
pwc 
Avda. Diagonal, 640 
08017 Barcelona 

• Gabinete Técnico 
de Auditoría y Consultoría, s.a. 

Balmes, 89-91 
08008 Barcelona 

Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona 

Comptes Anuals corresponents a l'Exercici 2012 
juntament amb l'lnforme d'Auditoria 



-, 

~. l 

" 

pwc 
Avda. Diagonal, 640 
08017 Barcelona 

Gabinete Técnico 
de Auditoría y Consultoría, s.a. 

Balmes, 89-91 
08008 Barcelona 

INFORME D'AUDITORIA DE COMPTES ANUALS 

Al Consell Rector de l'Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona, 

Hem auditat els comptes anuals de l'Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona, Organisme Autonom 
Local de l'Ajuntament de Barcelona, que comprenen el balan" de situació a 31 de desembre de 2012, el 
compte de resultats, la liquidació del pressupost i la memoria corresponents a l'exercici anual finalitzat 
en aquesta data. EIs Administradors són responsables de la formulació deIs comptes anuals de 
l'Institut, d'acord amb el marc normatiu d'informació financera aplicable a 1'Entitat (que s'identifica en 
la Nota 2.1.a de la memoria adjunta) i, en particular, amb els principis i criteris comptables que hi 
conté. La nostra responsabilitat és expressar una opinió sobre els esmentats comptes anuals en el seu 
conjunt, basada en el treball realitzat d'acord amb la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de 
comptes vigent a Espanya, que requereix l' examen, mitjan"ant la realització de proves selectives, de 
1'evidencia justificativa deIs comptes anuals i 1'avaluació de si la seva presentació, els principis i criteris 
utilitzats i les estimacions realitzades, estan d'acord amb el marc normatiu d'informació financera que 
resulta d'aplicació. 

Segons la nostra opinió, els comptes anuals de 1'exercici 2012 adjunts expressen, en tots els aspectes 
significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de l'Institut Municipal d'Hisenda 
de Barcelona a 31 de desembre de 2012, així com deIs resultats de les seves operacions reflectits en el 
compte de resultats i en la liquidació del pressupost adjunts i deIs recursos obtinguts i aplicats durant 
1'exercici anual finalitzat en aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu d'informació financera 
que resulta d'aplicació i, en particular, amb els principis i criteris comptables en ell continguts. 

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. 

Sandra Deltell 
Soci - Auditor de Comptes 

Barcelona, 11 d'abril de 2013 

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. 
R M. Madrid, fu\l 87.250-1, foli 75, tomo 9.267, \libre 8.054, 
secció 3a. Inscrita en el RO.A.C. amb el número S0242 -
CIF: B-79 031290 

J ordi Vila Lóp 
Soci - Auditor de Comptes 

Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría, S.A. 
R M. Barcelona, Volum 10296, Llibre 9349, Foli 42, Seco 2. 
Full B-27831. Inscrita en el RO.A.C. amb el número S0687 
Inscrita en l'Institut de Censors Jurats de Comptes. CIF A-
58604745 
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de Barcelona 
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BALAN!;: DE SITUACIO A 31 DE DESEMBRE DE 201212011 
(en euros) 

ACTlU 

IMMOBlUTZAT 

[ mmoblltut Imm •• ",' 

AplleaeIon$ lnIotmiIIic,.IeS 

Amortitt~ 

Immobilltzat M ... rI.1 

1nstaI.18dons I~ 

AhI1l irnmobilitul material 

AmortiU~ 

• 

• 

e...reiei 

201' 

331.m ,45 

40.215,21 

Q .651.15 

.J66.JaS.89 

217.212,7. 

119.037, 18 

2.457.420.94 

-2.279.195.38 

20" 11 PASSIU 
Eun:iei 

323.216.31 FONS PROPIS 

22.1157,21 p.trtmonl 

379.229,21 P.ñmori 

-356.272.00 

P .. rimoni ennga en adacnpci6 

3QO.l0t,U 

119 .037,18 Ruulbt d, 1'1"lrdeI 

2.3.92..105.25 

-2.211.634.7' 

1- 4 
• 

.... <Id 

,." 
2.383.553." 

:t.ZZ3.2A6,5t 

4.616.061,98 

-2.392..1!115.39 

160.301,40 

2.Z23.2AtI,9 

1.733.171,73 

<1. 126.695,12 

-2.392.1515.39 

48t.3M,. 

IINGR. A DlSTRlBlIR EN VARlS EXERCICIS I 7 1 13&.aS4.111 100.230.211 

Invef"5lons tlNlrtter .. penn.nents 151,45 151,4$ 

Ft.nees I dipblits eonstnUlls, a.g lennlli 151.<15 151,45 IpROVISIONS PER RISCOS I OESPESES 1 • 1 56U52,Mj 0,"1 

ACT1U ORCUl..AHT 5.1111.157,51 1.4&4.444,02 CRBlITORS A CURT TERM1Jrr1 2.1163.771S.32 3.414.1&3,45 

Do_ 5.026.234,12 S.l74.9M,45 

Ceu.CQ preuupotlari. ernpeses cIII grup " 5.026.234, 12 5..274.994,45 C,.ditot¡ 2.863.771,11 3 ....... 1&3 .... 

c-ttoo:s prassllpOSlaris ~as del grup " 599.17a, la 658.185,38 

In"'nlons ftn.l nc. .... temporal. 2.010,00 503," Ctútors pnIS.upostari. • 1.112.<125,51 1.&W.962.53 

Altres ilMl'lions I cñdiI., a c~ temm 2.080.00 5&3,34 Credloo:s no pt'ISsuposlari. .., 716..430.02 729. 198.90 

Adminislra:lons ~ .., 415,142.SS 451.836,65 

T ... IOI'1I1'1. 61O.84l,3' 208.166,23 

TOTAloAC'nU 7 I 1 1.056.&31,161 5.101.110.331 ¡TOTAL PASSIU 1 1 ",6.0",,,1 U07· ... ,,,1 

~-i-··------·n LA PRE ENTA. EL GERE , 

- ~ 
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11 Ajuntament 
de Barcelona 
Inst/tuI Munlcl~ 1 d'Hlsend. 

COMPTES DE RESULTATS CORRESPONENTS ALS EXERCICIS ACABATS A 31 DE 
DESEMBRE DE 201212011 
(en euros) 

I-j 
IDESPESES 

D .. p .... "~_1 " 
Saul I IiII.ns ","-.-
Tn,n.,.,.nd .. eorr.nlS " 
Altr .. d. .. p .... d'."plotaclÓ " 
Seneis e>rterion. 

Oot.clon. per I ,'.mOt'tilZlcló doo l'lmmobililut ~. 

TOTAL DESPESES D'EXPlou.a6 

IBENEflC1 O'f)(PLOTACl6 

¡RESUL TAl flNANCER POSIllU I I 

... «>d 

,'" 

', ..... 300,'. 
8.835.1111,3IiI 

3.11 4. 1 84.~ 

3.122..171,11 

'.705..152,151 

8.705..tsz.eII 

n .I7",,,, 

24.m.loe,7 

e .. rdcl 

"" 

11.100.391,21 

8 ,133.849.10 

2.566.S41 .51 

U2U2I,3I 

' .m .I II ,U 

8.828.1118,66 

13.117,41 

:u.on.321,T2 

11 

11,,"''''505 

TI1IfI'II!rincIes corrwu AIbudes de 

r~dooa~ 

Aje,. Ingr'a ... de gesliO anIinIItII 

TOTAL INGRESSOS O'aPLOTAClÓ 

lH 741 "1 .si 010 17llpERouA O'fXPlOTACl6 

Mres 1nI __ 11ngressm .irniln 

50,261 2.357,"1 TOTAL INGRESSOS FlNANCERS 

[!BENEFl:::.:::c""'UC.CCTMCCCTC.C":::.:°C""'= ...... =OES=-_ _ --'_--' __ 'c"c·c"'cc"'cIL_ ... CC.c"'c::. ... ::JllpERouES D' ACTMTATS ORDINÁRlES 

~IT=O= .. =L=OES='=ES=ES="""'==O=""'=NA=·=~=ES===~=~===.=.":I~==='=."~l TOTAl. INGRESSOS EXTRAOROINARlS 
[RESULTATS EXTRAORDINARlS POSmus :n,su, .. 1 21,m ,MlI 

el (BENEfICl) 

H 

la/t. 

" 
" 

f ... rclcl 

"" 

24.4!>3.OIM,31 

2B.7M,eD 

24.411.147,11 

' ''1 
oo ... 

"." 
0,001 

eurclcl 

''' ' 

24.42<1.* •• 

58.338.24 

2 ....... 1.332.11 

' ''1 
2.351,49 

2.).$1,48 

0,001 
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INSTITUT MUNICIPAL D'HISENDA DE BARCELONA 

MEMÓRIA DELS COMPTES ANUALS 
DE L'EXERCICI ACABAT 

EL 31 DE DESEMBRE DE 2012 

NOTA 1, NATURALESA I ACTIVITAT OE L'ENTITAT 

1.1. Data de constitució i naturalesa de I'entitat 

L'INSTITUT MUNICIPAL O'HISENOA <en endavant, I'INSTITUT), fou creat per acord 
del Consell Plena n de l'Ajuntament de Barcelona, de data 27 d'abnl de 1990 amb la 
denominació d'lnstitut Municipal de Recaptació de Barcelona. En data 15 de mar~ de 
1996 el Consell Plena n de l'Ajuntament de Barcelona va aprovar el canvi de 
denominació i la modificació deis seus estatuts. Actualment es regeix pels estatuts 
aprovats definitivament pel Plena n del Consell Municipal en sessió de 14 d'octubre de 
2005. 

És un organisme autónom local, dotat de personalitat jurldica própia, plena capacitat 
juridica i d'obrar i autonomia de gestió per al compliment de les seves finalitats , per 
aquest motiu rep de l'Ajuntament el finanyament necessari per dur a terme la seva 
activitat 

1,2, Activitat 

L'INSTITUT té com a finalitat la gestió, recaptació i inspecció deis tributs, preus 
públics, multes i altres ingressos de Oret Públic de l'Ajuntament, els seu s Organismes 
Autónoms, i d'al es Entitats Públiques, quan se li encomani. 

4 
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InsUtut Munkl~1 d'HlHndill 

1.3. Organització 

Els órgans de govem de I'INSTITUT s6n: 

El Consell Rector. 
El president i el vicepresident. 
El gerent. 

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓ 

La comptabilitat de I'INSTITUT es porta amb independencia d'aquella que reflecteix la 
situaci6 de la recaptaci6 municipal. 

2.1. Régim comptable 

2.1.a) Els comptes anuals adjunts s'han preparat a partir deis registres comptables de 
l'Organisme i es presenten d'acord amb els principis comptables de general 
acceptació per a les Administracions Públiques, recollits en la Instrucció del Model 
Normal de Comptabilitat de I'Administració Local, ordre de 23 de novembre de 
2004, amb electes 1 de gener de 2006 i en la lIei 1/2006, que regula el régim 
especial de Barcelona, amb I'objecte de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la 
situació financera, deis resultats de les seves operacions reflectits en el compte de 
resu~ats i en la liquidació del pressupost i deis recursos obtinguts i aplicats durant 
I'exercici. 

2.1.b) Addicionalment s'ha considerat la segOent legislació vigent: 

lIei 7/1985, de 2 d'abril , reguladora de les Bases de Régim Local. 

Reial Decret lIei 781/1986, de 18 d'abril , pel qual s'aprova el Text Relós de 
disposicions vigents en materia de Régim Local. 

Decret Legislatiu 212003, de 28 d'abril pel qual s'aprova el Text Relós de la lIei 
Municipal de Régim Local de Catalunya. 

Reial Decret Legislatiu 212004, de 5 de mar~, pel qual s'aprova el Text Rel6s de 
la lIei regu dora de les H isendes~/1988, de 28 de desembre). 

5 



Ajuntament 
de Barcelona 
Insütut Municipal d'HIMnda 

Reial Oecret 500/1990, que desenvolupa la Llei 39/1988. 

Documents sobre principis comptables emesos per la Comissió de Principis i 
Normes Comptables Publiques, creada per Resolució de la Secretaria d'Estat 
d'Hisenda de 28 de desembre de 1990. 

Llei 15/2010, de 5 de juliol, de mesures de lIuita contra la morosrtat en 
operacions cornercials. 

Llei Orgimica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostária i Sostenibilitat 
Financera. 

2.2. Sistema comptable, comptes anuals i compte general 

O'acord amb la Llei 1/2006, que regula el régim especial de Barcelona, el sistema 
d'informaci6 comptable de l'Organisme esta format principalment pels subsistemes de 
ccmptabil itat patrimonial i ccmptabilitat pressupostária. 

La comptabilitat patrimonial es realitzara d'acord amb els pnnclpls comptables 
generalment acceptats per tal de mostrar la imatge fidel del patrimoni i de la srtuaci6 
financera de l'Organisme ¡deis resultats de les seves operacions durant I'exercici, i 
está formada per. 

Balanc de situació. 
Compte de resultats. 
Memória. 

El balanc de situaci6 es presenta, basicament, d'acord amb els models establerts per 
la Instrucci6 del Model Normal de Comptabilitat de l'Administració local (ICAl), amb 
vigor des de 1 de gener de 2006. 

El ccmpte de resultats es presenta amb més detall que I'establert en la instrucci6 
esmentada a fi i efecte de facilitar una informació més completa sobre els conceptes 
d'ingressos i despeses. 

l a memória es presenta, básicament, d'acord amb el que estableix I'esmentada ICAL. 

les xifres ccntingudes en 
expressades en euros. 

Is documents que ccmponen aquests comptes anuals s6n 

~ 
6 



Ajuntament 
de Barcelona 

La comptabilitat pressupostaria esta integrada pels Estats de liquidació del pressupost: 

Resum de I'estat de liquidació del pressupost d'ingressos. 
Resum de I'estat de liquidació del pressupost de des peses. 
Resultat pressupostari. 
Romanent de tresoreria. 

Els comptes anuals han estat formulats pels Administradors de l'Organisme i són 
previs a I'aprovació per part de l'Ajuntament de Barcelona. La liquidació del pressupost 
ha estat aprovada per Decret d'Alcaldia el 28 de febrer del 2013. En els terminis legals 
establerts, es presentara el compte general per a I'aprovació del Plenari del Consell 
Municipal. 

2.3. Comparació de la Infonmació 

Els Comptes Anuals deis exercicis 2012 i 2011 s'han formulat d'acord amb el que 
preveu la ICAl, havent seguit en la seva elaboració criteris uniformes de valoració 
agrupaci6, classificació i unitats monetaries. 

NOTA 3, NORMES DE VALORACIÓ 

Les principal s normes de valoració utilitzades per I'INSTITUT en I'elaboració deis seus 
Comptes Anuals han estat les següents: 

3.1. Immobilitzat irnmaterial i mateñal. 

Immobilitzat immaterial 

• Aplicacions informatiques: 

Figuren valorades al seu preu d'adquisició. Les des peses de manteniment es registren 
amb carrec a resultats en el moment en qué es produeixen. 

Les amortitzacions es doten per aplicado sobre el cost d'adquisició d'un coeficient 

"~,.,, '"%~." ,~,.,. ~ 
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Les aplieaeions informatiques I'ús de les quals s'han adserit a I'AJUNTAMENT DE 
BARCELONA es donen de baixa d'aquest epigraf amb carree a I'epigraf "patrimoni 
entregat en adscripció·. D'acord amb la normativa comptable no s'amortitza. 

Immobilitzat material 

L'immobilitzat material es troba valorat al preu d'adquisieió. 

les reparacions que no signifiquin una ampliació de la seva capacitat productiva o un 
allargament de la vida útil ¡ les despeses de manteniment s6n carregades directament 
al compte de resultats. Els costos d'ampliaeió o millora que donen lIoe a un augment 
de la durada del bé e a un inerement de la seva capaeitat productiva són capitalitzats 
com a més valor del bé. 

Les amortilzacions es doten per aplicació, sobre el cost d'adquisici6, deis segOents 
coeficients ¡ineals en funció de la seva vida útil: 

Equips informatics 
Altre immobilitzat material: 

InstaHaeions téeniques 
Maquinaria 
Mobiliari i equips d'ofieina 

20% 
10% 

Les inversions efectuades en el decurs de I'exercici s'amortitz.en proporcionalment des 
de la data de la seva adquisieió. El percentatge d'amortitzaeió deis elemenls que 
s'inclouen a I'epigraf altre immebilitzat material es del 10%. No obstant per aquelles 
inversions efectuades a I'edifiei on I'INSTITUT és arrendatari si la vida útil d'aquestes 
inversions és superior a la durada del contracte d'arrendament es pren com a data 
final d'amortitzaeió la data de veneiment del eontraete d'arrendament. 

El eost d'adquisició deis béns de I'immobilitzal material, I'ús deis quals s'ha adserit per 
I'INSTITUT a I'AJUNTAMENT DE BARCELONA, es donen de baixa d'aquest epigraf 
amb carree a I'epigraf "patrimoni entregat en adseripció". D'acord amb el que preveu la 
normativa comptable no s'amortitzen. 

3.2. Deulers i eredilers 

Els comptes a cobrar i a pagar es registren, en tots els casos, pel seu valor nominal, 
elassificant a eurt te ,ni els de veneiment i nf~sos. 
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3.3. Transferencies corrents rebudes de l' Ajuntament de Barcelona 

Les activitats desenvolupades per I'INSTITUT corresponen, fonamentalment, a la 
prestació de serveis públics en I'ámbit competencial de l'Ajuntament de Barcelona, 
mitjan9ant gestió directa per delegació de l'Ajuntament de Barcelona, d'acord amb alió 
previst per la legislació vigent (Llei reguladora de les Bases de Régim Local i 
Reglament d'Obres, Activitats i Serveis deis Ens Locals). Per a la prestació deis 
serveis públics, en I'ambit de les competencies de l'Ajuntament de Barcelona, 
I'INSTITUT rep d'aquest el finan9ament pressupostari, el qual es reflecteix a I'epigraf 
d'ingressos -Transferencies corrents rebudes de I'Ajuntament de Barcelona", del 
compte de resultats. 

Aquesta transferencia corrent pressupostaria esta fixada tenint en comple els suposits 
d'equilibri pressupostari previstos al Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals. 

D'altra banda, les transferencies destinades al finanyament d'actuacions inversores, es 
registren a I'epigraf d' ~i ngressos a distribuir en varis exercicis" en "exercici en qué 
s'atorguen. Aquestes subvencions, que tenen la consideració de no reintegrables, es 
traspassen al resultat de I'exercici en la mateixa mesura en que s'amortitzen els béns 
d'immobilitzat que financen. 

3.4. Impost sobre Societats 

D'acord amb el Reial Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de mar9, pel que s'aprova el Text 
refós de la Llei de l'lmpcst sobre Societats, els organismes autónoms es troben 
exempts de I'impost i no estan subjectes a retenció els rendiments del seu capital 
mobiliari. 

3.5. tngressos i despeses 

a) Comptabilitat financera 

Els ingressos i des peses en general, es registren atenent al principi de 
I'acreditament i al de la correlació d'ingressos i despeses, independentment del 

c~brats o paga~ 
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No obstant aixó, seguint el principi de prudencia, I'INSTITUT únicament 
comptabilitza els beneficis realitzats a la data de tancament de I'exercici, mentre 
que els riscos ¡les pérdues previsibles, fins i tot eventuals, es comptabilitzen tan 
aviat s6n coneguts. 

b} Liquidaci6 Pressupostána 

Els ingressos i despeses s'incorporen a la Liquidació Pressupostaria en el moment 
en qué es produeix I'ade administratiu de reconeixement deis respectius drets i 
obligacions. 

3.6. Medi Ambient 

Les despeses derivades de les aduacions que tenen per objecte la protecció i millora 
del medí amblent es comptabilitzen, si escau, com a despeses de ,'exercici en que 
s'incorren. No obstant aixó, si suposen inversions com a conseqüéncia d'actuacions 
per minimitzar I'impacte mediambiental i la protecció i millora del medi ambient, es 
comptabilitzen com a majar valor de I'immobilitzat. 

3.7. Provisi6 per a riscos i des peses 

El saldo d'aquest epigraf recull les provisions consmuIdes per a la cobertura deis 
costos económics d'aquelles obligacions de caracter contingent o probable. 

NOTA 4. IMMOBILlTZAT IMMATERIAL 

4.1. Analisi del moviment 

Els moviments produns durant aquest exercici en els diferents comptes d'immobilitzat 
immaterial i de les seves corresponents amortitzacions acumulades han estat els 
següents: 

10 
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eo.t apllc.c lon. lnformiUquel 
Apie&iom; inf~ 
~lIcaOonl inbrmilique. adscrhes (Nota 6) 

AmortitUlel6 .eumu" ct. 

I TOTAL 1MM0000000T IMMATERW... 

I SALDO INICIAL I 
378.229,21 

1.2154.127,43 
.9().4 .858.22 

-.356.212,00 

22.157.21 1 

4,2, Detall deis elements totalment amortitzats 

AI~. I n::= Traspassos SAlDO FINAl. >d6 I ; I 
27.421,9" O~O 0,00 406.651 ,1 $ 
27..421 ,94 O,DO O,DO 1.31' .S.9,37 

' ,DO O,DO O,DO . 94).4 8915,22 

-10.113,1' O,DO O,DO -361.315,1' 

17.308.051 o,DOI 0,001 40.265,26 1 

El valor de les apl icacions informatiques totalment amortitzades en ús a 31 de 
desembre de 2012 és de 335,356,12 euros, 

NOTA 5, IMMOBILlTZAT MATERIAL 

5,1. Análisi del moviment 

Els moviments produ"its durant I'exercici 2012 en els diferents comptes de l'immobilitzat 
material i de les seves corresponents amortrtzacions acumulades han estat els 
següents: 

I SAlDO INICIAL I Al ... 
Adscripd6 I T~Sp8SS051 SAlDO ANAL 
...~. 

Coat InsgLa.clonlt'eniqws 111.037,1' MO O,DO O,DO "'.037 ,11 
InstaLladons lienlque. 1017.921 ,18 O,DO O,DO O,DO 147.921 ,18 

Instat1adons I6cnlque. adsaUal (Nola 6) -28.8154 ,00 O,DO O,DO O,DO -28.1584,00 

Casi altre Immobilitzllt mlt.rgl: 2.392.705,25 64.715,69 0,00 0,00 20457.420,94 

Equips informada 3.020.7.1 ,91 56.858.56 O,DO O,DO 3077.600."7 

Maquinaria 88.710 ,15 0,00 O,DO O,DO 88.710,15 
",bíliari i equips cfolcina 7.2.2!8,38 78S1,13 O,DO O,DO 750.1043,"9 
Equips inbfmélicl adscritl (Nota ti) -' ''59023,17 O,DO O,DO O,DO -, "59.033,17 

""'ortJtuc;~ -2.21' .6J.C,78 -67..560,60 O,DO O,DO -2.271.195.3' 
Equips inbfmétics -1 .500.876.31 -22.285.76 O,DO O,DO -1 .52311$2,07 
~slBUaClonl tkrilques .... 7.203.00 -11.903.72 O,DO O,DO -59.10«1,72 

Maquinaria -&8710,15 0,00 O,DO O,DO -&8710,15 

Mobillari i equlps d'okina -.57 ... 8.5.32 ·33.371 .12 O,DO O,DO ..a08.218 ..... 

¡TOTAL IMMQBILJTZAT MATERIAl 300.107 ,65 1 .2.8404,91 1 0,00 1 0,00 1 297.262.7" 1 

~ 
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5.2. Detall deis elemenls !otalmen! amortitzals 

El eos! deis elements de I'immobilitzat material totalment amortitzats i en ús a 31 de 
desembre de 2012, és el següent: 

Equips informatics 

Maquinana 
Mobiliari i equíps d'oficina 

ITOTPL 

5.3. Cobertura d1assegurances 

1.458.553.75 

88.710.15 

421 .570.32 

1.968.834,22 1 

És politiea de I'INSTITUT eontraetar tates les pólisses d'assegurances que s'estimen 
necessaries per donar cobertura als possibles riscos que poguessin afectar els 
elements de I'immobililzat material i immaterial. 

NOTA 6. FONS PROPIS 

El moviment de I'epigraf durant I'exereiei 2012 ha estat el següent: 

ISAlDO INICIAL 

Distribuci6 resultat 2011 
Variad6 patrimoni adscrit 
Resultat 2012 

1 SPLDO FINPL 

Patrimoni 
Resultat de Patrimoni entregaten 

I'emrcici adscripció 

4.126.695.121 -2.392.815.391 489.366.861 1 2.223.246.59 1 

489.366.86 0,00 

0 .00 0.00 

0 ,00 0,00 

-489.366.86 

0 .00 

160.307.40 

0 .00 

0 .00 

160.307.40 

4.616.061 ,981 -2 .392 .815,391 160.307.401 12.383.553.991 
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L'epigraf de Patrimoni entregat en adscripció reflecteix el valor net comptable deis béns, 
I'us deis quals va ésser adscrit per I'INSTITUT a I'AJUNTAMENT DE BARCELONA en els 
exercicis 2001 , 2004, 2007, 2008 i 2009. 

El detall a 31 de desembre de 2012 del patrimoni entregat en adscripció és el següent: 

-Immobilitzat immaterial (Nota 4.1) -904 .898,22 

-Immobilitzat material (Nota 5.1) -1 .487.917,17 
-lnstaUacions técniques -28.884,00 
- Equips informatics -1 .459.033 ,17 

Total pabimoni entregat en adscñpció -2.392.815,39 

NOTA 7. INGRESSOS A DISTRIBUIR EN VARIS EXERCICIS 

La totalitat de les subvencions de capital procedeixen de l'Ajuntament de Barcelona. 

El moviment de I'exercici ha estat el següent: 

Saldo inicial 
Addicions (Nota 14) 
TraspAs al compte de resultals 

1 SALDO FINAL 

100.230,28 
73.139,81 

-33.515,98 

139.854,111 

NOTA 8, PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES 

Aquest epigraf reflecteix la quantia de la paga extraordinAria de desembre que s'hagués 
tingut d'abonar al personal de I'entitat abans de finalitzar I'exercici, pero que ha estat 
suprimida per I'article 2.1 del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a 
garantir I'estabilitat pressupostaria i de foment de la competitivitat. L'article 2.4 d'aquesta 
disposició preveu que ~ Ies quantitats derivades de la supressió de la paga extraordinaria i 
de les pagues addicionals de complement especific o pagues addicionals equivalents 
d'acord amb el disposa en aquest article es destinaran en exercicis futurs a realitzar 
aportacions a plans d pensions o contractes d'as~ca col· lectiva que incloguin la 
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cobertura de la contingéncia de jubilació, amb subjecció al que estableix la L1ei Orgilnica 
212012, d'Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera i en els termes i amb I'abast 
que es determini en les corresponents lIeis de pressupostos~. En conseqüencia, ates que 
és un passiu exigible cert, I'import esmentat ha estat carregat a I'epigraf "Despeses de 
personal" del deure del compte de resultats adjunt amb abonament a I'epigraf ·Provisions 
per a riscos i despeses" del passiu del balan. adjun!. 

El Decret d'Alcaldia de data 27 de desembre del 2012 va adoptar I'acord de bloquejar el 
crédit corresponent del capitol 1 del pressupost de despesa de I'exercici 2012 per I'import 
esmentat. 

NOTA 9, CREDITORS 

9.1. Informació sobre els ajornaments de pagament efectuats a prove'idors. 
disposició addicional tercera, " Deur. d' infonnació" de la Uei 15/2010, de 5 de 
juliol, 

En relació al que preveu la L1ei 15/2010, de 5 de juliol, de mesures de Jluita contra la 
morositat en operacions comercials, a 31 de desembre de 2012 i 2011 : 

Pagaments realltzats i pendenls de pagament a la data 
de tancamenl 

E:ercici Actual (201 2) E:ercici Anterior (20 11) 

Im port % Import % 

Pagaments dios del \ermini m¡b:im legal 9.159.037,52 99,8% 8.638.279,31 98,7% 

Diferencia 21 .333,61 O~% 115.088,71 1.3% 

Total pagaments a l'e)QE!rcici 9.180.371 ,13 100% 8.753.368,02 100°,," 

Terminl M~A Ponderal Excedit (dies de pagament) 2,75 - 6,57 -
~omaments Que a data de lancamenl sObrepassen el 

0,00 - 0,00 -lermini mtl:llim legal 

9.2. Creditors no pressupostaris 

El saldo d'aquest epigraf a 31 de desembre de 2012 de 716.430,02 euros corres pon 
basicament a les despeses diferides de la retribució per complement de productivitat, 
d'assisténcia i puntualitat del personal i la part proporcional de la nómina extraordinaria 
dejuny, acreditades l' xercici 2012. ~ 
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9.3. Administracions Públiques 

A 31 de desembre de 2012 els saldos que composen I'epigraf d'administracions 
públiques, són els següents: 

Hisenda Pública 

Impost sobre la Renda de les persones Frsiques liquidaci6 
desembre 2012 

Organismes de la Seguretat Social 

Cotitzacions socials desembre 2012 

I TOTAl. 

Creditors 

185.911 .15 

289.831,40 

475.742.551 

Són susceptibles d'inspecció fiscal tots els tributs a qué es troba subjecte I'INSTITUT 
per a tOt5 els exercicis que no hagi transcorregut el termini de prescripció de quatre 
anys. No s'espera que es meritin passius addicionals de considerado per ,'INSTITUT 
com a conseqüencia d'una eventual inspecció. 

NOTA 10. INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ 

La distribució deis ingressos d'explotació de I'INSTITUT és com segueix: 

IINGRESSOS D'EXPLOTACIÓ 

Transferencies corrents rebudes de l'.A¡untament de 
Barcelona (Nota 14) 

Altres ingressos de gestió ordinaria 

TOTAL 

24.453 .094,31 

28.753,60 

24.481 .847,91 
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A "eprgraf d'-altres ingressos de gesti6 ordinaria- s'inclouen els conceptes segOents: 

Reeuperaei6 des peses subhastes 
Reintegrament de",luci6 ingressos indeguls 
Altres 

NOTA 11 . DESPESES DE PERSONAL 

18.479,86 
9.583,23 

690,51 

28.753 ,60 1 

L'epígraf "despeses de personal" del eompte de resu~ats de I'exercici 2012 presenta la 
composició següent: 

IDESPESES DE PERSONAL 

Sous i salaris 
Seguretat social a carrec de l'lnstitut 
Prestacions al personal a lIarg termini (Nota 8) 
Altres despeses socials 

ITOTAL 

8.835.116,39 
2.474.439,42 

569.652,54 
70.092,44 

11.949.300,79 1 

La plantilla mitjana de I'INSTITUT durant I'exereiei 2012 es la següen\: 

Funcionaris 
Laborals 

Total plantilla fixa 

Temporals 

TOTAL PLANTILLA MIT JANA 

138 

78 

216 

60 

276 
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La plantilla mitjana de I'INSTITUT distribuida per sexes es la següent: 

Oone. Horne. 
Funcionaris 89 49 

Laborals 43 35 

Total plantilla fixa 132 84 

Temparals 44 16 

TOTAL PLANTILLA MITJANA 176 100 

NOTA 12. ALTRES DES PESES D'EXPLOTACIÓ 

Presenta el segOent detall: 

Lloguers 
Reparacions i conservació 
Subminístraments (energía elee. i aigua) 
Comunicacions telefóníques 
Notificacions 
SeMis profess íanals índependents 

Trebal1s realitzats per altres empreses 
Publicitat, propaganda i relacions públiques 
Pri mes d'assegurances 

Transports 
Despeses reg istrals 

Material d'oficina 
AJtres des peses 

ITOTAl. 

J 

1.378.310.28 

193.166,01 

136.839,31 

128.473,87 

5.689.073,06 

129.121 .66 

698.788.18 

24.874 .21 

27.061 .74 

30.91 3 ,81 

90.926,47 

106243,33 

71 .360.73 

8 .705.152.661 

Total 

138 

78 

216 

60 

276 
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NOTA 13. TRANSFERENCIES CORRENTS 

Presenta el següent detall: 

Transferencies a l'lnstitut Mmicipal d'lnformatica (Nota 14) 

Transferencia a I''''iuntament (Nota 14) 
Transferencia a la Uniwrsitat de Barcelona 
Transferencia a la Universitat Politécnica de Catalunya 

\TOTAl 

3.592.000.00 
7.609.19 

19.602.00 
3.767.62 

3.622.978.81\ 

NOTA 14. SALDOS I TRANSACCIONS AMB EMPRESES DEL GRUP 

Les transaccions realitzades durant I'exercici 2012 amb les enlitats que integren el Grup 
Ajuntament s6n les següents: 

INGRESSOS DESPESES 

Transferencies Serwis Transferencies SeMis 

"'iuntament (Corrent) 24.453.094 .31 
"'iuntament (Capital) 73.139.81 
Grup Ajuntament 

1 EMPRESES DEL GRUP 24 .526 .234 .12 1 0.001 

Els saldos amb empreses del grup s6n els segOents: 

Ajuntament 
Grup "'iuntament 

EMPRESES EL GRUP 

, . 

PENDENT PENDENT 
COBRAMENT PAGAMENT 

5.026 .234 ,12 

5.026.234,12 

9.178,18 
590.000,00 

599.178,18 

7.609,19 13.367 ,54 

3.592.000.00 3.597 .84 

3.599.609 ,19 1 16.965 .38 1 
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Els saldos i transaccions en empreses del grup es detallen al document annex a la Nota 
14. 

NOTA 15. AL TRA INFORMACIÓ 

Els honorans de I'auditona són facturats a l'Ajuntament de Barcelona per a tot el grup 
económic municipal en virtut de I'expedient d'adjudicaci6 del concurs d'auditoria, raó per la 
qual no s'expliciten en la present memoria. 

No es preveuen contingencies, indemnitzacions ni altres riscos de caracter mediambiental 
en els quals pagués incórrer I'INSTITUT que siguin susceptibles de provisió. 

D'altra banda, l'Entitat no té actius ni des peses ni ha percebut cap subveneió ni ingrés eom 
a conseqúencia d'activitats relacionades amb el medi ambient. 

19 



Ajuntament 
de Barcelona 
Insutut Municipal d'HiMnda 

NOTA 16. QUADRES DE FINANCAMENT DELS EXERCICIS 201212011 

AclqulsiOó d'tmmobifrtzat 
. mm8t8ri. 

• Ma!e1l" 

TOTAL APlICACIONS 

... -"" 

27.421 .94 

6 • . 115,11 

92.137.13 

-2011 

1.1110,04 

57.711,le 

IUGS,n 

II"'<;ENS 1

....., 
2012 

Recursos procecSems ~ 1 .. oper.oons 774.111,45 533.555.17 

Subloenció de e.pttol"'ium.ment Bc:n 13.13i,ll ' .00 

TOTAL ORIGéNS 11.1.258,21 533.555,87 

EXCeS O'OFUGENS S06RE IrPlICACKlNS 155120,'3 .87.651,8. EXCES O'N>lICACIONS SOBRE ORIGENS 
(Al.}QENT DEL CAPITAL C~CUL.trNT) (OISMlNUCIO DEl CN'ITAL CIRCULANT) 

Els recursos generats en les operacions han estat els següents: 

Nota 2012 2011 

Benefici de I'exercici 160.307.40 489.366.86 

Más: 
Dotació a les amortitzacions 4/5 77.674.49 73.187.41 

Dotad6 a les provisions per riscos i des peses 8 569.652.54 

Menys : 

SubYenció de capital aplicada a I'e>eercici 7 -33.515.98 -28.998.40 

Recursos generats en les operacions 774.118.45 533 .555.87 

IVARJACIO DEL CAPITAL CIRCULANT 2012 2011 

AUGMENT I DIStJINUCIO I AUGMENT I DIStJINUCIO I 
Oeutors i inwrsions financeres temporals 247.263,67 533.961,99 0 .00 

Creditors a curttennini 520.407,14 136.995,70 0 .00 

Tresoreria 481 .977,16 0.00 203.298.75 

TOTAL 1.002.384,30 247263.67 670.957.69 203.298,75 

VARlAClO CAPITAl CIRCULANT 755.120,63 467.658,94 

UYí~SIDENTA, 

I 
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Annexos a la Nota 14-Saldos i transaccions amb empreses del grup 

Les lransacdons realltzades duranll'exerclcl2012 amb les enlilats que Integren el Grup ~untamenl es delallen a continuacl6: 

INGRESSOS D'EXPlOTACIO DESPESES D'EXPLOTACIO Sub..enclons Sub..enclons 

Subv. correnls I Sub ..... corrents I capital capital 
SeMis SeNeis rebudes alorgadas 

EM'RESES DEL GRUP I I 
Instilul M.mlclpal d'lnronmUica 3,592.000,00 

~unlamenlde Barcelona 24.453.094,31 7.609,19 13.367 ,54 73 .139,81 

Barcelona da SeNels tv\.JnlclpaIS, SA 3.597 ,64 

Ingressos Despases Saldo pendenl 
periodificalS periodlficades de cobramenl 

I I 

5.026.234 ,12 

:i D.l> 
\lO tI)'-, •. s:: 
g lJl~ 

~ 
111 ,.. 
... 111 • g 3 1l _ ti> 

- o ::o 
Q, ~ .... 
~ ~ 

~ 

Sa ldo pendenl 
de pagamenl 

590 .000,00 

9.178,18 

0,00 

!TOTAl 1 24.453.094 ,311- - 3.599.609,191 16.965 ,381 73.139,81 1 5.026.234,121 599.178,181 
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NOTA 17. LlQUIDACIÓ PRESSUPOSTÁRIA 
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RESULTAT PRESSUPOSTARI A 31 DE DESEMBRE DE 2012 
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