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BARCELONA D'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA 
(Societat Unipersonal) 

Balan~05 al 31 de desembre de 2015 j 2014 

(Expressats en Euros) 

ACTIU Notes 2015 
ACTIU NO CORRENT 1.044.850,81 
Immobilitzat intangible 6 303.070.21 
Aplicac:ions Informatlques 303.070,21 
Immobilitzat material 7 89.146!74 
InstaHacions bkniques i altre immobilitzat material 89.146,74 
Inversions financeres a Uarg tennini 9.' 652.554,98 
Credits a tercers 2.000,00 
Altres actius financers 650.554,98 
Actius par impost diferit >S 78,88 

ACTIU CORRENT 62.895.532,70 
Actius no corrents mantinguts per a la venda 8 6.638.000,00 
Deutors comercials i altres comptes a cobrar 39.475.512,63 
Clients per vendes I prestaclons de serveis entitats vinculades 9/17 462.872,13 
Clients, empreses del 9rup i assoc:iades 9/17 33.263.310,62 
Deutors varis 9 1.360.210,11 
Personal 9 2.913,19 
Ac:tius per impost c:orrent 15 35.218,52 
Altres c:redlts amb les Administradons Públiques 15 4.350.988,06 
Inversions financ:eres a curt tetmini 14.028,90 
Valors representatlus de deute 9 1.756,64 
Altres ac:tius financ:ers 9 12.272,26 
Periodificacions a curt termini 9 68.916,79 
Efectiu i altres actius líquids equivalents 16.699.074,38 
Tresoreria 16.699.074,38 
TOTALACTIU 63.940.383,51 

Les Notes 1 a 20 descrites en la Memoria fonnen part integrant del Balano; al 3l de desembre de 2015. 

2014 
1,521,587.71 

299.904,56 
299.904,56 

110.903,21 
110.903,21 

1.110.554,98 
450.000,00 
650.554,98 

224,96 

69,648,913,71 
6.638.000,00 

51.645.776,82 
2.768.285,88 

41.992.807,40 
1.900.316,36 

679,53 
36.770,97 

4.946.916,68 
12.343,36 

71,10 
12.272,26 

71.671,92 
11.281.121,61 

11.281.121,61 
71.170.501,42 
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BARCELONA D'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA 
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Balanc;os al 31 de desembre de 2015 i 2014 

(Expressats en Euros) 

PATRIMONI NET 1 PASSIU 
PATRIMONI NET 
Fons Propis 
CapRaI 
Capital escripturat 
Prima d'emissió 
Reserves 
Legal 
Altres reserves 
Resultats d'exen:icis anteriors 
(Resultats negatius d'exercicis anteriors) 
Resultat de ¡'exercici 

PASSIU NO CORRENT 
Provisions a lIarg tetmini 
Obligacions per prestacions a lIarg termini al personal 
Deutes a IIar9 terroini 
Altres passius financers 
Periodificacions a lIarg termini 

PASSIU CORRENT 
Provisions a curt termini 
Deutes a curt termini 
Altres passius financ:ers 
Creditors c:omen:ials i altres eomptes a pagar 
Prove"Ídors 
Prove"idors, empreses del grup i assoclades 
Credltors varis 
Personal, remuneracions pendents de pagament 
Passius per impost corrent 
Altres deutes amb les Administrac:ions Públlques 
Periodificacions a curt termini 
TOTAL PATRIMONI NET 1 PASSIU 

Notes 

'0 

3 

12.7 

12.6 

12.7 
12.6 

12.3 
12/17 
12.3 
12 

15 

" 

2015 

15.210.212.29 
15.270.212,29 

200.000,00 
200.000,00 

9.279.706,66 
5.869.334,93 

40.000,00 
5.829.334,93 
(90.762,36) 

(90.762,36) 
11.933,06 

6.006.516,42 

649.840,98 
649.840,98 

5.356.675,44 

42.663.654,80 
82,279,37 

639,608.22 
639.508,22 

41.:125.922.11 
27.799.575,10 

1.321.697,17 
338.798,70 

5.940.72 
0,00 

11.659.909,42 
815.845,10 

63.940.383,51 

Les Notes 1 a 2.D dcscrltes en la MemorIa formen part Integrant del Balan" al 31 de desemb .... de 2015. 

2014 
15.258.279,23 
15.258.279,23 

200.000,00 
200.000,00 

9.279.706,66 
5.869.334,93 

40.000,00 
5.829.334,93 

(90.762,36) 

4.208.034,19 
166.658,74 

166.658,74 
649.840,98 

649.840,98 
3.391.534,47 

51.704.188.00 

626.476,17 
626.476,17 

50.044.976,02 
33.146.180,77 

1.664.341,63 
360.323,56 

849,57 
91.856,83 

14.781.423,66 
1.032.735.81 

71.170.501,42 
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BARCELONA D'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA 
(Societat Unipersonal) 

Comptes de perdues i guanys correspanents als exercicis anuals finalitzats 
el 31 de desembre de 2015 i 2014 

(Expressats en Euros) 

COMPTES DE PERDUES 1 GUANYS Notes 2015 2014 
OPERACIONS CONTINUADES 
Altres ingressos d'explotació 16.1 5.673.494,57 5.700.405,63 
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 2.923.495,89 2.973.815,63 
Subvencions d'explotació incorporades al resultat de I'exercici 11.1 2.749.998,68 2.726.590,00 
Oespeses de personal 16.2 (2.864.160,10} (2.859.322,48) 
Sous, salaris i assimilats (2.353.982,88) (2.352.419,13) 
Carregues socials (510.177,22) (506.903,35) 
Altres despeses d'explotació {2.800.778,22} (2.859.191,84} 
Servels exteriors (2.457.530,96) (2.536.585,71) 
Tributs (39.839,76) (8.967,14) 

Perdues, deterlorament I varia ció de provisions per operacions 
comercials 9.2 (303.407,50) (313.638,99) 
Amortització de I'immobilitzat 6/7 (165.807,93) (148.716,01) 
Oeteriorament i resultat per alienaclons de ¡'immobilitzat 243,50 17,48 
Resultats per alienaclons I altres 243,50 17,48 
RESULTAT D'EXPLDTACIÓ (157.008,18) (166.807,22} 

Ingressos financers 16.3 12.079,14 1.146,29 
De valors negociables i altres instruments financers 12.079,14 1.146,29 
De tercers 12.079,14 1.146,29 
Despases flnanceres 16.3 í93.741,82) (90.442,78} 
Per actualitzacions de provisions (93.741,82) (90.442,78) 
Oeteriorament I resultat per alienació d'lnstruments 
financers 250.750,00 257.250,00 
Resultats per aliena ció i altres 250.750,00 257.250,00 
RESULTAT FINANCER 16.3 169.087,32 167.953,51 
RESULTAT ABANS O'IMPOST05 12.079,14 1.146,29 
Impostos sobre beneflcis 15 ~146,O81 (91.908&5) 
RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEOENT O'OPERACIONS 
CONTINUADES 11.933,06 (90,762,36) 

RESULTAT DE L'EXERCICI 3 11.933,06 [90.752,36} 

Les Notes 1 a 20 desaites en la Memoria formen part Integrant del Compte de perdues I 9uanys al 31 de desembre de 2015. 
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BARCELONA D'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA 
(Societat Unipersonal) 

Estats de canvis en el patrimoni net corresponents als exercicis anuals finalitzats el 31 de 
desembre de 2015 i 2014 

(Expressats en Euros) 

A) ESTATS D'INGRESSOS 1 DESPESES RECONEGUTS 

2015 2014 
Resultat del compte de perdues I guanys 11.933.06 (90.762.36) 

Ingressos ¡ despases lmputats directament al patrimoni net 1.671.357,49 

Transferencies al compte de perdues i guanys 

TOTAL D'INGRESSOS 1 OESPE5ES RECONEGUT5 11.933,06 1.580.595.13 

Les Notes 1 a 20 desc<iteS en la Memo!lrla fotmen pa<t Integrant de l'Estat d'lngresso$ I despeses reconeguts de l'exerck:1 201S. 
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BARCELONA D'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA 
(Societat Unipersonal) 

Estats de f1uxos d'efectiu corresponents als exercicis anuals finalitzats el 31 de desembre 
de 2015 i 2014 

(Expressats en Euros) 

FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTlVITATS D'EXPLOTACIÓ 
Resultat de I'exercici abans d'impostos 
Ajustas del resultat 
Amortització de I'immobllltzat 
Correccions valora ti ves per deteriorament 
Resultats per baixes i alienaclons d'instruments financers 
Ingressos fin,lncers 
Despeses financeres 
Altres ingressos ¡ despeses 

Canvis en el capital corrent 
Deutors j altres comptes per a cobrar 
Altres actius corrents 
Credltors i altres comptes per a pagar 
Altres passius corrents 
Altres actius i passlus no corrents 
Altres fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació 
Cobraments d'interesso5 
Cobraments (pagaments) per impostos sobre beneñcls 
Altres pagaments (eobraments) 
Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació 

FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ 
Pagaments per inversions 
Immobilitzat intangible 
Immobilitzat material 
Altres aetius financers 
Cobraments per desinversions 
Altres aetius financers 
Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió 

FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACnVITATS DE FINAN';:AMENT 
Cobraments i pagaments per instruments de passiu 
financer 
Altres deutes 
Fluxos d'efectiu de les activitats de finano;ament 
AUGMENT /DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU O 
EQUIVALENTS 
Efectiu o equivalents a I'iniei de I'exereici 
Efectiu o equivalents al final de I'exercicl 

Notes 

6/7 
9 

16.3 
16.3 

13/16.3 
13 

13 

16.3 

12.7 

6 
7 

9.3 

9.2 

2015 

12.079.14 
(2.591.902,48) 

165.807,93 
303.407,50 

(250.750,00) 
(12.079,14) 

93.741,82 
(2.892.030,59) 

7.884.218,74 
12.117.606,69 

1.069,59 
(8.794.128,62) 

(705.806,20) 
5.265.477,28 

(197.225.52) 
12.079,14 

(124.925,29) 
(84.379,37) 

5.107.169,88 

(149.217.11) 
(131.368,00) 

(15.849,11) 
(2.000,00) 

460.000.00 
460.000,00 

310.782.89 

5.417.952,77 
11.281.121,61 
16.699.074,38 

Les Notes 1 a 20 desccites en la Mem6ria focme.n paJ1: integrant de. l'Estat de fluxos de l'execdd 2015. 

2014 

1.146,29 
(3.732.013,92) 

148.716,01 
313.638,99 

(257.250,00) 
(1.146,29) 
90.442,78 

(4.026.415,41) 

12.851.119.69 
(9.960.877,52) 

(28.281,93) 
17.308.809,26 

(799.164.64) 
6.330.634,52 
155.585.15 

1.095,86 
154.489,29 

9.275.837,21 

(172.377,49) 
(148.121,44) 

(22.253.28) 
(2.002,77) 

(172.377,49) 

{551.583,671 
(551.583,67) 

(551.583,67) 

8.551.876,05 
2.729.245,56 

11.281.12161 
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BARCELONA Or¡NFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA 
(Societat Unipersonal) 

Memoria deis comptes anuals de I'exercicl 2015 

(Expressada en Euros) 

1. ACTlVITAT DE L'EMPRESA 

1.1. BARCELONA D'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA (en endavant, la Societat o 
BIMSA, indistintament), fou constituIda amb [a denominadó d'INFRAESTRUCTURES 2004, 
SA e[ 7 de juliol de 2000, previa autoritzadó de [a seva constitució i Estatuts per part del 
Plenari del Conse[[ Municipal de l'Ajuntament de Barcelona en la sessió de 23 de juny de 
2000. 

El 24 de maig de 2002, el Plenar[ del Consell Municipal en va aprovar la modificació deIs 
estatuts i la denominació com a INFRASTRUCTURES DEL LLEVANT DE BARCELONA, SAo 
posteriorment, el 21 de juliol de 2004, el Plenari del Consell Municipal va aprovar una 
modificació de ['objecte social i una nova denominació com a BARCELONA 
D'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SAo 

El 22 de mar¡;; de 2005, el Consell d'Administració adopta I'acord de trasllat del domicili 
social a la ciutat de Barcelona al carrer Vene¡;;uela número 105, la planta, modificant-se 
en conseqüenda, I'article 6 deis estatuts socials. Posteriorment, el 16 de mar¡;; de 2009, 
el Consell d'Administració adopta un nou acord de trasllat del domicili social a la mateixa 
ciutat de Barcelona, al carrer Bolívia número 105, plantes 3 i 4, modificant-se l'esmentat 
artide 6 deis estatuts socials. 

En data 9 d'octubre de 2012, els Administradors de la Societat aprovaren un projecte de 
fusió corresponent a I'operació en virtut de [a qual la societat BIMSA va procedir a 
absorbir les societats Agencia de Promoció del Carmel i Entoms, SA, 22 Arroba Bcn, SAU, 
Pro Nou Barris, SA i ProEixamp[e, SAo 

1.2. Constitueix I'objecte de la Societat ['execució d'actuacions urbanístiques, 
d'infraestructura i de dotació i concessió de serveis, indosa ['edificació, que [j siguin 
encomanades, directament o indirectament, per administracions públiques en el terme 
municipal de Barce[ona. 

Per a executar aquests encarrecs, [a Societat podra desenvolupar les següents activitats: 

a) Encomanar projectes d'urbanització, edificació i obra civil, adjudicar les obres 
corresponents, dirigir i controlar la seva execució i recepcionar~les. 

b) Adquirir, transmetre, constituir, modificar i extingir tota dasse de drets reals i 
personals sobre béns mobles i immobles que autoritzi la [egislació vigent. 

c) Actuar com a beneficiaria d'expropiacions. 

d) Establir convenis amb els organismes competents que puguin co[·laborar, per raó de 
la seva competencia, en I'optimització de la gestió. 

e) Vendre, si és necessari anticipadament, e[s solars resultants de I'ordenació 
urbanística. 
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BARCELONA D'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA 
(Societat Unipersonal) 

Memoria deis comptes anuals de I'exercici 2015 

(Expressada en Euros) 

f) Gestionar els serveis implantats fins que no siguin formalment assumits per ['entitat 
corresponent. 

g) Gestionar processos d'adjudicació en regim de concessió d1nstal·lacions 
equipaments. 

h) Prestar serveis de dlrecció, administrac"lo, organitzacio i explotadO de ports esportius 
i de les seves instaHacions i dependencies marítimes i terrestres, per compte prepi o 
de tercers. 

i) Rebre ajuts i subvendons i accedir al mereat de capitals a través de les operacions de 
préstec o qualsevol modalitat de captació de recursos. 

j) Intervenir, participar, organitzar, desenvolupar ¡gestionar totes aquelles activitats 
mereantils relacionades amb l'objecte social, sigui des d'una perspectiva financera 
com immobiliaria, hipotecaria i registral, tant per compte propi o alie. 

k) Participar, en les formes que autoritzi en cada cas I'ordenament juridic, en Juntes de 
Compensació, en Associacions de Cooperació, en Consoreis i en totes aquelles entitats 
de gestió o coHaboració que es puguin constituir a l'empara de la legislació del sol. 

Les esmentades activitats podran ser exereides per la Societat directament o, 
indirectament mitjan¡;;ant la constitució o participació en altres societats o entitats, 
['objecte de les qua[s estigui vincu[at a la realització directa o indirecta d'activitats 
municipals de contingut economic. 

1.3. La Societat pertany a l'Ajuntament de Barcelona, el qual posseeix el 100% de les 
accions de la Societat. La durada de [a Societat d'acord amb e[s seus estatuts és per 
temps indefinit. 

1.4. Les xifres contingudes en tots els estats comptables que formen part deIs comptes 
anuals estan expressades en euros amb decimals, que és [a moneda de presentació i 
funcional de [a Societat. 

2. BASES DE PRESENTACIÓ 

2.1 Imatge fidel 

Els comptes anua[s adjunts s'han preparat a partir deIs registres comptables de la 
Societat i es presenten d'acord amb [a legislació mercantil vigent i amb les normes 
establertes a[ P[a Genera[ de Comptabilltat, aprovat mitjan¡;;ant el Reial Decret 
1514/2007 (PGC), i d'acord amb (es successives mod'lficacions en el seu cas, amb 
I'objecte de mostrar [a imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i deis 
resultats de la Societat, així com la veracitat deIs fluxos d'efectiu incorporats a 
I'estat de f[uxos d'efectiu. 

8 
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Memoria deis comptes anuals de ['exercici 2015 

(Expressada en Euros) 

Aquests comptes anuals, formulats pels Administradors de la Societat, es sotmetran 
a I'aprovació de l'Accionista Únic i s'estima que seran aprovats sense cap 
modifica ció. 

En I'exercici 2013 [a Societat era dominant d'un grup i es van presentar e[s comptes 
anuals consolidats. En I'exercici 2014 es van transmetre la totalitat de les 
participacions (veure Nota 9.4), així doncs, donat que no existeix grup, no es 
presenten comptes anuals consolidats. 

No existeix cap principi comptable o criteri de valoració que, tenint un efecte 
significatiu als comptes anuals, s'hagi deixat d'aplicar. 

Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa 

Les principals estimacions i judicis considerats en els comptes anuals són les 
següents: 

Vides útils deis elements d'immobilitzat material i actius intangibles (veure 
Notes 4.1 i 4.2). 

Valor raonable deis instruments financers (veure Notes 4.5 i 4.8). 

Valoració raonable deis actius i passius de grups alienab[es (veure Nota 4.6). 

Impostos diferits (veure Nota 4.9). 

la preparació deIs comptes anuals requereix la realltzació per part de la Societat de 
determinades estimacions comptables i la consideració de determinats elements de 
judici. Aquests són avaluats contínuament i es basen en I'experiencia histórica i 
altres factors, ¡ncloses les expectatives de successos futurs, que s'han considerat 
raonables d'acord amb les circumst~mcies. 

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

Comparabilitat de la informació 

D'acord amb la legislació mercantil, els Administradors presenten, a efectes 
comparatius amb cadascuna de les partides del balant;;, el compte de pc1:!rdues i 
guanys, l'estat de canvis en el patrimoni net, I'estat de fluxos d'efectiu i la 
informació quantitativa requerida a la memoria, a mes de les xifres de J'exercici 
2015, les corresponents a I'exercici anterior. 
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No es presenta informació comparativa de ['exercici 2014 respecte del període mitja 
de pagament a proveldors, ates les modificacions produldes a la normativa, 
qualificant-se els presents Comptes Anuals com inicia[s a aquests efectes. 

3. PROPOSTA DE DISTRIBUCIÓ DE RESULTATS 

3.1 la proposta de distribució de resultats de I'exercici 2015, formulada pels 
Administradors de la Societat i que es presenta a ['Accionista Unic per a la seva 
aprovació, és la següent: 

3.2 

Base de repartiment 

Perdues 1 guanys 

Aplicaci6 

A compensar resultats negatlus d'exerclcis 
anteriors 

11.933,06 

11.933,06 

No existeixen limitacions estatutaries per a la distribució de dividends. 

4. NORMES DE REGISTRE 1 VALORACIÓ 

Les principals normes de registre i valoració utilitzades per la Societat en I'elaboració deis 
presents comptes anuals han estat les segGents: 

4.1 Immobilitzat intangible 

Aplicacions informatiques 

Es refereix principalment als imports satisfets per I'accés a la propietat o pel dret a 
['ús de programes inform.3tics, únicament en els casos que es preveu que la seva 
utilització abastara diversos exercicis. 

Les aplicacions informatiques figuren valorades al seu cost d'adquisició i 
s'amortitzen en funció de [a seva vida útil, que és de 4 anys. Les despeses de 
manteniment d'aquestes aplicacions informatiques es carreguen al compte de 
perdues j guanys de I'exercici en que es produeixen. 

4.2 Immobilitzat material 

L'immobilitzat material es comptabilitza pel seu cost d'adquisició menys 
I'amortització i I'import acumulat de qualsevol eventual perdua de valor. 

Les despeses directament imputables als elements de I'immobilitzat material són 
incorporades al cost d'adquis'lció flns a la seva entrada en funcionament. 
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les despeses financeres directament atribuTbles a I'adquisició o construcció 
d'elements de !'immobilitzat que necessitin un període de temps superior a un any 
per a estar en condic1ons d'ús, s'incorporen al seu cost fins que es traben en 
condidons de funcionament. 

EIs costos d'ampliació, modernització o millora deis béns de I'immobilitzat material 
s'incorporen a I'actiu com a major valor del bé exclusivament quan suposen un 
augment de la seva capacitat, productivitat o allargament de la seva vida útil, i 
sempre que sigui possible coneixer o estimar el valor comptable deis elements que 
resulten donats de baixa de I'inventari per haver estat substituTts. 

Els costos de reparacions importants s'activen í s'amortitzen durant la vida útil 
estimada deis mateixos, mentre Que les despeses de manteniment recurrents es 
carreguen en el compte de perdues j guanys durant I'exercici en que s'incorren. 

L'amortització de I'immobilitzat material es calcula sistematicament pel metode 
lineal en funció de la seva vida útil estimada, atenent a la depreciació efectivament 
soferta pel seu funcionament, ÚS i gaudi. Les vides útils estimades són: 

Mobiliari 
Equips per a processos d'informació 
Altre immobilitzat 

Anys de vida útil estimada 

10 
4 

De 3 a 8 

Quan el valor comptable d'un actiu és superior al seu import recuperable estimat, el 
seu valor es redueix de forma immediata fins al seu import recuperable. 

Les perdues i guanys per la venda d'immobilitzat material es calculen comparant els 
ingressos obtinguts per la venda amb el valor comptable, i es registren en el 
compte de perdues i guanys. 

Per a la realització de la seva activitat, la Societat ha utilitzat actius no generadors 
de f1uxos d'efectiu. Tal i com es descriu a I'Qrdre EHA/733/2010, de 25 de mart;:, 
per la qual s'aproven aspectes comptables d'empreses públiques que operen en 
determinades circumstancies, els actius no generadors de fluxos d'efectiu són 
aquells que s'utilitzen no amb I'objecte d'obtenir un benefici o rendiment económíc, 
sinó per I'obtenció de fluxos económics socials que beneficiin a la col-lectivitat per 
mitja del potencial serveí o utilitat pública, a canvi d'un preu fixat directa o 
indirectament per l'Administració Pública, com a conseqüencia del caracter 
estrategic o d'utilitat pública de l'activitat que desenvolupa. 

Al tancament de l'exercici la Societat avalua el deteriorament de valor deis diferents 
actius no generadors de fluxos d'efectiu, estimant el valor recuperable d'aquests 
actius, que és el major entre el seu valor raonable i el seu valor en ús, entenent 
com a valor en ÚS el cost de reposició depreciat. Si el valor recuperable és inferior 
al valor net comptable es dotara la corresponent provisió per deteriorament de 
valor amb carrec al compte de perdues i guanys. 
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La Societat ha agrupat tots els seus actius no generadors en fluxos d'efectiu en una 
única unitat d'explotadó. 

4.3 Immobilitzat per compte de l'Ajuntament de Barcelona entitats del 
Grup 

Amb data 18 de juny de 2008, l'Ajuntament de Barcelona va aprovar, mitjano;ant 
Decret d'Alcaldia, el procediment aplicable a les inversions realitzades per 
organismes públics i privats, per encarrec d'aquest. 

Segons aquest Decret, ¡ d'acord amb el procediment aplicable a les inversions a 
realitzar per les empreses i organismes públicS per encarrec de l'Ajuntament de 
Barcelona, apravat el 30 de gener de 2012, i amb [a normativa aplicable reguladora 
de les Hisendes Locals, la Llei Especial de Barcelona i els Estatuts de la Societat, 
quan els esmentats organismes disposin de les certificacions, factures o 
justificacions de I'obra feta, les lIiuraran a l'Ajuntament o a I'entitat corresponent 
mitjant;:ant una relació, a fi i efecte de la seva incorporació a 11nventari municipal. 
Aquests Hiuraments d'actius es formalitzen mitjan¡;;ant les corresponents factures a 
carrec de l'Ajuntament i entitats del grupo 

D'acord amb la normativa aplicable, la Societat registra comptablement aquestes 
transaccions utilitzant comptes de balant;: sense afectar al compte de perdues i 
guanys (veure Nota 17). 

4.4 Arrendaments 

Quan la Societat és l'arrendatari Arrendament operatiu 

EIs arrendaments en els quals !'arrendador conserva una part important deIs riscos 
i beneficis derivats de la titularitat es classifiquen com a arrendaments operatius. 
EIs pagaments en concepte d'arrendament operatiu (nets de qualsevol incentiu 
rebut de I'arrendador), es carreguen en el compte de perdues i guanys de I'exerdci 
que es reporten, sobre una base lineal durant el període d'arrendament. 

4.5 Actius financers 

La Societat fixa la categoría deis seus actius financers en el moment del seu 
reconeixement inicial i revisa la mateixa a cada data de tancament, d'acord a les 
decisions adoptades per la Direcció. Aquesta c1assificació depen de la finalitat per la 
qual aquestes inversions han estat adquirides. 

De forma general, en el balant;: adjunt es classifiquen com a corrents els actius 
financers amb venciment igual o inferior a I'any, i com a no corrents si el seu 
venciment supera aquest període. 
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la Societat registra la baixa d'un actiu financer qua n s'ha extingit o s'han cedit els 
drets contractuals sobre els f1uxos d'efectiu de ['actiu financer, essent necessari que 
s'hagin transferit de forma substancial els riscos i beneficis inherents a la seva 
propietat, que en el cas concret de comptes a cobrar s'entén que aquest fet es 
produeix, en general, si s'han transmes els riscos d'insolvencia i de mora. 

Els actius financers de la Socretat es classifiquen íntegrament en la categoria de 
préstecs i partides a cobrar, els quals son actius financers no derivats amb 
cobraments fixes o determinables que no cotitzen en un mercat actiu, i es valoren 
pel valor nominal del seu deute, que és similar al seu valor raonable en el moment 
inicial. Aquest valor es minorat, si s'escau, per la corresponent provisió 
d'insolvencies (perdua per deteriorament de I'actiu), qua n existeix evidencia 
objectiva que no es cobrara la totalitat de I'import que es deu, amb efecte al 
compte de perdues i guanys de I'exercici. 

Els instruments financers que la Societat té són els següents: 

a) Partides a cobrar 

les partides a cobrar són actius financers no derivats amb cobraments fixes o 
determinables que no cotitzen en un mercat actiu. S'inclouen en actius corrents, 
excepte per a venciments superiors a 12 mesos des de la data del balan~, que es 
classifiquen com a actius no corrents. 

Aquest epígraf correspon principalment a: 

Dipósits i fiances realitzats d'acord amb la legislació vigent registrats pel seu 
valor nominal, on s'inclouen dipósits a llarg termini lIiurats a la Caixa General de 
Diposits, amb contrapartida en fiances rebudes per garantir deutes de gestió 
urbanística. 

Credits concedits a tercers els quals es valoren pel seu valor nominal (el qual no 
difereix significativament de la seva valoració a cost amortitzat utilitzant el 
metode del tipus d'interes efectiu). 

Comptes a cobrar per operacions comercials els quals es valoren pel valor 
nominal del seu deute, que és similar al seu valor raonable en el moment inicial. 
Aquest import es minorat, si s'escau, per la corresponent provisió d'inso!vencies 
(perdua per deteriorament de ['actiu), amb carrec a[ compte de perdues i 
guanys de l'exercici quan existeix evidencia objectiva de que no es cobrara la 
totalitat de I'jmport pendent. 

Comptes a cobrar per operacions no comercials, corresponents basicament a 
saldos amb personal. 

Al tancament de l'exercici s'efectuen les correccions valoratives necessaries per 
deteriorament de valor si existeix evidencia objectiva que no es cobraran tots els 
imports que es deuen . 

• ""eI"", .,""""""",",,'''' Munld .. rs. $A ClF Ao.zJ:W48" ""Ori"'., .... M"",. O. "",.'on,. VolUm 34044. FolliSS. 'ull e2176l7. 'n""'peIó 17. 
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b) Inversions en el patrimoni d'emoreses del grup multigrup i associades 

Es valoren pel seu cost menys, si s'escau, l'import acumulat de les correccions per 
deteriorament del valor. No obstant aixó, quan existeix una inversió anterior a la 
seva qualificació com a empresa del grup, multigrup o associada, es considera com 
a cost de la inversió el seu valor comptable abans de tenir aquesta qualificació. Els 
ajustaments valoratius previs comptabilitzats directament en el patrimoni net es 
mantenen en aquest fins que es donen de baixa. 

Si existeix evidencia objectiva que el valor en lIibres no és recuperable, s'efectuen 
les oportunes correccions valoratives per la diferencia entre el seu valor en Jlibres i 
I'import recuperable, entes aquest com el majar import entre el seu valor raonable 
menys els costos de venda i el valor actual deis fluxos d'efectiu derivats de la 
inversiÓ. Excepte millor evidencia de I'import recuperable, en I'estimació del 
deteriorament d'aquestes inversions es pren en consideració el patrimoni net de la 
societat participada corregit per les plusvalues tacites existents a la data de [a 
valoració. la correcció de valor i, si s'escau, la seva reversió, es registra en el 
compte de perdues i guanys de I'exercici en que es produeix. 

4.6 Actius i passius de grups alienables 

Els actius i passius de grups alienables es classifiquen com a mantinguts per a la 
venda qua n es considera que el seu valor comptable es recuperara a través d'una 
operació de venda enlloc de fer-ho a través del seu ús continuat. 

Aquesta condició es considera complida únicament quan [a venda és altament 
probable, i esta disponible per a la seva venda immediata en la seva condició 
actual, i previsiblement es completara en un termini d'un any des de la data de 
classificació. 

En aquest sentit cal indicar que s'entén com altament probable quan es compleixen 
les següents condicions: 

la Societat es traba compromesa per un pla per a vendre I'actiu i ha iniciat un 
programa per trobar comprador i completar I'esmentat pla. 

La venda de I'actiu es negOcia activament a un preu adequat en relació amb el 
seu valor raonable actual. 

S'espera completar la venda dins de I'any següent a la data de classificació de 
I'actiu com a mantingut per a la venda. 

Les accions per a completar el pla indiquen que és improbable que hi hagin 
canvis significatius en el mateix, o que sigui retirat. 
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Aquests actius es presenten valorats al menor import entre el seu valor comptabJe i 
el valor raonable minorat per les despeses necessaries per a la seva venda, i no es 
traben subjectes a amortització. Així mateix, els passius vinculats a aquests actius 
alienables formaran part del grup alienable, ates que es disposara de forma 
conjunta en una única transacció, i es valoraran seguint els mateixos criteris 
aplicats als actius del grup alienable. 

4.7 Fons Propis 

El capital social esta representat per accions ordinaries. 

Els costos d'emissió de noves accions o opcions es presenten directament contra el 
patrimoni net, com a menors reserves. 

4.8 Passius financers 

S'inclouen sota aquesta categoria les següents tipologies de passius per naturalesa: 

Debits per operacions comercials corresponents als saldos de creditors per 
presta ció de serveis. 

Partides a pagar per operacions no comercials. S'inciouen, entre d'altres, 
provei'dors d'immobilitzat, personal, etc. 

Fiances rebudes tant a curt com a lIarg termini. Aquestes figuren registrades en 
I'epígraf "Altres passius financers", on s'inclouen f1ances a lIarg terminl per 
garantir deutes de gestiÓ urbanística lIiurades a la Caixa General de Diposits. 

Bestretes rebudes. 

La Societat fixa la categoria deis seus passius financers en el moment del seu 
reconeixement inicial i revisa la mateixa en cada data de tancament, d'acord amb 
les decisions adaptades per [a Direcció. Aquesta classif)cació depE!n de la finalitat 
per les quals aquests passius han estat formalitzats. 

De forma general, en el balanc; adjunt es ciassifiquen com a corrents els passius 
financers amb venciment igualo inferior a I'any, i com a no corrents si el venciment 
supera aquest períade. 

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

El deute financer es reconeix inicialment per I'import del valor raonable, registrant-
se també les despeses necessaries per a la seva obtenció. En períodes posteriors, la 
diferencia entre els fons obtinguts (nets de ¡es despeses necessaries per a la seva 
obtenció), i el valor de reemborsament en el cas que I'hagués i fóra significatiu, es 
reconeix en el compte de perdues i guanys durant la vida del deute d'acord amb el 
tipus d'interes efectiu. 
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EIs debits per operacions comercials amb venciment no superior a un any i que no 
tenen un tipus d'interes contractual es valoren, tant en el moment inicial com 
posteriorment, pel seu valor nominal, qua n I'efecte de no actualitzar els fluxos 
d'efectiu no és significatiu. 

En el cas de produir-se renegociació de deutes existents, es considera que no 
existeixen modificacions substancials del passiu financer quan el prestador del nou 
préstec és el mateix que el que va atorgar el préstec inicial, i el valor actual deis 
fluxos d'efectiu, incloent-hi les comissions netes, no difereix en més d'un 10% del 
valor actual deis fluxos d'efectiu pendents de pagar del passiu original calculat sota 
aquest mateix metode. 

4.9 Impost sobre Beneficis 

La Societat distingeix el benefici derivat de les activitats compreses a I'apartat 2 de 
I'article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Regim Local, 
ja que atenent el que disposa I'artic[e 34 de la Uei 27/2014, de 27 de novembre, de 
J'Impost sobre Societats (LIS), li és aplicable la bonificació del 99%. 

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

Tant la despesa (ingrés) per impost carrent com diferit es registra en el compte de 
perdues i guanys tenint en compte I'aplicació deIs beneficis fisca[s indicats 
anteriorment. No obstant aixo, es reconeix en el patrimoni net I'efecte impositiu 
relacionat amb partides que es registren direetament en el patrimoni neto 

EIs actius i passius per impost corrent es valoraran per les quantitats que s'espera 
pagar o recuperar de les auto(ltats fiscals, d'acard amb la normativa vigent o 
apravada i pendent de publlcació en la data de tancament de I'exercici. 

Els impostas diferits es ca[culen, d'acord amb el metade del passiu, sobre les 
diferencies temporanies que sorgeixen entre les bases fiscals deis actius i passius i 
els seus valors en IJibres. No abstant aixo, si els impostos diferlts sorgeixen del 
reconeixement inicial d'un actiu o d'un passiu en una transacció diferent d'una 
combinació de negocis, que en el moment de la transacció no afecta ni al resultat 
comptable ni a la base impasable de I'impost, aquests no es reconeixen. L'impost 
diferit es determina aplicant la normativa i els tipus impositius aprovats, o a punt 
d'aprovar-se en la data del balan<;, i que s'espera aplicar quan el corresponent actiu 
per impost diferit es realitzi o el passiu per impost diferit es Iiquidi. 

Els actius per impostos diferits es reconeixen en la mesura que resulti probable que 
es vagi a disposar de guanys fiscals futurs amb els quals poder compensar les 
diferencies temporanies. 
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Respecte a j'operació de fusió que es va dur a terme a I'exercici 2012, acollida al 
regim fiscal especial de fusions establert als articles 75 a 89 del capital VII del titol 
VII de la LIS, BIMSA com a societat absorbent en el procés de fusió, es va subrogar 
en les obligacions i els drets de naturalesa tributaria procedents de les societats 
absorbides, entre els quals hi figuraven bases imposables negatives pendents de 
compensar i deduccions pendents d'apncar que van ser íntegrament compensades 
en I'exercici 2014. 

4.10 Subvencions, donacions i lIegats 

La Societat rep basicament les següents subvencions: 

a) Transferemcies corrents rebudes de l'Ajuntament de Barcelona 

Les activitats desenvolupades per la Sodetat corresponen, fonamentalment, a la 
prestació de serveis pÚblics en I'ambit competencia! de l'Ajuntament de Barcelona, 
mitjan¡;ant gestió directa per delegació de l'Ajuntament de Barcelona, d'acord amb 
el que preveu la legislació vigent (Uei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases 
del Regim Local i Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals, 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny). Per a la prestació deis serveis 
públics, en I'ambit de les competencies de l'Ajuntament de Barcelona, la Sodetat 
rep d'aquest el finan¡;ament pressupostari, el qual es reflecteix a I'epígraf 
d'ingressos "Subvencions d'explotació" del compte de perdues i guanys. 

Aquesta transferencia corrent pressupostaria esta fixada d'acord amb els suposits 
d'equilibri pressupostari previstos al Text Refós de la LJei Reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de marr; (TRLRHL). 

b) La Societat també reo transferemcies de l'Ajuntament de Barcelona destinades 
al financament d'actuacions inversores fveure Nota 4.3) 

Les subvencions que tinguin caracter de reintegrables es registren com a passius 
fins a complir les condicions per a considerar-se no reintegrables, mentre que les 
subvencions no reintegrables es registren al compte de perdues i guanys com 
ingressos directament imputats al patrimoni net, j es reconeixen com 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, s'han complert totes les 
condicions establertes per a la seva concessió, i no existeixen dubtes raonables que 
es cobrara. 

Les subvenclons de caracter monetari es valoren pel valor raonable de I'import 
concedit, i les subvencions no monetaries pel valor raonable del bé rebut, referits 
ambdós va!ors al moment del seu reconeixement. 

17 

11 Ajuntament 
, de Barcelona 

BIMISA, Barcelona d'lnfraestructures Municipals 
Bolivia. 105 3a i 4a planta 
08018 Barcelona 
www.bcn.cal/bimsa 

BARCELONA D'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA 
(Societat Unipersonal) 

Memoria deis comptes anuals de J'exercici 2015 

(Expressada en Euros) 

4.11 Ingressos i despeses 

Amb caracter general, els ingressos j les despeses es registren atenent al principi 
de meritació i al de correlació d'ingressos i despeses, independentment del moment 
en que són cobrats o pagats. 

Els ingressos es registren pel valor raonable de la contraprestació a rebre, i 
representen els imports a cobrar pels béns entregats j els serveis prestats en el 
curs ordinari de les activitats de la Societat, menys devolucions, rebaixes, 
descomptes i l'1mpost sobre el Valor Afegit (IVA). 

La Societat reconeix els ingressos quan I'import deis mateixos es pugui valorar amb 
fiabilitat, és probable que els beneficis económics futurs derivin a la Societat, j es 
compleixin les condicions especifiques per a cada una de les activitats. 

Els ingressos d'explotadó que té la Societat, així com el seu reconeixement, són els 
següents: 

Ingressos per la gestió d'obra: la Societat adjudica l'execució material de les 
obres a diferents constructors, i realitza les funcions de direcció i coordinació de 
I'execució de les mateixes. Per aquest concepte, la Societat factura un import als 
adjudicataris. 

Les despeses associades a la prestació d'aquests serveis poden meritar-se a un 
ritme diferent a la factura ció deis ingressos. Per tal d'establir una correcta 
correlació entre els ingressos i les despeses, la Societat periodifica als epígrafs 
"Periodificacions a Ilarg termini" i "Periodificacions a curt termini" els imports 
facturats pels que encara no s'ha incorregut les corresponents despeses. 

Transferencies corrents de ]'Ajuntament de Barcelona. 

Les despeses es reconeixen en fundó del criteri de meritació. 

4.12 Provisions i passius contingents 

Les provisions es reconeixen quan la Societat té una obligadó present, ja sigui legal 
o implícita, com a resultat de successos passats, és probable que sigui necessaria 
una sortida de recursos per a liquidar I'obligació, i I'import es pot estimar de forma 
fiable. 

Les provisions es valoren pel valor actual deis reemborsaments que s'espera que 
siguin necessaris per a liquidar l'obligació, utilitzant un tipus d'interes d'actualització 
que reflecteixi les avaJuacions del mercat actual del valor temporal deIs diners i els 
riscos específics de l'obligació. Els ajustaments en la provisió amb motiu de la seva 
actualització es reconeixen com una despesa financera conforme es van meritant. 

Les provisions amb venciment inferior o igual a un any, amb un efecte financer no 
significatiu, no es descompten. 

Iloo,«"",. d''''''''''''rutl"''" M""'dp.". so ClF ""~)<04eó ¡'"en" al Ro!l. Mor<. Ce "",,"'n,. V"'"", 34844. Fol' ,s.s. '"" ""'"'7, "",'Jpd6 ". 
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Quan s'espera que part del reemborsament necessari per a liquidar la provisió sigui 
reemborsat per un tercer, el reemborsament es reconeix com un actiu independent, 
sempre que sigui practicament segura la seva recepció. 

D'altra banda, es consideren passius contingents aquelles possibles obligacions 
sorgides com a conseqüemcia de successos passats, [a materialització deIs quals 
esta condicionada a que succeeixi o no un o més esdeveniments futurs 
independents de la vo[untat de la Societat. Aquests passius contingents no són 
objecte de registre comptab[e, presentant-se detall deIs mateixos (veure Nota 14). 

4.13 Periodificacions a lIarg i eurt termini de passiu 

La Societat adjudica I'execució material de les obres a diferents constructors, i 
realitza les funcions de direcció i coordinació de l'execució de les mateixes, Per 
aquest concepte [a Societat factura un import als adjudicataris. 

Les despeses associades a [a prestació d'aquests serveis poden meritar-se a un 
ritme diferent a la facturació deIs 'mgressos. Per tal d'establir una correcta 
correlació entre els ingressos i les despeses, la Societat periodifica en els epígrafs 
periodificacions a Ilarg termini i periodificacions a curt termini els imports facturats 
pels que encara no s'ha incorregut en les corresponents despeses. 

El tractament de les periodificacions a Ilarg termini és I'equivalent a les bestretes 
rebudes per prestacions de serveis a Ilarg termini, és a dir, en un periode superior a 
12 mesos. El imports corresponents a les periodificacions a 1Iarg termini recullen 
I'efecte financer del transcurs del temps, per tant, tenen incorporats els costos 
financers corresponents a l'aplicació del tipus d'interes d'actualització. 

4.14 Medi ambient 

No s'ha considerat cap dotació per a riscos i despeses de caracter mediambiental, 
tenint en compte que no existeixen continge!Ocies relacionades amb la protecdó del 
medi ambient, 

4.15 Transaccions entre parts vinculades 

Amb caracter general, les operacions entre empreses del grup es comptabilitzen en 
el moment inicial pel seu valor raonable. En el cas de que el preu acordat diferís del 
valor raonable, la diferencia es registraria atenent a la realitat económica de 
I'operació. La valoració posterior es realitza conforme amb el previst en les normes 
corresponents, atenent a la naturalesa deis elements patnmonials. 

"""",Ion, ~'J"_5tnIotIJ«< MLmld". ... SA ell' "";2>20486 "'"rlta " Reg, Mere. o, "",",'an,. Volum 34.,...., FOIl 155. full ""'SI? 'n5Cl1pOó n. 
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5. GESTIÓ DEL RISC FINANCER 

5.1 Factors de rise finaneer 

Les activitats de la Societat estan exposades a diversos riscos financers: risc de 
credit, risc del tipus d'interes i risc de Iiquiditat. 

La gestió del risc financer esta controlada per la Direcció Financera de la Societat. 

a) Risc de credit 

E[ risc de credit sorgeix de I'efectiu i equiva[ents a I'efectiu, així com de deutors 
comercia[s o altres deutes, indoent-hi comptes a cobrar pendents i transaccions 
compromeses. 

En relació als deutors comercials, la Societat avalua la qualitat creditícia del elient 
tenint en compte la seva posició financera, I'experiencia passada i a[tres factors. 
Els límits individuals de credit s'estableixen en funció de criteris lnterns. 

Pel que fa als deutors, donat que els deutes corresponen basicament a saldos amb 
empreses del grup i amb entitats públiques, no s'estima que existeixi risc de credit. 

b) Risc de tipus d'interes 

El risc de tipus d'interes sorgeix deIs recursos aljens no corrents. 

La Societat no disposa de recursos aliens no corrents. 

c) Rjsc de liguiditat 

La Societat realitza una gestió prudent del risc de liquiditat que implica la 
disponibilitat de finant;ament per un import suficient a través de facilitats de credit, 
tant del propi Grup al que pertany com, si s'escau, d'entitats financeres externes. 

La Direcció realitza un seguiment de les previsions de reserva de liquiditat de la 
Societat en funció deIs fluxos d'efectiu esperats. 

5.2 Estimació del valor raonable 

El valor raonable deis instruments financers que la Societat té registrat no difereix 
del seu valor nominal, El valor raonable deis instruments financers que no cotitzen 
en un mercat actiu es determina utilitzant tecniques de valoració. La Societat 
utilitza una varietat de metodes i realitza hipotesis que es basen en les condicions 
del mercat existents en cadascuna de les dates del balant;. 
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6. IMMOBILlTZAT INTANGIBLE 

6.1 El detall i moviment de les partides inclases en "Imrnobilitzat intangible" deis 
exercicis 2015 i 2014 és el següent: 

A 1 de gener de 2015 
Cost 
Amortització acumulada i perdua de valor 
(deterioramentl 
Valor net comptable 

2015 
Valor net comptable obertura 
Altes 
Dotadó per a I'amortització 
Valor net comptable al tancament 

A 31 de desembre de 2015 
Cost 
Amortltzac'ló acumulada i perdua de valor 
(deterioramentl 
Valor net comptable 

A 1 de gener de 2014 
00" 
Amortitzaci6 acumulada i perdua de valor 
(deteriorament) 
Valor net comptable 

2014 
Valor net comptable obertura 
Altes 
Dotació per a I'amortitzadó 
Valor net comptable al tancament 

A 31 de desembre de 2014 
Cost 
Amortització acumulada i perdua de valor 
(deterioramentl 
Valor net comptable 

Aplicacions 
informatigues T,,",' 

559.135,16 559.135,15 

(259.230,50) (259.230,60) 
299.904.56 299.904,56 

299.904,55 299.904,55 
131.368,00 131.368,00 

(128.202,35) (128.202,35) 
303.070,21 303.070,21 

690.503,16 690.503,16 

(387.432951 (387.432,95) 
303.07021 303.070.21 

Aplicacions 
informatigues Total 

411.013,72 411.013,72 

(160.66370) (160,553.701 
250.350,02 250.35002 

250.350,02 250.350,02 
148.121,44 148.121,44 

(98.565,901 (98.556901 
299.904,56 299.904.56 

559,135,16 559.135,16 

(259.230,60) (259.230,60) 
299.904,56 299.90456 
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Moviments significatius de I'exercici 

Les altes de I'exercici corresponen, principalment, a I'actualització del programa 
"Gest-bimsa" ERP de la Societat. 

Béns totalment amortitzats 

A 31 de de5embre de 2015 i de 2014 existeixen elements de I'immobilitzat 
intangible amb un cost original de 112.928,25 euros i 107.177,25 euros, 
respectivament, que estan totalment amortit2ats i que encara estan en ús. 

7. IMMOBILITZAT MATERIAL 

7.1 El detall i moviment de les partides incloses en "Immobilitzat material" deIs 
exercicis 2015 i 2014 és el següent: 

A 1 de gener de 2015 
Cost 
Amortització acumulada i perdua de valor 
(deterloramentl 
Valor net comptable 

2015 
Valor net comptable obertura 
Altes 
Dotació per a I'amortització 
Valor net comptable al tanc'ament 

A 31 de desembre de 2015 
Cost 
Amortltzacló acumulada i perdua de valor 
(deterioramentl 
Valor net c:ompt;lble 

Instal·lacions 
tecniques, i altre 

immobilitzat material 

476,221,27 

(365.318,06) 
110.903,21 

110.903,21 
15.849,11 

(37.60558) 
89.146,74 

492.070,38 

(402.923.64) 
89,146.74 

T,,",I 

476.221,27 

(365.318,06) 
110.903,21 

110.903,21 
15.849,11 

(37.60558) 
89.146.74 

492.070,38 

(402.923,64) 
89.146.74 
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A 1 de gener de 2014 
Oo,t 
Amortització acumulada i perdua de valor 
(deterioramentl 
Valor net comptable 

2014 
Valor net comptable obertura 
Altes 
Dotació per a !'amortització 
Valor net comptable al tancament 

A 31 de desembre de 2014 
00'" 
Amortització acumulada I perdua de valor 
(deteriorament) 
Valor net comptable 

7.2 Moviments significatius de I'exercici 

InstaHaclons 
tecniques, i altre 

immobllit%at material 

453.967,99 

(315.16895) 
138.799.04 

138.799,04 
22.253,28 

(50.149,11) 
110.90321 

476.221,27 

(365.318.06) 
110.90321 

Total 

453.967,99 

(315.168,95) 
138.799.04 

138.799,04 
22.253,28 

(50.149,11) 
110.903.21 

476.221,27 

(365.318,06) 
110.903.21 

Les altes de I'exercici corresponen, principalment, a I'adquisició d'equips informatics 
i de mobiliari per a les oficines on la Societat té el domicili social. 

7.3 Béns totalment amortitzats 

A 31 de desembre de 2015 i de 2014 existeixen elements de I'immobilitzat material 
amb un cost original de 328.146,81 euros i 257.137,66 euros, respectivament, que 
esta n totalment amortitzats i que encara estan en ús. 

7.4 Béns sota arrendament operatiu 

En el compte de perdues i guanys s'han inclos despeses per arrendament operatiu 
corresponents al I!oguer d'equips informatics per import de 8,490,24 euros al 2015 
(17.062,20 euros al 2014), i de vehicles d'empresa per import de 19.369,20 euros 
al 2015 (15,479,48 euros al 2014). 

7..5 Assegurances 

La Societat té contractades diverses polisses d'assegurances per a cobrir els riscos 
als que estan subjectes els béns de I'immobilitzat material. La cobertura d'aquestes 
polisses es considera sufrcient. 
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7.6 Correccions valol"atives 

No s'han real1tzat correccions valoratives al lIarg de I'exercici 2015, així com 
tampoe a ['exercici 2014. 

~. ACTIUS 1 PASSIUS DE GRUPS ALIENABLES 

Els saldos que figuren recollits en aquests epígrafs, que no presenten moviments en els 
exercicis 2015 i 2014, es mostren a continuació: 

Actius: 
Instruments de patrJmoni a Ilarg terminl en 
empreses associades 
AJtres actius financers a curt termini 

Total actius de grups alienables 
Passius: 
Altres passius financers a lIarg termlnl 

Total passius de grups alienables 

Saldo a Saldo a 
31/12/2015 31/12/2014 

6.638.000,00 6.638.000,00 

6.638.000,00 6.638.000,00 

6.638.000,00 6.638.000,00 

A 31 de desembre de 2015 resta pendent de formalitzar-se la transmissió de la 
participació del 33,30% en el cap'ltal social de ['entitat Med'lacomplex, SA, que ha de ser 
objecte de traspas a l'Ajuntament de Barcelona (segons va aprovar el Plenari del Consell 
Municipal en data 25 de juliol de 2012), ates el seu caracter de gestió del patrimoni 
municipal. 

El valor en llibres d'aquesta participació al tancament de I'exercici 2015 és de 
6.638.000,00 euros. 
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La informació més rellevant de Mediacomplex, SA es detalla a continuació: 

Dornlell! social: 

Activitat: 

Participacló: 
Patrimoni net a 31/12/2015 (en euros): 

Altra informa ció: 

Av. Diagonal, 177 Edific:i Imagina 
08005 - Barcelona 
Planificació, promació, desenvolupament, gestió í explotadó 
d'obres en terrenys de titularltat municipal qualificats 
d'equipament 7@, vincuJats a I'activitat i producció audiovisual. 

33,30% repre:sentat per accions de mure transmissió. 
capital social: 
Reserves: 
Resultats negatius d'exercicis anteriors: 
Resultat de I'exercici: 
Altres partides del patrimon! net: 
Total patrimonl net 
Resultat d'explotació de I'exercici 2015: 
No s'han rebut dividends en I'exercici 2015. 
Les accions de la societat no cotitzen en Borsa. 

19.934.000 
59.676 

(1.995.682) 
(812.393) 
(686.066) 

16.499.535 
1.625.502 

El valor raonable de la participadó, prenent en consideració el Pla Economic i Financer 
aprovat per I'esmentada societat, és superior al valor en lIibres de la mateixa a 31 de 
desembre de 2015. 

Tanmateix, indicar que la Societat ha sol·licitat un total de tres taxacions efectuades per 
experts independents, respecte de les quals es conclou que el valor raonable (de taxació) 
de la participació és superior al seu valor en Uibres al tancament de l'exerc1ci 2015. 

9. ACTIUS FINANCERS 

9.1 Categories d'actius financers 

El valor en llibres de cadascuna de les categories d'actiu5 financers, excepte les 
inversions en el patrimoni d'empreses del grup que es detalla a la Nota 9.4, es 
desglossa a continuació: 

• '''''''00' d·"' ..... tnottu"', Munklp"~ SIl Cl. Ar;<J2C4'6 """'''' " ...,. MOlO. Ce "''''''''''''. 1Ic'.m "0144. "". '50, 'ull "217617, '''>010<1< 17. 
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Actius financers a lIam termini: 

- CrecJits a tercers 
- Altres actius financers 

50ts total 

Actius financer§ a curt termini: 
Clients per vendes i presta ció de serveis 
Clients empreseS del 9ruP i assoc!ades 
Deutors varis 
Valors representatius de deute 
Altres actius financers 

- Periodiflcacions a curt termini 
Sots total 

Total 

Actius fioaoGf'r<; ª lIarg termioi: 
- Credits a tercers 
- Altres actius financers 

Sots total 

Actius fioaocers a curt termlnl: 
Clients per vendes i prestació de serveis 
Clients empreses del 9ruP ¡ assodades 
Deutors varis i Personal 
Valors representatius de deute 
Altres actius financers 
Periodificacions a curt termJni 

Sots total 

Total 

31 de desembre de 2015 
Prestecs i partides 

a cobrar 

2.000,00 
650.554,98 
652.554,98 

462.872,13 
33.263.310,62 

1.363.123,30 
1.756,64 

12.272,26 
68.916,79 

35.172.251,74 

35.824.806,72 

TOTAL 

2.000,00 
650.554,98 
652554,98 

462.872,13 
33.263.310,62 

1.363.123,30 
1.756,64 

12.272,26 
68.916,79 

35.172.251,74 

35.824.806,72 

31 de desembre de 2014 
Préstecs·1 partid es 

a cobrar Total 

460.000,00 
650.554,98 

1.110.55498 

2.768.285,88 
41.992.807,40 

1.900.995,89 
71,10 

12.272,26 
71.671,92 

46.746.104.45 

47.856.659,43 

460.000,00 
650.554.98 

1.110.554,98 

2.768.285,88 
41.992.807,40 

1.900.995,89 
71,10 

12.272,26 
71.671,92 

46.746.104,45 

47.856.659,43 

"",,'on. d'nfc .... ruu""" MU"'~p., ..... eJF 1\O'J:!0486 """,,,,., ...,. M""" "" "''''''0 .... V"um 34 ..... FOIl .. S, F,",' .'''6'', '"m'pdb 11 • 
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Essent els seus venciments els següents: 

~ 
Credits a tercers 

- Clients per vendes i prestadó de serveis 
- Clients empreses del grup i assoclades 
- Deutors "<Iris ¡ Personal 
- Valors representatius de deute 
- Altres actius financers 

Periodificadons a curt termini 
Total 

2015 

462.872,13 
33.263.310,62 

1.363.123,30 
1.756,64 

12.272,26 
68.916.79 

35.172.251.74 

31 de desembre de 2015 

2017 2016 2019 2020 

2.000,00 

650.554,98 

652.554.98 

31 de desembre de 2014 

Anys 
posterlors 

Anys 
2015 2016 2017 2018 2019 posteriors 

~ 
- Credits a tercers 
- C!ients per vendes I presta ció de servels 

Cllents empreses del grup i assoclades 
Deutors varis i Personal 
Valors representatius de deute 
Altres actius financers 
Periodificacians a curt termini 

Total 

2.768.285,88 
41.992.807,40 

1.900.995,89 
71,10 

460.000,00 

12.272,26 650.554,98 
71.671.92 

46.746.104.45 1.110.554,98 

Total 

2.000,00 
462.872,13 

33.263.310,62 
1.363.123,30 

1.756,64 
662.827,24 
68.91679 

35.824.806.72 

Total 

460.000,00 
2.768.285,88 

41.992.807,40 
1.900.995,89 

71,10 
662.827,24 
71.671.92 

47.856.659.43 

9.2 Clients per vendes i prestació de serveis entitats vinculades, Deutors varis 
i Personal 

Aquest epígraf presenta a 31 de desembre de 2015 i 2014 el següent detall: 

Cansorci del Besos 
Hotelinvest BeN, SL 
Fundació 8arcelona Institute of 
Technology for the Habitat (BIT Habltat) 
Altres 
Total 

2015 

462.872,13 
1.363.123,30 

2014 
2.768.285,88 

460.000,00 

1.440.995,89 
1.825,995,43 4.669.281,77 

El credit més important de 33.263,310,62 euros (41.992.807,40 euros al 2014), 
correspon a empreses del grup, la resta correspon a clients que mantenen una 
relació comercial com a proveidors o són entitats públiques. 
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L'exposieió maxima al (Ise de credit a la data de presentació de la informac'ló és el 
valor raonable de cadascuna de les categories de comptes a cobrar indicades 
anteriorment. La Soc1etat no manté cap garantia com asseguran¡;a, si bé cal indicar 
que del total saldo deutor de clients per vendes i prestac10ns de serveis, clients 
empreses del grup i associades i deutors varis a curt j lIarg termini de 
35.091.306,05 euros (47.122.089,17 euros al 2014), un total de 33.726.182,75 
euros (44.761.093,28 euros al 2014) són amb entitats pÚbliques. 

El reconeixement i la reversió de les correccions valoratives per deteriorament deIs 
eomptes a cobrar a clients s'inclou, sí s'escau, dins de I'epígraf "Perdues, 
deteriorament i variació de provisions per operac1ons comercials", al compte de 
perdues i guanys. Normalment es donen de baixa els imports carregats al compte 
de deteriorament de valor quan no existeixen expectatives de recuperar més 
efectiu. 

El moviment de [a provisió per pemlues de deteriorament de valor deIs comptes a 
cobrar deis exercicis 2015 i 2014 és el següent: 

Saldo inidal 
Provlsló per deteriorament de valor de comptes a cobrar 
Comptes a cobrar donades de baixa per incobrables 
Saldo final 

2015 2014 

1.697.140,71 1.439.582,71 
303.407,50 311.272,50 

(53.714.50) 
2.000.548,21 1.697.140.71 

En I'exercici 2015 no s'han enregistrat ba'lxes de saldos incobrables no provisionats 
en exercicis anteriors (2.366,49 euros en 2014). 

Els saldos pendents de cobrament amb les empreses del grup queden detallades a 
la Nota 17. 

9.3 Altres actius financers i credits a tercers 

La Soc'letat ha comptabilitzat a I'exercici 2015 actius financers a lIarg i curt termini 
per import de 652.554,98 euros i 14.028,90 euros (1.110.554,98 euros i 12.343,36 
euros a I'exercici 2014), respeetivament. 

Els actius financers a lIarg termini comptabilitzats en aquest epígraf per import de 
652.554,98 es desglossen en 649.840,98 euros, que corresponen als lliuraments 
realitzats a la Caixa General de Diposits, per garantir deutes de gestió urbanística 
(veure Nota 12.6), 2.000,00 euros que corresponen a I'import pendent de 
cobrament a lIarg termini per crectits atorgats al personal i fiances constitu7des per 
import de 714,00 euros. 
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9.4 Participacions en empreses del grup i associades 

El moviment de les participacions, directes i indirectes, en societats del grup i 
associades durant els exercicis 2015 i 2014 ha estat el següent: 

A 1 de gener de 2014 
Transmlssió de la partkipac:ió 
A 31 de desembre de 2014 

A 31 de desembre de 2015 

Foment de Ciutat, 
SA 

3.472.254,93 
(3.472.254.93) 

Total 

3.472.254,93 
(3.472.254.931 

En data 2 d'abril de 2014, Foment de Ciutat, SA va reduir el seu capital social 
donant sortida a la Diputació de Barcelona com accionista, i passant a ser BIMSA 
propietaria del 100% de les accions de la societat. 

En sessió de 25 de juliol de 2014, en virtut de l'acord adoptat pel Plenari del Cansell 
Municipal, BIMSA va distribuir prima d'emissió a favor del seu Accionista Únic, 
l'Ajuntament de Barcelona, mitjan~ant el lliurament per part de BIMSA de [es 
accions de Foment de Ciutat, SA, per import de 5.143.612,42 euros (veure Nota 
10.1.2), que es correspon al valor teoric-comptabJe del patrimoni de Foment de 
Ciutat, SA al moment de la transmissió. 

En el moment de formalitzar-se la transmissió, la participació figurava valorada en 
baJan~ pel valor net comptable de la mateixa al tancament de I'exercici 2013 
(3.472.254,93 euros). 

10.FONS PROPIS 

10.1. Capital Social ¡Prima d'Emissió 

10.1.1. Moviment de )'exercici 

L'import i el moviment d'aquests epígrafs en els exerdcis 2015 i 2014 ha estat el 
següent: 

A 1 de gener de 2014 
lncrements 
Dismlnuc!ons 
A 31 de desembre de 2014 
rncrements 
Disminudons 
A 31 de desembre de 2015 

Capital Social 
200.000,00 

200.000,00 

200.000.00 

Prima d'emissió 
14.423.319,08 

(5.143.612,42) 
9.279.706,66 

9.279.706,66 
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10.1.2. Capital ¡prima d'emissió 

El capital escripturat es compasa de 2.000 accions nominatives de 100 euros de valor 
nominal cadascuna d'elles, totalment reemborsades. No existeixen restriccions per a la 
lIiure transmissibilitat de les mateixes. 

A 31 de desembre de 2015 i 2014, les entitats que participen en el capital social en un 
percentatge igualo superior al 10% són les següents: 

50cietat Nombre d'acdons % de Particioació 
Ajuntament de Barcelona 2.000 100% 

La Societat esta inscrita en el Registre Mercantil com a Societat Unipersonal, i en la 
Memoria adjunta s'expliquen totes les relacions economiques que aquesta ha tingut amb 
el seu accionista únic (veure Nota 17.1). 

La Prima d'emiss'ló es una reserva de lliure disposició. 

A I'exercici 2014, amb motiu de la transmissió de la participació de Foment de Ciutat, SA 
a l'Ajuntament de Barcelona (veure Nota 9.4) la prima d'emissió s'ha reduTt en un import 
de 5.143.612,42 euros. 

10.2. Reserves 

10.2.1. Moviment de )'exercici 

El moviment de les reserves deis exercicis 2015 i 2014 ha estat el següent: 

A 1 de gener de 2014 

Aplicació del resultat de I'exerdcl 2013 
Transmissió de Foment de Ciutat, SA 

A 31 de desembre de 2014 

A 31 de desembre de 2015 

Reserva legal 

Reserva 
legal 

40.000,00 

40.000,00 

40.000,00 

Reserves Total 
voluntaries reserves 

2.215.097,41 2.255.097,41 

1.942.880,03 1.942.880,03 
1.671.357,49 1.671.357,49 

5.829.334,93 5.869.334,93 

5.829.334,93 5.869.334,93 

La reserva legal ha estat dotada de conformitat amb I'article 274 del Text Refós de 
la Llei de Societats de Capital, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de 
juliol, que estableix que, en tot cas, una xifra igual al 10 per 100 del benefici de 
l'exercici es destinara a aquesta fins que arribi a, almenys, el 20 per 100 del capital 
social, havent assolit la Societat aquest percentatge. 

a.o:et"" • .,0 .... "'''''""" M""id""" SA ClF A6Zl2""." !ru;U1,. al,.... Meo:. o. "'-0".. Vol"m "844. Foil 1SS, Full 8217617, !n"""dé P. 
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No pot ser distribuida, i si és usada per a compensar perdues, en el cas que no 
existeixin altres reserves disponibles suficients per a tal fi, ha de ser reposada amb 
beneflcis futurs. 

Reserva voluntaria 

Les reserves voluntaries són de lliure disposició. 

11.SUBVENCIONS 

11.1. Subvencions d'explotació incorporades al resultat 

Corresponen basicament al finan¡;ament d'activitats de foment, promoció i impuls 
de tota classe d'actuacions generadores de treball i activitats economiques 
desenvolupades per la Societat. 

El seu detall, en funció de les entitats atorgants, és el següent: 

Ajuntament de Barcelona (veure Nota 17.1) 
A!tres subvencions 
Total 

12.PASSIUS FINANCERS 

12.1. Categories de passius financers 

2015 2014 
2.726.590,00 2.726.590,00 

23.408,68 
2.749.998,68 2.726.590,00 

L'analisi per categories deis passius financers al 31 de desembre de 2015 i 31 de 
desembre de 2014 és el següent: 

Pass;us financers a liara termio!' 
- Perlodiflcacions 
- A!tres passius financers 
Sots total 

Passius financers a curt termini: 
- Provisions a curt termlni 
- Creditors comerclals I creditors varis 
- Proveidors empreses del grop'l vinculades 
- Personal 
- Altres passius financers 
- Periodificacions 
Sots total 

Total 

31 de desembre de 2015 
Deblts j partideS 

a pagar TOTAL 

5.356.675,44 5.356.675,44 
649.840,98 649.840.98 

6.006.516.42 6.006.516.42 

82.279,37 82.279,37 
28.138.374,80 28.138.374,80 

1.321.697,17 1.321.697,17 
5.940,72 5.940,72 

639.608,22 639.608,22 
815.845,10 815.84510 

31.003.745.38 31.003.745.38 

37.010.261.80 37.010.261,80 
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PassiqS financers a lIarg termioi' 
- Provisions a lIarg termln; 
- Periodiflcaclons 
- Altres passlus financers 

Sots total 

passius fin?oce[5 ª flirt tennioi: 
- Creditors comercials i creditors varis 
- Proveidors empreses del grup i vinculades 
- Personal 
- Altres passius financers 
- Periodificacions 

Sots total 

Tota! 

Essent els seus venciments els següents: 

31 de desembre de 2014 
Debits i partldes 

a pagar 

166.658,74 
3.391.534,47 

649.840,98 
4.208.03419 

33.506.504,33 
1.664.341,63 

849,57 
626.476,17 

1.032.735.81 
36.830.907.51 

Total 

166,658,74 
3.391,534,47 

649,840,98 
4.208.03419 

33.506.504,33 
1.664.341,63 

849,57 
626.476,17 

1.032.735.81 
36.830.907 ,51 

41.038.941.70 41.038.941,70 

31 de desembre de 2015 
Anys 

2016 2017 2018 2019 2020 posterlors Total 
~ 

- Provlsions a curt termini 82.279,37 
- Credltors comerdals i credltors varis 28.138.374,80 
- Proveidors empreses del grup i 

vinculades 
- Personal 
- Altres passius financers 
- Periodificacions 

Total 

1.321.697,17 
5.940,72 

639.608,22 649.840,98 
815.84510 5.356.675.44 

31.003.745,38 6.006.516,42 

31 de desembre de 2014 

~ 
- provisions a lIarg termlnl 
- creditors comerclals I credltors varis 
- Proveidors empreses del grup i 

vinculades 
- personal 
- Altres passius financers 
- periodiftcacions 

Total 

2015 

33.506.504,33 

1.664.341,63 
849,57 

626.476,17 
1.032.735,81 

36.830.907.51 

2016 

166.658,74 

649.840,98 
3.391.534.47 
4.208.034,19 

2017 2018 2019 Anys 
posteriors 

82.279,37 
28.138.374,80 

1.321.697,17 
5.940,72 

1.289.449,20 
6.172.520,54 

37.010.261,80 

Total 

166.658,74 
33.506.504,33 

1.664.341,63 
849,57 

1.276.317,15 
4.424.270.28 

41.038.941.70 

Els passius financers a curt termini es reflecteixen pel valor nominal, no existint 
diferencies significatives respecte al valor raonable deis mateixos. 
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12.2. Informació sobre els ajornaments de pagaments efectuats a provei"dors, 
disposició addicional tercera. "Deure d'informació" de la Llei 15/2010, de 
5 de juliol 

En relació al que preveu la Llei 15/2010, de 5 de julio!, de mesures de Jluita contra 
la morositat en operacions comercials, a data 31 de desembre de 2015 presenta el 
següent detall: 

I 2015 

I Dies 

f'eríode mi d. a ament a rove"idors 2685 

Rati de les ooeracions oaoades 2897 

Ratl de les operacions oendents de paqament 1394 

Import (euros) 

Total a aments realitzats 170.730.79157 

Total a aments endents 28.022,486 70 

12.3. Creditors comercials i altres creditors 

El saldo que figura en l'epígraf"Creditors comercials" correspon al següent detall: 

Credltors per obres 
Creditors per expropiacions amb import dipositat 
Creditors per presta ció de serveis 
Total 

12.4. Prove'idors empreses del grup 

2015 2014 

27.799.576,10 
20.464,23 

318.334,47 

33.146.180,77 
20.464,23 

339.859,33 
28.138.374,80 33.506.50433 

E[s saldos pendents de pagament amb les empreses del grup queden detallats a la 
Nota 17. 

12.5. Periodificacions a curt i lIarg termini de passiu 

Veure Nota 13. 
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12.6. Altres passius financers 

La Societat té comptabilitzat a I'exercici 2015 passius financers a Jlarg i curt termini 
per import de 649.840,98 euros i 639.608,22 euros respectivament (649.840,98 
euros i 626.476,17 euros a I'exercici 2014). 

L'epígraf "Altres passius financers a lIarg termini" inclou en e[5 exercicis 2015 ¡ 
2014 els deutes assDciats a[s lliuraments realitzats a la Caixa General de Diposits, 
per garantir deutes de gestió urbanística per import de 649.840,98 euros (veure 
Nota 9.3). 

Els imports lnclosos en I'epígraf "Altres passius financers a curt termini" de I'exercici 
2015 inclouen un import de 626.981,33 euros que, principalment, son fiances 
rebudes deis adjudicataris com a garantia pel compliment deis contractes 
(549.970,47 euros a ['exercici 2014). 

12.7. Provisions a lIarg i curt termini 

Els moviments registrats durant I'exercici 2015 en I'epígraf de provisions a lIarg 
termini han estat els següents: 

Saldo inicial 
Import satisfet el mes de desembre de 2015, corresponent a una 
part de la paga extraordin¿lIia de I'exercici 2012 
Traspas a I'epigraf de provisions a curt termlnl 
Saldo final 

166.658,74 

(84.379,37) 
(82.279,37) 

L'epígraf de provisions a curt termini inclou per import de 82.279,37 euros la 
quantia de la paga extraordinaria de desembre del exercici 2012 que s'hagués 
tingut d'abonar al personal de I'entitat abans de finalitzar I'exercici 2012, perO que 
va estar suprimida per I'article 2.1 del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de 
mesures per a garantir ]'estabilitat pressupostaria i de foment de [a competitivitat. 
L'articJe 2.4 d'aquesta disposició preveu que "les quantitats derivades de la 
supressió de la paga extraordinaria i de les pagues addicionals de complement 
específic o pagues addicionals equivalents, d'acord amb el disposat en aquest 
article, es destinaran en exercicis futurs a realitzar aportacions a plans de pensions 
o contractes d'asseguran¡;a col-lectiva que incloguin la cobertura de la contingencia 
de jubilació, amb subjecció al que estableix la Llei Organica 2/2012, d'Estabilitat 
Pressupostaria i Sostenibilitat Financera i en els termes i amb I'abast que es 
determini en les corresponents Jleis de pressupostos". 

La Uei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat per I'any 
2016 a la disposició addicional dotzena apartat ú.1 estableix que cada Administració 
Pública, en el seu ambit, pOdra aprovar I'abonament de quantitats en concepte de 
recuperació de la paga extraordinaria i de les pagues addicionals de complement 
específic o pagues addicionals equivalents. Amb Decret d'Alcaldia de 17 de 
desembre de 2015, s'autoritza a les entitats a abonar dins I'exercici 2016 la quantia 
restant de la paga extraordinaria de desembre de I'exercici 2012. 
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13.PERIODIFICACIONS A LLARG 1 CURT TERMINI DE PASSIU 

D'acord amb el que s'exposa a la Nota 4.13, la Societat periodifica I'import per 
serveis de direcció d'obra i coordinació que es factura als contractistes, pels quals 
encara no s'han prestat els serveis en aquest exercici. 

El moviment en els exercicis 2015 i 2014 per aquest concepte ha estat el següent: 

P¡;:ri,!!;lifilOilIIOh2m¡: ~ 11 tI; 
2015 2014 

Saldo inicial 3.391.534,47 1.456.855,10 
Augments 5.265.477,28 4.772.782,70 
Imputació al resultat (2.892.030,59) (2.114.742,83) 
Altres disminucions 32.498,26 
Traspas a curt termlni (534.545,80) (813.803.28) 
Saldo a []arg termini 5.26.2.933.62 3.301.091.69 
Actualització de valors (Nota 16.3) 93.741,82 90.442,78 
Saldo Final 5.356.675.44 3.391.534.47 

P!l:riodifi!dj!:;ions a c¿t 
2015 2014 

Saldo inicial 1.032.735,81 2.089.150,45 
Augments 41.454,66 
Dismlnucions (751.436,51) 
Imputació al resultat (1.911.672,58) 
Traspas a curt terminl 534.545,80 813.80328 
Saldo a curt terrnini 815.845.10 1.032.735,81 

l'import traspassat a curt termini correspon als serveis de direcció i coordinació 
d'obra que la Societat preveu prestar alllarg de ['exercici 2016. 

Els valors comptables i els valors raonabJes de [es periodificacions són coincidents a 
curt termini. A [larg termini s'han actualitzat els valors a un tipus d'interes del 1,75% 
(2,72% a I'exercici 2014). 

14.CONTINGENCIES I COMPROMISOS 

14.1. Passius contingents 

A data de formulació deis presents comptes anuals, la Societat manté certs litigis 
pendents de reso[udó. Els Administradors, conjuntament amb els seus advocats, no 
esperen que la seva resolució tingui un efecte patrimonial significatiu a les comptes 
anuals de la Societat que no hagin estat registrats en elles. 
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14.2. Compromisos per arrendament operatiu (qua n la Societat és arrendatari) 

la Societat lIoga equipaments informatics i vehicles sota contractes no canceHables 
d'arrendament operatiu. 

Aquests contractes tenen una durada d'entre un i tres anys, sent la major part deis 
mateixos renovables al seu venciment en condicions de mercat. 

EIs pagaments mínims totals futurs pels arrendaments operatius no cancel'lables 
són els següents: 

Menys d'un any 
Entre un ¡tres anys 

2015 2014 

27.859,44 
39.919.37 
67.778,81 

31.498,59 
67.981,31 
99.479,90 

En el compte de perdues i guanys s'han inclos a ['exercici 2015 despeses per 
arrendament operatiu corresponents al lIoguer d'equips informatics per import de 
8.490,24 euros (22.014,84 euros al 2014), i de vehicles d'empresa per import de 
19.369,20 euros (15.479,48 euros al 2014). 

15.IMPOST SOBRE BENEFICIS I SITUACIÓ FISCAL 

15.1. Informació de caracterfiscal 

la Societat distingeix el benefici derivat de [es activitats compreses en I'apartat 2 
de l'artic1e 25 de la Uei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Regim local, ja que 
atenent e[ que disposa ['article 34 de la LIS, Ii és aplicable la bonificació del 99% 
(veure Nota 4.9). 

Són susceptibles d'inspecció tots e[s impostos i tributs no prescrits, corresponents 
als quatre darrers exerdcis que es traba subjecta BIMSA, així com les societats 
absorbides en el procés de fusió (veure Nota 1). 

Com a conseqüencia de les diferents possibles interpretacions de la legislació fiscal 
vigent, podrien sorgir passius addicionals com a conseqüemc'Ia d'una eventual 
inspecció tributaria. En tot cas, els Administradors de [a Societat consideren que 
aquests passius, en cas de produir-se, no afectaran significativament als comptes 
anuals. 
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15.2. Saldos amb Administracions Públiques 

A 31 de desembre de 2015 i 2014 els saldos que composen els epígrafs deutors i 
creditors d'Administracions Públiques són e[s següents: 

2015 2014 
Deutors Creditors Deutors Creditors 

No corrent 
Actius per Impostas diferits 78,88 22496 

78,88 224,96 

COrrents 
Alt~ Q!i:lltes amb les admini~trª!::lg!lS 
~ 
Hisenda Pública per ¡VA 4.340.488,57 11.484.355,12 4.929.917,19 14.554.093,11 
Hisenda Pública per IRPF 114.430,43 157.833,16 
Organismes de la Se9uretat Social 50.624,32 52.497,84 
Subvencions atorgades 10.499,49 10.49955 16.999,49 16.999,55 

4.350.988,06 11.659.909.42 4.946.91668 14.781.423.66 

Actius i Qassius Qef imQost corrent 
Hisenda Pública per Impost de 
Societats 35.216,42 36.766,30 91.856,83 
Altres conceptes 2.10 4,67 

35.218.52 36.77097 91.856.83 

4.386.285.46 11.659.909.4Z 4.983.912.61 14.873.280A9 

15.3. Despeses per Impost sobr-e Societats 

La conciliació entre I'import net d'ingressos i despeses i la base imposable de 
l'Impost de Societats és el següent: 

Saldo ingressos i despeses de I'exercid 

Impost sobre societats 
Diferencies temporimies 
Compensació de bases imposables negatives 

Base lmposable (resultat fiscal) 

2015 
Compte de perdues i guanys 

11.933,06 11.933,06 

Augments Disminucions 

146,08 
(43.437,86) 

TOTAL 

146,08 
(43.437,86) 

(31.358,721 
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L'Impost de Societats corrent resulta d'aplicar un tipus impositiu del 28% sobre la 
base imposable. 

Als exercicis 2014 i 2013 es va aplicar la limitació de les amortitzacions fiscalment 
dedulbles en l'Impost de Societats que preveu I'article 7 de la Llei 16/2012 de 27 de 
desembre, per la que s'adopten diverses mesures tributarles dirigides a la 
consolidació de les finances pÚbliques i a I'impuls de I'activitat económica. 
L'esmentada limitadó de la dedu'lbilitat corresponia al 70% de I'amortització 
comptable de I'immobilitzat material, intangible i de les inversions immobiliaries. 

Tal com estableix I'esmentada Llei, la Sodetat ha optat a I'exercici 2015 per deduir 
!'amortització comptable que no va resultar fiscalment dedu'lble als exercicis 2013 i 
2014 mitjant;jant el metode segons la durada de la vida útil deis elements 
patrimonials. 

Donat que en el present exercid no hi ha hagut base imposable positiva, no s'ha 
aplicat la bonificació del 99% a la part de la quota íntegra que correspon a les 
rendes derivades de la prestació deis serveis compresos a I'apartat 2 de I'article 25 
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Regim Local. 

La despesa per l'Impost de Sodetats deis exercids 2015 i 2014 es troba format 
per: 

Impost corrent 
Impost antlclpat 
Ajustaments negatius en la lmposició sobre beneficis 

2015 

108,59 
37.49 

146.08 

2014 
92.042,49 

(133,84) 

91.908.65 

A I'exercid 2015 no s'han aplicat deduccions sobre la quota de I'impost (en 2014 
van aplicar-se deduccions per import de 409.439,36 euros), ¡les retencions j 
ingressos a compte meritats són de 2.068,92 euros (185,66 euros al 2014). 

De I'impost sobre societats de l'exercici 2015 en resulta una quota líquida a 
retornar de l'Administració per import de 35.137,38 euros, mentre que en 2014 en 
va resultar una quota a pagar per valor de 91.856,83 euros. 

15.4. Impostos diferits 

El detall deis impostos diferits deis exerdcis 2015 i 2014 és el següent: 

2015 2014 
Actius per impostas diferits: 78,88 224,96 

Diferendes tempon'mies 78,88 224,96 

Impostos diferits 78,88 224,96 
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El moviment brut en els impostos diferits deis exercicis 2015 i 2014 ha estat el 
següent: 

Saldo inicial 
Oi.rrec al compte de perdues i guanys 
Abonament en el compte de perdues i guanyS 
Saldo final 

2015 
224,96 

(146,08) 

78,88 

2014 
91,12 

133,84 
224,96 

15.5. Bases imposables negatives pendents de compensació 
pendents d'aplicació 

deduccions 

No resten pendents de compensar bases imposables negatives que provinguln de 
les societats que varen ser absorbides en el procés de fusió. Les que restaven 
pendents de compensar es van aplicar íntegrament a I'exercici 2014. 

En aquest exercici 2015 s'ha generat una base imposable negativa que restara 
pendent d'aplicar en exercicis futurs per import de 31.358,72 euros. 

D'altra banda, a I'exercici 2015 s'han generat unes deduccions susceptibles 
d'aplicar en liquidacions futures de ['impost per import de 8,69 euros. A I'exercici 
2014 es van aplicar deduccions que restaven pendents per import de 4.806,32 
euros, que provenien de les societats que varen ser absorbides. 

16.INGRESSOS 1 DESPESES 

16.1. Altres ingressos d'explotació 

L'import de I'epígraf "Altres ingressos d'explotació" corresponents a les activitats 
ordinaries de la Societat es distribueixen geograftcament de fonna íntegra a la 
província de Barcelona. 

L'import deis exercicis 2015 i 2014 d'aquest epígraf es pot analit2ar per categories 
amb el següent detaJl: 

PrestacJó de serveis per coordinac[ó d'obres 
Altres ingressos 
Subvencillns d'explotació incorpllrades al 
resultat de I'exercici (Nota 11.1) 

Total 

2015 

2.892,030,59 
31.465,30 

2,749.998,68 

2014 

2,949,907,61 
23,908,02 

2,726.590,00 
5.673.494.57 S.700.405,63 
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A ['exercici 2015, la partida d"'Altres ingressosn es compasa principalment de la 
repercussió de costos incorreguts per la $odetat a contractistes d'obres i a 
compensacions economiques rebudes per a la gestió d'ajudes atorgades per 
administracions públiques. A ['exercici 2014 aquesta partida estava formada pers 
ingressos procedents de factures emeses com a conseqüimcia de la repercussió deis 
costos de I'elaboració d'informes incarreguts per la Societat per impart de 
22.125,61 euros, així com d'uns anuncis per import de 1.782,41 euros. 

16.2. Despeses de personal 

El desglossament de despeses de personal per canceptes deis exercicis 2015 i 2014 
és el següent: 

SOUS, salaris i assimilats 
Indemnitzacions 
Cotltzacions a la Seguretat Social 
Altres des peses socials 
Despeses de personal 

2015 2014 
2.342,003,47 2,352.419,13 

11.979,41 
493.540,22 502,463,35 

16,637,00 4.440,00 
2.864.160.10 2.859.322,48 

El nombre mitja d'empleats en el curs deis exercicis 2015 i 2014 distribu"it per 
categories és el següent: 

Fixos: 
- Alts directius 
- Titulats, tecnics I administratius 

Eventuals 

201S 
47,39 

8,83 
38,56 

0,58 
47,97 

2014 
48 

9 
39 

1 
49 

Així mateix, la distribució per sexes del personal de la Societat al tancament deis 
exercicis 2015 i 2014 és la següent: 

2015 
Homes Dones Total 

Rxos: 19 28 47 
- Consellers 
- Alts dlrectius 7 2 9 
- Titulats, tecnics i administratius 12 26 38 

19 28 47 

2014 
HomeS Dones Total 

Fixos: 19 29 48 
- COnseJlers 
- Alts dlrectlus 7 2 9 
- TItulats, tecnlcs I administratlus 12 27 39 

Eventuals 1 1 
20 29 49 

8,,,,ekio. 01.""""""'""", Munldo,I" SA ClF M""' ..... '""ri .. ., I<eg. Men:. !)O 8''''''''on., VO'"," 30184', Foil''', F'" ""7.1', ''''''" .... 6 Ir. 
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16.3. Resultats financers 

El desglossament deis ingressos i despeses financers deis exercicis 2015 i 2014 per 
conceptes és el següent: 

Ingressos financers 
-Altres lngressos flnancers 
- Beneficls procedents de participadons 

Despeses financeres 
- Per actualització de provisions 

2015 2014 

12.079,14 1.146,29 
250.75000 257.250.00 
262.829,14 258.396.29 

93.74182 90,442.78 
93.74182 90.442.78 

Els beneficis procedents de participacions corresponen al benefici mínim garantit 
relatiu a la inversió en Mediacomplex, SA, acordat en el moment de la constitució 
amb el soci majoritari d'aquesta societat. 

Les despeses per actualització de provisions corresponen a I'actualització de I'import 
de la periodificació a [larg termini a un tipus del 1,75% al 2015 i del 2,72% al 2014 
(veure Nota 13). 

17.0PERACIONS AMB PARTS VINCULADES 

17.1. Entitat dominant 

El desglossament deis saldos pendents amb l'Ajuntament de Barcelona deis 
exercicis 2015 i 2014 és el següent: 

31 de desembre de 2015 
Actius ftnanc:ers Passius financers 

Credits Deutes 

Uarq termini Curt terrnini Uarg termlni Curt terrnini 
A'untament de Barcelona 30.019.16772 757.74661 
Total - 30.019.16772 757.74661 

31 de desembre de 2014 
Actlus financers Passius financers 

Credits Deutes 

Llar terrnini Curt tennlni L@..rg.termlnl Curt termini 
A untament de Barcelona - 41.992.44255 1.061.10774 
Total - 41.992.44255 1.061.10774 
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A 31 de desembre de 2015 existeix una factura pendent d'emetre a ['Ajuntament de 
Barcelona per import de 475.492,18 euros, que es correspon amb una factura 
rebuda d'inversió no lliurada en data al tancament de I'exercici 2015, per estar 
pendent d'aprovació tecnica. 

Les transaccions mantingudes per la Societat amb I'entitat dominant durant els 
exercicis 2015 i 2014 són [es següents: 

Ingressos 

31 de desembre de 2015 
Servels 

Transferencies Lliurament realitzats I 
rebudes d'obres altres in ressos 

A 'untament de Barcelona 2.726.59000 189.294.13762 -
Total 2.726.590 00 189.294.13762 -

31 de desembre de 2014 
Serveis 

Transrerencies Uiurament realitzats i 
rebudes d'obres altres in ressos 

A'untament de Barcelona 2.726.59000 178.539.72810 -
Total 2.726.59000 178.539.72810 -

Els ingressos corresponen a: 

2,726.590,00 euros a la transferencia corrent pressupostaria de 2015, essent el 
mateix import per al 2014 (veure Nota 4.10). 

189.294.137,62 euros i 178.539,728,10 euros a les obres realitzades i murades 
per la Societat a l'Ajuntament fins 31 de desembre de 2015 i 2014 
respectivament. Aquest imports no tenen efecte al compte de perdues i guanys 
(veure Nota 4.3). 
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Despeses 

A untament de 8arcelona 
Tatal 

17.2. Entitats vinculades 

31 de desembre de 2015 

COmpres 
d'immobilitzat 

materlal/ 
Certificacions 

d'obra 

Compres 
d'immobilitzat 

materlaV 
certificacions 

d'ob" 

Servels rebuts 
18.71740 
18.71740 

S'entenen com a vinculades les entitats dependents de l'Accionista de la Societat, 
és a dir, de l'Ajuntament de Barcelona. 

El desglossament deis saldos pendents amb entitats vinculades deis exercicis 2015 i 
2014 és el següent: 

31 de desembre de 2015 
Actius finam:ers Passlus flnancers 

Credlts Deutes 
U,", Warg Cert 

termini Curt termini terminl termini 
Barcelona Activa, SA . · . 476.250,45 
Barcelona de Serveis Municipa[s, SA 364,85 
1M de Parc:s i Jardins · . 810,43 
SM Barcelona Gestl6 UrbanístIca, SA · 71.480,67 
Barcelona Cicle de ['aigua SA · 15.409,01 
Cansorci del Besos 2.768.285,87 
Fundació Barcelona Instltute of Technology for the 
Habitat BIT Habitat 462.872 13 
Total . 3.231.522 85 563.95056 
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31 de desembre de 2014 
Actius financers Passius financers 

Crédits Deutes 
Uarg L1arg Cert 

termini Curt termini termini termini 
Barcelona Activa, SA · 476.250,45 
Barcelona de Serveis Municipals, SA 364,85 10.672,12 
1M de Pares I Jardlns · 5.996,97 
SM Barcelona Gestió Urbanística, SA . 66.660,41 
Barcelona Cicle de I'aigua $A · · 33.653,94 
Cansarci del Besos · 2.768.28588 · 
Total · 2.768.65073 · 593.23389 

Les transaccions mantingudes per la Societat amb entitats vinculades durant els 
exercicis 2015 i 2014 són les següents: 

Ingressos 

31 de desembre de 2015 
Serveis 

realitzats i 
Transferencies Ll1urament altres 

rebudes d'obres ingressos 

f~~~~~~a~~~~o~:b¡~~~iitute of Technology for . 620.81031 
Total 620.81031 

31 de desembre de 2014 
Serveis 

realitzats i 
Transferencies Lllurament altres 

rebudes d'obres InQressos 

Barcelona de Serveis Munlci als SA 262.36083 
Total · 262.36083 . 

31 de desembre de 2015 
Compres 

d'immobilitzat 
mater'lal/ 

Certiflcacions Serveis 
d'obra rebuts 

Barcelona de Servels Municipals, SA 2.526,13 
1M d'Informatlca 9.590,00 
1M de Pares 1 Jardlns 7.408,65 · 
SM Barcelona Gestió Urbanística, SA 544.641,24 
Barcelona Cicle de l'Algua SA 101.12165 
Total 111.05643 554.231 24 
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31 de desembre de 2014 

Compres 
d'immobilitzat 

material I 
Certificacions Serveis 

d'obra rebuts 
1M d1nformatica - 15.430,82 
1M de Pares i Jardins 82.936,02 -
SM Barcelona Gestió Urbanística, SA - 621.567,77 
Barcelona de Serveis MunlcipaJs, SA 32.946,88 -
Barcelona Cicle de ]'Ai ua SA 60.48881 -
Total 176.37171 636.99859 

El detall de la inversíó realitzada durant els anys 2015 i 2014 per compte de 
l'Ajuntament de Barcelona i d'altres entitats vinculades ha estat de: 

Fundac!6 
Barcelona 

Barcelona Instltute ot 
Servels Technologv 

Municlpals, Consorc! tor the Habitat 
2015 Ajuntament SA del BesOs (BIT Habitat} TOTAL 

Saldo inicial 41.836.337,87 364,85 41.836.702,72 
Saldo inidal altres partides 156.104,69 2.768.285,87 2.924.390,56 
Inversió Gestionada 189.294.137,62 620.810,31 189.914.947,93 
Transferencies cobrades (200.253.133,80) (157.938,18) (200.411.071,98) 
Compensacions (1.014.278,66) (1.014.278,66} 
Saldo final 30.019.16772 364,8S 2.768.285,87 462.872 13 33.250,690,57 

Barcelona Institut 
serveis Municlpal 

2014 __ -"A,i"""n,~"m"e"n"'L-"m~""n"i"ie"."i,~SOA"-~dC'i"n"fo~nn"".",~i'<'C-________ T"O"T"A,,~ 
Saldo inicial 33.953.960,17 35.160,08 2.772,99 34.001.893,24 
Saldo inicial altres partides 156.104,69 155.104,69 
Inversló GestIonada 178.539.728,10 262.360,83 178.802.088,93 

Transferendes cobrades :~(1~7~O~.6g6~7~.3!,S~O~,4~'t)=~(~2~9~7.~,~Só~,~O~6t) ==~(~2~.7~7~2~9~9~)=~(1~7~O~.9~6~7~.2~7g9~'ª6~) Saldo final 41.992.442,55 364,85 41.992.807 ,40 

17.3. Administradors ¡Alta Oirecció 

Els membres del Consell d'Administració no han meritat els exercicis 2015 i 2014 
sous, dietes o remuneracions de qualsevol tipus, incloent-hi aportacions a sistemes 
de pensions. No s'han concedit als membres del Consell d'Administració bestretes ni 
credits de cap tipus. 

"melen, d1"~ .... ru<tla« M""'d",,ls, SA ClF A02':!0486 In"""".I " ... Morc. Ce ooroo[on" ""'om 34$44. Fe,,' 156, ,"" "2176l?, J"ocriocJó 17. 
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La remuneració total, incloent-hi qualsevol tipus de remuneracions corresponent a 
I'exercici 2015 del personal d'Alta Direcció, entenent aquesta com director general i 
personal de direcció que depengui del mateix en primera línia jerarquica, ha 
ascendit a 830.125,33 euros. En J'exercici 2014, les remuneracions del personal 
d'Alta Direcció de BIMSA varen ascendir a 814.910,68 euros. 

17.4. Situacions de conflictes d'interessos deis administradors 

En el deure d'evitar situacions de conflicte amb I'interes de la Societat, durant 
I'exercici els adminístradors que han ocupat carrecs en el ConselJ d'Administració 
han complert amb les obligacions previstes a I'article 228 del Text Refós de la Llei 
de Societats de Capital. Així mateix, tant ells com les persones a ells vinculades, 
s'han abstingut d'incórrer en els suposits de conflictes d'ínteres previstos en I'article 
229 de I'esmentada lIei. 

18.INFORMACIÓ SOBRE MEOI AMBIENT 

Es considera activitat mediambiental qualsevol operació en la que el proposit 
principal sigui la minimització de I'impacte mediambiental i la protecció i millora del 
medí ambiento 

No eXísteixen, a la data, contingencies relacionades amb la protecció i millora del 
medi ambiento En aquest sentit, els eventuals riscos que es puguin derivar estan 
adequadament coberts amb les polisses de ]'asseguran¡;;a de responsabilitat civil que 
la Societat té subscrites. 

D'altra banda, la Societat no ha rebut cap subvenció ni ingrés com a conseqüencia 
d'activitats relacionades amb el medi ambiento 

19.FETS POSTERIORS AL TANCAMENT 

Després de la data de tancament de I'exercici economic de 2015, i fins al día d'avui, 
no ha eSdevingut cap fet d'importancia que afectin als comptes tancats. 

2Q.ALTRA INFORMACIÓ 

Honoraris d'auditors de comptes 

Les despeses d'auditoria, derivats deis honoraris meritats durant els exercicis 2015 i 
2014 per les companyies PricewaterhouseCoopers Auditores, SL i Gabinete Técnico 
de Auditoría ¡Consultoría, SA, són repercutits per l'Ajuntament de Barcelona a cada 
un deis organismes autonoms i societats que composen el grup municipal. 
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Memoria deis comptes anuals de I'exercici 2015 

(Expressada en Euros) 

Addicionalment, durant el 2015 PricewaterhouseCoopers Auditores, SL ha prestat a 
la Societat serveis d'assessorament en materia laboral, amb uns honoraris que han 
totalitzat la xifra de 17.385,85 euros. 

La Societat no té refació amb altres empreses que utilitzin aquestes marques . 
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