativa. 

2.2. L'Ens no ha signat cap conveni de col·laboració (d'import significatiu) per a la realització 
de les seves activitats en I'exercici . 

2.3. L' Ens no participa en cap activitat, la gest ió del qual s'efectu"i de forma conjunta amb altres 

organitzacions. 

2.4. L'Ens no ha utilitzat cap altra forma de col·laboració públic-privada (d'import significatiu) 
en la presta ció deis seus serveis durant I'exe rcici. 

3. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES 

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 legals vigents en materia comptable, amb I'objecte de 
mostrar la imatge fidel del patrimoni i de la si tuació financera a la data esmentada, i del 
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resultat economic-patrimonial, deis canvis en el patrimoni net, deis fluxos d'efectiu, i del 
resultat de I'execució del pressupost de l'Entitat corresponents a I'exercici anual acabat a la 
mateixa data. 

La seva formulació i rendició I'efectua la Presidencia del CONSORCI i són aprovats pel Consell General. 

La liquidació del pressupost de I'exercici 2015 ha estat aprovada el 26 de febrer de 2016. 

El regim de comptabilitat és el previst en la Llei reguladora de les Hisendes Locals per a les 
entitats locals i els seus organismes autonoms. Els comptes anuals de I'exercici 2015 han estat 
elaborats d'acord amb l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, d'aprovació de la Instrucció del 
model normal de comptabilitat local (endavant, la IMNCL). 

L'aplicació deis principis i criteris comptables está presidida per la consideració de la importáncia en 
termes relatius que aquests i els seus efectes poden presentar. Per consegüent, és admissible la no 
aplica ció estricta d'algun d'aquests, sempre que la importáncia 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 importáncia relativa deis 
quals sigui escassament significativa poden apareixer agrupats amb altres de similar naturalesa o 
funció. 

No existeixen raons excepcionals per 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 incloure 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 resta d'estats que incorporin intormació comparativa, les xitres 

relatives a I'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 immobles que: 

a) Posseeix l'Entitat per al seu ús en la producció o subministrament de béns i serveis o 
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per als seus propis propósits 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. Aixó 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. 

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 ca s, 

juntament amb el seu cost es registra I'amortització acumulada que s'estima s'ha produrt fins al 

moment del registre. 

Els béns rebuts en adscripció o cessió per un termini igualo superior a la vida económica del bé es 

registren pel seu valor raonable a la data de formalització de I'adscripció o cessió. 

Capitalització de despeses financeres 

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

Valoració posterior 

Amb caracter general, els elements de I'immobilitzat material es 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 algun succés o canvi en les 

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

per deteriorament es practiquen quan I'import recuperable de I'actiu (valor raonable) és inferior al 

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

obsolescencia 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 produrt reversions 

de la perdua. 

Els costos d'ampliació, modernització o millora s'incorporen a I'actiu com a major valor del bé quan 

suposen un augment de la seva capacitat, productivitat o allargament de la seva vida útil. 
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Els costos de grans reparacions, inspeccions o restauracions importants s'activen s'amortitzen 

durant la vida útil d'aquestes. 

El CONSORCI 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 i rehabilitaci6 de I'empla~ament, 

aquests costos s'activen i s'amortitzen en el període que es prevegi obtenir rendiments economics o 

potencial de servei del terreny. 

Amortització 

Els elements que integren I'immobil itzat material, amb excepció deis terrenys, s6n objecte 

d'amortització sistematica pel métode lineal en funció de la vida útil estimada de cadascun d'ells. Per 

defecte, la base amortitzable de cada element coincide ix amb el seu valor comptable, donat que es 

consideren nuls els valors residuals. El procés d'amortització s'inicia en el moment de la posada en 

funcionament del bé, essent els anys de vida útil estimats els següents: 

Anys de vida Coeflcienl 
útil estimada d'amortització(%) 

Equips d'oficina 8 12,50 
Equips per al processament d'informació 3 33,33 

4.2. Immobilitzat en curs i Avan~aments rebuts de l' Ajuntament de Barcelona. 

El CONSORCI no té immobilitzats en curs ni avan~aments rebuts de l' Ajuntament de Barcelona. 

4.3. Inversions immobiliáries. 

El CONSORCI no té inversions immobiliaries. 

4.4. Patrimoni públic del sol. 

Pel que fa als actius registrats sota I'epígraf de Patrimoni públic del sol, aquests figuren comptabilitzats 
prenent com a base els valors que figuren en el projecte de reparcel'lació del pla de millora urbana del 
sector C-4 (Taulat-Ronda), projecte que dona lIoc al registre deis terrenys que, a la data de tancament, 
conformen aquest epígraf. 

4.5. Immobilitzat intangible. 

El CONSORCI no té immobilitzats intangibles. 

4.6. Arrendaments. 

El CONSORCI no té arrendaments. 
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4.7. Permutes. 

El CONSORCI no sol realitzar operacions de permuta en el curs normal de les seves activitats. En tot 
cas, quan aquestes es produeixen, la seva va loració i registre comptable s'ajusta a I'establert a I'apartat 
4.d) de la norma de reconeixement i valoració de l'lmmobilitzat material de la IMNCL. 

4.8. 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) per I'altra. 

La seva classificació, valoració i comptabilització es realitza, basicament, segons la finalitat per la qual 
es mantenen o s'han emes. 

al Actius financers 

Són actius financers els diners en efectiu, els instruments de capita l o de patrimoni net d'una altra 
entitat i els drets de rebre efectiu o altre actiu financer d'un tercer o d'intercanviar amb un tercer 
actius o passius financers en condicions potencialment favorables per l'Entitat. 

En tot cas, el CONSORCI contracta instruments financers que deriven en actius financers que 
garanteixen els principis de seguretat i liquiditat, que regeixen en I'ambit públic. 

a,) Classificació i valoració 

El CONSORCI únicament manté actius financers categoritzats com a Credits i partides a cobrar. 

Inclouen: 

- Els credits per operacions derivades de I'activitat habitual, en el cas de l'lnstitut drets a cobrar 
derivats de transferencies corrents o de capital. 

- 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 
creditici. 

Com a norma general, els credits 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 
interes contractual. La mateixa valoració es realitza amb els de venciment a lIarg termini quan I'efecte 
d'actualitzar els fluxos no és significatiu. En cas contrari, es valoren pel seu valor raonable i 
posteriorment a cost amortitzat, reconeixent els interessos meritats en funció del seu tipus d'interes 
efectiu com a ingressos de I'exercici. 

En tot ca s, les fiances i diposits constitu'lts es valoren sempre per I'import lliurat. 
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a2) Recaneixement 

El reconeixement comptable deis actius financers es realitza a la data establerta en el contracte o acord 
a partir de la qual el CONSORCI adquireix el dret. 

Com a norma general, els costos de les transaccions s'imputen al resultat de I'exercici, excepte quan la 
se va magnitud aconsella incorporar-los en el valor de I'actiu financer. 

a.J Deteriarament 

En el cas deis credits i altres partides a cobrar, almenys al tancament de I'exercici, s'efectuen les 
revisions oportunes per detectar la necessitat de practicar correccions valoratives per deteriorament de 
valor, en cas d'evidencia objectiva que no es cobraran els imports comptabilitzats en la seva integritat, 
així com la conveniencia de revertir-les en aquells casos que ja no sigui n 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 els establerts a I'article 2.1 de la 
Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL) i que són: 

Antiguitat respecte al Vida útil venciment 

Inferior a I'any -% 
Entre 1 i 2 anys 25% 

Entre 2 i 3 anys 25% 

Entre 3 i 4 anys 50% 

Entre 4 i 5 anys 75% 

Més de 5 anys 100% 

Com a regla general, no són objecte de deteriorament els eredits a cobrar per subveneions atorgades per 
organismes públics, així com els garantits en els percentatges corresponents. 

a4) 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 sempre i quan s'hagin transferit de forma substancial els riscos i 
avantatges inherents a la seva propietat. 

b) Passius financers 

b,) C/assificació i va/oració 

Els passius financers es classifiquen, a efectes de la seva va loració, en: 
19 



Passius financers a cost amortitzat 

Inclouen els: 

• Debits i partides a pagar per operacions derivades de I'activitat habitual. 

• Altres debits i partides a pagar. 

Com a norma general, els debits i les partides a pagar amb venciment a curt termini sense interes 

contractual es valoren, tant en el moment del reconeixement inicial com posteriorment, pel seu valor 

nominal. La mateixa valoració es realitza amb els de venciment a lIarg termini i els préstecs rebuts a 

lIarg termini amb interessos subvencionats quan I'efecte global de no actualitzar els fluxos no és 

significatiu. En cas que sigui significatiu, es valoren inicialment 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 ti pus d' interes efectiu com a 

ingressos de I'exercici. 

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

bzl Reconeixement 

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

acord a partir de la quall'Entitat contrau I'obligació. 

b,) Baixa de passius financers 

Com a norma general, es registra la baixa d'un passiu financer o d'una part del mateix 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. 

el Contraetes de garanties finaneeres 

El CONSORCI no manté contractes de garanties financeres. 

4.9. Cobertures eomptables. 

El CONSORCI no manté operacions de cobertures comptables. 

4.10.Existencies. 

Figuren valorades a preu d'adquisició o producció, i componen les actuacions inversores executades pel 

CONSORCI que una vegada finalitzades s'hauran de transferir a altres entitats. El CONSORCI registra 

transitóriament el finan~ament d'aquestes actuacions dins I'epígraf "Ajustos per periodificació a curt 

termini" en el passiu del balan~. 
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4.11. Actius construi"ts o adquirits per a altres entitats. 

El CONSORCI no té actius construrts o adquirits per a altres entitats. 

4.12.Transaccions en moneda estrangera 

El CONSORCI no té transaccions en moneda estrangera. 

4.13. 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 4.15) 

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. 

El CONSORCI reconeix els ingressos quan I'import d'aquests es pot valorar amb fiabilitat; és probable 

que els beneficis economics futurs vagin a fluir a l'Entitat i es compleixen les condicions especifiques 

per a cadascuna de les activitats tal com es detalla a continuació. 

Els ingressos per vendes són registrats quan el CONSORCI 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 cap implicació en la gestió corrent deis béns venuts, ni reté el control efectiu sobre ells; i les 

despeses associades amb la transacció poden ser mesurades amb fiabilitat. 

Els ingressos per a la prestació de serveis es reconeixen quan el resultat de la transacció pot ser 

estimat amb fiabilitat, considerant el grau d'avan~ o realització de la prestació a la data deis 

comptes anuals, o de forma lineal quan el servei es presta durant un període determinat. 

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

despeses reconegudes que es consideren recuperables. 

Pressupostariament, els ingressos i despeses s'incorporen a la liquida ció pressupostaria en el 
moment en que es produeix I'acte administratiu de reconeixement deis respectius drets i obligacions 
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b) Despeses 

Transferencies i subvencions atorgades 

(Veure nota 4.15) 

4.14. Provisions i contingimcies. 

Es reconeix una provisió quan l'Entitat té una obligació present (legal, contractual o implícita) 

resultat d'un succés passat que, probablement, implicara el lIiurament d'uns recursos que es poden 

estimar de forma fiable. 

Les provisions es troben valorades pel valor actual deis 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 l'Entitat en successos similars, que permetin establir la base de les estimacions de 

cadascun deis desenlla~os possibles, així com del seu efecte financer. 

4.15. Transferimcies 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 despeses derivades de la subvenció. 

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

concessió de la subvenció i s'han complert totes les condicions establertes per a la seva concessió i no 
existeixen dubtes raonables de que es cobrara . 

Les activitats desenvolupades pel CONSORCI corresponen, fonamentalment, a la transformació del 

sector C4 de la Modificació del PGM en el sector del front litoral i marge dret del riu Besos, impulsant la 

configuració a I'area del Besos d'un ambit d'activitats academiques, universitilries, docencia, 

22 



investigació i relacions universitat- empresa, d'acord amb allo previst per la legislació vigent (Ley 

Reguladora de las Bases de Régimen Local i Reglament d'Obres, Activitats i Serveis deis Ens Locals) . Per 

la realització d'aquestes activitats, el CONSORCI rep deis ens consorciats, el finan~ament pressupostari, 

el qual es reflecte ix a I'epígraf d'ingressos "Subvencions rebudes per finan~ar des peses de I'exercici" 

del compte del resultat economico-patrimonial.. 

Aquesta transferencia corrent pressupostaria esta fixada tenint en compte els suposits d'equilibri 

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

Les subvencions de caracter monetari es valoren pel valor raonable de I'import concedit referit al 

moment del seu reconeixement. 

Les subvencions no reintegrables relacionades amb I'adquisició de I'immobilitzat material s'imputen 

com a ingressos de I'exercici en proporció a I'amortització deis corresponents actius o, en el seu ca s, 

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

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

en el compte del resultat economico-patrimonial en el mateix exercici en que es meriten les 

corresponents despeses. 

Transferencies i subvencions atorgades 

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

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

tancament de I'exercici estigui pendent el compliment d'alguna de les condicions establertes per a la 

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

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

En el cas de lIiurament d'actius, el reconeixement es produeix en el moment de I'acord o de la 

formalització dellliurament al beneficiari. 

En el cas de deutes assumits d'altres ens, aquests. es reconeixen en el moment que entri en vigor 

I'acord d'assumpció, registrant com a contrapartida el passiu assumit. 

4.16. Activitats conjuntes. 

El CONSORCI no ha realitzat cap activitat conjunta en I'exercici. 

4.17. Actius en estat de venda. 

El CONSORCI no té actius en estat de venda. 
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S. IMMOBILlTZAT MATERIAL 

5.1 Moviment de I'exereiei 

Saldo a (-) Dotació per Saldo a 
Partida 31.12.2014 amortitzacions 31.12.2015 

5. Altre immobililzat material 4.261,16 -1.478,93 2.782,23 

• Casi 14.399,61 0,00 14.399,61 

• Amartització acumulada -10.138,45 . -1.478,93 ·11.617,38 

• Correccions del valor 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 4.261,16 -1.478,93 2.782,23 

5.2. Deseripció de I'immobilitzat material. 

Els criteris d'amortització de I'immobilitzat material són els deserits a la nota 4 en I'apartat 

corresponent. 

l'immobilitzat material del CONSORCI esta constitu'it per equips per a processos d'informació i 

mobiliari. 

A 31 de desembre de 2015, els elements de I'immobilitzat material totalment amortitzats i en ús 
ascendeixen a 99,50 i 8.876,02 euros, i corresponen a Equips per a processos d' informació i Mobiliari 
respectivament. 

6. PATRIMONI PÚBLlC Del SOL 

El present epígraf no ha presentat moviment durant I'exercici 2015. la seva composició és detalla a 
continua ció: 

Patrimoni Públie del 
Sol 

Finca A Sector C4 
Finca B Sector C4 
Finca C Sector C4 
Finca O Sector C4 
Finca G Sector C4 
Finca H Sector C4 
Finca I Sector C4 
Finca J Sector C4 
Finca K Sector C4 
Finca L/M Sector C4 

Saldo 
1.1.2015 

12.880.000,00 
9.467.444,00 
4.057.200,00 
6.752.340,00 
3.587.080,00 
5.397.717,52 
3.574.200,00 
3.670.800,00 
3.735.200,00 
5.474.000,00 

58.595.981,52 
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Addieions 
Saldo 

31.12.2015 

12.880.000,00 
9.467.444,00 
4.057.200,00 
6.752.340,00 
3.587.080,00 
5.397.717,52 
3.574.200,00 
3.670.800,00 
3.735.200,00 
5.474.000,00 

58.595.981,52 



El projecte de reparcel-Iació del pla de millora urbana del sector C-4 (Taulat-Ronda) definit a la 
modificació del pla general metro po lita en el sector del front litoral i marge dret del riu Besos, aprovat 
definitivament per acord del Consell Plenari de l' Ajuntament de Barcelona en data 20 de juliol de 2007 
pel que fa a la superfície de I'ambit de l'Ajuntament de Barcelona, aprovat per la Comissió Territorial 
d'Urbanisme de Barcelona de la Generalitat de Catalunya en data 28 de febrer de 2008 pel que fa a la 
superfície d I'ambit de Sant Adria de Besos, contempla una ordenació deis sois d'equipaments, zones 
verdes i activitats del sector C-4. En aquest sentit el CONSORCI, esdevé propietaria deis solars 7c, 
qualificats com a equipaments metropolitans, amb una superfície de 88.606 m2 i valorats en 
58.595.981,52 euros, d'acord amb el projecte de reparcel-Iació del pla esmentat. 

El detall deis solars és el següent: 

Metres 
quadrats 

parcel·la A 20.000 

Parcel·la B 14.701 

Parcel·la C 6.300 

ParceHa D 10.485 

ParceHa G 5.570 
ParceHa H 6.000 

ParceHa I 5.550 

ParceHa J 5.700 
Parcel ·la K 5.800 

Parcel·la L/M (1) 8.500 
88.606 

(1) finca singularitzada en quan a les seves característiques a I'article 16 del Pla de Millara Urbana. 

El destí d'aquestes parcel·les és la cessió del dret de superfície pel temps i en les condicions que 
s'acordin. 

El Consell General del CONSORCI considera que sobre aquests solars qualificats com a 7c (equipaments 
metropolitans), no es deriven obligacions per a aquesta que impliquin, entre altres aspectes, la seva 
cessió gratu·ita a tercers ni afer front a despeses relacionades amb la seva urbanització. 

La valoració establerta en el projecte de reparcel-Iació que va servir de base per a la comptabilització 
de I'aprofitament urbanístic esmentat, va estar confirmada, mitjan~ant valoració, referida a novembre 
de 2014, efectuada per professionals independents segons informe de data 12 de mar~ de 2015. En tot 
cas, no s'estimen variacions de significació entre la valoració referida a novembre de 2014 i la que 
resultaria a desembre del 2015. 
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7. INVERSIONS IMMOBILlARIES 

El CONSORCI no té inversions immobiliáries. 

8. IMMOBILlTZAT INTANGIBLE 

El CONSORCI no té immobilitzat intangible. 

9. ARRENDAMENTS FINANCERS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR 

El CONSORCI no té actius en regim d'arrendament financer. 

10. ACTIUS FINANCERS 

10.1. Informaeió relacionada amb el balan~. 

al Estat resum de la conciliació entre la classificació deis actius financers del balan~ i les categories 
establertes en la norma de reconeixement i valoració 8º d'Actius financers: 

El CONSORCI no té actius financers a 31 de desembre de 2015. 

Els saldos deis credits per operacions derivades de I'activitat habitual a curt termini (operacions 
de gestiól no es troben inclosos en la categoria d'actius financers. Aquests es registren pel seu 
valor nominal i quan, d' acord amb la norma de registre i valoració deis actius financers 
I'aplicació d'aquest criteri no és possible, pel meto de del cost amortitzat. 

bl Reclassificacions 

El CONSORCI 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. 

el Actius financers lIiurats en garantia 

Durant I'exercici ni a la data de tancament el CONSORCI no ha lIiurat o manté aetius financers en 
garantia del pagament de deutes. 

10.2. Informació relacionada amb el eompte del resultat eeonomieo-patrimonial 

al Resultats nets obtinguts enl'exerciei de les diferents eategories d'aetius finaneers. 

Els credits i partides a cobrar corresponents als actius financers no han donat lIoc a la 
imputaeió d'ingressos al compte del resultat económico-patrimonial. 

Els credits i partides a cobrar per transferencies corrents incorporats al resultat económico-
I'exercici han estat de 181.501,00 euros, aplicats a finan~ar les despeses 
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corrents del CONSORCI. 

bl Ingressos financers calculats per I'aplicació del metode del tipus d'interes efectiu. 

El compte del resultat economico-patrimonial de I'exercici no recull ingressos financers 
calculats d'aquesta manera. 

10.3. Informació sobre els riscos de tipus de canvi i de tipus d'interes. 

al Riscos de tipus de canvi. 

El CONSORCI no té inversions ni manté saldos a cobrar en moneda diferent de I'euro i, per 
tant, no té riscos d'aquest tipus. 

bl Riscos de tipus d'interes. 

El CONSORCI no manté actius financers valorats a cost amortitzat, de manera que no té riscos 
d'aquesta naturalesa. 

10.4. Altra informació. 

al Caixes i comptes bancaris contractats per l'lnstitut. 

El CONSORCI disposa de dos comptes corrents a I'entitat Catalunya Caixa . Amb el següent 
detall: 

IBAN: ES85 2013 1571 7902 0009 0056 Saldo a 31/12/2015: 151.446,23 € 

Es tracta d'un compte corrent amb format de signatura conjunta del Gerent i l'lnterventor. 
No té cap tipus de comissió ni tampoc merita interessos. 

IBAN: ES90 2013 1571 7602 0018 3427 Saldo a 31/12/2015: 0,00 € 

Es tracta d'un compte restringit per les bestretes de caixa fixa on I'habilitat és el Gerent del 
CONSORCI. No té cap ti pus de comissió ni tampoc merita interessos 

bl Política d'inversions 

El CONSORCI no efectua una política de inversions sobre els eventuals excedents que puguin 
generar-se de la gestió de la tresoreria . 

La liquiditat del CONSORCI és molt irregular, els seus ingressos provenen íntegrament de les 
transferencies deis ens consorciats, és per aquests motius que normalment no disposa d'uns 
excedents de tresoreria que es puguin optimitzar per obtenir més rendibilitat. 
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"/ 'VI 
11. PASSIUS FINANCERS 

11.1Informació relacionada amb el balan~. 

al El detall deis deutes mantinguts per l'Entitat al tancament de I'exercici valorats a cost amortitzat són: 

Interessos 
c: meritats segons 
CD Deute 1'1 de gener Creacions T.I.E Diferencies de can vi Disminucions Deute a 31 de desembre " "" ::!! 

" ~ DI 

" in o: 
Q, Cost amortitzat Interessos CD 
r:: Cost Interessos Interessos Del cost D'interessos Valor (12); (1)+(3)- Explicits 
10 amortitzat explicits Efectiu Despeses Explicits Resta cancel'lats amortitzat explicits comptable Resultat (4 )+(6)+(8)- (13);(2)+(5)-

(1 ) '(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) '(9) (iO) (11 ) (10) i7i+i9i 

Préstec Ministeri I 
Ciencia i 
Tecnologia 0,00% 161.360,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 26.893,40 0,00 134.46702 0.00 

TOTAL 161 .360,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.893,40 0,00 134.467,02 0,00 

D'acord amb el previst a la Instrucció Comptable, en el quadre anterior no es consideren els comptes a pagar per operacions habituals del CONSORCI. 
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La totalitat d'aquest epígraf correspon a una bestreta reintegrable del Ministerio de Ciencia e 
Innovación de 375.000,00 euros, concedida per a la construcció d'un centre de tecnologies 
energetiques d'acord amb les bases regulades per I'ordre PRE/690/2005 de 18 de mar~ . 

En data 29 de desembre de 2005 es va concedir al Consorci del Campus Interuniversitari Diagonal-Besos 
una bestreta reintegrable sense interessos per un import de 375.000,00 euros, a retornar en un període 
de 15 anys, amb tres anys de carencia, per a la realització del Centre de Tecnologies Energetiques. 
La bestreta es va abonar íntegrament en data 31 de gener de 2006, amb anterioritat a la realització del 
projecte i a la justificació de la despesa. 

Les condicions d'aquesta bestreta eren que es concedia un 75% de la despesa, és a dir, el CONSORCI 
havia de justificar una despesa de 500.000 euros. Ates que la justificació de despeses només va ser de 
441.912,02 euros I'import de la bestreta hauria de ser de 331.434,02 euros, restant un excés de 
finan~ament de 43.565,98 euros que el CONSORCI ha anat arrossegant des de I'exercici 2006. 

En data 15 de juliol de 2010, el CONSORCI va rebre la Resolució de revoca ció parcial de la bestreta 
reintegrable per un import de 43.565,98 euros, així com la obligació de pagament deis interessos de 
demora meritats que ascendien a 11.671,76 euros. 

Aquesta bestreta no merita interessos, i ates que I'import de la bestreta reemborsable realment 
concedida va quedar redu"it a la quantitat de 331.434,02 euros, I'import pendent de pagament a 31 de 
desembre de 2015 presenta la següent distribució temporal : 

11.2. Altra informació. 

Morositat 

Curt termini 
2016 

Llarg ter mini 
2017 
2018 
2019 
2020 

Import 

26.893,40 

26.893,40 
26.893,40 
26.893,40 
26.893,42 

107.573,62 

En relació al que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol de mesures de lIuita contra la morositat en 
operacions comercials, i pel que fa a les obligacions deis contractes formalitzats a data 31 de desembre 
de 2015: 
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2015 

Dies 

Període mig de pagament a prove'idors 3,77 
Rati de les operacions pagades 2,77 
Rati de les operacions pendents de pagament 42,76 

Import (euros) 

Total pagaments realitzats 15.492,25 
Total pagaments pendents 397,55 

11.3 Ajustaments per periodificació de passiu a curt termini. 

En el marc del conveni signat amb la Diputació de Barcelona, el CONSORCI ha rebut el finan,ament per 
a la construcció de l'Escola Universitaria d'Enginyeria Técnica Industrial. Aquest actiu que es troba 
recollit a la partida d'existéncies de I'actiu del balan, (veure nota 13) haura de ser lIiurat a qui pertoqui 
en el moment de finalització de les obres i és per aquest motiu, que comptabilitzem aquest ajustament 
per periodificació a curt termini al passiu del balan" per no concórrer en unes pérdues en el moment 
dellliurament deis actius. (veure nota 13) 

12. COBERTURES COMPTABLES 

El CONSORCI no ha realitzat cap cobertura comptable. 

13. ACTIUS CONSTRU"lTS O ADQUIRITS PER A ALTRES ENTITATS I ALTRES EXISTENCIES 

Detall deis actius constru"its o adquirits per a altres entitats: 

• Construcció Escola d'Enginyeria Técnica 
• Pantalles de Contenció C4 

14. MONEDA ESTRANGERA 

1.672 .060, 12 
4.291.514,27 

5.963.574,39 

El CONSORCI no té cap element d'actiu o passiu denominat en moneda diferent de I'euro. 

15. TRANSFERENCIES, SUBVENCIONS I ALTRES INGRESSOS I DESPESES 

15.1. Ingressos. 

15.1.1. Transferéncies i subvencions rebudes 
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• El detall de les transferencies corrents de I'exercici 2015 corresponen, fonamentalment, a les 
aportacions deis ens consorciats, i són les següents: 

• Ajuntament Barcelona 
• Consell Comarcal del Barcelones 
• Area Metropolitana de Barcelona 
• Ajuntament de Sant Adriá de Besós 
• Consorci del Besós 

85.332,00 
30.682,00 
30.682,00 
30.682,00 

4.123,00 
181.501,00 

Les transferencies i subvencions descrites compleixen els requisits de reconeixement i 

valoració descrits a la nota 4.15. 

15.1.2. Vendes i prestacions de serveis 

• El CaNSaRCI no té ingressos obtinguts per vendes ni prestacions de serveis. 

15.2. Oespeses. 

15.2.1. lransferencies i subvencions concedides 

• El detall de les transferencies i subvencions concedides en I'exercici es facilita a 
continuació: 

Consorci del Besós (transferencia per a la cobertura de 
les des peses d'estructura suportades per aquest que són 
imputables al CaNSaRCI) 

Fundació B-lEC 

15.2.2. Oespeses de personal 

El CaNSaRCI no té personal 

15.2.3. Altres despeses de gestió ordinária 

Les despeses de gestió ordinária són les següents: 

5erveis de professionals independents 

Missatgeria 

lributs ens locals 

Publicacions en diaris oficials 

Auditoria de comptes 
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65.000,00 

70.000,00 

135.000,00 

10.956,55 

220,41 

3.789,00 

923,84 

3.603,13 

19.492,93 



16. PROVISIONS I CONTINGENCIES 

16.1. El CONSORCI no té cap provisió reconegudes en el passiu del balan~. 

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

El CONSORCI no té cap passiu contingent. 

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

El CONSORCI no té cap actiu contingento 

17. INFORMACIÓ SOBRE EL MEDI AMBIENT 

17.1. El CONSORCI no ha registrat obligacions amb cimec al pressupost de I'exercici que tinguin 
incidencia concreta sobre el medi ambient. 

18. ACTIUS EN ESTAT DE VENDA 

El CONSORCI no té cap actiu en estat de venda. 

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

Per a I'exercici de les seves operacions, el CONSORCI estructura el seu pressupost en un únic programa. 

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

El CONSORCI no té operacions per administració de recursos per compte d'altres ens públics. 

21. OPERACIONS NO PRESSUPOSTARIES DE TRESORERIA 

A continuació s' informa sobre les operacions no pressupostáries de tresoreria que comprenen 

aquelles operacions realitzades durant I'exercici que han donat lIoc al naixement o extinció de: 

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

operacions pressupostáries com no pressupostáries. 
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Estat de partides pendents d'aplicació. 

Pagaments pendents d'aplicació 

Concepte Pagaments 
Pagaments Total 

Pagaments 
pendents 

Modificacions realitzats pagaments 
Pagaments pendents 

Compte 
Codi Oescripció 

d'aplicació 
saldo inicial en pendents 

aplicats en d'aplicació 
a 1 de I'exercici d'aplicació 

I'exercici a 31 de 
gener desembre 

Pagaments 
555 pendents 463,29 0,00 413,84 49,45 0,00 49,45 

d'aplicació 

Total 463,29 0,00 413,84 49,45 0,00 49,45 

22. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEOIMENTS O' AOJUOICACIÓ 

A continuac ió es detallen els imports agregats de les contractacions adm in istratives 
rea litzades en I'exercici en funció del seu proced iment d'adjudicació. 

Tipus de Adjudicació 
contracte directa Total 
De serveis 10.769,00 10.769,00 
TOTAL 10.769,00 10.769,00 

23. VALORS REBUTS EN OIPOSIT 

El CONSO RCI no té valors rebuts en dipbsit. 

24. INFORMACIÓ PRESSUPOSTARIA 

24.1. Exercici corrent. 

1) Pressupost de des peses 

a) Modificacions de credit 
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Aplicacíó Credits Incorpor Generac Total Ampliací Transferen Transferen acíó de ió Pressupost Text Extraordi cíes (+) cíes H Romane d'lngres Modificac 
aria naris 

ons ions nts sos 
32000 

Estudis 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 
22706 

Aportaci 
94300 ons a la 

0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 -8.000,00 
48000 Fundaci 

óBTEC 
TOTALS 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 
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b) Romanentsde credit 

APllCACIÓ COMPRQMESOS NO COMPROME.SQS 
DESCRIPCIÓ 

ROMANENTS 
PRESSUPO 

DECR~D[T 
STARIA 

NO NO 
INCORPORABLES INCORPORABLES INCORPORABlES INCORPORABLES 

11000 Retribucions basiques personal eventual 1,00 1,00 

13100 Retribucions basiques i compl.pe rs.temporal 1,00 1,00 

15000 Productivitat 1,00 1,00 

15100 Gra ti fíca ci DnS 1,00 1,00 

16000 Primes i quotes SS organs i governs 2,00 2,00 

20200 Arrendamentedificis i altres construccions 1,00 1,00 

21600 Mante niment equi ps ¡ software procés d'informa -186,55 -186,55 

22000 Materia l d 'oficina ardinari no inventariable 500,00 500,00 
22002 Material informatic no inventariable 1,00 1,00 

22100 Ene rgia electrica 1,00 1,00 

22101 Aigua 1,00 1,00 

22200 Comunicacions telefoniques 1,00 1,00 

22205 Serveis de missatgeria 779,59 779,59 

22502 Tributs enti tats 10(315 -3.189,00 -3.189,00 

22601 Atenció protocol-1aries j representatives 1.000,00 1.000,00 

22602 Publlcltat I propaganda 1,00 1,00 

22603 Publieaeions en diaris ofieials 76,16 76,16 

22699 Altres Oespeses Oiverses 1.480,00 1.480,00 

22700 Neteja edificis i loeals 1,00 1,00 

22706 Estudis 3.231,00 3.231,00 

23010 Die tes del personal di reetiu 1,00 1,00 

23110 l oeomoció personal di rectiu 1,00 1,00 

25001 Treballs realitzats pel Consorei del Besos 1,00 1,00 

25099 Treballs Realitzats perAltres AAPP -3.602,13 -3.602,13 

31000 I nteressos poli ss a a eurt termini 1,00 1,00 

35900 Altres despeses flnanceres 1,00 1,00 

46722 Consorci de l Besos 0,00 0,00 

48000 Apo rtaeions a la Fundació BTEC 0,00 0,00 

48001 Aportaeions extraordinaries a la fundació BTEC 1,00 1,00 

62500 Mobilia ri 1,00 1,00 

62600 Equ i ps per a Proeessos d'lnformaeió 1,00 1,00 

64100 Despeses en ap li cacions informatiques 1,00 1,00 

65001 Urbanització compl ementa ria Sector C4 1,00 1,00 

65002 Redacció projectes Esco la d'Enginye ria Tecnica 1,00 1,00 

65003 Construcció Escola d'Enginyeria Tecniea 1,00 1,00 

65004 Redacció projectes Edi fici campus 1,00 1,00 

65099 Altres Obres i Construccions 1,00 1,00 

76700 Al Consorci del Besos 1,00 1,00 

91100 Amortització prestecs 11ft ens Sector públic 0,60 0,60 

TOTAL 117,67 0,00 0,00 117,67 0,00 
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2) Pressupost d' ingressos 

a) Procés de gestió 
Recaptació neta. 

Aplicació 
pressupostaria Descripció 

De I'Ajuntament de Barcelona 
46200 (ordinari) 

De l'Ajuntament de Sant Adria 
46205 (ordinari) 

De l'Area Metropolitana de 
46400 Barcelona 

46722 Del Consorci del Besos 

Total 

24.2. Exe rcicis tancats. 

Recaptació Devolucions Recaptació 
total d'ingressos neta 

85.332,00 0,00 85.332,00 

30.682,00 0,00 30.682,00 

30.682,00 0,00 30.682,00 

4.123,00 0,00 4.123,00 

150.819,00 0,00 150.819,00 

1) Pressupost de despeses. Obligacions de pressupostos tancats. 

Obligacion Obligacion 
s pendents s pendents 

de Modificacio Pagame de 
Aplicació pagament ns saldo Total nts pagament 

pressupostari a 1 de inicial i Obligaci Prescripci realitzat a 31 de 
a Descripció gener anuHacions ons ons S desembre 

Treballs 
Realitzats per 3.603,1 

25099 Altres AAPP 3.603,13 0,00 3.603,13 0,00 3 0,00 
Consorci del 56.754,0 56.754, 

46722 Besos 56.754,00 0,00 O 0,00 00 0,00 
60.357,1 60.357, 

Total 60.357,13 0,00 3 0,00 13 0,00 
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2) Drets a cobrar de pressupostos tancats 

Pendents Drets anuHats 
de 

cobrament AnuHació Total 
Aplicació a 1 de Modificacions de Ajornaments i drets 

pressupostaria Descripció gener saldo inicial liquidacions fraccionaments anuHats 
Consell 
Comarcal 

3200046101 2013 30.682,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Consell 
Comarcal 

. 

3200046101 2014 30.682,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ajuntament 
St Adria 

3200046204 2013 i 2014 61.364,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 122.728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3) Drets pendents de cobrament totals 

Drets 
Drets pendents de 

pendents de cobrament a 
Aplicació cobrament a Modificacions Drets Drets 31 de 

pressupostaria Descripció 1 de gener saldo inicial anuHats canceHats Recaptació desembre 
Consell 
Comarcal 

3200046101 2012 30.682,00 0,00 0,00 0,00 30.682,00 0,00 
Consell 
Comarcal 

3200046101 2013 30.682,00 0,00 0,00 0,00 30.682,00 0,00 
Consell 
Comarcal 

3200046101 2014 30.682,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.682,00 
Ajuntament 
St Ad ria 2013 

3200046204 i 2014 61.364,00 0,00 0,00 0,00 61.364,00 0,00 

Total 153.410,00 0,00 0,00 0,00 122.728,00 30.682,00 

24.3. Despeses amb finanf;ament afectat. 

El CONSORCI no té despeses amb finan~ament afecta!. v 
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24.4. Romanent de tresoreria. 

Núm. de comptes Components 2015 
57,556 1. (+) Fons líquids 151.446,23 

2. (+) Drets pendents de 
cobrament 61.364,00 

(+) del Pressupost 
430 corrent 30.682,00 

(+) de Pressuposts 
431 tancats 30.682,00 
257, 258, 270, 275, 
440,442, 449,456, 
470,471,472,537, (+) d'operacions no 
538, 550, 565,566 pressupostaries 

3. (-) Obligacions pendents de 
pagament 28.774,55 

(+) del Pressupost 
400 corrent 28.774,55 

(+) de Pressuposts 
401 tancats 
165, 166, 180, 185, 
410,414,419,453, 
456, 475,476,477, 
502, 515, 516,521, (+) d'operacions no 
550, 560,561 pressupostaries 

4. (+) Partides pendents 
d'aplicació 49,45 

(-) cobraments realitzats 
554,559 pendents d'aplicació definitiva 

(+) pagaments realitzats 
555,5581,5585 pendents d'aplicació definitiva 49,45 

1. Romanent de tresoreria total 
(1+2-3+4) 184.085,13 

2961, 2962, 2981, 
2982,4900,4901, 
4902,4903,5961, 
5962, 5981, 5982 11. Saldos de cobrament dubtós 

111. Excés de finan~ament afectat 
IV. Romanent de tresoreria per 
a des peses generals (1-11-111) 184.085,13 
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25. INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS 

al Indicadors financers i patrimonials 

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

Fons líquids 151.446,23 = ;;; 2,51% 
Passiu corrent 6.022.845,46 

Fons líquids: efectiu i altres actius líquids equivalents. 

2) LlQUIDITAT A CURT TERMINI: Reflecteix la capacitat que té l'Entitat per atendre a curt 
termini les seves obligacions pendents de pagamento 

Fons líquids + Drets pendents de cobrament 
Passiu corrent 

= 
212.810,23 

6.022.845,46 
= 3,53% 

3) LlQUIDITAT GENERAL: Reflecteix en quina mesura tots els elements patrimonials que componen 
I'actiu corrent cobreixen el passiu corrent. 

Actiu corrent 6.176.434,07 ---'-'--'---'-'-'--'--- = = 
Passiu corrent 6.022.845,46 

102,55% 

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

Passiu corrent + Passiu no corrent 6.130.419,08 
-----'-'~-'---'--~-'--~-'-~~~--= = 

Nombre d'habitants 114.373,00 
5360,02% 

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

Passiu corrent + Passiu no corrent 6.130.419,08 
= = 9,46% 

Passiu corrent + Passiu no corrent + Patrimoni net 64.775.197,82 

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

Passiu corrent 6.022.845,46 
----'------ = = 

Passiu no corrent 107.573,62 
5598,81% 
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Consorci 
Campus 

..... Diagonal-Besos 
7) FLUX DE CAIXA: Reflecteix en quina mesura els fluxos nets de gestió de caixa cobreixen el passiu 

de l'Entitat. 

Passiu no corrent Passiu corrent 
_~=~:..::::::..:::.~_ + _---'--=:.::....:=.:..:.::.:.:c'--_ = 

Fluxos nets de gestió Fluxos nets de gestió 
107.573,62 

87.471,49 

6.022.845,46 
+ = 

87.471,49 
70,08 

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

8) PERíODE MITJA DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS: Reflecteix el nombre de dies que 
per terme mitja l'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 
pagament de les entitats locals. S'ha de calcular un únic indicador referit a tot I'exercici i al 
conjunt deis deutes inclosos en el seu calcul. 

¿(Nombre de dies període cobrament x import 
cobrament) 

¿ import pagaments 
42.920,71 2,77 

15.492,25 

9) PERíODE MITJA DE COBRAMENT: Reflecteix el nombre de dies que per terme mitja l'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 ingressos que derivin d'operacions 
financeres. 

I(Nombre de dies període cobrament x import cobrament 
I Import cobrament 

Cada entitat comptable ha de calcular el període mitja de cobrament respecte deis recursos deis 
quals sigui titular, tret quan I'entitat sigui titular de recursos gestionats per un altre ens públic i 
no disposi d'informació sobre la totalitat de les operacions efectuades per I'ens gestor. En 
aquest ca s, I'indicador a elaborar per I'entitat titular s'ha 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 
se va titularitat, ha d'elaborar I'indicador referit als recursos que gestiona a compte d'altres ens 
públics. 

El CONSORCI no té ingressos de capítols 1 a 3 i 5. 
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10) RÁTIOS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONOMIC PATRIMONIAL. 

Per a I'elaboració de les riltios següents s'han de tenir en compte les equivalencies amb els 
corresponents epígrafs del compte del resultat economic patrimonial de l'Entitat : 

ING. TRIB Ingressos tributaris i urbanístics 
TRANSFR Transferencies i subvencions rebudes 
V. I PS Vendes i prestació de serveis 
D.PERS Despeses de personal 
TRANSFC Transferencies i subvencions concedides 
APROV Aprovisionaments 

i. Estructura deis ingressos. 

INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINARIA IIGOR) 
ING. Vi Resta 

TRIB/IGOR TRANSFR/IGOR PS/IGOR IGOR/IGOR 

Total 100% 0% 0% 100% 1 

ii. Estructura de les despeses. 

DESPESES DE GESTIÓ ORDINARIA IIGOR) 
D. PERS. / Resta 

DGOR TRANSFC/DGOR APROV/DGOR DGOR/DGOR 

Total 100% 0% 0% 100% 1 

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

Despeses gestió ordinaria 
Ingressos gestió ordinaria 

= 
155.971,86 
181.501,00 
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2.lndicadors pressupostaris 

a) Del pressupost de despeses corrent: 

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

Obligacions reconegudes netes 181.386,33 _-=-===..:.===::.::...:c.=-=_ = = 
Credits definitius 181.504,00 

99,94% 

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

Pagaments efectuats 152.611,78 
----~~~~~~~~----= = 

Obligacions reconegudes netes 181.386,33 
84,14% 

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

Obligacions reconegudes netes __ -=-===..:.===::.::...:c.=-=~_= 
Nombre d'habitants 

181.386,33 
114.373,00 

= 158,59% 

4) INVERSIÓ PER HABITANT: Per a les entitats territorials i els seus organismes autbnoms, aquest 
índex distribueix la totalitat de la despesa pressupostaria per operacions de capital efectuada 
en I'exercici entre el nombre d'habitants de l'Entitat. 

Obligacions reconegudes netes cap.6 i 7 0,00 
_-=-==c.::.:.:.:..:..::.='-'=-=-=--'-'..:C:=.::..c=..:...:...:_=------=.~= 

Nombre d'habitants 114.373,00 
0,00% 

5) ESFOR~ INVERSOR: Mostra la proporció que representen les operacions de capital efectuades 
en I'exercici en relació amb la totalitat de les despeses pressupostaries efectuades en 
I'exercici esmentat. 

Obligacions reconegudes netes cap.6 i 7 0,00 
= = 0,00% 

Total obligacions reconegudes netes 181.386,33 
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b) Del pressupost d'ingressos corrent: 

1) EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: reflecte ix la proporció que sobre els ingressos 
pressupostaris previstos suposen els ingressos pressupostaris nets, aixo és, els drets reconeguts 
nets. 

Drets reconeguts nets 181.501,00 -_...=.:..:::..::...:.==:..::...:.=-- = = 
Previsions definitives 181.504,00 

100,00% 

2) REALlTZACIÓ DE COBRAMENTS: reflecte ix la proporció que suposen els cobraments obtinguts 
en I'exercici sobre els drets reconeguts nets. 

Recaptació neta 150.819,00 
----------~~---------= = 

Drets reconeguts nets 181.501,00 
83,10% 

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 3,5,6,8 + transferencies rebudes) 
~~~~~~~~~~~~~~~==~~2--= 

Total drets reconeguts nets 
181.501,00 
181.501,00 

= 100,00% 

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 I'exercici esmentat. 

Drets reconeguts nets (d'ingressos de naturalesa tributaria) 0,00 
= = 0,00% 

Total drets reconeguts nets 181.501,00 

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

Resultat pressupostari ajustat 114,67 
--====~~~~~~-- = = 

Nombre d'habitants 114.373,00 
0,10% 

c) De pressupostos tancats: 

1) REALlTZAClÓ DE PAGAMENTS: posa de manifest la proporció de pagaments que s'han efectuat 
en I'exercici de les obligacions pendents de pagament de pressupostos ja tancats. 

Pagaments 60.357,13 
----------------~~~~--------------- = = 

Saldo inicial d'obligacions (+mod ificacions i anuHacions) 60.357,13 
100,00% 
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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 pressupostos ja tancats. 

Cobraments 92 .046,00 ---------------------------------------= = 
Saldo inicial drets (+modificacions i anul-lacions) 122.728,00 

75,00% 

26. INFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS 

D'acord amb el que estableix la Disposició Transitoria Tercera de l' Ordre HAP/1781/2013, de 20 de 
setembre, per la que s' aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local, en els comptes 
anuals d'aquest exercici no figura la informació sobre el cost de les activitats, que tindra la consideració 
d'obligatoria a partir deis comptes anuals de I'exercici 2017. 

27. INDICADORS DE GESTIÓ 

D'acord amb el que estableix la Disposició Transitoria Tercera de l' Ordre HAP/1781/2013, de 20 de 
setembre, per la que s' aprova la Instrucció del modelo normal de comptabilitat local, en els comptes 
anuals d'aquest exercici no figura la informació sobre els indicadors de gestió, que tindrá la consideració 
d'obligatoria a partir deis comptes anuals de I'exercici 2017. 

28. FETS POSTERIORS AL TANCAMENT 

Entre la data de tancament de I'exercici i la de formulació deis comptes anuals no s' han produ',t fets 
significatius que hagin d'informar-se o que hagin de donar lIoc a la incorporació d'ajustaments en les 
xifres contingudes en els comptes anuals. 

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

Com s'estableix a la disposició transitoria segona de l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, 

d'aprovació de la Instrucció del model normal de comptabilitat local, en els comptes anuals d'aquest 

exercici no figuren les xifres relatives a I'exercici o exercicis anteriors en tots aquells estats que han 

d'incloure informació comparativa . 

A I'efecte de clarificar el procés de transició de la comptabilitat de I'exercici 2014 a la de I'exercici 2015 

s'incorpora aquesta nota addicional amb la informació que a continuació es detalla. 
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1. Balan~ de situació, compte del resultat economic-patrimonial i estat de romanent de tresoreria 
de l' exercici 2014 

Balan~ de situació 

NUm. 
COMI'T' 

ACTIU Exercici 2014 
Núm. 

COMPrE 
PASSIU hemd 2014 

AIIMMOBILn2AT 64.563.817,07 Al FaNS PROPIS 58.619.249,60 
1. Inversions destinades a I'ús general 0,00 1. Patrimoni 0,00 
11. Immobllitzaclons immaterials 0,00 11 11. Reserves 0,00 
IIl.lrnmobilitzat material 4.261,16 12O 111. Resultats del exerclcis anteriors 58.559.217,97 

223,224,226, 
227,228,229 4. Allre irnmobititza t 14.399,61 129 IV. Resultat de "exereid 60.031,63 

12.2' 5. Amortitzacions immobi l itzat material -10.138,45 BI INGRESSOS A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXEROas 5.963.574,38 

23 rv. lnversions gestionades 5.963.574,39 l. Subvencions de capitill rebudes 5.963.574,38 

230 1. Invefsions gestionades pe r iI a!tres ens 5.963.574,39 130 C) PROVISIONS PER A RISCOS I DE5PESES 0,00 
V. Patrimonl PUb/le del 501 58.595.981,52 DI CREDIlORS A lLARG TER MINI 0,00 

240,241 l.Terrenys 58.595.981,52 14 l. Emissions d'obIigacions 1 valors negOCiables 0,00 
444 VII. Deutors no pressupostaris a lIarg lermini 0,00 11. A1lres cleutes a Itarg termini 134.467,02 

27 B) DESPESES QUE A DISTRIBUIR EN OIVERSOS EXE 0,00 170,176 1. Oe utes amb enti tats de credit 134.467,02 

C) ACTIU ClRCULANT 244.327,59 111. Oesemborsaments pendents sobre accions no eJeigi 0,00 
l. EJeistencies 0,00 El CREDJTOR5 A CURT TERMINI 90.853,66 
11. Deutors 153.873,29 1. Emissions d'obIigacions i valors negociables 0,00 

4l 1. Deutors pressupostaris 153.410,00 11. A1tres deutes a curt termlni 26.893,40 

555,558 5. Altres deutors 463,29 520,522,526 l . Deutes amb entitats de credit 26.893,40 

111. Inversions financeres tempor.lls 0,00 11 1. Creditors 63.960,26 
IV. Tresoreria 90.454,30 40 1. úe ditors pressupos taris 60.357,13 

V. Ajustos per periodificació 0,00 41 2. úed ito rs no pressuposta ris 3.603,13 

475,476,477 4. Adrrinislracions pUbliques 74.580,48 

IV. Aiustaments oer oeriodificaci6 0,00 
TOTAL GENERAL {A+B+C : 64.808.144,66 TOTAL GENERAL (A+8+C+O+E : 64.808.144,66 

Compte de resultats 

Núm. 
COMPTE 

DEURE 2014 
Núm. 

COMPTE 
HAVER 2014 

A) DESPESES 152.151,37 B) INGRESSOS 212.183,00 
I.Reducci6 d'existencies de productes 

71 acabats i en curs de fabrlcaci6 0,00 1. Vendes i prestaclons de serveis 0,00 
2. Augment d'existencies de productes 

2. Aprovisionaments 0,00 71 acabats ¡en curs de fabrlcaci6 0,00 
3. Despeses de funcionament deis 
serveis i prestacions socials 9.404,37 3. Ingressos de gestl6 ordinaria 

68 e) Cotac ions per a arrortizacions d'irrrrobilitzat 1.453.98 4. Altres Ingressos de gesti6 ordinaria 0,00 
e) Altres des peses de gestió 7.950,39 5.Transferencies I subvencions 181.501,00 

62 E 1 ) Serveis exteriors 7.359,10 750 a ) Transferencies corrents 181 .501,00 

63 E 2) Tribuls 591,29 6.Guanys I ingressos extraordinaris 30.682,00 
4. Tranferencles I subvencions 142.747,00 779 d ) hgressos i beneficis d'altres exercicis 30.682,00 

650,651 a ) Transferencies i subvencions corrents 142.747,00 

5. Pérdues I des peses extraordlnaries 0,00 

AHORRO .... .. ..... 60.031 ,63 DESAHORRO ........... 
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Romanent de tresoreria 

Núm. de comptes Components 2014 

57,556 1. (+) Fons líquids 90.454,30 

2. (+) Drets pendents de cobrament 153.410,00 

430 (+) del Pressupost corrent 92.046,00 

431 (+) de Pressuposts tancats 61.364,00 

257,258,270,275,440,442, 
449,456,470,471,472,537, (+) d'operacions no pressupostaries 
538, 550, 565,566 

3. (-) Obligacions pendents de 
60.357,13 

pagament 
400 (+) del Pressupost corrent 60.357,13 

401 (+) de Pressuposts tancats 
165, 166, 180, 185, 410,414, 
419, 453,456,475,476,477, 

(+) d'operacions no pressupostaries 
502,515, 516,521, 550,560, 
561 

4. (+) Partides pendents d'aplicació 463,29 

554,559 
(-) cobraments realitzats pendents 
d'aplicació definitiva 

555,5581, 5585 
(+) pagaments realitzats pendents 

463,29 
d'aplicació definitiva 
1. Romanent de tresoreria total 

183.970,46 
(1+2-3+4) 

2961, 2962, 2981, 2982,4900, 
4901, 4902, 4903,5961, 5962, 11. Saldos de cobrament dubtós 
5981, 5982 

111. Excés de finan~ament afectat 
IV. Romanent de tresoreria per a 

183.970,46 
despeses generals (1-11-111) 

2. Ajustaments comptables realitzats per donar compliment a alln que estableix la disposició es-
mentada 

No s'han produ'it ajustaments comptables que tinguin efecte en el patrimoni net del 
CONSORCI. 
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30. AL TRA INFORMACIÓ 

1. Els honoraris de I'auditoria són facturats a l' 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. 

2. Estat d'operacions amb entitats del grup 

2015 

INGRESSOS 
Transfer¡mcies Serveis 

Ajuntament de Barcelona 85.332,00 
Consorcide l Besos 4.123,00 

TOTAL 89.455,00 0,00 

2015 
DESPESES 

Transfer¡mcies Serveis 
Ajuntament de Barcelona 3.603,13 
Consorci del Besos 65.000,00 

TOTAL 0,00 68.603,13 

2015 
PENDENT PENDENT 

COBRAMENT PAGAMENT 
Ajuntament de Barcelona 
Consorcidel Besos 28.377,00 
Consell Comarcal 61.364,00 
TOTAL 61.364,00 28.377,00 

3. Són susceptibles d'inspecció fiscal tots els tributs a que es troba subjecte l' Institut per a tots els 
exercicis que no hagi transcorregut el termini de prescripció previst a la normativa vigent. No s' 
espera que es meritin passius addicionals pel CONSORCI com a conseqüencia d' una eventual 
inspecció. 
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4. Quan a I'avaluació del compliment de I'objectiu d'estabilitat pressupostaria, en el punt 5 de 
I' informe de la Intervenció Delegada sobre la liquidació del Pressupost de I'exercici 2015 del 
CONSORCI es diu: 

"L'article 16.2 del RO 1463/2007 de 2 de navembre, pel qual s'aprova el reglament de 
desenvalupament de la L/ei d'estabilitat pressupastaria, en la seva aplicació a les entitats lacals, 
estableix que: "la Intervención lacal ele varó al Pleno un informe sobre el cumplimiento del objetivo 
de estabilidad de la propia entidad local y de sus organismos y entidades dependientes. El informe 
se emitiró con carócter independiente y se incarporaró a los previstos en los artículos 168.4, 177.2 Y 
191.3 del texto refundido de la Ley Reguladoro de las Haciendas Locales, referidos respectivamente, 
a la aprobación del presupuesto general, a sus modificaciones y a su liquidación". 

Objectiu d' estabilitat pressupastaria 

L'article 3 de la L/ei Organica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostaria i sostenibilitat 
financera, estableix que: "l . La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demós 
actuaciones que afecten a las gastas a ingresos de los distintos sujetos comprendidas en el ómbito 
de aplicación de esta Ley se realizaró en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la 
normativa europea. 
2. Se entenderó por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación de 
equilibrio o de superávit estructural". 
La instrumentació del principi d'estabilitat pressupostaria es realitza a I'article 11 de la mateixa 
norma, en el que es posa de manifest que "para el cálculo del déficit estructural se aplicará la 
metodología utilizada por la Comisión Europea en el marco de la normativa de estabilidad 
presupuestaria". 

La capacitat de finan,ament en termes de comptabilitat nacional es determina a partir de la 
diferencia entre els ingressos i les despeses no financeres (capítols 1 a 7 del pressupost deIs 
consorcis), aplicant posteriorment els ajustaments necessaris per tal de convertir les magnituds 
pressupostaries als termes previstos en el SEC. " 

",,, !l 
Jordi á 5ch 
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