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INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA 
MEMORIA ANUAL DE 

1. ActMtot de I'Entitat. 

U Naturalesa de I'Enfitat 

endavant, l' o I'¡::"titntl L' INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA 
una enfitar pública empresarial local, 
amb patrimoni adscrit pel mafeix i personalitat 
AJUNTAMENT de Barcelona el finan~ament necessari 

l' AJUNT AMENT 
propia, 

BARCELONA, 
de l' 

dur o ter me la seva nr'''vitnt 

Fins I'exercici 2005, l' lCVe es configurava com a una entitat i a partir del 1 
de gener del 2006, en virtUT de I'acord adaptat Pie de l' AJUNT AMENT 
amb data 17 de juny de 2005, adopta la personalitat jurídica esmentada. 

1.2 Estatuts 

l' AJUNT AMENT Es regeix pels seus EstaTuts, aprovats per acord del Consell Plenari 
BARCELONA modificar, per I'acord del Pie de l' AJUNT AMENT 
de 2005. 

Barcelana 17 juny 

1.3 Objectius 

D'acord amb els Estatuts, I'objectiu de l' desenvolupar forma 
descel'ltralitzada els serveis i les orees d'actoocíó cultural següents: de <"r,,,rt <1 

la iniciativa ciutadanCl i dvica; crear, gestionar i mantenir el nni"rin,{)"i 

tecnologic, natural ¡documental; dífondre la cultura pels hnc'ri<' 

activitats de sectors culturals sense ¿¡l1im lucre, í potenciar-ne el interdisciplinari: 
incentivar la presencia a la dutat d'indústries culturals ¡deis equipaments cultural; la 
promoci6 de les activitats culturals i d'ocupaci6 Ileure es desenvolupen a la 
participar en l' impuls de les grans infraestructures de I'Estat, la 
Generalitat o de titularitat concurrent, radicades en el municipi i explotor comercialment 
béns i activitafs de l' leVB: així com participar directament o a de 
mercantils municipals en la inversió d'indústries 
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1.4 Organs de Govern 

Els organs de govern i de gestió de l' leVe s6n els segUents: 

• El PresidenTo 
• El Vicepresident, 
• El Consell d'Administraci6o 
• La Gerento 

1.5 Grup de $ocietats 

L' ICUB, segons el previst a ¡'article 42 de C()mer~, n",'+""V al grup consolidat 
encap~alat per l' AJUNTAMENT de Barcelona, amb domicili a la t 

1.6 Moneda funcional 

Excepte indicació contraria, la moneda funcional utilitzada en 
I'euro, amb decimalso 

2. Bases de presi:ntaciti 

2,1 Imatge fidel 

n~,.~ .. :nt< comptes anuals 

Els compres anuals adjunts s'han preparat a partir deis de l' i es 
presenten d'acord amb la legislaci6 mercantil vigent i amb les normes ¡ prindpís "'0'''''''',r7< 
en el Pla General de Comptabilitat aprovat pel R.Do 151412007, i d'ocord omb les succes:sivlzs 
modificacions, en el seu cas, amb I'objecte mostrar la imatge patrimoni, la 
situacíó financera, deis resultats de les seves operacíons, deis canvis en el patrimoní net 
com de la veracitat deis fluxos incorporats en I'estat de fluxos 

2.2 Aspectes crítics de la valoraci6 i estimod6 de la incertese 

La preparadó deis comptes anual, requereix lo per la Direcci6 de I'Entitat de 
determinades estimaclons comptables i la consideraci6 de determinats elements judici. 
Aquests s'evaluen contfnuament i es fonamenten en I'experiencia 
incloent les expecta1ives de successos fufurso 

Si bé les estimacions considerades s'han realítzat sobre lo millar informació disponible: a la 
data de formulació deis presents anuals, qualsevol en el futur 
d'aquestes estimadons s'aplicaria de forma prospectiva d'aquell moment, r@o,cone 
I'efecte del canvi en I'estimació realitzada en el compte de perdues i guanys en 
qüesfióo 
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Les principals estimaciol1s i judicis considerafs en el, comptes anual, són les següents: 

• Vides útil, deis elements de I'immobilitzat intangible i material (nofa i 3.3). 

• Valor:; raonables deis instruments financers (Notes 3.5 i 

• Estimació de lo provisió per impostos (noto 3.8 i 13). 

2.3 Comparabilitat de la informació 

Els comptes anuals deis exercicis 2013 i s'han formulat amb ¡'estructura 
esfablerta en el Pla General de Comptabilítat, havent seguit en lo seva elaborad6 de 
criteris uniformes de valoraci6, agrupaci6, c!assificació i unitats manera que la 
informació presentada és homogenia ¡comparable, 

J. Normes dti! registre i va!ortu::ió. 

Les principals normes de registre i valorad6 r 
Compres Anual!> per a rexercici 2013, hon estat les següents: 

3.1. Béns del patrimoni históric, artístic i cultural 

El present epígraf, que compren basicament Picasso adquirídes a Ter"ce.'s 

valorat pel seu preu d'adquísició i no és objecte d'amortització ee"nClmlca. 

3.2. Immobilitzat intangible 

L'immobilitzat intangible es trebo valorar a preu d'adquisició, deduida 
acumulada i les perdues pel deteriorament de valor. 

Aplícacions informatiques 

seus 

Correspon 01 valor de les aplicadons adquirides a tercers. 
període de quatre anys. Les des peses de manteniment de 
consideren despeses en el moment en que es produeixen. 

en un 
aplicacio"s informatiques es 

3.3. Immobilítzat material 

a) L'immobilitzat traspassat a i' ICUB en el moment de la seva constitució, el era 
propietat del dissolt Institut Municipal Barcelona EspecTacles en endavant tornb,á, 
va ser enregístrat pe! seu valor en Ilibres en el moment de la l' 
leve en la seva comptabilitat tant el seu valor a C05t com la sevo 
amortitzadó acumulado. 

18 



Ajl.lntament 
de Barcelona 

b) Les inversions realitzades per ¡' ICUB figuren volorades al seu c05t d'odquisició, dedu'ido 
l' omortització acumulada ¡les perdues deterioroment de valor. reparacions que 
no sígnifiquin una amplíació de lo capacítat productiva () un allargament de la vida útil i les 
despeses de manteniment són earregades directament al compte de perdues i guanys. Els 
costos d' ampliaci6, modernitzoci6 () millora que donen Iloe o un augment de la durada del 
bé o a un increment de la .'leva capadtat productiva copitalitzats com o mis valor del 
bé. 

el Les dotacions per a les amortítzacions es calculen a partir moment en que béns 
entren en fundonament d'acord amb el distribuint el c(¡sr béns entre 
els anys de vida útil estimada, segons el detall: 

• Instal'ladons tecniques i maquinaria 
• filtres instal-Iacions, utillatge ¡ mobiliari 
• Altre immobilitzat material: 

Equips informcltics 
Elements de transport 

- Resta 

Anys de vida 
útil estimad" 

10 

d) Per a la realitzaci6 de la seva acrivítat I'Entitar utilitza actius no ""-""r,,,,j,,r.< 
d'efectiu. Tal i com es descriu a l'Ordre 
s'aproven aspectes comprables d'empreses públiques que en 

fluxos 
la quai 

circumstancies, els actius no generadors de fluxos no 
Clmb I'objecte d'obten;r un benefici () rendiment economíc, I'obtenció 
economícs socials que benefícfin a la coHectivitat per mitja del potencial serve; o utílítat 
pública, a cmwi d'wn preu fixat direcfament o indirectomenT l'Administroci6 Pública, 
eom a conseqüencia del caracrer estrategíc o d'utilitot pública I'actívitat que 
desenvolupa. 

Al tancament de l'exerdci,I'Entitat avalua el deteriorament valor diferents 
actius no generador;; de fluxos d'efectiu, estimant el valor recuperable d'aquests 
que es el majar entre el seu valor raonable ; el seu valor en ÚS, com a en 
ús el cost de reposició depreciat. Sí el valor recuperable al net 
camprable es dotara la corresponent provisi6 per deteríorament amb al 
compte de perdues i guanys. 

L'entitat ha agrupar tots els seus aetius no generadors 
unitat d'explotadó. 
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3.4 Arrendaments 

Els Iloguers es dassifiquen com a Iloguers financers sempre que de les condicions deis 
mateixos es dedueixi que es tral'1sfereixen a l'arrendaTari substancialment els riscos ¡ 
despeses inherents a la prapieta! I'actiu objecte del contracte. La resta deis 
arrendamenfs es classifiquen com arrendaments operatius, els quals són objecte de 
comptabilització amb corree al compte de ¡ guanys en es meriten. 

Al 31 de desembre de 2013 i 2012 l'EntitaT únicament té arrendaments operatius. 

3.5 Actius financers 

L'Entitat fixa la categoría deis seus actiu$ en el moment del seu re,:on¡ei)(ennerlt 
inicial i revisa la mateixa a cada data de tancament, en base a adoptades la 
Direcció. Aquesta dassificació depen de la finalitat a la qual inversiol"lS han 
estar adquirides. 

Es dassifiquen cam a corrents el, actius financers amb venciment Igualo 
com no corrents si el seu venciment superior a un any. 

Els actius financers es donen de baíxa en el balan.; I'Entitat 
cedit la totalitat deis drets contractual!: sobre els fluxos d'efectiu de 
essent necessari que s'hagin traspassat substancialment tots els riscos ¡ 
a la propietat de I'actiu. 

El, actíus financers de I'Entitat es dossífíquen en segUents r,,.t,,,,orí 

a) Préstecs i partides a cobrar 

a un 

Els préstecs I partides a cobrar es valoren ínicialment pel seu valor que, 
Ilevat que hi hagi alguna evidencia en contra, al preu En 
posteriors valoradons es valoren a cost amortitlat, comptabilitzant interessos 
meritaTs en el campte de perdues i guanys aplicant el del tipus 
efectiu, amb excepció deis préstecs ¡ partídes a cobrar amb venciment no superior a 
un any que es continuen volarant pel seu valor raol'1able. 

Quan hi ha dubtes raonables sobre la recuperabilitat en 
saldos deis comptes que estan c!assífícats en lo categoría 
cobrar, I'Entitat, realitza la corresponent CM'"""'cíci 

vel1CIITIel1TS deis 
o 

erior'lm,mt omb 
corree al compte de perdues ¡ guanys de en que el de·teriorament posat 
de manifest. Les reversions de perdues !)r¡~VI{!m¡mt 

regístrades, en cas de produir-se, es recone;xen en el de !l,,,rdtJe,; 
I'exercid en el qual el deteríorament s'ha eliminar o redtiit, 
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Els deutors per operadons comercíals ¡ al tres comptes (l cobrar s6n objecte de 
correcció valorattva després d'analitzar cada cas de manera individualitzada. 

Els instruments financers que 
següents: 

en aquesta categoria s6n els 

• Diposits i fiances figuren registrats a 
I'epígraf d'inversions o Ilarg actius 
financers. Estan valor'lts pel seu valor !1ornin,ol que de 
no actualització de no 

• Comptes a cobrar per operacions comercials correspcments saldos 
deutors per vendes i serveis. 

• Comptes a cobrar operacions no comercials, S'inclouen saldos 
deutors amb empreses del grup í assodades, oef'solnal. etc. 

b) Inversions en el patrimoni d' empreses del grl.lp ¡ associades 

Les inversions en empreses del grup i associades comprenen valors no 
admesos a cotitzoció, que es valoren a d'adquisidó, quan el seu valor 
recuperable és inferior. En aquest cas, es constitueixen 
valoratives per deferioramel1f, com o valor recuperable el mojor import 
entre el seu valor raonable menys el" costos venda i el actual 
d'efectiu derivats de la il1versió. 

Llevat que hi hogi uno millar evidencio del valor recuperable 
I'estimació del deteriorament es pren en l' import 
la societat participada corregít per plusvalues a lo data 

Les correccions valoratives per deteriorament, ¡ lo seva re\¡er'sló 1'lr!·<t.'.rUlf 

es registren en el compte de perdues í guanys. 
si escau, 

a curt termini 
comptablement a 

En la mesuro que " ICUS prengui la decisió de 
participacions d'alguna d'aquestes societots es rec:lo,ssificara 
I'epígraf d'actius no corrents mantinguts per a la venda, 

3.6 Existencies 

La gestió i explotació de les botigues del Museu Pícass'o 
adjudicades a les societats Laietana de Llibreteria, i Companyia 
i posteriorment prorrogades. Les existencies comercial s les '''''nG'.r,tt1,:Jes D<rnmJes van ser 
lliurades en diposit o les respectives societats i no un d'oquestes. 
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3.7 Passius financers 

L'Entitat fixa la categoria deis seu!> passius fil'lancers en el moment del seu reconeixe.ment 
inicial i revisa la mateixo a cada data de tancoment, en base a les decisiot'ls odoptades per la 
Direcció. Aquesta dassificació depen de la finalitat per o lo quol oquests passius han estar 
formalitzats. 

Es dassifiquen com a correnrs els passius amb vellGÍll'\ellt () inferior a un any, 
i com no correnrs si el seu venciment superior a un any. 

La baixa d'un passiu financer es reconeixera 'luan I'otllio!acióque oellero extingit. 

L' ICUB dassifica la totalítat deis seus passius financers en la categoria de debits I 

partides a pagar. Es valoren inic:ialment pel seu valor raonable, que llevar hi hagi alguna 
evidencia en contra, correspon al preu de transacci6. 

En posteriors valoracions es valoraran a cost amortitzat, comptabílitzant interessos 
meritats en el compte de perdues i guanys apliconT el metade del d'i"teres efectiu, 
amb excepció deis debits i partides a pagar amb vencimenT no a un que es 
cantinuaran valorant pel seu valor raonable quan no IV'c"fllit:,,,r els fluxos 
d'efectíu no sigui signifícatiu. 

Els instruments financers que l' leVe classifica en aquesta rI11·I1'./J,or 

• Debits per operacions comercial;; corresponents als sal ,:los 
prestaóons de serveis. 

• Debits per operocions no comercials. S'inclouen, entre d'altres, rrl,rJítm'< 

empreses del grup i associades, personal. etc. 

3.8 Impost sobre beneficis 

L' ICUB aplica el que disposo I'aportat 2 de I'article del Reial Decret Legislatiu 41 2004 , 
de 5 de mar~, pel qual s'oprova el Text ref6;; de lo l' rmpost en base 
al qual el;; En;; Públics Empresarial;; Local;; disposorol'1 d'una bonificaci6 del de la part de 
la quota íntegra de les rendes que procedeixin deis serveis compresos a I'apartat 2 
I'artide 25 de lo Uei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de Bases del 

Lo despesa per rmpost sobre beneficis I'exercici es calcula en del resultat de 
j'exercici abans d'impostos, ougmentat () segons diferencies 
permanents amb el resultat fiscal, entenent aquest com la base ímposable r esmentat 
impost, i minorat per les bon¡ficacions ¡ deducdol'1s en la quoto. 
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La despesa (ingrés) per ímpost sobre bel1efícis és l' import que, per oquest concepte, es 
merita en I'exercici í que compren tant la despesa (ingris) per impost corren! com per 
impost diferit. 

Tant la despesa (ingrés) per ¡mpost corrent com diferir es registra al compre de perdues ¡ 
guanys tenint en compre l'aplicaci6 deis benefids fiscals indicats anteriorment. No obstant, 
es reconeix en el patrimoni net !'deete imposítiu relacionar amb partides que es registren 
directament en el parrimoni neto 

Els actíus ¡ passius per import corrent es valoraran per quantitats que s'espera pagar o 
recuperar de les autoritats f;scals, d'acord la normativo o aprovada i pendent de 
publícaci6 a la data de tancament de I'exercíci. 

El, imposTos diferir, es calculen, d'acord amb el metode del passiu, sobre les diferencies 
temporanies que sorgeixen entre les bases actius ¡ passius i seu, en 
¡libres. 

No obstant aixo, si el, impostas diferit, sorgeixen del reconeixement actiu o un 
passiu en una transacció diferent d'una combinació negocis en el moment la 
fransacció no afecto ni al resultar comptable ni a la bose imposable l' no es 
recone;xen. L' impost diferit es determina aplicant la normativa I els tipus impositius 
aprovats o a punt d' aprovar-se a la data del bolon~ i que aplicar 'luan el 
corresponent actiu per impost diferir es o el passiu per diferlt es 

Els actius per impostas diferits es reconeixen en la mesura en probable que es 
\lag; o disposar de guanys fiscals futurs amb els que poder 
temporanies, o bé existeixin passius per impostas amb el límit d'aquests últims, 
comptabilitzats amb el mateix terminí de 

3.9 Transferencies correnrs ¡ de copital 

a) Les activitats desenvolupades per l' leue corresponen, fonamentolment, o la 
de serveis públics en I'ambit competencial l' AJUNT AMENT Barcelona, mit jO!1(;ant 
gestió directa per delegació de l' AJUNT AMENT Barcelona, amb 
per la legislació vigent (Ley Reguladora de Bases Local y Reglamento de 
Obras, Actividades y Servicios de los Locales). Per a la 
públics, en I'ambit de competencies l' AJUNTAMENT rep 
d'aquest, el finan!;ament, el qual es reflecteix a I'epígraf 
corrents de l' AJUNT AMENT de Barcelona", del compte de n"rrl"p.< i guanys. 

Aquesta transferencia corrent pressupostaria, que es considera no reintegrable, 
fixada tenint en cO!11pte els suposits d'equilibri pressupostari a lo Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals. 
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A aquests efectes, una transferencia es considera no reintegrable quan exisfeix un 
acord individualit:zat de concessi6 i s'han complert tefes les condkiens establertes per a 
la !leva concessió i no exisfeixen dubtes es col~rc¡r¿i, 

h) Les suhvencions no reintegrables relacionades amb I'adquisició I'immobilitzat material 
s'imputen com a ingressos de I'exercic:i en proporció a l'omortitzaci6 deis corresponents 
actius o, en el seu cas, quan es produeixi la venda, correcci6 volorativa per 
deteríorament o baixa en balan.;:, 

el Les transferencies corrents rebudes per j' leua l' AJUNTAMENT de Barcelona que 
tEmen per objecte el finan.;:ament d'actuocior1S ¡ desenvolupats per cClnsoreis i 
entitar;; culturals, s6n comptabilitzodes, en el moment que com a 
ingressos per transferencies corrents, i la seva aplicació com o tanmateix 
transferencies corrents< De la mateixa manera, re bu des 
també de l' AJUNT AMENT de Barcelono que tenen lo mateixa fil1olitat, s6n objecte de 
comptabilització en el compte de perdues i guanys com o inare,ssc¡s 

de capital i la "evo aplicació com a despeses per tr(II1Sfel'erlci!~s 

Al tancament de cada exercici economic, corrents ¡ capital 
estan pendents d'aplicació es reflecteixen com a Periodificacions a curt termini en el 
passiu del balan~, En el suposit que no es materialitzin, poden exigídes en!> 
les van atorgar, 

d) D'altra banda, les subvencions no reintegrables relacionades amb de!,peses es~,ecltl 
es reconeixen en el compte de perdues i guanys en el mateix en que es meriten 
les corresponents despeses, 

3.10 Provisions i contingencies 

L'Entitat reconeix comptablemenT uno provisió per passiu contingent quan una obligació 
present sorgida com a cal1seqüencia de successos passats, probable 
per judicis patrímonials per a l'Entitat i l' impart es pot estimar 

Les provisions es valoren d'ocord omb lo infarmació disponible, pel actual de la millar 
estimació possible de l' import necessari per cancel'lar o transferir a un tercer I'obligadó, 
registrant els ajustaments per actualització de la provisió com una 
atenent al meritament, 

D'altra banda, es consideren passius contingents aquelles possibles obliía(¡GÍ¡lnS sOI'alijes com 
a conseqUencia de successos passats, la materialit:zací6 la 
ocorrí o no un o més esdeveniments futurs independents lo voluntat 
passius contingents no s6n objecte de registre comprable, or.,sent(lnt-se 
mateíxos en la memoria, quan sigui necessarL 
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3.11 Ingressos j despeses 

Amb críteri general els ingressos i despeses s'enregistren otenent el principi de meritament 
i el de correlacíó d'ingresso§ i despeses, independentment del mamen! que s6n cobrats o 
pagats. 

Els ingressos es registren pel valor raonable lo rebuda o a 
representen els impart!) a cobrar pels béns Iliurats i els en el mare ordinari 
de la !leva activitat, deduint els descomptes, l' impost sobre el valor afegit i oltres imposTos 
relacionats amb les vendes, 

Els ingressos per prestadons de serveis es reconeixen quan compleixen 
requisits: 

-L' import deis ingressos es pot valoror amb fiflhilitnt 

• L'Entitat rep els beneficis o rendiments economics derivats de la transaccí6, 

• El grau de realització de la transacci6 por ser valorat amb fiabilitat . 

• El, costos incorreguts en la prestadó, així com 
fin, a completar-la poden ser valorat, amb fiabílitat, 

queden per incórrer 

L'EntitaT realitza servei!! de taquillatge per a espectacles, exposidon, i altres activitats que 
produeix, coprodueix o bé col'labora mítjam;ant convenis formalitzats amb altres sQcietats 
amb interessos cultural,. 

En el desenvolupament de les festes propies de la Ciatat de Barcelona, <'nht,p",,,, ingressos 
per patroeinis publicitaris. 

3.12 Medi ambient 

Les despeses derivades de les actuacions empresarial, que tenen 
millora del medi ambient es comptabilítzen, si escall, ,om (1 de;spe;ses 
s'incorren. No obstant aixó, si suposen inversions com a cOI1seqü'~nc.iCl 

minimitzar l' impacte o la protecci6 í millora del medí es N1Imntn"i 

valor de l'immobilitzat (nota 17). 

3.13 Transaccions entre parts vinculades 

d'actuacions 
com a 

Amb carékter general, les operacions Clmb empreses vinculades es comptabilítzen en el seu 
moment inicial pel seu valor fClonable, Sí el del seu valor raonable, la 
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diferencia es registra atenent a la realitaf economica de I'operació, La valoraci6 posterior' es 
realitza d'acord amb el previst a la normativa correspcmel'lt, 

El detall i moviment registrat en el present epígraf de intangible clurant 
I'exercici 2013 es sintetitza en el quadre resum Que s'acompanya més a boíl(, I'exercíci 
2012 no va presentar mO\liment, 

I Detall 2013 2012 

I Obres p¡~s;';;---"'-"----1 

I 'Diego Fita i Fifa ¡ 
i ,Retrata de Ja'lueline can cinta I 
, , Tete de femme i 

,Mujer y niña cerca de un velero 

1 CoLlecció Gobinet Salvador 
I 
i "'Itres obr,es , 

En I'exercici 2013, ¡'Institut de Cultura de Barcelona ha adquirit la propietat de la rol,I",:cié 

coneguda com a Gabinet Salvador, coHecció que ha estat diposítada o l'Instítut Sotaní.:: de 
Barcelona, 
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5. Itnmobilitzat intangible 

5 .1. Analisi del moviment 

El detall i moviments registrats pels comptes que integren 
intangible durant els exercids 2013 i es sinfetitzen 
s'acompanya a continuad6: 

I'epígraf de I'immobilitzat 
en el quadre resum que 

ApUcneiofls 

informiltiques 
Total 

COST ACTIV;\T 

S.ldo. !.1.2013 

Res1<> d.l1es 

Saixes 

Saldo.3!.12.2013 

AMORTITZACIó ACUMULADA 

Saldo a 1.1.2013 

Dainció a !'amorntzadó de l'exercici 

Baixe.s 
S.ldo.31.!2.20!3 

IIAI..OII NET COMPTABLE A 31.12.2013 
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COST ACTI\lAT 

Soldo. 1.1.2012 

ReS1n d'.ltes 

Baixes 

Saldo o 31.12,2012 

AMORTITZAaÓ ACUMULADA 

Soldo a 1.1.2012 

Dotoció a !'amortització de I'exe.rció 

Baixes 

Saldo. 31.!2,20!2 

CORREcaONS DE VALOR PER 
DETERIORAMENT 

Soldo. 1.1.2012 

Boixes 
Saldo o 31.!2,20!2 

VALOR NET COMPTABLE A 31.12,2012 

Aplicado«s 
informatiques 

269,209,92 
160,297,71 

Total 

160.297,71 

H 5U116,57 5U!l6,57 
(-) 71575,78 H 71075,78 

H 14,612,18 14,612,18 

5.2 Les addicions de I'exercíci 2013 corres ponen o l'odquisid6 de "r""r'""',,," 
desenvolupaments i evolutius d' oplicatius de l' ICUB, destacant un sistema unifícat 
d'inscripcions ollline, 

Les addicions de I'exercici 2012 corresponen a I'adquisició de programes, 
desellvolupaments i evolutius d' aplicatius de l' ",""JD, destaccmt les aplicacions pe!' a milbi!s, 
un programari per a la connectivitat deis centres ¡ el desenvolupament d'ul'la nova eina 
de control de gestió, 
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5.3 El Plenari del Cansell Municipal del dio 4 de febrer de 2011 va aprovar definitivament la 
creació i participací6 de I'Ajuntament de Barcelona com a ens consorciat al Consorci del 
Museu de Ciendes Naturals de Barcelona, així com els seus quals estableixen 
que, entre els mitjans que disposara I'esrnentot Censeró per o cornpl;r les seves finalitafs, 
s'inclou el pafrimoni que se li pugui adscriure. En aquest sentit, la Comissió Delegada del 
Consorci, va acordar acceptar, sense cap contraprestació, en el moment de la posta en marxa 
d'aquest, diverses inversions portades o terme per I'rCUB, entre les que s'índouen ínversíons 
en aplicaciol1s informatiques per un valor net de euros, que van ser objecte de 
deteriorament al tancamenT de I'exercici 2011. En 2012. un cap lliurats els actíus 
esmentats, s'han donat definitívament de 

6. Immotll1itzat material. 

6 .1. Analisi del moviment 

El detall i moviments registrat;; pel;; 
material durant el;; exercicis 2013 i 
s'acompanyen a continuació: 

COST ACTIVAT 

Saldo. 1.1.2013 

Resta cf aires 
Boixes 

saldo Q 31.12.2013 

AMORTITZACIÓ ACUMULADA 

Saldo o. 1.1.2013 

Dotació 1l['amor1itzoció de l'exercici 

Saixes 

Saldo a 31.12.2013 

VALOR NET COMPTABLE A lU2.2013 

comptes que integren I"epígraf de I'immobílítzot 
es sintetitzen en <¡uadres resum 

A!ms 
!nsTa.!. !adorls Al .... 

tecniques ¡ 
instal' ¡adons, 

immob¡tltzat i\:rtal 

mt.tqUif\aria 
utillotge i 

mC't4r¡aJ 
mobiHari 

574.479,80 504.893.99 682853,71 1762227.50 

35.661.03 13,493.00 37.968,63 87122.66 

(-) 494007.04 (-) 419535.40 H 382.125,98 (.) 1.295668.42 

H 25.056,22 H 43.708.39 H 95141.56 H 163906.17 

88.85ó.11 53.507.12 236.619.36 378.982,59 
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InS1'ai.lacioflS: Altres 
Alm. 

ticniques ¡ 
in$'tal· !ccions, 

immobilitzat Total 
maquinaria 

ulillol¡¡e ¡ 
material 

mobiliaf'i 

COST ACTIVAT 

Soldo o 1.1.2012 669.239,29 508.416,41 668.248,20 Ul45,903,90 
Resta <1 altes 56.076,44 1.033,80 187.837,60 
Baixes 

Soldo. 31.12.2012 

AMORTITZACIÓ ACUMULAbA 

Saldo. 1.1.2012 (-) 496.487,70 H 340.309,02 
Do1nció a j'amortització de I'exercici H 27959,62 (-) 47,998,09 (-) 76.905,97 
Baixes 
S.ldo • 31.12.2012 H 494,007,04 H 419.535,40 H 382125,98 H 

CORRECCIONS DE I/Al.OR PEla 

DETERIORAMENT 

S.ldo.1.1.2012 H 
Baixes 

s.ldo • 31.12.2012 

VALOR NET COMI'TABL.E A 3!.!2.2012 80.472,76 85.358,59 466.559,08 

6.2. Les addicions de I'exercici 2013 corres ponen principolment a lo compro d' equips 
informatics pero podem destacar també la compra de cameres de videovigi lancíes i cill",,,'es 
compta persones per al recent inaugurat El Born Centre Cultural, 

Les addicions de I'exercíci 2012 corresponen principalment a la compra d' equips informatles 
pero podem destaoar l' adquisició d'un plotte!' i diferents projectors per sales 
d'exposicions. 

6,3 El Plenari del Consell Municipal, va aprovar definitivoment amb datCl 21 setembre de 
2013 lo creació de la fundació Museu Picosso Barcelona aixi com seus estotuts, la 
seva corta fundacional es reconeix que s'adscriural1 com a béns aquells compasen 
el parament, mobiliari i utillatge. aquest la fundació Museu Picasso 
en lo sevo posada en marxa, ha rebut sense cap contraprestació diverses irwersions parTodes 
o terme pe!' l' ICUB, entre les que s' indouen entre d'oltres ordinadors i portatils, 
impressores, mobi¡iari per a les taquilles i caixes octius que han estot rll'lln"t·, 

baixa defil'litivament a I'ICUB per un ímport net euros, 
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Els deterioraments registrats en I'exercici 2012 res ponen al mateix concepte que el descrit 
en la Nota 5.3. 

6.4. L' import deis elements de I'immobílitzat material fotalment amortitzats ¡ en ús a 
31.12.2013 i 31.12.2012, és el següent; 

Instal·lacions tecniques i altre 
imorobi litzat m:lterial 

2013 2012 

6.5. És política de l'Entitat contractar tates 
necessaries per donar cobertura als possibles 
d'immobilítzat. 

pólisses que s'estimen 
que poguessin nf,pr;,,,r als elements 

T. Actius finafICers. 

7.1. El valor en llibres de cadascuna de les cCltegories d'octius fínancers es mostro a 
continuació; 

Inversions en ~reses del 
grup i associades 

Préstecs i parndes a cobrar 

Inversions en empre.ses del 
grup ¡ associades 

Préstecs ¡ partides a cobrar 

ACTIlIS FINANCERS i\ U,ARG 

TOTAL 

186.880.30 

7.520,00 7.520,00 

192.865.30 192.865,30 

7.520.00 7.520.00 
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IICT:rUS FINANCERS JI CURT TERMINI 2013 
.. 

INSTRUMENTS 

DE CREDITS ! AL IRES TOTAL 

Categoría PATRIMONI 

Préstecs í partides o cobrar 25,793,850,35 25,793,850,35 

Préstecs í partides o cobrar 18,521.036,68 

7,2. Actius financers a 1I0rg terminí 

les partides que compasen els acfius financers (credits í al tres ) a Ilarg termini no tenen un 
venciment definit, motiu pel qual no han sigut objecte d' actua¡itzaó6. 

7,3. Inversions en empreses del grup ¡ ossocíodes o lIorg ¡ curt termíni 

Instruments de patrimoni 

al La informació relativa a les participodons en empreses del grup ¡ ossocíades 
es detalla o continuació: 

Grou de 

Barcelona Empren SeR, SA 1,987. Gron Via de les Corts Catalanes nO 635 Promodó de socletats no financeres 

la societat participada per l' leVe no cotítza en borsa, 
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b) Les dades comptables de la sodetat participada són les següents (dades del 
2013 provisionals): 

Valor 

Altres parn des Resultat Resuliot de 
compiub!e 

Distribució 2013 CapimJ Rgserves 3!/1212013 
de pa1ril'l'lOni net d'explomció t'exercici de resu!lots 

netde 

Barcelona Empren, SeR 13.458.168,00 30503,91 H 981028,89 H 213.370,27 (,)434262,03 186.880,30 

Valor 

Altrcsportides Resl,Iltnt Resuitnt de 
comptub!e 

Distribu(;Íó 
2012 Capiml Reserves 31/1212012 de pqtri moni net d'explotaCió l'exercíd 

netde 
de resuliut5 

Barcelona Empren, SeR 13.760.240,00 30503,91 (-)4.188.417,53 (,) 198295,00 (,) 198295,00 192.865,30 

La participació de I'ICUB en Barcelona Empren, SCR esta íntegrament finan\;ada amb una 
subvenció de capital rebuda en el seu dia, (veure al respecte Nota 

En I'exercíci 2013 no hi hagut variació de la provisió per deteriorament, La variació lo 
provisió per deteriorament d'immobilitzocions fínanceres de I'exercicí en empreses del 
grup i associades va suposaf un íngrés de 24.441,34 euros 

e) El moviment presentat durant I'exercíci 2013 i 2012 ha estat el segiJent: 

Cost activat 

Correcions per dete.ríorot'nefit 

de valor 

Cost activat 

Correcions per Ó2.teriorament 

de valor 

Saldo 01.01.2013 Baixes Soldo 3112.2013 

H 5985,00 266.481,00 

Saldo 01.01.2012 Baixes Saldo 3U2.2012 

296.091,00 (-)23,625,00 272.466,00 
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7.4. Deutors comercials ¡ alfres comptes a cobrar 

El deutors comercials i altres comptes a cobrar traben classificats o la categoria de 
préstecs i comptes a cobrar essent el seu deTall el següent: 

Clients per vendes; presJacions de s"rveis 
Clients empreses del grup i associades (noJa 16) 
Personal 

Diposits constítu'fts a curt terrruni 
Tojal 

2013 

3.153.347,64 

22.314.307,13 

301770.10 

2012 

2.065.913,63 
16.396.818,34 

15817.08 

L'epígraf de "Clients per vendes i prestadans de serveís" presenta el següent detall: 

Clients per vendes; presJac;ons de serveis, Ports vlnculodes 

Fundaci" Privada Barcelona Cultura 

Consorci de Biblioteques de Barcelona 

Consorci del Mercat de les Flors 
Barcelona de Serveis Muniei als 

Tojal (Naja 16) 

Fórum Universal de les Cultures Barcelona 2004 

Sociedad anónima DAMM 
Fundació Museu Picosso de Barcelona. (Avan<;ament) 

Instítut Cotala d' Empreses Culturals 

Cobega Embotellador SLU 
Oficina Suport a la Iniciativa 
Associació Arrues Museu Barbier·Mueller 

Consorci de Turisme de Barcelona 

LaieJana de Llibrería. S.A. 

Consorei de Comer, Artesanía 

Cervezas Morin, S.A 

Fosal Management, SL 

Altres deuJars 
Deterioraments 

TOTAL 

34 

43.004,84 

250.626.37 

1322.3B3 .06, 

625948.991 

550.000,001 
372016,80 

137417,28 1 

100.000.00i 

81.860,561 

302016.80 

998!82,5~1 
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Els moviments de I'exercíci deis comptes correctors representotius de les perdues per 
deteriorament deis dients per vendes ¡ prestadons de serveis es detallen a continuació: 

Perdues per deteriorament 

Correcció valorotíva per ó"teriorament de l' """rcicí 
E"cés de provisló per cobroments 
Baixes i reduccions de I'exereloi 

TOTAL 

8, Iflversiofls gestiModes per compte I/UlS, 

2013 

El presel1t epígraf recull les inversíons en realitzats per l' 
l' AJUNT AMENT de Barcelona segol1s decret d'olcoldio de doto 
quals han estat Iliurades a l' AJUNT AMENT de Barcelona durant 
d' IVA, presentat ha estat el següent: 

Saldo a 1 de gener 
Augments 

Lliurament d'obres finalihodes 

¡Saldo a 31 de desembre 

2013 

,1 

1,553,865,81 

7L623,90 
,35.400,00 

per 
de 

2012 

, les 

30 

,1 

Els projectes realit:zats han estar finan~ats mitjan~ant trrll'l",f"r,mr'¡"< de l' AJUNTAMENT 
de Barcelona (veure nota 10). 

9. ""riedificadofls e curt tt&rmini d'actiu COf'f'ltflt, 

El saldo d'aquest epígraf a 31 de desembre de I de 
842.556,23 ¡ 648.842,11 euros que es compen de despeses satisfetes per aval1~at a la 
realització d'expasicions que tenen Iloc en exercicis i següents ¡ 
respectivament, segans el següent detall: 
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IDeiol12013 

Weiwei 
Fotografia Barcelona -Cap d'ull 
Sophie Calle 
Exposició '25'Yo' 
Mar1in Parro Els inconformistes 
T~s d'agiioció. Guerra Civil i palrimoni 
Una Barcelona sentenciada 
Entorn 1900 
Lo daguerrotípia a Caiolunya 
El cub virtual del Museu del Disseny de barcelono 
Disseny per vivre 
Escri ptures del Món 
La Grai"e d' Amour. Xavier visiio el MFM 
Covalcada 2014 

1714 

I Deioll 2012 

Luski i Kratsmon 2012-2013 

Arnau Puig 
Ceramiques 30 anys de la donoció 
Col·lecció Contemporemia 
Indianes 1736-1847 

Enginy de postguerra. Mi crocotxes 
Consuelo Bautisio. Raval 
Covolcada 2013 

La Barcelona Irreverent 
Un jarcií singular. Ceramica D'Iznik 
Contempla1io 
Col-I"ccOons Guies SCN 
Yo Picasso - Autorelrats 2013 
Picosso i l'oM contemporani 2014 

11'''1"01 
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3.323,56 
1l2.905.02 

36.36 
7428,00 
3.000,00 

113.609,21 

4.030.62 
10.458,54 
2.700,00 
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10. Subveflciofls, donadofls í Ilegat!! rebuts. 

Els moviments registrats per els exerdcís 2013 ¡ 
seguit (nets de I'efecte impositiu): 

en aquest epígraf es resumeixen tot 

Sub'llendó decapita! inversion$ Ajuntoroont I '~I 
de Barcelona. (Veure Noto 8) ", 2.287.068.23 ,2287.068,231 

Subvenció de capital Sen Errpren, SCR SA 215.602,27] " "1 
L:T:.:ro::.:.ns,"f,:::erc.:'~nc::.:.;a:..:de=ca:tp::.it~ol.::G:::.,.,.~o~¡;:..':ta~t ____ .L......:3'-'3'-',6"'.94~,521 ___ ~~... ~.. '. 

Suwenció de. copital ¡nversiol'\S Ajuntament 

de Barcelona. ( Ve.ure. Nota 8) 77'"" '0 "7" 07' 'c 

Subvenció de capital Sen E"llren, SeR SA 295202,97 
Tronsferencia de capital Generalitat 34.471,55 

11. Provisfofls a Ilarg termini i contingencies 

El moviment presentat durant els exercids 2013 i 2012 per 
continuadó: 

Saldo inicial 
Augments 
Disminucions 
Saldo final 

957437,97[ 110698,551 
~I 904450,221 

-39,757,751 ~5771O,801 
917,680,22 957437,971 

,28721,9;1 186880,3~ 
·5.406,41 28.288,16 

~79.600,70 215602,27 
·776,98 33.694,57 

epígrof es detalla a 

Les disminudons deis exercicís 2013 i 2012 corresponen íntegrament a excessos 
provisions, 

Aquest epígraf inclou formant part del saldo d'obertura, l'import de euros, 
quantia de la paga eXTraordinaria de desembre que s'hagués hagut cfabonar al personal 
l'Entitar aban. de finalitzar I'exercici 2012, pero que va eSTar suprimida I'article del 
Reial Decret Llei 20/2012 de 13 de juliol, de mesures per garantir 
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pressupostaria i de foment de la competitivitat, L'article 2.4 d'aquesta disposició preveu que 
'les quanties derivades de la supressió de la paga extraordinaria i de les pagues addicionals 
de complement espedfic o pagues addicionals equivalents d'acord amb el disposat en aquest 
article es destinaran en exercicis futurs o realitzor aportacions a plans de pensions o 
contractes d'assegurane;a co!'lectiva que indoguin la cobertura de lo contingencia de 
jubilació, amb subjecdó 01 que estobleix lo Llei Organica 2/2012, d'Estobilitat 
Pressupostaria ¡ Sostenibilitat Financera ¡ en els termes ¡ amb I'abast que es determini en 
les corresponents Ileis de pressupostos", En conseqüencia, ates que és un passiu e)(igible 
cert, l' import esmentat va ser carregat a l' epígraf "Des peses de personal" del deure del 
compte de perdues i guanys de I'exercici 2012 adjunt, omb I'abol'lament a I'eplgraf "Pravisions 
a Ilarg termini" del passiu del balan~, 

J 2. Passíus f¡nancers 

12.1 Categories de passius financers 

El valor en !libres de cadascuna de las categories de passíus financers es detalla en el 
quadre següent: 

CATEGORIA 

Debits i cOl1'4'tes a 
pagar 

CATEGORrA 

Débits i cOl1'4'tes a 
pagar 

12,2 Passius financers a Ilarg 

r---~---~'~-~-~-~---¡ 

~. ____ ~20~13~ _____ +-___ .~2~O~12~.~._~ 
PASSIUS FINANCERS PASSIUS 

A LLARG TERMINI L.:..:A.=L:::;LA:.::R:-:G:...:.:=c::::..::::-...l 

121.000,00 121.000,00 

22.893,071,64 16173793,84 

En data 26 d'octubre de 2009 el Ministeri de i Innavadó otorga una su!,,,e,nc a 
consid"rClCló de I'ICUB per impart de 242,000 euros, deis quals 121.000 euros tenen la 

reintegrables (en I'e)(ercíci 2016) per al desenvolupament del señalizaci6n de 
buenos genes, buenas habilidades y pesonalidad", 
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12.3 Passius fincmcers a curt termini 

L'epígraf "proveidors" presento el següent detall: 

Proveidors, parts vinculades 

Consorcí de Bibl;ot"'lues de Barcelona 
Censore; del Mercat de les Flors 

Total (nota 16) 

44.000,00 

800.000,00 1.654.558,00 

800000.00 1.698.558,00 

12.4 Informació sobre els ajornaments de pagament efectuat, a prove'idors, disposició 
addicional tercera." Deure informació" de lo Llei 15/2010, 5 de 

Paga"",," dins del 
Diferencia 
Totol Pogaments (1 I'exercíci 
Ter",ni Milj. Ponderot Excedt (dies de 

ga""nt) 
Ajornaments que a ebta de tancarrent 
sobrepassen e! termni rOOxim legal 
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13. Administrado"s pt1blíql.les. 

13.1 La composici6 deis comptes d'Administracions Públiques al 
2012 és la següent: 

de desembre de 2013 ¡ 

NO CORRENT 

Passiu per ¡mpost díferit 

CORRENT 

Hisenda pública 
If1lJost sobre el Valor Afegit, quota 
corresponent al mes de deserrbre 

Illllost sobre la Renoo de les Persones Físiques 
corresponent a les retencions practicades rurant 
el treS de deserrllr. 

Devolució de IRPf pendent de !' exercici 2011 

Actíu per itTlpost corrent 

Passiu per irrpost corrent 

Organismes de lo seguretot SociaL 
Cotitzacions sociols de desembre 

TOTA~S 

13.2 Impost sobre el Valor Afegit 

3939,81 

49,46 

147.266,80 

548.366,42 

98,36 

40l571,!O 

190,080,07 

384307,96 

3.939,81 

49,46 

443.398,38 

l' leVe esta exempt de repercutir l' Impost el Valor Afegit (rVA) en el preu 
entrades que posa a la venda i, per tant, no es pot deduir la totalítat l' IVA que suporta, 
L' IeUB esta acollít a la regla de la prorrata especial, que bllsícamel'lt COl'lsísteix en els 
següents punts: 

a) En les operadon;; d'adquisicions de béns i serveis destinats en la seva a la 
realitzaci6 d'operacions i obtenció d'íngressos que es faCTuren omb o vendo 
al detall d'articles i publicaciol1s o les botigues deis museU$ municipal., promoció 
d'especTacles i actes cultural, per mitja de publicitat, interconví i 
ingressos rebuts per al fínan~omel'lt d'inversions realitzades compte l' 
AJUNTAMENT de Barcelona), és dedulble el 100% de les d' rVA suportat, 
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b) En les activitats museístiques i I'organitzacíó d'espectacles, per a les quals hi ha una 
contraprestació tributaria o estan exempts d' IV A respectivament, no és dedurble l' IVA 
suportat, 

En les adquisicions que en part es destinen a realitzar i produir operadons que es facturen 
amb IVA, i en part a operadons que no es facturen amb IVA, 11'-5 quotes d' IVA suportar són 
dedu'ibles en un percentatge que en el cas de " leVa per a I'exercici 2013 i 2012 ha estar 
cleI93%. 

En aquest sentit cal indicar que, amb la nova redacdó de la L1eí 
de la sentencia de 6 d'octubre de 2005 Tribunal 
Europeas, no s'han inclos en el cdlcul de la prorrata 

l' IVA com a conseqüencia 
las Comunidades 

En els exercicis 2013 i 2012, l'ICUa ha aplicot un se90no prorrata calcuiant la proporció que 
representen les operacions subjectes sobre el total d'operacions poder aplicar una 
deducció proporcional sobre ¡'IV A d'aquelles despeses que siguin comlJl'1S tant a operacions 
subjectes com a no subjectes. Aquesta pfopordó es correspon amb la proporcí6 que 
representen el" íngressos subjectes, exempts i no exempts, del totol d'ingressos 
de I'ICUS. Per o I'exercid 2013 el percentatge ha estat del (5,09':10 per o I'exeróc! 
2012). 

13.3 Impost sobre beneficis 

La conciliació de l' import net d'ingressos ¡ despeses de I'">",,r,~ic¡ amb la 
Impost sobre beneficis és la següent: 
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Resultat cO"l'table abans de 
I'impost sobre beneficis 

Di f erenci es per """""! s 

- Multes, sancions ¡ recarrecs 
- Donatiu. i Ilíura"""t. 

Diferencies teiT4"'ritnies 

- Provisions no dedUlbles 

- Arrortitzaci6 e0"l'!abl., Límit 70"10 
- Altres eonceptes 

Base ifllX>sable exudó 

Quato íntegro 

Boníficació 99% 

Quo!o íntegra oJustada 

Deduccions 

Quata líquida 

Retenclons I paga"",,!s 

a co~te 

Qua!a o pagar (o tornar 1 

C0"l'te de perdJes 
I guonys 2013 

67.485,18 

10.792,98 

-5.000,00 

-251,10 

41.718,68 

-41.301,49 

417,19 

-104,30 

312.89 

A la data de tancament existeixen deducdons pendents d'aplicar per import de ' .... IO!;;> 

euros (14.718,23 euros al tancamen! de I'exercid 2012), 

13.4 Tributs susceptibles d'inspecció 

Segons les disposicions legals vigents les liquidadons d'impostos i o la 
Seguretat Social no es poden considerar definitives que no han estat inspeccío"ades 
les autoritats fiscals o laborals, () ha transcorregut el termini de prescripció de quatre 
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L' leVE! té oberts a inspecció Tots els exercícis no prescríts pe!!! tributs i cotit:zacions 
sacials que Ií SÓI1 d'aplicació, En apinió deis administradors de l'Entitat no s'espero que es 
meritin passius addióonals als provisiol1ots o 31 de desembre de 2013, 

14. Períodifícaciofls ti curt termini de passiu COf'f'ent, 

El saldo d'oquest epígrof o 31 de desembre de 2013 2012 es compasa deis conceptes 
imparts !legUents: 

Subvencions r"budes pendents d'oplicació: 

Ajunroment de Barcelona 

Al tres 

15. Ingressos i despeses 

15.1 Despeses de personal. 

L'epígrof 'despeses de personal" del deure del compte de perdues i guanys 
i 2012 presenta lo composició segUent: 

I'exercici 2013 

Sous ¡ Salaris 
lndemnitzacions per roo de! servei 
Seguretat social a carre<: de l' ert'!"'eso 

Provisi" (Nota 11) 

Altres despeses socials 

16263.708.461 
11120,53

1 4582,936.72 

904450,221 

16.488,72J 

La plantilla mitjana de j' ICUB durant els exercicis 2013 i ha estat de J7V,~',J ¡ 433,83 
trebaUadors respectivoment, distribu'its segorls el seglient detall: 
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¡Detall 

Altres correes 

Funcionaris 
Labarals índefiníts 

Labaral. tel1l"'rals 

Norrae de 
treballadors 

2013 

9,41 

279,89 

59,77 

47,48 

Norrae de 

treoollador. 

I 2012 

lO,76 

304,95 

68,29 

49,83 

La disminuci6 de la plantilla mitjall(! a 31 de desembre 2013 es pot argumentar, tal i com 
ja es va explicar en I'exercici anterior, per I'entrada en funcior1ament el juny I'exercící 
2012 del Consorci del Museu de CienGÍes Naturals de Barcelona, produint-se en aquella data 
!'adscripció de 64 persones al ConsorcÍ, En sentit contrari es va incrementar la plantilía de l' 
leVe amb 27 persones com a conseqüencia I'ossumpcíó de noves competencies i la 
incorporació de nous equipaments culturals cam ara lo Biblioteca Público Arús í el Castell de 
Montjuic entre d'altres arran de l' ¡nid del nOl! mandat, 

D'altra banda, la plantilla de personal a 31/12/2013 i 31/1212012 distribliido per sexes, la 
següent: 

¡Detall 

Direcció 

Tecnics superiors 
Tecnics mtjos 
Tecnis admínistratius ¡ auxí!iars 

Auxiliars 

Suoolterns 

S' ¡ndel! la Direcció de Planíficadó ¡control 
Innovaóó, 
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3 4 3 4 

75 78 83 80 

23 59 24 59 

29 50 29 46 

25 4C 27 41 

2 , 2 6 
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Les despeses §aTisfetes per l'Entitat en concepte de retribu<:Íons i altres conceptes al 
personal d'alta direcci6 és com segueix: 

2013 2012 
¡Personal r~rt I~rt 

It:..P::::er.:::s::::on:;::o:...1 d::::ir:..:€C=ci;:.Ó _________ -1l C-520.832,24j 499666,521 

15.2 Altres despeses d' exploTació. 

L'epígraf de Serveis exteriors presenta el següent detall: 

Arrendaments 
Drets d' autor í reproduccí6 
Reparacians i conservació 
Serveis professionals independents 
Transports 
Primes d' asse9uronces 
Serveis bancaris i similars 
Publicitat, propaganda i relacions públiques I 
Subministraments 
Des eses diverses 
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3.902.668,87 

9120.410,50 

1.058.600,15 

282.947,57 

1.258.692 
121.008,61 

2516840,60 

7.BI1.175,90 

627053,66 

3.445.100,38, 

Ul65.692,OOj 

~:!!:;'.:.::'.::':':'':'.':.L!!~8.~101!..7,58 3 ,8 2 
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15.3 Transferencies corrents i de capital (despeses). 

I Transfereneies corrents: 

I Detall 

Consaró de l' Auditari i l' Orquestra 

Cansorei del Palau de la Músico Catalana 

Cansarei Museu Nacional d' Art de Catalunyo 

Cansarei Centre de Cultura Contemporania de Barcelona 

Consoró Museu d' Art Contemporoni de SeN 
Cansorei Biblioteques de Barcelona 

Cansarei Drassanes 

Cansare; de Ciendes Naturals de Barcelona 

Cansaró Me.reat de les Flars / Centre de les Arto en Mownent 

ConvocatOrio general de subvencions 

Premis Ciutat de Barcelona 

Fundoeió del Gran Teatre del Lieeu 

Fundaeió J oan Miró 

Fundació Antoni Tapies 
Fundació Orfeó Cota la 

Fundació Amies del Barbier Mueller 

Fundació Teatre Lliure 

Bibliateca Pública Arús 

Altres transferimeies corrents 
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, 

J 

Import 2013 Import 2012 

7.703.998,00 

537.882,00 

2.203.608,17 2.592.480,00 

1.795.858,29 2.112.774.00 

3.487.812,36 4.233.812,00 

11.878.023,40 12.132091,00 

82.337,00 

1.461.837.70 2.453.566,00 

3.690.875,18 3916.202,00 

140.000,00 

3.346.208,10 4,143.181,00 

463.762,00 

391184.00 

463277,00 

,00 

123.675.00 

2,106.529,50 
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I Transferencies de capital: 

Consorei Museu Naeianal d' Art de Catalunya 
Cansarei Muse" d' Art Contemporan; de SCN 
Cansare; Centre CultIJra Contemporanio de SCN 
Consore; del Gran Teatre del Lieeu 
Cansarei de Cieneies NatlJrals de Barcelona 
Cansarei RehabilitGció Teatres 
Cansarei Mereat de les Flars I Centre de les Ario en Moviment 
Cansare; de l' Auditar; ; l' Orquestra 
Fundoció Orfeó Cata la- Palau de lo Música 
Fundaeió Gran Teatre del Líee" 
Ateneu Boreelones 
Hangor 20n edifici 
Fundaeió Teatre Lliure 
Fundació Antoni Tapies 
Fundoció J oon Miró 
Sala Beckett 
Subvenció rehabilitaeió i equipoment tecnie ateneus 

Rehabilitacíó Espais Divulgoció CultlJro 
Subvencions Espois de ereució i sales de música 
Subvencions Tecnología, inforrmció ¡ com.miCQclÓ ! 
Altres transferimcies de ca ital ~ 

I Import 2013 I Import 2012 I 
H 60.500,00 800,000,00 

107.430,66 H 586,068,00 

44,966,77 32,672,00 

B85.096,28 

(-)625.731,00 1.000,000,00 

112,000,00 150,253,03 

160,694,00 

300.000,00 

1.620,000,00
1 

1261451,97 1 

86,244,65 

400,000,°°1' 
300000,00 

908155,00 

719261,86 

110,000,00 

76.000,00 

275,002,70 

10,861,00 

164,343,00 

106,301,l8 

L..,,,,;:1:.:.,7:;:c9 ,,,,,78:;::5,,,, 8:::3:1-__ 1_0_3,_06_3,17 

Degut a una reorganitzaci6 deis espais del Consorcl de Cíencies Naturals de Barcelona, en 
aquest exercici 2013, s'ha retrocedít una part ímportant de I'import afectar al trasllat de 
I'edífici de CoHeccíons del Consorci, sent la despesa final destinada a aquesta activitat 
676,315,00 euros. 

En I'exercici 2012, eS va tramitar un aportaci6 de capital a favor del Museu Nacionol 
de Catalunya per 800,000, 00 euros ofectat exclusivament a la litoció de la finca del 
correr de la Seca 2C com o centre patrimonial. Degut o difícultats en I'execució del 
la propia direcci6 de neve n'ha ossumit part lo realització, reduint en el 60,500 
euros, 

En I'exerdci 2012, per acord de ncve ¡del Consorci Museu d'Art Contemporoni, no es dura 
a terme la creaci6 del Nou centre d' Art Contemporan! de Barcelona, Havent uno 
oportaci6 de 700.000 euros 01 2010, s'ha requerit la sevo devoluci6~ 
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Addicionalment en I'exercici 2012 s'ha realitzat un aportaci6 de capital per import de 
113.932,00 euros, fent un net de -586.068,00 euros. 

15.4 El total d'ingressos 2013 i 2012 per prestacions de serveis ¡ accessoris distribu'ft 
presenta el següent detall: 

I Deroll I Import 2013 I Import 2012 J 
Vendes d'articles o les botigues de ""seus 

Venda el' entrades al, muSeu, 
Vendo d' entrades especroc les 

Exposicians ¡ aetes eulfurals 

L1aguer d' espais i coneessi"ns 

Patroemís Publicitaris 
Serveis presrots a la Fundacíó Barcelona Culfura 

Altres 

16. Operacions amb empt'tllSes vinc;ulades 

102426,56 97.653,69 
6942.993.43 

434,749,89 

423.016,55 

1.035.517.62 
1.642,777 ,98 

833.922,87 

837428,17 

16.1. Les operacions amb empreses vinculades realitzades durant els exercicis 
s6n les següents: 

INGReSSOS 
Prestacions de serveis 
Tromerencies corre.nts 
TransferUides de capital 
Altres ingressos d' expJotació 

DESl'EsES 
5erveis rebuts 
Transferencies corrents 
Transferencies de capital 

2013 

Domnants 

E~reses del grup ¡ Associa.des 
, par', 

Ajuntorrent de J 
Ba.rcelona 

I 
102.021.087,01! 

251266.15 

4166124.90 

11.051,88 43.006.85 

106.198263.79 43006.85 '" 266" 

8773.50 18.883,40, . 
, 13,347.431,46 
, 

8.773,50 18.BB3
é
4()LE:.347431.46 

2012 

E t11»'IlSes del grup ¡ 
Altres parts 

Ajunt Ur!'<ant de 
Al tres 

vinculades 

'"' ,,,'m RO' , .. oc 

95.842.554,21 

íW77.635,51 

9.691.92 H~~ 

-í93"""" 

i ~,oa " ~ •• '0 R. lOó 7A9 •• , 

I 5OB09~13L._48 959.S; 

14590657'~1 
9Oll.155.oo 

'H"" 446141 

Addicionalment, tal i com es descriu a la Nota 10, l' Institut ha executat projectes d'inversió 
per encorree de I'Ajuntament de Barcelona, amb finan~ament rebut d'aquest, per ímport 
2.287.068,23 euros (725.823,30 euros en I'exercíci 
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16.2. Els saldos pendents amb empreses vinculades a 31 de desembre de 2013 i 2012 són els 
següents: 

2013 I 2012 

DOI'Nnants 1 Domnants 
~ •... 

Eflllrese.s del grup j Assodades 
Al tres parts 

Envreses del grup i Assodades 
Altres parts 

Ajuntament de 
Altres vincu!ades 

Barcelona 
Ajuntament de 

Al tres vinculades 
Barcelona 

.. cnv CORRENT I 
Clients, en'{lreses del grup i associades 22.27U06.60 43200 53 20762153 f 1621036479 186433.55 216731,90 

22.271.106.60 43200.53 20762153 16210 384 79 186433.55 216YE1Q 
PASSIU CORRENT 
Proveioors, ~reses del grup i 
IlSsododes 

64,610,77 

64.610.77 

I I I 
490B ni 800000001 94 230 38 29237.68, 1698558.00 

4 ~8,92! 800 000,001 ~ 230~i!L~2923768'!~ 1~698 55~ 

17. Informació sobre medí ambient 

No es preveuen contingencies, indemnitzacions ni nitres riscos mediambientals. 
en les quals pagués incórrer l'Entitat que siguin susceptibles de provisió. En oquest sentit, els 
eventuals riscos que poguessin derivar-se estan adequadament amb la pólissa 
d'asseguranca de respansabilitat civil que l'Entitat té subscrita, 

18. A!tra ¡"fof'f/laci6 

Les despeses d'auditoria, derivades deis honorar;. meritar. durant els exercicis 
per les socíetats PricewaterhouseCaopers Auditores, SL ¡ Gabinete de Auditorio y 
Consultoría, S.A. s6n repercutides per l' AJUNT AMENT de Barcelona C1 cadascun 
entitar. que compasen el grup municipal. 

L'Entitat ha rebut servei, d' assessorament Landwell 
empresa assocíada a PricewaterhouseCoopers Auditores, 
en I'exerdci 2013 (12.680,64 euros en I'exercid 2012). 
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Els membres del COllsel1 d'Administració de l' entitaf pública empresarial Instituí de 
Cultura de Barcelona aproven la formulaci6 deis comptes i la memoria d'aquesta enfitat, 
corresponents (! I'exercici anool acabar el de desembre de j'any els quals queden 
formalítzafs mitjan¡;ant els 49 fu!!!! antecedents; tors ells visats convenientment per la 
secretaria del Consell d'Admínistració, ¡ acorden sotmetre'ls, juntamenT amb el corresponenT 
informe de la sella auditorio, a la considerad6 del Pleoori de l' Ajuntament de Barcelona per 
la seva aprovació si s'escau. 

Igualment, acorden proposar al Plenori de l' Ajuntament de 1<""1""1,,.,,'1 suma de 
Á''', ,;';10,'"';') euros en 67.172,29 euros, obtinguda COm a benefici 

I'exercici 2012), passi a romanent de j'Entitat, ¡ s'apliquin a I'epígrof 
onteriors". 

Barcelona, a17 de mare; de 2014 
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Relació deis membres del Co"se!! d' Administrací6 

Im. J aume Ciurana L1evadot 
(PrtqS i 4el'lt) 

Ima. Ángeles Esteller Ruedas 

Im. Guillem Espriu Avendaño 

Sra. Elena Subira Roca 

Sr. Daniel Giralt Mirade 

Sr. Ramon Massaguer Meléndez 

Sr. Josep Maria Montaner MarTorel1 

Sr. Francisco 1!vclrsCa!$tello 

Im. Gerard .Ardanuy Mata 
(Vicepre:¡rtlent) 

1m(!, Fronci'lo Vilo Volls 

Maria del Mar DiE,rssen 

Montserrat Vendrell Rius 

Sr. Pius Alibek 

Sr. Miquel Guarro 
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