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D~ B,\,R(ELONA 

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES 

INFORME SOBRE EL 

ICOMPTE GENERAL EXERCICI 20161 

La Comissió Especial de Comptes del Consorci de l'Agencia Local d'Energia de Barcelona, 
constitu·ida per acord de l'Assemblea General de 18 d'octubre de 2007; pel President del Consorci, 
la Gerencia Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans de I'Ajuntament de Barcelona i la Oirectora-
Gerent del Consorci, ha pres el següent ACORO: 

Vist el Compte General informat per la Intervenció i de conformitat amb el que determina I'article 
212 del RO.L. 2/2004, de 5 de mar9, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, 

INFORMAR favorablement el COMPTE GENERAL de l' exercici 2016 del Consorci de 
l'Agencia Local d'Energia de Barcelona. 

RETRE el Compte General a l'Assemblea general per a la seva aprovació. 

Barcelona, 12 ABR. 2017 

EL GERENT ADJUNT DE MEDI 
AMBIENT i ERVEIS URBANS 

EL PRESIDENT.-DEL CONSORCI 

Eloi 

ALEB 



AGENCiA f)'ENERGIA 
DE BARCELONA 

PROPOSTA D'APROVACIÓ 

ICOMPrE GENERAL EXERCICI 20161 

Vist el compte general del Consorci, Agencia Local d'Energia de Barcelona per a 
I'exercici de 2016, confeccionat d'acord amb el previst a les regles 44 a 48 de la 
Instrucció del model normal de comptabilitat local, aprovada per l'Ordre 
HAP/1781/2013 de 20 de setembre. 

Vist I'informe favorable de la Comissió Especial de Comptes. 

Ates que d'acord amb I'article 212.5 del TRLRHL, aprovat pel ROL 2/2004 de 5 de 
marc;, caldra rendir a la Sindicatura de Comptes de Catalunya el compte general. 
un cop aprovat definitivament. 

Ates que d'acord amb el previst a I'article 9.2 lIetra d), li correspon a l'Assemblea 
General I'aprovació del compte general. 

Aquesta Presidencia PROPOSA a l'Assemblea General del Consorci I'adopció 
deis acords següents: 

1. APROVAR inicialment el compte general de I'exercici 2016 del Consorci 
Agencia Local d'Energia de Barcelona i EXPOSAR-LO al públic pel termini previst 
a I'article 212.3 del ROL 2/2004, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, i TENIR-LO per definitivament aprovat si no es 
presenten reclamacions ni observacions al mateix. 

2. TRAMETRE copia del compte general de I'exercici 2016 a la Sindicatura de 
Comptes de Catalunya, segons disposa I'article 212.5 del TRLRHL, aprovat pel 
ROL 2/2004 de 5 de marc;o 

3. TRAMETRE el, compte general i aquest acord a l'Ajuntament de Barcelona als 
efectes de I'article 122.4 de la Llei 40/2015 d'1 d'octubre de Regim Jurídic del 
Sector públic. 

Barcelona, 1 8 ABR. 2017 
,.. 

EL PRESIDENT EL CONSORCI 

E,j4 ~ASAS 
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COMPTES ANUALS DE L'EXERCICI 2016 DEL CONSORCI DE 
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BALAN<; 

ACTIU Notes en 2016 2015 memoria 
Al ACTIU NO CORRENT 11.198,60 18.535,80 

1. Immobilitzat intangible 8 10.993,69 16.599,86 
3. Aplicacions informatiques 10.993,69 16.599,86 

11. Immobilitzat material 5 204,91 1.935,94 
5. Altre immobi litzat material 204,91 1.935,94 

BI ACTIU CORRENT 1.266.154,25 1.103.891,82 
111. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini 10.1 91.571,36 70.706,35 

1. Deutors per operacions de gestió 91.571,36 70.706,35 
VI. Ajustos per periodificació 5.838,25 5.307,50 
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 10.4 1.168.744,64 1.027.877,97 

2. Tresoreria 1.168.744,64 1.027.877,97 
TOTAL ACTlU (A+BI 1.277 .352,85 1.122.427,62 

Les notes 1 a 29 de la memoria formen part integrant del balan~ a 31.12.16 

PATRIMONI NET I PASSIU Notes en 2016 2015 memoria 

Al PATRIMONI NET 
. 

ECPN 1.029.979,15 875.446,01 

11. Patrimoni generat 1.029.979,15 875.446,01 

1. Resultats d'exercicis anteriors 875.446,01 772.052,00 

2. Resultat de I'exercici 154.533,14 103.394,01 

C) PASSIU CORRENT 247.373,70 246.981,61 
1. Provisions a curt termini 16 0,00 15.492,19 

11. Deutes a curt termini 11.1 81.106,18 33.772,85 

4. Altres deutes 81.106,18 33.772,85 

IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini 11.1 166.267,52 197.716,57 

1. Creditors per operacions de gestió 125.786,20 156.984,81 

3. Administracions públiques 40.481,32 40.731,76 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 1.277.6 52,85 1.122.427,62 

Les notes 1 a 29 de la memoria formen part integrant del balan~ a 31.12.2016 '@ 
COMPTE DEL RESULTAT ECONOMIC PATRIMONIAL ~N . D'ENEROIA 

E eARe ONA .... 
Notes en ::>tL"t """~ .~~ 

memoria 2016 2015 

2. Transferencies i subvencions rebudes 
al Del exercici 15.1 1.117.075,68 1.039.953,64 

a.2l Transferencies 1.117.075,68 1.039.953,64 
6. Altres ingressos de gestió ordinaria 0,00 1.890,44 
Al TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINARIA 1.117.075,68 1.041.844,08 
8. Despeses de personal 15.2 (-) 614.372,53 ' (-l550.077,51 

al 50us, salaris i assimilats (-) 502.819,17 (-) 436.871,92 
b) Cimegues socials (-'-111.553,36 (-) 113.205,59 

11. Altres despeses de gestió ordinaria 15.2 (-) 342.141,86 (-) 386.473,04 
a) 5ubministrament i serveis exteriors (-) 342.141,86 (-) 386.473,04 

12. Amortització del immobilitzat 5-8 (-)7.337,20 (-) 2.703,52 
B) TOTAL DES PESES DE GESTIÓ ORDINARIA (-) 963.851,59 (-) 939.254,07 
l. Resultat (estalvi o desestalvl) de la gestiÓ' ordini¡ria (A+B) 153.224,09 102.590,01 
14. Altres partides no ordinaries 7,64 0,00 

al Ingressos 7,64 0,00 
11. Resultat de les operacions no financeres 153.231,73 102.590,01 
15. Ingressos financers 1.301,41 804,00 

b) De valors representatius de deute, de credits i d'altres inversions financeres 1.301,41 804,00 
b.2) Altres 1.301,41 804,00 

111. Resultat de les operacions financeres 1.301,41 804,00 
IV. Resultat (esta Ivi o desestalvi) net del exercici (11 + 111) 154.533,14 103.394,01 

Les notes 1 a 29 formen part integrant del compte del resultat economic patrimonial de I'exercici 2016 
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Estat de canvis en el patrimoni net 

1. ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET 

Notes en 11. Patrimoni TOTAL memoria generat 

PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI2015 875.446,01 875.446,01 

AJUSTOS PER CANVIS DE CRITERIS COMPTABLES I 
CORRECCIONS D'ERRORS 

PATRIMONI NET INICIAL AJUSTAT DEL EXERCICI2016 (A+B) 875.446,01 875.446,01 

VARIACIONS DEL PATRIMONI NET EXERCICI2016 154.533,14 154.533,14 

1. Ingressos i despeses reconeguts en I'exercici 154.533,14 154.533,14 

2. Operacions patrimonials amb I'entitat o entitats propietaries 

3. Altres variacions del patrimoni net 

PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI2016 (C+D) 1.029.979,15 1.029.979,15 

Les notes 1 a 29 de la memoria formen part integrant de I'estat total de canvis en el patrimoni net 2016 

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS 

Notes en 
memoria 

l. Resultat economic patrimonial 
11. Ingressos i despeses reconeguts directame~t en el patrimoni 
net 

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

IV. TOTAL ingressos i despeses reconeguts (1+11+111) 

2016 2015 

154.533,14 103.394,01 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

154.533,14 103.394,01 

AGENCIA D'ENERGIA 
DE BARCELONA 

S CRETARIA DELEGADA 

Les notes 1 a 29 formen part integrant de I'estat d'ingressos i despeses reconeguts de I'exercici 2016 
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3. ESTAT D'OPERACIONS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETARIES 

a) OPERACIONS PATRIMONIALS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETARIES 

Notes en 2016 2016 memoria 

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

TOTAL 
0,00 0,00 

b) ALTRES OPERACIONS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETARIES 

Notes en 2016 2015 memoria 

1. Ingressos i despeses reconeguts directament al compte 
del resultat ecoriomic patrimonial (1+2+3) 0,00 1.038.863,45 

1. Transferencies i subvencions 

1.1 Ingressos 15-29 1.117.075,68 1.038.863,45 

1.2 Despeses 0,00 0,00 

2. Prestació de serveis i venda de bens 

2.1 Ingressos 0,00 0,00 

2.2 Despeses 3.585,11 0,00 

3. Altres 

3.1 Ingressos 0,00 0,00 

3.2 Despeses 0,00 0,00 

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

1. Subvencions rebudes 0,00 0,00 

2. Altres 0,00 0,00 

TOTAL (1+11) 1.117.075,68 1.038.863.45 

Les notes 1 a 29 de la memoria formen part integrant de I'estat d'operacions amb I'entitat o entitats 
propietaries de I'exercici 2016 
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ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU 

Notes en 2016 2015 memoria 

1. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE GESTIÓ 

A) Cobraments: 1.134.761,79 1.176.137,62 
2. Transferencies i subvencions rebudes 1.116.830,40 1.058.985,96 
3. Vendes i prestacions de serveis 7,64 1.890,44 
5. Interessos i dividends cobrats 1.301,41 804,00 
6. Altres cobraments 16.622,34 114.457,22 

B) Pagaments: 1.019.658,50 1.009.907,31 
7. Despeses de personal 627.571,75 569.747,45 
10. Altres despeses de gestió 357.895,79 377.668,79 
13. Altres pagaments 34.190,96 62.491,07 

Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B) 115.103,29 166.230,31 
11. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTlVITATS D'INVERSIÓ 

C) Cobraments: 97.475,18 1.271.273,07 
1. Venta d'inversions reals 97.475,18 1.271.273,07 

D) Pagaments: 71.711,80 1.233.940,59 
5. Compra d'inversions reals 71.711,80 1.233.940,59 

Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D) 25.763,38 37.332,48 
111. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVIT ATS DE FINAN<;AMENT 0,00 0,00 
IV. FLUXOS D'EFECTIU PENDENTS DE CLASSIFICACIÓ 0,00 0,00 
V. EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI 0,00 0,00 
VI . INCREMENT/DISMINUCIO NETA DE L'EFECTIU I ACTIUS LlQUIDS EQUIVALENTS A 
L'EFECTIU (I+II+III+IV+V) 140.866,67 203.562,79 
Efectiu i actius líquids equivalents a I'efectiu al inici de I'exercici 1.027.877,97 824.315,18 
Efectiu i actius líquids equivalents a I'efectiu al final de I'exercici 1.168.744,64 1.027.877,97 

les notes 1 a 29 de la memoria formen part de I'estat de fluxos d'efectiu de I'exercici 2016 

ESTATS PRESSUPOSTARIS 1 FINANCERS 

AGENCIA D'ENEIIGIA 
DE BARCELONA 

SECRETARIA DELEGADA 

Pagina 4 



ESTAT DE LlQUIDAClÓ DEL PRESSUPOST 

1. LlQUIDAClÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 

CREDITS PRESSUPOSTÁRIS 

APLlCACIÓ 
PRESSU· DESCRIPCIÓ 

POSTARIA MODIFICACIONS DEFINITIUS INICIALS (1) (2) (3=1+2) 

1 Despeses de personal 710.417,96 12.596,95 723.014,91 

2 Desp. de bens corrents i serveis 328.475,49 65.370,00 393.845,49 

3 Despeses financeres 10,00 O 10,00 

4 Transferéncies corrents 20,00 O 20,00 . 
6 Inversions reals 40,00 191.000,00 191.040,00 

7 T ransferéncies de capital 10,00 O 10,00 

TOTAL 1.038.973,45 268.966,95 1.307.940,4 

11. LlQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS 

PREVISIONS PRESSUPOSTÁRIES 
APLlCACIÓ 
PRESSU· DESCRIPCIÓ DRETS 

MODIFICACIONS DEFINITIVES RECONEGUTS (4) POSTÁRIA INICIALS (1) (2) (3=1+2) 

3 Taxes i altres ingressos 20,00 O 20,00 7,64 

4 T ransferéncies corrents 1.038.903,45 77.966,95 1.116.870,40 1.117.075,68 

5 Ingressos patrimonials 10,00 O 10,00 1.301,41 

6 Alienació inversions reals 10,00 191.000,00 191.010,00 118.094,91 

7 T ransferéncies de capital 30,00 O 30,00 O 

TOTAL 1.038.973,45 268.966,95 1.307.940,40 1.236.479,64 

EST ATS PRESSUPOST ARIS 

DESPESES 
COMPROMESES 

(4) 

627.571,75 

377.877,10 

O 

O 

118.094,91 

O 

1.123.543,76 

DRETS 

OBLlGACIONS 
RECONEGUDES PAGAMENTS 

NETES (6) 
(5) 

627.571,75 627.571,75 

342.672,61 257.605,54 

O O 

O O 

118.094,91 53.443,40 

O O 

1.088.339,27 938.620,69 

~mco(ó'1:NeRGIA 
DE BARCELONA 

SECRETARIA DELEGADA 

OBLlGACIONS 
PENDENTS DE 

PAGAMENT A 31 DE ROMANENTS DE 

DESEMBRE CREDIT (8=3-5) 

(7=5-6) 

O 95.443,16 

85.067,07 51.172,88 

O 10,00 

O 20,00 

64.651,51 72.945,09 

O 10,00 

149.718,58 219.601,13 

DRETS DRETS RECAPTACIÓ DRETS PENDENTS EXCESI 

ANUL·LATS CANCEL'LATS RECONEGUTS NETA DE COBRAMENT A DEFECTE 
NETS 31 DE DESEMBRE PREVISIÓ (5) (6) 

(7=4-5·6) (8) (9=7-8) (10=7-3) 

O O 7,64 7,64 O -12,36 

O O 1.117.075,68 1.116.830,40 245,28 205,28 

O O 1.301,41 1.301,41 O 1.291,41 

O O 118.094,91 26.768,83 91.326,08 -72.915,09 

O O O O O -30,00 

O O 1.236.479,64 1.144.908,28 91.571 ,36 -71.460,76 I 
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111. RESULTAT PRESSUPOSTARI 

DRETS RECONEGUTS OBLlGACIONS RESULTAT CONCEPTES 
NETS RECONEGUDES AJUSTAMENTS PRESSUPSOT ARI NETES 

a) Operacions corrents ~118.384,73 ~0.244,36 - -- - - -- -
b) Operacions de capital 118.094,91 118.094,91 --- --- - - --- --

l. Total operacions no financeres (a+b) 1.236.479,64 1.088.339,27 --- - - - -
b) Actius financers - - -
d) Passius financers . 

2. Total operacions financeres (c+d) - - - - -

l. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (1=1+2) 1.236.479,64 1.088.339,27 148.140,37 

Ajustaments: ----
3. Credits gastats financ;:ats amb romanent de tresoreria per despeses 
generals 

--

4. Desviacions de financ;:ament negatives de r exercici - -
5. Desviacions de financ;:ament positives de r exercici 

11. TOTAL AJUSTAMENTS (11=3+4-5) 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (1+11) 148.140,37 
- -
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MEMORIA . 

1. Organització i Activitat. 

2. Gestió indirecta de serveis públics, convenis i altres formes de col·laboració. 

3. Bases de presentació deis comptes. 

4. Normes de reconeixement i valoració. 

5. Immobilitzat material. 

6. Patrimoni públic del 'sol. 

7. Inversions immobiliaries. 

8. Immobilitzat intangible. 

9. Arrendaments financers i altres operacions de naturalesa similar 

10. Actius financers. 

11. Passius financers. 

12. Cobertures comptables. 

13. Actius constru'its o adquirits per a altres entitats i altres existEmcies. 

14. Moneda estrangera. 

15. TransferEmcies, subvencions i altres ingressos i despeses. 

16. Provisions i contingimcies. 

17. Informació sobre medi ambiento 

18. Actius en estat de venta. 

19. Presentació per activitats del compte de resultat economic patrimonial. 

20. Operacions per administració de recursos a compte d'altres ens públics. 

21. Operacions no pressupostaries de tresoreria. 

22. Contractació administrativa. Procediments d'adjudicació. 

23. Valors rebuts en diposit. 

24. Informació pressupostaria. 

25. Indicadors financers, patrimonials i pressupostaris. 

26. Informació sobre el cost de les activitats. 

27. Indicadors de gestió. 

28. Fets posteriors al tancament. 

29. Altra informació 
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1. ORGANITZACIÓ I ACTIVITAT 

1.1.Norma de creació de I'entitat 

El Consorci de l' Agencia local d'Energia de Barcelona (d'ara endavant, l' ALEB) fou creat el 15 de febrer' 
de 2002 per acord del Plenari del Consell Municipal de l' Ajuntament de Barcelona, i dotat de 
personalitat jurídica pública i patrimoni propi, per al desenvolupament de les comeses que es 
determinen en els seus Estatuts. Per aquest motiu rep de l'Ajuntament de Barcelona el financ;:ament 
necessari per a dur a terme la se va activitat. El Plenari del Consell Municipal en data 27 de marc;: de 
2015 va ratificar I'acord de l' Assemblea General de l' ALEB d'aprovació deis seus nous estatus. 

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

Les funcions principals de l' ALEB consisteixen en I'execució de les actuacions en el camp de I'energia a 
Barcelona encaminades a fomentar I'eficiencia energetica, fomentar I'ús d'energies netes i renovables i 
impulsar la millora de la qualitat deis serveis energetics. 

El domicili social és al carrer Torrent de l'Olla núm. 218 de la ciutat de Barcelona. 

L' ALEB esta adscrita a l' Ajuntament de Barcelona, i per tant d'acord amb I'article 122 de la Llei 40/2015 
d'l d'octubre, de Regim Jurídic del Sector Públic, Ii és d'aplicació el mateix regim de pressupostació, 
comptabilitat i control. 

L' ALEB esta sotmesa al dret públic, a la normativa deis ens locals i a la que conforma el regim especial 
de Barcelona, a les disposicions deis seus estatuts i a la reglamentació interna dictada per al 
desenvolupament d'aquests. 

La contractació de l' ALEB segueix la normativa aplicable a les Administracions públiques, en concret el 
text refós de la Llei de Contractes i els seus reglaments. 

El regim economic i financer s'adequa a I'establert al text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals i demés normativa vigent pel sector públic de I'ambit local en materia pressupostaria, 
financera, de control i de comptabilitat. 

Els presents comptes anuals han estat elaborats d'acord amb l'Ordre HAP/1781/2013 de 20 de 
setembre, d'aprovació de la Instrucció del model normal de comptabilitat local. 

Addicionalment s'ha considerat la següent legislació vigent: 

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de regim local. 

- RO Llei 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de disposicions vigents en materia de 
regim local. 

- Oecret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal de Regim 
Local de Catalunya. 

- Reial Oecret Legislatiu 2/2004, de 5 de marc;:, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de 
les Hisendes Locals (Llei 39/1988, de 28 de desembre). 

- RO 500/1990, que desenvolupa la Llei 39/1988. 

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

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

- Llei Org¿lnica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera. 

- Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de I'administració local. 

- Llei Organica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic. 

- R.D. Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes 
del Sector públic. 

1.3. Descripció de les principals fonts d'ingressos. 

La principal font de finan~ament són les transferE!ncies de les Entitats Consorciades. El Consorci 
comptabilitza en el capítol 6 d'ingressos (alineació inversions reals) les aportacions rebudes de 
l'Ajuntament de Barcelona per a I'execució d'inversions per compte seva. 

Tot seguit s'acompanya un quadre amb ,els imports corresponents als drets reconeguts nets de 
I'exercici per capítols, amb indicació de la seva importancia relativa sobre el total. 

Conceptes 
Drets Importancia 

reconeguts relativa 

3. Taxes i altres ingressos 7,64 0,0% -
4. Transferencies corrents 1.117.075,68 90,3 % 

-
5. Ingressos patrimonials 1.301,41 0,1% 
6. Alienació inversions reals 118.094,91 9,6% -

Total 1.236.479,64 ! I 100% 
-'--- --

1.4. Consideració fiscal de I'entitat a I'efecte de I'impost de societats i, operacions subjectes a IVA. ' 

Impost. de Societats 

En aplicació de la Llei 27/2015, de 27 de novembre, de l'lmpost sobre Societats, l' ALEB es troba 
exempta de I'impost i no esta subjecte a retencions a compte sobre els rendiments financers que rep. 

Impost sobre el Valor Afegit (lVA) 

L' ALEB no esta subjecta a aquest impost d'acord amb la Llei 28/2014 de 27 de novembre. 

SECRETARIA DELEGADA 
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1.5. Estructura organitzativa basica, en els seu s nivells polític i administratiu. 

Junta de Govern 

. 
President: Eloi Badia Casas 

Vicepresident 1er: Frederic 
Ximeno Roca 

Intervenció: Direcció-Geréncia: . Secretaria: 

Joaquim Yepes Mjr Cristina Castells Guiu Silvia Ruiz de Valdivia 
Martín 

Cag Admlnistracló: 
, 

Oriol Asensi Ribas 

Direcció Técnica: 

Manel Torrent Aixa 

Observatori Energla ' Estalvi Energétic i Mobllitat + OrdenanQg! Solar i 
Sostenible Prom oció EERR 

Irma Soldevilla Garcia 
Manel Torrent Aixa Fermin Jiménez 

Elisabet Gallardo Blanco Castellanos 

A CIA O'ENERGIA 
DE BARCELONA 

SECRETARIA DELEGADA 
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1.6. Nombre mitja d'empleats durant I'exercici i a 31 de desembre, tant de funcionaris com 

de personal laboral, distingint per categories i genere. 

Homes Dones 
a a . Núm. mitja 

31.12.2016 
Núm. mitja 

31.12.2016 

1. Funcionaris de carrera 
Grup Cl 1 1 

SUBTOTAL 1 1 

2. Laborals 
Directiu 1 1 

Tecnic Superior Enginyeria :3 3 1 1 

Tecnic Mig Enginyeria 1 1 

Auxiliar administratiu 1 1 

... 
SUBTOTAL 4 4 3 3 

TOTAL 5 5 3 3 

Respecte als membres deis organs de govern, ladistribuciópergenere afinal de I'exerciciés 

com segueix: 

Exercici 2016 

Dones Homes 
Organs de govern 
Presidencia 1 

Vicepresidencies 1 2 
Diputats o Pie 1 10 

TOTAL 2 13 A ~NCIA D'ENERGIA 
o BARCELONA 

SECRETARIA DELEGADA 

1.7. Entitats propietaries 

El Consorcio esta constituTt per l'Ajuntament de Barcelona, 1'.A.rea Metropolitana de Barcelona (AMB), 
l'lnstitut Cata la d'Energia (ICAEN) del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de 
Catalunya, la Universitat Autbnoma de Barcelona (UAB) i la Universitat Politecnica de Catalunya (UPC) 

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

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

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

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

organitzacions. 

2.4. L'Ens no ha utilitzat capaltra forma de col·laboració públic-privada (d'import significatiu) en 
la prestació deis seus serveis durant I'exercici. 
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3. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES 

3.1. Imatge fidel 

Els comptes anuals s'han obtingut deis registres comptables tancats a 31 de desembre de 2016, i es 
presenten d'acord amb les disposicions legals vigents en materia comptable, amb I'objec~e de 
mostrar la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera a la data esmentada, i del 
resultat economic-patrimonial, deis canvis en el patrimoni net, deis fluxos d'efectiu, i del 
resultat de I'execució del pressupost de l'Entitat corresponents a I'exercici anual acabat a la mateixa 
data. 

La seva formulació i rendició I'efectua la Presidencia de I'ALEB i són aprovats per l'Assemblea General. 

La liquidació del pressupost de I'exercici 2016 ha estat aprovada el15 de febrer de 2017. 

El regim de comptabilitat és el previst en la Llei reguladora de les Hisendes Locals per a les 
entitats locals i els seus organismes autbnoms. Els comptes anuals de I'exercici 2016 han estat 

. elaborats d'acord amb l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, d'aprovació de la Instrucció del 
model normal de comptabilitat local (endavant, la IMNCL). 

L'aplicació deis principis i criteris comptables esta presidida per la consideració de la importancia en 
termes relatius que aquests i els seus efectes poden presentar. Per consegüent, és admissible la no 
aplicació estricta d'algun d'aquests, sempre que la importancia relativa en termes quantitatius o 
qualitatius de la variació constatada sigui escassament significativa i no alteri, per tant, la imatge 
fidel de la situació patrimonial i deis resultats. Les partides o els imports la importancia relativa deis 
quals sigui escassament significativa poden apareixer agrupats amb altres de similar naturalesa o 
funció. 

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

3.2. Comparació de la informació 

Els comptes anuals deis exercicis 2016 i 2015 s'han formulat d'acord amb I'estructura establerta a 
l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, que aprova la IMNCL, havent seguit en la seva elaboració 
I'aplicació deis criteris uniformes de valoració, agrupació, classificació i unitats monetaries, de manera 
que la informació presentada és ~omogenia i comparable. 

4. NORMES DE RECONEIXEMENT I VALORACIÓ 

4.1. Immobili'tzat material. 

Criteris d'activació 

Són actius tangibles, mobles i immobles que: 

a) Passeeix l'Entitat per al seu ús en la producció a subministrament de béns i serveis o per 

als seus propis proposits administratius. 

b) S'espera que tinguin una vida útil majar a un any. 

AGENCIA D'ENEIGIA 
DE BARCelONA 

SECRETARIA DELEGADA 
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Amb caracter general, s'exclouen de I'immobilitzat material i, per tant, es consideren des pesa 

de I'exercici per criteris d'importancia relativa dintre de la massa patrimoniat aquells béns 

mobles el preu unitari deis quals és inferior a 30 euros. 

Valoració inicial 

Les inversions en béns de I'immobilitzat material es valoren al seu costo Aixo és el "preu 

d'adquisició", inclosos els impostos indirectes no recuperables associats a la compra, els costos 

d'adquisició directamen~ relacionats amb la compra i els de posada en funcionament, si escau, 
o el"cost de producció" en aquells que han estat resultat de treballs propis. 

Els terrenys i els edificis són actius independents i es comptabilitzen en tots els casos de forma 

diferenciada. 

Els béns aflorats com a conseqüencia de la realització d'un inventari físic són registrats pel seu 

valor raonable si no ha estat possible obtenir evidencia del seu cost original. En aquest últim cas, 

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

moment del registre. 

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

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

Capita lització de despeses fi nanceres 

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

Valoració posterior 

Amb caracter general, els elements de I'im'mobilitzat material es valoren al seu cost, més els 

desemborsaments posteriors, menys I'amortització acumulada i les correccions valoratives per 
deteriorament. 

Els actius subjectes a amortització se sotmeten a revisió ' sempre que algun succés o canvi en les 

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

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

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

obsolescencia accelerada o disminució del rendiment esperat inicialment. Els actius que han sofert 

una perdua per deteriorament se sotmeten a revisions regulars per si s'haguessin produ'it reversions 

de la perdua. 

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

suposen un augment de la seva capacitat, productivitat o allargament de la seva vida útil. 

Els costos de grans reparacions, inspeccions o restauracions importants s'activen i s'amortitzen 

durant la vida útil d'aquestes. 

L'Entitat no sol portar a terme treballs amb personal propi que siguin susceptibles d'activació. 
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En cas que la propietat o ús d'un terreny exigeixi el desmante"ament i rehabilitació de I'empla~ament, 

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

potencial de servei del terreny. 

Amortització 

Els elements que integren I'immobilitzat material, amb excepció deis terrenys, són objecte 

. d'amortització sistematica pel meto de lineal en funció de la vida útil estimada de cadascun d'e"s. Per 

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

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

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

Anys de vida útil Coeficient 
. estimada d'amortittació(%) 

Mobiliari 10 10 

Equips per al processament d'informació 4 25,00 

Altre immobilitzat 6,66 15 
\ 
\ 

4.2. Inversions immobiliaries. 

L' ALEB no té inversions immobiliaries 

, 
4.3. Immobilitzat intangible. 

Criteris d'activació 

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

a) Són separables i susceptibles de ser alienats, cedits, arrendats, intercanviats o lliurats per 
a la seva explotació. 

b) Sorgeixen de drets contractuals o d'altres drets legals, amb independencia que aquests 
drets siguin transferibles o separables d'altres drets o obligacions. 

Amb caracter general, s'exclouen de I'immobilitzat intangible i, per tant, es consideren despesa de 
I'exercici per criteris d'importancia relativa dintre de la massa patrimonial, aque"s béns i drets el preu 
unitari deis quals és inferior a 60 euros. 
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DE BARCELONA 

SECRETARIA DELEGADA 14 



Valoració inicial 

Les inversions en béns de I'immobilitz~t intangible es valoren al seu costo Aixo és el "preu 
d'adquisició", inclosos els impostos indirectes no recuperables associats a la compra, els costos 
d'adquisició directament relacionats amb la compra i els de posada en funcionament, si escau, o el 
"cost de producció" en aquells que han estat resultat de treballs propis. 

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

Valoració posterior 

Amb caracter general, es valoren al seu cost, més els desemborsaments posteriors, menys 
I'amortització acumulada i les correccions valoratives per deteriorament. 

Les correccions valoratives per deteriorament es practiquen quan I'import recuperable de I'actiu és 
inferior al seu valor net d'amortitzacions, i que succeeix, generalment, per obsolescencia accelera- da, 
o disminució del rendiment esperat iniciall)1ent. 

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

Amortització 

Els elements que integren I'immobilitzat intangible seran objecte d'amortització sistematica pel 
metode lineal en funció de la vida útil estimada de cadascun d'ells. Per defecte, la base amortitzable de 
cada element coincideix amb el seu valor comptable, donat que es consideren nuls els valors 
residuals .. El procés d'amortització s'inicia en el moment de la seva posada en servei, essent els anys 
de vida útil estimats els següents: 

Anys de vida útil Coeficient 
estimada d' a mortització(%) 

Aplicacions informatiques 3 33,33 

4.4. Arrendaments. 

L' ALEB no disposa d'actius en regim d'arrendament financer. 

4.5. Permutes. 

L' ALEB no realitza operacions de permuta en el curs normal de les seves activitats. 

4.6. Actius i passius financers 

Els actius i passius financers deriven deis instruments financers, que són contractes que estableixen 
un dret per una de les parts (actiu financer) i una obligació (passiu financer) o un component del 
patrimoni net (instrument de patrimoni) per I'altra. 
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La seva classificació, valoració i comptabilització es realitza, basicament, segons la finalitat per la qual 
es mantenen o s'han emes. 

a) Actius financers 

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

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

Els actius financers de l' ALEB es classifiquen en la categoria de credits i partides a cobrar. 

Els credits i partides a cobrar amb venciment a curt termini es valoren, tant en el moment de 
reconeixement inicial com posteriorment, pel seu valor nominal, excepte que incorporin un interes 
contractual. 

Les fiances i diposits constitu"its es valoren sempre per I'import lliurat. 

Reconeixement 

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

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

Deteriorament 

En el cas deis credits i altres partides a cobrar, almenys al tancament de I'exercici, s'efectuen les 
revisions oportunes per detectar la necessitat de practicar correccions valoratives per deteriorament 
de valor, en cas d'evidencia objectiva que no es cobraran els imports comptabilitzats en la seva 
integritat, així com la conveniencia de revertir-les en aquells casos que ja no siguin procedents. Tant 
les correccions de valor com les reversions es reconeixen en el compte del resultat economico-
patrimonial. 

Els criteris per a calcular I'import deis drets de dubtós cobrament són els establerts a I'art. 193 bis del 
TRLRHL i que són: 

Antiguitat respecte al venciment Vida útil 

Inferior a I'any -% 

Entre 1 i 2 anys 25% 
Entre 2 i 3 anys 25% 

Entre 3 i 4 anys 50% AotNCIA D'ENlltGI. 
DE BARCELONA 

Entre 4 i 5 anys 75% SECRETARIA DElEGADA 

Més de 5 anys 100% 
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Com a regla general, no són objecte de deteriorament els credits a cobrar per subvencions atorgades 
per organismes públics, així com els garantits en els percentatges corresponents. 

Baixa d'actius financers 

Es registra la baixa d'un actiu financer o d'una part del mateix quan ha expirat o s'han transmes els 

drets sobre els fluxos d'efectiu que genera i els riscos i avantatges inherents a la seva propietat de 

forma substancial. 

b) Passius financers 

Els passius financers que manté l' ALEB es classifiquen en la categoria de debits i partides a pagar. 

Les partides a pagar amb venciment a curt termini sense interes contractual es valoren, tant en el 

moment del reconeixement inicial com posteriorment, pel seu valor nominal. 

En tot cas, les fiances i els diposits rebuts es valoren sempre per I'import rebuto 

Reconeixement 

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

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

Baixa de passius financers 

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

I'obligació contreta s'ha complert o canceHat. En cas de produir-se una diferencia entre el valor 

comptable i la contraprestació lliurada, es reconeixera en el resultat de I'exercici que tingui lIoc. 

4.7. ExistE!ncies. 

En el balan~ del Consorci no figuren existencies. 

4.8. Actius construits o adquirits per altres entitats 

A partir de I'exertici 2002 l' ALEB adquireix immobilitzat per compte de l' Ajuntament de Barcelona, a 

I'empara del PIM (Programa d'lnversions Municipals). Les inversions d'aquestes característiques 

s'incorporen transitoriament en el balan~ com avan~aments a mesura que es reben les factures o 

certificacions deis contractistes. El finan~ament per dur a terme aquestes inversions es comptabilitza 

paraHelament en un compte a cobrar amb abonament a f(Avan~aments rebuts de 'Ajuntament de 

Barcelona". 
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D'acord amb "el procediment aplicable a les inversions a dur terme per les empreses i organismes 

públics per encarrec de l' Ajuntament", aprovat el 30 de gener de 2012, a mesura que l' ALEB disposa de 

les certificacions, factures o justificacions de I'obra feta per encarrec de l' Ajuntament de Barcelona, 

formalitza els corresponents lIiuraments al mateix, a fi i efecte, de la seva activació en I'inventari 

municipal. En efectuar els lIiuraments es cancel·len tant els avanl;aments com el compte de passiu que 

reflexa els avanl;aments rebuts de l' Ajuntament de Barcelona per a finanl;ar aquest immobilitzat. 

4.9. Ingressos i despeses. 

Els ingressos i les despeses es registren pel principi de meritació, i en els casos que ' sigui pertinent, pel 

de correlació entre ambdós. 

a) Ingressos 

Transferencies i subvencions rebudes 
(Veure nota 4.11.) 

Com a norma general, els ingressos es registren pel valor raonable de la contraprestació i representen 

els imports a cobrar pels béns lliurats i els serveis prestats en el curs ordinari de les activitats de 

,I'Entitat, dedu"ides les devolucions, les rebaixes, els descomptes i l'lmpost sobre el Valor Afegit, si 

escau. 

L'Entitat reconeix els ingressos quan I'import d'aquests es pot valorar amb fiabilitat; és probable que 

els beneficis economics futurs vagin a fluir a 'l'Entitat i es compleixen les condicions específiques per a 

cadascuna de les activitats tal com es detalla a continuació. 

Els íngressos per vendes són registrats quan: l'Entitat ha transferit al comprador els riscos i els 

avantatges derivats de la propietat deis béns, amb independencia de la propietat; no conserva per a 
si cap implicació en la gestió corrent deis béns venuts, ni reté el control efectiu sobre ells; i les despeses 

associades amb la transacció poden ser mesurades amb fiabilitat. 

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

estimat amb fiabilitat, considerant el grau d'avanl; o realització de la prestació a la data deis comptes 

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

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

des peses reconegudes que es consideren recuperables. 

Pressupostariament, els ingressos i despeses s'incorporen a la liquidació pressupostaria en el moment 
, 

en que es produeix I'acte administratiu de reconeixement deis respectius drets i obligacions 

b) Despeses 

Transferencies i subvencions atorgades 

(Veure nota 4.11.) 
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les despeses de personal es reconeixen en el compte del resultat en el moment que merita I'obligació, 

amb independencia del moment en que es produeixi el corrent monetari que se'n deriva: 

4.10. Provisions i contingencies. 

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

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

estimar de forma fiable. 

les provisions es troben valorades pel valor actual deis desemborsaments que s'espera que seran 

necessaris per liquidar I'obligació, actualitzats a uné,l taxa de descompte equivalent al tipus de deute 

públic per un venciment analeg. Els ajustaments en ,la provisió amb motiu de la seva actualització es 

reconeixen com una despesa financera a mesura que es van reportant. Quan el seu venciment és 

inferior o igual a un any i I'efecte financer no és significatiu, no es descompten. 

Al tancament de I'exercici, les provisions són objecte de revisió i ajustades, si escau, per a reflectir la 

millor estimació existent en aquest momento Quan no són ja pertinents o p~obables, es procedeix a la 

seva reversió amb contrapartida al corresponent compte d'ingrés de I'exercici. 

Per a la quantificació de les provisions, es recorre a informes interns i, si escau, d'experts externs, i a 

I'experiencia de I'entitat en successos similars, que permetin establir la base de les estim cions de 

cadascun deis desenllal;os possibles, així com del seu efecte financer. 

4.11. Transferencies i subvencions. 

Transferencies i subvencions rebudes 

les subvencions que tinguin caracter reintegrable es registren com a passius fins que compleixin les 

condicions per a considerar-se no reintegrables, mentre que les subvencions no reintegrables es 

registren com a ingressos directament imputats al patrimoni net i es reconeixen com a ingressos sobre 

una base sistematica i racional de forma correlacionada amb les despeses derivades de la subvenció. 

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

concessió de la subvenció i s'han complert totes les condicions establertes per a la seva concessió i no 

existeixen dubtes raonables de que es cobrara. 

les activitats desenvolupades per I'entitat corresponen, fonamentalment, a la prestació de serveis 

públics en I'~mbit competencial de l' Ajuntament de Barcelona, d'acord amb allo previst per la legislació 

vigent (ley Reguladora de las Bases de Régimen local i Reglament d'Obres, Activitats i Serveis deis Ens 

locals). Per la presta ció de serveis públics, en I'ambit de les competencies de l' Ajuntament de 

Barcelona, I'entitat rep d'aquest, el finanl;ament pressupostari, el qual es reflecteix a I'epígraf 

d'ingressos "Transferencies i subvencions rebudes" del compte del resultat econ6mico-patrimonial. 
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Aquesta transferencia corrent pressupostaria esta fixada tenint en compte els suposits d:equilibri 

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

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

moment del seu reconeixement. 

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

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

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

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

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

corresponents despeses. 

Transferencies i subvencions atorgades 

L' ALEB no ha atorgat subvencions ni transferencies a lIarg de I'any 2016. 

4.12. Activitats conjuntes. 

L' ALEB no ha realitzat cap activitat conjunta en I'exercici. 

4.13. Actius en estat de venda . 

L' ALEB no té actius en estat de venda. 

5. IMMOBILlTZAT MATERIAL 
:".......---A NCIA D'ENERGIA 

DE BARCELONA 

5.1 Moviment de I'exercici SECRETARIA DELEGADA 

Partida Saldo a (-) Dotació per Saldo a 
31 .12.2015 amortitzacions 31.12.2016 

Mobiliari 

• Cost 36.063,69 0,00 36.063,69 
• Amortització acumulada (-) 34.495,95 (-) 1.507,78 (-) 36.003,73 

Equips procés informació 

• Cost 93.946,93 0,00 93.946,93 
• Amortització acumulada (-) 93.578,73 (-) 223,25 (-) 93.801 ,98 

Altre immobilitzat 

• Cost 5.550,75 0,00 5.550,75 

• Amortització acumulada (-) 5.550,75 0,00 (-) 5.550,75 

TOTAL 1.935,94 (-)1 .731 ,03 204,91 
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5.2. Descripció de I'immobilitzat material. 

Els principals elements que formen I'immobilitzat material son el següents: 

Mobiliari d'oficina: adquirit a un cost total de 36.063,69€ i amb un valor net comptable a 

31.12.2016 de 59,96€. El mobiliari d'oficina totalment amortitzat i en ús a 31 de desembre de 2016 

ascendeix a 17.994,76 euros. 

Equips pel processament d'informació: adquirit a un cost total de 93.946,93€ i amb un vaJor net 

comptable a 31.12.2016 de 144,95€. Els equips pel processament d'informació totalment 

amortitzats i en ús a 31 de desembre de 2016 ascendeix a 93.053,94 euros. 

Altre immobilitzat material: format per equips meteorologics adquirits a un cost de 5.550,75€ i 

que estan totalment amortitzats i en ús. 

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

corresponent. 

No hi ha hagut noves inversions en I'exercici, ni baixes ni traspassos 

No s'ha rebut béns en adscripció en I'exercici 

6. PATRIMONI PÚBLlC DEL SOL 

No és d'aplicació. 

7. INVERSIONS IMMOBILlARIES 

No és d'aplicació. 

-8. IMMOBILlTZAT INTANGIBLE 

8.1 Moviment de I'exercici 

. 

Partida Saldo a (+) Entrades (-) Dotació per Saldo a 
31.12.2015 amortitzacions 31.12.2016 

3. Aplicacions informatiques 

• Cost 177.514,42 0,00 0,00 177.514,42 
• Amortització acumulada (-)160.914,56 0,00 (-) 5.606,17 (-) 166.520,73 

TOTAL 16.599,86 0,00 (-) 5.606,17 10.993,69 
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1, 

8.2. Descripció de I'immobilitzat intangible. 

Els principals elements que formen I'immobilitzat intangible corresponen a aplicacions informatiques 

integrades per software ¡programes informatics de gestió i tractament de dades. 

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

corresponent. 

Els elements totalment amortitzats i en ús a 31 de desembre de 2016 ascendeix a 160.526,02 euros. 

9. ARRENDAMENTS FINANCERS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR 

L' ALEB no disposa d'actius en regim d'arrendament financer. 

10. ACTIUS FINANCERS 

10.1. Informació relacionada amb el balan~. 

Excepte els credits per operacions derivades de I'activitat habitual, l' ALEB no té actius financers. 

Els saldos de credits per operacions derivades de I'activitat habitual es registren pel seu valor nominal i 

quan, d'acord amb la norma de registre i valoració deis actius financers, 113 seva aplicació no és possible, 
pel metode del cost amortitzat. 

Al tancament de I'exercici els saldos pendents de cobrament corresponents a les operacions habituals 
de l'Agencia sumen la quantitat de 91.571,36 € segons el detall següent: 

Tercer Descripció Import 
Ajuntament de Barcelona Actes de lliurament d'actius pendent de cobrar 91.326,08 € 

Ajuntament de Barcelona Regularització fons social treballadors Agencia 245,28 € 

TOTAL 91.571,36 € 

L'Entitat no ha reclassificat durant I'exercici cap actiu financer que hagi exigit un canvi de valoració, 
ja sigui de cost o cost amortitzat a valor raonable, o a la inversa. 

L'Entitat no ha lIiurat actius financers en garantia. 

10.2. Informació relacionada amb el compte del resultat economic-patrimonial. 

a) No s'han generat resultats durant I'exercici pels actius financers. 

b) No s'han registrat ingressos financers calculats per I'aplicació del metode del tipus 
d'interes efectiu. 
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10.3. Informació sobre els riscos de tipus de canvi i de tipus d'interes. 

a) Riscos de tipus de canvi. 

L'Entitat no té inversions en moneda diferent de I'euro i, per tant, no té riscos d'aquest tipus. 

b) Riscos de tipus d'interes. 

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

10.4. Altra informació. 

a) Caixes i comptes bancaris contractats per l' ALEB. 

L'Entitat disposa deis següents comptes bancaris: 

Número de compte ProdUcte/contracte Saldo inicial Carrecs Abonaments Saldo a data 
31.12.2016 

ES64 2100 0644 5102 0015 9534 Compte a la vista 1.018.877,97 1.215.687,02 1.074.820,35 1.159.744,64 € 

ES82 2100 0644 5102 0015 9986 Compte a la vista 9.000,00 7.385,16 7.385,16 9.000,00€ 

ELEGADA 
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1.1. PASSIUS FINANCERS 

11.1lnformació relacionada amb el balan~. 

a) El detall deis deutes mantinguts pel Consorci al tancament de I'exercici valorats a valor raonable són: 

..,. 
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c. 
ID 
:::J a 
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ID 
e ... 
ID 

561 

4003 

TOTAL 

Deute 1'1 de gener Creacions 

Cost 
Interessos Efectiu 

amortitzat Despeses (4) 
explícits (2) (3) 

(1) 

33.772,85 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 118;094,91 0,00 

33.772,85 0,00 118.094,91 0,00 

Diferencies de canvi 
Variació 

Interessos Interessos valor Del valor D'interessos 
meritats (5) cancel·lats (6) raonable excupó explícits 

(7) (8) (9) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 O~~ ____ O,OO 

Deute a 31 de desembre 

Valor excupó(ll)= Disminucions (10) Interessos Explícits 
(1)+(3)+(7)+(8)-

(12)=(2)+(5)+(9)-(6) 
(10) 

-17.318,18 16.454,67 0,00 

-53.443,40 64.651,51 0,00 

-70.761,58 81.106,18 0,00 
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Al tancament de I'exercici els saldos pendents de pagament corresponen a les operacions habituals de 
l'Agencia: 

Creditors per operacions de gestió 125.786)20 

Per obligacions rec!Jnegudes 85.067,07 

Creditors per despeses meritades 40.719,13 

Administracions públiques 40.481,32 . 
Hisenda Pública 29.943,24 

Organismes de la Seguretat Social 10.538,08 

Creditors i altres comptes a pagar a curt termini 166.267,52 

li.2, L' Agencia no té línies de credit contractades a 31 de desembre. 

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

a) L' ALEB no té deutes en moneda diferent de I'euro i, per tant, no té riscos d'aquest tipus. 

b) L' ALEB no té riscos de tipus d'interes o altres garanties concedides 

11.4. L'ALEB no té avals o altres garanties concedides. 

11.5. Altra informació. 

Morositat 

En relació al que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol de mesures de lIuita contra la morositat en 
operacions comercials, i pel que fa a les obligacions deis contractes formalitzats a data 31 de desembre 
de 2016: 

2016 
, Dies 

Període mig de pagament a prove'idors 14,75 

Rati de les operacions pagades -15,25 

Rati de les operacions pendents de pagament -26,72 
Import (euros) 

Total pagaments realitzats 418.407,47 

Total pagaments pendents 102.964,05 

12. COBERTURES COMPTABlES 

L'Entitat.no ha realitzat cap cobertura comptable. 
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13. ACTIUS CONSTRU"iTS O ADQUIRITS PER A ALTRES ENTITATS I ALTRES EXISTENCIES 

El detall deis saldos al tancament de I'exercici i el moviment es detallen a continuació : 

11. Actius constitu'lts o adquirits per altres 
I entitats 

I TOTALT 

14. MONEDA ESTRANGERA 

Saldo a 
31.12.2015 

0,00 I 
i 

0,00 I 

Entrades 

118.094,91 

118.094,91 

Sortides 

118.094,91 

118.094,91 I 

Saldo a 
31.12.2016 

0,00 

0,00 

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

15. TRANSFERENCIES, SUBVENCIONS I ALTRES INGRESSOS I DESPESES 

15.1. Ingressos 

15.1.1. Transferencies i subvencions rebudes 

El detall deis imports registrats en I'exercici en concepte de transferencies i subvencions rebudes es 
detallen a continuació: 

Concepte Import 

Aportació Ajuntament de Barcelona al pressupost 2016 1.086.724,68 

Aportació Area Metropolitana de Barcelona al pressupost 2016 30.351,00 

TOTAL 1.117.075,68 

Les transferencies i subvencions descrites compleixen els requisits de reconeixement valoració 

descrits a la nota 4.11. 

15.2. Despeses 

15.2.1. Transferencies i subvencions concedides 

No s'han concedit transferencies ni subvencions. 

15.2.2. Despeses de personal 

• Les des peses de personal de I'exercici es detallen a continuació : 

Sous i salaris ----------
Indemnitzacions - ---------

Sous salaris i assimilats 

Cotitzacions socials de I'ocupador 

Aportacions a sistemes complementaris de pensions - --
Altres despeses social.s 

Carregues socials 

DESPESES DE PERSONAL 

502.819,17 

502.819,17 

110.958,08 

595,28 

111.553,36 

614.372,53 

AG~NCIA D'ENERGIA 
DE BARCELONA 

SECRETARIA DELEGADA 

26 



El personal es regeix per les condicions establertes a l'Acord de Condicions de Treball Comunes deis 
Empleats de l'Ajuntament de Barcelona i l' Annex de Condicions de Treball Específiques del Personal 
Laboral, després de I'acord d'adhesió de 18 de juny de 2009. 

, 
• El nombre mitja de treballadors en I'exercici 2016 a 31 de desembre s'ha detallat a la nota 1.6 
d'aquesta memoria. 

15.2.3. Altres des peses de gestió ordinaria 

La totalitat de les altres despeses de gestió ordinaria corresponen a subministraments i serveis exteriors 
pels següents conceptes i imports: 

Concepte Saldo 
Arrendament edificis 3.775,20 
Manteniment mobiliari i equipament 5.802 ,86 
Manteniment equips i software procés d'informació 4.560,49 
Estudis 179.377,06 
Primes d'assegurances " 6.892,48 
Publicitat i propaganda 15.905,00 
Publicacions en diaris oficials 1.383,79 
Dietes del personal directiu 40,17 
Dietes del personal no directiu 1.130,10 
Locomoció del personal directiu 1.482,11 
Locomoció del personal no directiu 3.336,14 
Comunicacions telefoniques 9.737,23 
Comunicacionspostals 8,05 
Serveis de missatgeria 917,02 
Altres contractes de serveis locals 14.261.63 
Reunions, conferencies i cursos 206,50 
Material informatic no inventariable 34,70 
Material d'oficina ordinari no inventariable 1.243,00 
Organització i sistemes d'informació 60.100,70 
Altres despeses diverses 31.947,63 
Total Subministraments i serveis exteriors 342.141 ,86 

16. PROVISIONS I CONTINGENCIES 

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

Saldo a 1.01.2016 (-) Disminucions Saldo a 31.12.2016 

Epígraf 
Llarg Curt Traspas a Llarg Curt Pagaments curt termini termini termini termini termini 

Provisió paga 
, 

ext. Desembre 0,00 15.492,19 15.492,19 0,00 0,00 _~ 000 ! , 
2012 _l 

15.492 ,~ r .-2,00 I -- --
0,00 1 l TOTAL 0,00 --.9, o-º- D,ºº------ -
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Provisió paga extraordinaria desembre 2012 

Durant el 2016 l'Agencia ha realitzat la devolució de 15.492,19 euros corresponent al 49,73 % restant de 
la paga extraordinaria de desembre del exercici 2012 que va ser 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 . La Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat per I'any 2016 a 
la disposició addicional dotzena apartat ú.1 estableix que cada Administració Pública, en el seu ambit, 
podra aprovar I'abonament de quantitats en concepte de recuperació de la paga extraordinaria i de les 
pagues addicionals de complement específic o pagues addicionals equivalents. El Decret d' Alcaldia de 17 
de desembre de 2015 autoritza a les entitats adscrites a l' Ajuntament de Barcelona a abonar dins 
I'exercici 2016 la quantia restant de la paga extraordinaria de desémbre de I'exercici 2012. 

16.2. Passius que·tenen la consideració de contingents per a l'Entitat 

No hi ha passius contingents. 

16.3. Actius que tenen la consideració de contingents per a l'Entitat 

No hi ha actius contingents. 

17.INFORMACIÓSOBRE EL MEDI AMBIENT 

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

Exercici 2016 

179. Altres actuacions relacionades amb el medi ambient 1.088.339,27 

TOTAL 1.088.339,27 

17.2. En I'exercici 2016 no s'han produ·it beneficis fiscals per raons mediambientals que afectin els 
tributs pro pis. 

18. ACTIUS EN ESTAT DE VENDA 

L'entitat no té actius en estat de venda. 

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

No és d'aplicació. 

20. OPERACIONS PER ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS PER COMPTE D'ALTRES ENS PÚBLlCS 
L'entitat no té operacions per administració de recursos per compte d'altres ens públics. 

AGENCIA D'ENERGIA 
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21, OPERACIONS NO PRESSUPOSTARIES DE TRESORERIA 

A eontinuació s'informa sobre les operacions no pressupostaries de tresoreria que eomprenen 

aquelles operaeions realitzades durant I'exercici que han donat lIoe al naixement o extinció de: 

• Deutors i ereditors que, d'aeord amb la normativa vigent per a l'Entitat, no s'hagin 

d'imputar al seu pressupost, ni en el moment del seu naixement ni en el del seu 

venciment. 

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

per operaeions pressupostaries eom no pressupostaries. 

21.1. Estat de deutors no pressupostaris. 

Coneepte Carrees Abonaments Deutors pendents Saldo a 1 Modifieaeions Compte de gener saldo inicial realitzats en Total deutors realitzats en de eobrament a 
Codi Deseripeió I'exereiei I'exereiei 31 de desembre 

Bestreta paga I 

544 1,5440000000 extra 2012 0,00 0,00 8.240,28 1 8.240,28 8.240,28 0,00 

544 5440000002 Bestretes pagues 0,00 0,00 8.240,28 8.240,28 8.240,28 0,00 al personal , 
Total eompte 544 16.480,56 16.480,56 16.480,56 0,00 

558 5581000000 Prov fons 0,00 0,00 7.385,16 7.385,16 7.385,16 0,00 bestretes 

558 5585000000 Lliuraments rep 0,00 0,00 7.385,16 7.385,16 7.385,16 0,00 bestretes 
Total eompte 558 14.770,32 14.770,32 14.770,32 0,00 

Total 0,00 0,00 31.250,88 31.250,88 31.250,88 0.00 

21.2. Estat de ereditors no pressupostaris. 

Coneepte 
Compte 

Saldo a 1 de Modifieaeions Abonaments 
saldo inicial realitzats en 

Total 
ereditors 

Carrees Creditors pendents de 
realitzats en pagament a 31 de 

Codi Deseripeió gener I'exereiei I'exereiei desembre 

475 14751000000 Retencions IRPF 
personal -120.293,99 -150.584,15 121.382,21 -29.201,94 

I 
-30.290,16 0,00 

475 4751200000 Retencions prof 
15% 

475 1475128000_0 
Retencions prof 

21% 

-577,50 -622,50 I 622,50 0,00 

-741,30 -741 ,30 0,00 -741,30 
- --1- - ¡-- -

-45,00 0,00 

0,00 
-'-----'-- -

Total eompte 475 -121.612,79 -151.947,95 122.004,71 -29.943,24 

-119.270,54 -128.585,35 119.139,87 -9.445,48 7 7; 1-4760-00-00-0-0""¡S"--e-gu-re-t-a-t S-OCial f 9.314 81 
I ipersonal laboral ' 

476 I 4760000002 I Seg~reta~ social. -1.081 79 
:funclonans nou 1. ' 

!Seg. social execu-
476 I 4760000009 ,ció sentencia O,OO~ __ O,OO 

-13.111,13 -14.192,92 13.100,32 -1.092,60 

-7.114 ,j 4 ~ -7.114,14 7.11 4,14 1 _ _ jl,QOI 
-139.495,81 -149.892,41 139.354,33 ~ _ -10.538,0~8 

0,00 -33.772,85 17.318,18 -16.454,67 
I ' 

0,00 -33.772,85 f .318,181 -- - -16.45Ú7 j 

0,00 

-261.108,60 -335.613,21 . 1!Ja~,22 -56.935,99 
~--------------~------~--------~------~------~f 

't::~\ 
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21.3. Estat de partides pendents d'aplicació. 

a) Cobraments pendents d'aplicació 

Concepte 
Cobraments Total Cobraments Cobraments Cobraments 

Compte pendents Modificacions realitzats en cobraments aplicats en pendents 
Codi Descripció d'aplicació a 1 saldo inicial I'exercici pelidents I'exercici d'aplicació a 31 

de gener d'aplicació de desembre 

5541000000 U Ajuntament 
Barcelona 0,00 0,00 1.183.954,58 1.183.954,58 1.183.954,58 0,00 

Total compte 1.183.954,58 1.183.954,58 1.183.954,58 0,001 
Entitat J 

5541200000 
I Metropolitana j 0,00 0,00 30.351,00 ¡ 30.351,00 30.351,00

1 0,00 

Total compte 30.351,00 30.351,00 30.351,00 0,00 

5541300000 Estat ¡- 0,00 0,00 1.381,44 1.381,44 1.381,44 0,00 
Total compte 1.381,44 1.381,44 I 1.381,44 0,00 

Total 1.215.687,02 1.215.687,02 1.215.687,02 0,00 
------

b) Pagaments pendents d'aplicació 

L' Agencia no te pagaments pendents d'aplicació. 

22. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEOIMENTS O' AOJUOICACIÓ 

A continuació es detallen els imports agregats de les contractacions administratives realitzades en I'exercici . 
en funció del seu procediment d'adjudicació. 

Procediment obert Procediment restringit Procediment 

Tipus de contracte 
neaociat . Diéileg Adjudicació Total Multiplic. Multiplic. Unic Amb I Sense competiti ll directa 

Criteris Únic criteri Total Criteris 
'O'obres 229.120,76 229.120,76 

, 

'Oe subministraments 
'Oe serveis 434.874,00 434.874,00 f--
TOTAL 434.874,00 229.12076 663.994,76 

23. VALORS REBUTS EN OIPOSIT 

L' Agencia no ha rebut valors en diposit. 

criteri Total publ. publ. 

I - 1 

Total 

64.211,07 
4.500,00 

324.67265 
393.383,72 

/AGtNCIA O'ENERGIA 
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4.500'ij 
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24. INFORMACIÓ PRESSUPOSTARIA 

24.1. Exercici eorrent. 

1) Pressupost de despeses . 

a) Modificacions de eredlt 

Ap. CREDITS SUPLEMENT AMPLlAC TRANSFERE TRANSFERE INCORP. GENER. BAIXES AJUSTOS TOTAL DESCRIOPCIÓ PER pres EXTRAORD. SCRED. IONS NCIES (+) NCIES (-) ROMANENTS INGRESSOS ANUL. PRÓRROGA MODIF. 

1 Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 -65.370,00 0,00 77.966,95 0,00 0,00 12.596,95 

2 Serveis 0,00 0,00 0,00 65.370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.370,00 

6 Inversions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191 .000,00 0,00 0,00 191.000,00 

TOTALS 0,00 0,00 0,00 65.370,00 -65.370,00 0,00 268.966,95 0,00 0,00 268.966,95 

b) Romanentsde eredit 

ROMANENTS DE CREDIT 2016 NO INCORPORABLES INCORPORABLES TOTAL 

sense FA ambFA 

Saldos de crédit disponible (1) 174.908,46 0,00 0,00 174.908,46 

Saldos crédit - Autoritzacions - (2) 9.488,18 0,00 0,00 9.488,18 

Saldo crédit - Disposicions - (3) 35.204,49 0,00 0,00 35.204,49 

TOTALS 219.601,13 0,00 0,00 219.601,13 

e) Creditors per operacions pendents d'aplicar al Pressupost. 

No es registren operacions d'aquest tipus durant I'exercici 

2) Pressupost d'ingressos 

a) Proeés de gestió 

a.1) Drets anul-lats 

No hi ha drets anul·lats. 

a.2) Drets eancel·lats 

No hi ha drets eaneel-lats. 
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a.3) RECAPTACIÓ NETA 

APLlCACIÓ RECAPTACIÓ 
PRESSUPOSTÁRIA DESCRIPCIÓ TOTAL 

3 Taxes i altres ingressos 7,64 

4 Transferencies corrents 1.116.830,40 

5 Ingressos patrimonials 1.301,41 

6 Alienació inversions reals 26.768,83 

7 Transferencies de capital O 

TOTAL 1.144.908,28 

b) Devolucions d'ingressos 

No hi ha devolucions d'ingressos. 

c) Compromisos d'ingrés 

No s'han comptabilitzat compromisos d'ingrés 

24.2. Exercicis tancats. 

1) Pressupost de despeses. Obligacions de pressupostos tancats. 

Ap. Descripci credit autoritzat disposat obligat pago 
Pres Ó inicial efectuat 

2 Desp. 100.290,25 100.290,25 100.290,25 100.290,25 100.290,25 
bens 
corrents i 
serveis 

6 Inversions 18.268,40 18.268,40 18.268,40 18.268,40 18.268,40 
reals 

TOTAL 118.558,65 118.558,65 118.558,65 118.558,65 118.558,65 

2) Drets a cobrar de pressupostos tancats 

a) Drets pendents de cobrament totals 

Drets 
Aplicació pendents de Modificacions Drets 

pressupostaria Descripció cobrament a 1 saldo inicial anuHats 
degener 

Alienació 
6 inversions 70.706,35 

reals 

¡ I I 

.1-t~ -- - - - --- - -
Total _J 70.706,35 

- - - --1. _ -----

DEVOLUCIONS RECAPTACIÓ 

I 

I 
I 
J 
I 

D'INGRES NETA 

0,00 7,64 

0,00 1.116.830,40 

0,00 1.301,41 

0,00 26.768,83 

0,00 O 

0,00 1.144.908,28 

modif. credit d-o oblig. credit 
credit definitiu pende dispo 

nt pag nible 
0,00 100.290,25 0,00 0,00 0,00 

0,00 18.268,40 0,00 0,00 0,00 

0,00 118.558,65 , 0,00 0,00 0,00 

Drets Drets pendents 
canceHat Recaptació de cobrament a 

s 31 de desembre 

70.706,35 

70.706,35 --
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a) Drets anul·lats 

No hi ha drets anuHats. 

b) Drets cancel·lats 

No hi ha drets cancel·lats. 

3) Variació de resultats pressupostaris d'exercicis anteriors. 

No hi ha hagut variacions de les obligacions i drets a cobrar de pr~ssupostos tancats que hagin 
comportat alteracions en els imports calculats com a resultats d'exercicis tancats. 

24.3. Exercicis posteriors. 

1) Compromisos de despesa amb dmec a pressupostos d'exercicis posteriors. 

COMPROMISOS DE DESPESA ADQUIRITS A CÁRREC DEL PRESSUPOST DE l ·EXERCICI 
APUCACIO 

PRESSUPOSTARIA DESCRIPCIÓ 
2017 2018 2019 2020 

ANYS 
SUCCESSIUS 

22706 Desp. de bens corrents i serveis 88.636,40 99.558,8C 116.063,20 132.267,60 

65001 Inversions reals 241.627,32 

TOTAL 330.263,72 99.558,80 116.063,20 132.267,60 

2) Compromisos d'ingrés amb carrec a pressupostos d'exercicis posterior. 

No hi ha compromisos d'ingrés. 

24.4. Execució de projectes de despesa. 

En les següents taules es presenta informació individualitzada deis projectes de despesa que es 
trobaven en execució 1'1 de .gener o que s'han iniciat en el decurs de I'exercici. En la columna 
"Finan¡;:ament afectat" s'indica si el projecte compta amb recursos afectats per al seu finan¡;:ament 

1. RESUM D'EXECUCIÓ 

RESUM D'EXECUCIÓ 

Codl Any Despesa Despesa 
Obligacions reconegudes Despesa 

Finan~ament Denominació Duració I En I'exercici I pendent de projecte d'inici prevista compromesa A 1 de Total afectat 
gener realitzar 

P.11.607 4 ! :~~tosuficiéncia I I 
201 6 118.094,91 118.094,91 118.094,91 : ¡ 'energética I 

-1 118:00.,,91 ~ 118.094,91 t 1- -
I --

11 ~094 ,911-;-
-

Total _1 -- -- ---
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2. ANUALlTATS PENDENTS 

A 31 de desembre de 2016 no hi ha anualitats pendents d'executar d'aquests projectes. 

24.5. Despeses amb finan~ament afectat. 

No hi ha despeses amb finan~ament afectat. 

24.6. Romanent de tresoreria. 

(+) d'operacions no pressupostaries 

Components 

1. (+) Fons líquids 

2. (+) Drets pendents de cobrament 
(+) del Pressupost corrent 

(+) de Pressuposts tancats 

(+) d'operacions no pressupostaries 

3. (-) Obligacions pendents de pagament 
(+) del Pressupost corrent 

(+) de Pressuposts tancats 
(+) d'operacions no pressupostaries 

4. (+) Partides pendents d'aplicació 
(-) cobraments realitzats pendents 

d'aplicació definitiva 
(+) pagaments realitzats pendents 

d'aplicació definitiva 

l. Romanent de tresoreria total 
(1 +2-3+4) 
11. Saldos de cobrament dubtós 
111. Excés de finanr;:ament afectat 

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

2016 

1.168.744,64 

91.571,36 

91 .571,36 

0,00 

206.654,57 

149.718,58 

0,00 

56.935,99 

0,00 

0,00 

0,00 

1.053.661,43 

0,00 

0,00 

1.053.661,43 

2015 

1.027.877,97 

70.706,35 

70.706,35 

0,00 

193.063,26 

118.558,65 

0,00 

74.504,61 

0,00 

0,00 

0,00 

905.521,06 

0,00 

0,00 

905.521,06 
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25. INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIAlS I PRESSUPOSTARIS 

a) Indicadors financers i patrimonials 

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

Fons Iíquids 1.168.744,64 
- - --- = =472 
Passiu corrent 247.373,70 ' 

Fons líquids: efectiu i altres actius líquids equivalents. 

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

Fons líquids + Drets pendents de cobrament 1.168.744,64 + 91.571,36 
247.373,70 = 5,12 = 

Passiu cor rent 

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

Actiu corrent 1.266.154,25 
-----= =512 
Passiu corrent 247.373,70 ' 

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

Passiu corrent + Passiu no corrent 247.373,70 ---- --:------- = = 015 €/h 
Nombre d'habitants 1.608.746 ' 

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

Passiu corrent + Passiu no corrent 
Passiu corrent .+ Passiu no corrent + Patrimoni net 

247.373,70 
---- ----- == 019 
247.373,70 + 1.029.979,15 ' 

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

Passiu corrent 247.373,70 
- - ---- :: =0 
Passiu no corrent 0,00 

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

Passiu no corrent Passiu corrent 
Fluxos nets de gestió + Fluxos nets de gestjó 

247.373,70 
115.103,29 = 2,15 

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

8) PERíODE MITJÁ DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS: Reflecteix el nombr 
mitja I'entitat triga a pagar als seus creditors comercials derivats, en gener 
2 i 6 del pressupost. 
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Aquest indicador s'ha d'obtenir aplicant les regles establertes per calcular el "període mitja de 
pagament" als efectes del subministrament d'informació sobre el compliment deis terminis de 
pagament de les entitats locals. S'ha de calcular un únic indicador referit a tot I'exercici i al conjunt deis 
deutes inclosos en el seu calcul. 

¿(Nombre de dies període pagament x import pagament 
¿ Import pagament 

6.171.510,18 
418.407,47 = 14,8 

9) PERíODE MITJA DE COBRAMENT: Reflecteix el nombre de dies que per terme mitja I'entitat triga a 
cobrar els seus ingressos, és a dir, a recaptar els seus drets reconeguts derivats de I'execució deis 
capítols 1 a 3 i 5, exclosos d'aquest últim capítol els ingressos que derivin d'operacions financeres. 

El consorci no té ingressos amb període de venciment 

¿(Nombre de dies període cobrament x import cobrament . 
¿ Import cobrament 

= sense operaczons 

10) RATIOS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONOMIC PATRIMONIAL. 

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

ING. TRIB J.r!gressos tributaris i urbanístics 
TRANSFR Transferéncies i subvencions rebudes 
V. I PS Vendes i prestació de serveis . 

t--¡)," PERS Despeses de personal 
TRANSFC Transferéncies i subvencions concedides 
APROV Aprovisionaments 

'-

i. Estructura deis ingressos. 

INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINARIA (IGOR) 

ING. TRIB/IGOR TRANSFR/IGOR Vi PS/IGOR Resta IGOR/IGOR 

0% 100% 0% 0% 

ii. Estructura de les despeses. 

DESPESES DE GESTIÓ ORDINARIA (IGOR) 

D. PERS. / DGOR TRANSFC/DGOR APROV/DGOR Resta DGOR/DGOR 

64% 0% 0% 36% 

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

Despeses de gestió ordinaria 
lngressos de gestió ordinaria 

963.851,59 
1.117.075,68 = 0,86 
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2.lndicadors pressupostaris 

a) Del pressupost de despeses corrent: 

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

Obligacions reconegudes netes 
Credits definitius 

1.088.339,27 
----- =83% 
1.307.940,40 

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

Pagaments efectuats 
Obligacions reconegudes netes 

938.620,69 
1.088.339,27 = 86 % 

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

Obligacions reconegudes netes 1.088.339,27 
----------= =068€/h 

Nombre d'habitants 1.608.746' 

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

Obligacions reconegudes netes (Capítols 6 i 7) 118.084,91 
-------___ ------= = 007 €/h 

Nombre d'habitants ! 1.608.746' 

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

Obligacions reconegudes netes (Capítols 6 i 7) 

Total obligacions reconegudes netes 

b) Del pressupost d'ingressos corrent: 

118.084,91 
= ----- =11% 

1.088.339,27 

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

Drets reconeguts nets 
Previsions definitives 

1.236.479,64 
1.307.940,40 = 95 % 

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

Recaptació neta 
Drets reco~eguts nets 

1.144.908,28 
-----=93% 
,1.236.479,64 
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3) AUTONOMIA: mostra la proporció que representen els ingressos pressupostaris efectuats en 

I'exercici (excepte els derivats de subvencions i de passius financers) en relació amb la totalitat deis 

ingressos pressupostaris efectuats en I'exercici esmentat. 

Drets reconeguts nets (Capítols 1 a 3, 5, 6, 8 + transferencies rebudes) 

Total drets reconeguts nets 

1.236.479,64 
1.236.479,64 = 100 % 

4) AUTONOMIA FISCAL: reflecteix la proporció que representen els ingressos pressupostaris de naturalesa 

tributaria efectuats en I'exercici en relació amb la totalitat deis ingressos pressupostaris efectuats en 

I'exercici esmentat. 

Drets reconeguts nets (d'ingressosde naturalesa tributaria) 
--------------~~------------------------- =O% 

Total drets reconeguts nets 

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

Res ultat pressupostarj ajustat 148.140,37 - - .........;;.------,.:---- = = 009 €/h 
Nombre d'habitants 1.608.746 ' 

c) De pressupostos tancats: 

1) REALlTZACIÓ DE PAGAMENTS: posa ' de manifest la proporció de pagaments que s'han efectuat en 

I'exercici de les obligacions pendents de pagament de pressupostos ja tancats. 

Pagaments 

Saldo inicial d' obligacions( +modificacions i anulo lacions) 

118.558,65 
118.558,65 = 100 % 

2) REALlTZACIÓ DE COBRAMENTS: posa de manifest la proporció de cobraments que s'han efectuat en 

I'exercici relatius a drets pendents de cobrament de pressupostos ja tancats. 

Cobraments 70.706,35 

Saldo inicial drets( +modificacions i anul . lacions) 70.706,35 = 100 % 

26. INFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS 

Sense aplicació (prorroga en la seva aplicació fins els comptes anuals de 2017). 

27. INDICADORS DE GESTIÓ 

Sense aplicació (prorroga en la seva aplicació fins els comptes anuals de 2017). 
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28. FETS POSTERIORS AL TANCAMENT 

Des de la data de tancament de I'exercici fins a la de confecció d'aquests Comptes Anuals, no s'ha 
produ"it cap fet que afecti aquests Comptes Anuals i que per la seva importancia i significació s'hagi 
d'incloure en aquest apartat de la memoria. 

29. ALTRA INFORMACIÓ 

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

2. Són susceptibles d'inspecció fiscal tots els tributs a que es troba subjecte l' ALEB per a tots els 
exercicis que no hagi transcorregut el termini de prescripció previst a la normativa vigent. No s' espera 
que es meritin passius addicionals per l'Entitat com a conseqüencia d'una eventual inspecció. 

3. Estat d'operacions amb entitats del grup 

2016 
INGRESSOS 

Transferimcies Serveis 
Ajuntament de Barcelona 1.086.724,68 118.094,91 
Area Metropolitana de Barcelona 30.351,00 0,00 

TOTAL 1.117.075,68 118.094,91 

2016 
DESPESES 

TransferEmcies Serveis 
Ajuntament de Barcelona 3.585,11 0,00 

TOTAL 3.585,11 0,00 

2016 
PENDENT PENDENT 

COBRAMENT PAGAMENT 
Ajuntament de Barcelona 91.571,36 3.585,11 

EMPRESES DEL GRUP 91.571,36 3.585,11 
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4. El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de, Barcelona en data 5 de maig de 2016 va aprovar 
un suplement de credit per fer front al. pagament de les despeses de personal corresponents a 
I'execució de la sentencia 1001/2015 del Tribunal Superior de Justícia de Catal~nya, que obligava al 
pagament consolidat de 1'1% de la massa sa'larial del 2007 i 2008 al personal adscrit a les condicions de 
treball deis empleats públics de l' Ajuntament de Barcelona. En aquest acord s'auto~itzava als Presidents 
de-les Entitats Municipals a utilitzar com a fons de finan«;:ament pel pagament d'aquestes despeses el 
romanent de tresoreria disponible per a despeses generals de cada Entitat, sempre que hi hagués 
disponibilitat pressupostaria. 

L' Ajuntament de Barcelona ha lliurat al Consorci una transferencia corrent, per import de 77.966,95 
euros amb la que la Directora -Gerent ha aprovat una generaci9 de credit per a fer efectiva I'obligació. 

Els comptes anuals del Consorci han estat formulats el18 d'abril de 2017 . 

. 
La Directora-Gerent de l' ALE El President de l' ALEB 

Eloi Badi Casas 
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AGÉNCIA D'ENERGIA 
DE BARCELONA 

CONSORCI 

AGENCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA 

l· DECRET 

ANTECEDENTS 

Vista la liquidació, que s'acompanya, corresponent al Pressupost de 2016 del Consorci 
de l'Agencia Local d'Energia de Barcelona. 

D1SPOSICIONS APLICABLES 

- Els artieles 191 a 193 del RDL 212004, de 5 de mar9 pel qual s'aprova el Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
- Artieles 89 a 105 del Real Decret 50011990 de 20 d'abril. 
- Instrucció del Model Normal de comptabilitat Local, aprovada per Ordre 
HAP1178112013 de.20 de setembre. 
- Llei Orgimica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostaria i sostenibilitat 
financera 
- RD 146312007, de 2 denovembre, pel qual s'aprova el Reglament de 

desenvolupament de la Llei d'estabilitat pressupostaria, en la seva aplicació a les 
entitats locals. 
- Llei 4012015, d'l d'octubre, de Regim Jurídic del Sector Públic 

P ART DISPOSITIVA 

DISPOSO: 

1.- APROV AR la liquidació del Pressupost de 2016 del Consorci de l' Agencia Local 
d'Energia de Barcelona. 

2.- DONAR-NE compte a l' Assemblea General. 

2017 

La Presidencia ha adoptat la precedent 

proposta com a RESOLUCIÓ. 
RO CERTIFICO 

Barcelona, 2 8 FEB. 2017 
LA SECRETARIA DELEGADA 
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1 DES PESES DE PERSONAL 0100 

2 DES PESES EN BENS CORRENTS _.-----~~~ 

0100 
~~~~--

3 DES PESES FINANCERES 0100 

4 TRANSFERENCIES CORRENTS 0100 
---~~~ - --- ----

6 INVERSIONS REALS 0100 

7 0100 

*TOTAL GEN 

710.417,96 

12.596,95 

328.475,49 
65.370,00 

10 , 00 

0 , 00 

20,00 
0,00 

40,00 

191. 000,00 

10,00 
0,00 

1.038.973,45 
268.966,95 

72 3 . 014,91 
95 . 443,16 

393.845,49 
51.172,88 

10,00 

10,00 

20,00 
20,00 

191.040,00 

72 . 945,09 

10,~0 

10,00 

1.307.940,40 
219.601,13 

Cristina easu. GuiÜ 
'1irectora - Gerent 

627 . 571,75 627.571,75 
0,00 0,00 

387.365,28 377.877,10 
9.488,18 35.204,49 

0,00 0,00 
0,00 0,00 

0,00 0,00 
0,00 0,00 

118.094,91 118 . 094,91 

0,00 0,00 

0,00 0,00 
~ 

0,00 0,00 

1.133.031,94 1.123.543,76 
9.488,18 35.204,49 

62 7.571,75 627 . 571,75 
0,00 0,00 

342.672·,61 257.605,54 
85.067,07 72,39 

0,00 0 , 00 
0 , 00 0 , 00 

0,00 0,00 
0,00 0,00 

118.094,91 53.443,40 

64.651,51 0,00 

0,00 0,00 
0,00 0,00 

1.088.339,27 938.620,69 
149.718,58 72,39 

Eloi Badia Casas 
President ALEB 



3 TAXES 1 ALTRES INGRESSOS 0100 20,00 20,00 7 , 64 0 , 00 7,64 0,00 

0,00 0,00 7 , 64 7,64 12,36-

4 TRANSFERENCIES CORRENTS 910~ 1,.038 .-9.03 •. 45 _ Lfi6.ilio~~ó _ 1.:-ü7:6'is/?é _ :0,00' _ 1.'116'.8-30 .4.0 === 245,28 
__ ____ 77.~_62~5· - - ~~ - 1.1l7~S, !!:... - 1.1~6 • .!.~Jk!º == _ 205,28 

5 INGRESSOS PATRIMONIALS 0100 10,00 10,00 1. 301 , 41 0,00 1.301,41 0,00 
0,00 0 , 00 1.301,41 1.301,41 1.291,41 

6 VENDA D'INVERSIONS REALS 0100 !~C!:0. 1~1.0il.0,!l.9.. nJl .. ,0~4 ~,! _ • _ _ .1h ,!O,. ~16~'t ~~ 91.~2'Ei~0_!. 
_____ 19!1.. 000. O-O - _.- - --O.~OO - -1.18--: 0,9'(:91:. 2:6.1.D8~3 -- 12.9'1,5,09-

7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 0100 30,00 30,00 0 , 00 0,00 0 , 00 0,00 

0,00 0 , 00 0,00 0 , 00 30,00-

*TOTAL GEN 1.038.973,45 1.307.940,40 1.236.479,64 0,00 1.144.908,28 91.571,36 
268.966,95 0,00 1.236.479,64 1.144.908,28 71.460,76-

Eloi 
President ALEB 



IF r NC1X 
UlCAL""BNBRGIA---' I ~I~.SS!FlCAe'fÓ : E0F 

I 
I 

2 CAPITOL 11 DESPESES 
1 

6 CAPITbL VI DBSPBS~S 
1 

*TOTAL GEN 

BsTAT:J!! En:ClJCl:~ .DEri'"" PRBSSUPoS'l' ~ mc~; : 

0100 

01.00 

BX'BRCICI' PRBSSUJ? .'-: '2002. -... 20lS'"" 
·ñB:c~p:. eU:" ~lf1E: lt: 3:r."I2,.20:r6 

100.290,25 100,290,25 
0,00 100 . 290,25 

18.268,~0 18.2§8,40 
9 ,00 18.268.~4 !!. 

118.558,65 118.558,65 
0,00 118.558,65 

Cristina ~etts Guiu 
Oirectora - Gerent 

100.290,25 
0,00 

18.~§8., 4Q 

~ 

118.558,65 
0,00 

If.lta: O¡l. 02.2017 I 
FUI!: 1 
l1suarI :ANY2721 
ZBi'IOI)~~ Z:::::Ooi Di§ 

100.290,25 
0,00 

18.2U,,40' 
.O. ,!!.,O 

118.558,65 
0,00 

EloL-Badia Casas 
President ALEB 

100.290,,25 
0,00 

18.268,40 
0,00 

118.558,65 
0,00 

I 
I 



6 VENDA D'INVERSIONS REALS 0100 

*TOTAL GEN 

70.706,35 
0,00 

70.706,35 
0,00 

70.706,35 

70.706,35 

Cristina q:asteHs Guiu 
~-Gerent 

• 0 , 00 
0 , 00 

0,00 
0,00 

70.706,35 
0,00 

70.706,35 
0,00 

70.706,35 

70.706,35 

I 

70.706,35 
70.706,35 

70.706,35 
70.706,35 



AGENCIA LOCAL ENERGIA BAR 

CONCEPTES 

A.OPERACIONS CORRENTS 
B.ALTRES OPERACIONS NO FINANCERES. 

1.TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES 

2.ACTIUS FINANCERS 

3.PASSIUS FINANCERS 

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 

AJUSTOS 

ESTAT DE LIQUTDACIÓ DEL PRESSUPOST 

EXERCICI: 2016 MES: 12 

DRETS RE CON . NETS 

1.118 . 384,73 
118.094,91 

1. 236. 479,64 

0,00 

0,00 

1.236.479,64 

OBLIGACIONS NETES 

970.244,36 
118.094,91 

1.088.339,27 

0,00 

0,00 

1.088.339,27 

4.DESP.FINANCADES AME REMANENT TRESORERIA PER DESP.GRAL 

5.DESVIACIONS DE FINANCAMENT NEGATIVES DE L'EXERCICI 

6.DESVIACIONS DE FINANCAMENT POSITIVES DE L'EXERCICI 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 

, 

Cristina C8stells Guiu 
Directora - Gerent 

AJUSTOS 

0,00 

0,00 

0,00 

Eloi B 
Pré'si 

DATA: 06.02.2017 
FULL: 1 
ZEFI0020 

RESULTAT PRESSUP. 

148.140,37 

0,00 

148.140,37 

/) 

I 



Estat del Romanent de Tresoreria 

COMPONENTS 

L ! + 1 Fi5NS ~QP1Uá 

OBL""fQACIONS PENDEN~S OE PAGAMENTi 
(+) DEL ~RESSU~OSTCGRRENT 
(+) DE PRESSUPOSTOS TANCATS 

t O' OPERACIONS NO PRESSUPQSTAR o 

~ . (+} TIO S PENOENTS: ~AP A J 
( -) COBR o REALIT o PENO o APL o OEFIlU,T. 
(+lPAG . REALI'l' o i?ENO'.,APL . DEFINITIV 

te ::J!.O~mttNT rr~~OREn~ 'rOT1\:r; tn<2-'j~ J 
~Ij . SJ:U:OO COB~T OOBTOS 

'EXCES EINAN_ AMENT A.FECTAT 

[v. ROt'mNENT TRES-:-nESl'~Er.G:E~:~~ ¡ 

. - " , 
" [ - ... )-_.: .... :' 

1.168.744,64 

91.571,36 
91.571,36 

0,00 
0,00 

206.654,57-
149.718,58-

0,00 
56.935,99-

0, 00 
0,00 
0,00 

1.053.661,43 

0,00 
0,00 

1.053.661,43 

Cristina ;CasteUs Guiu 
'1irectora - Gerent 

Dades actuals 06.02.2017 12:38:51 

2m! 
1.027.877,97 

70.706,35 
70 . 706,35 

0,00 
0',00 

193.063,26-
118.558,65-

0,00, 
74.504,61-

0, 00 
0,00 
0,00 

905.5 21,06 

0,00 
0,00 

905.521,06 

Eloi 



ALlt:.NLIA O' E.Nt::fOGIJI. 
01:: BAIKI:.lO""A 

CONSORCI DE L' AGENCIA LOCAL D' ENERGIA DE BARCELONA 

ESTAT DE SITUACIÓ ACUMULAT D'EXISTENCIES A CAIXA A DATA 31-12-2016 

DATA: 03/02/2017 

SALDO INICIALI CARRECS I ABONAMENTS I SALDO FINAL 

5.7 TRESORERIA 

5.7.0 CAIXA OPERATIVA 

5.7.1 BANCS 1 INSTITUCIONS DE CRÉDIT. COMPTES OPERATIUS 
C/c núm. 2100 0644 51 0200159534 

5.7.5 BANCS 1 INSTITUCIONS DE CRÉDIT. COMPTES RESTRINGITS DE DESPESES 
5.7.5.1 COMPTES RESTRINGITS DE PAGAMENTS A JUSTIFICAR 

C/c restringit de bestretes de caixa fixa núm. 2100 0644 510200159986 

5.5.6 MOVIMENTS INTERNS DE TRESORERIA 

5.5.7 FORMALITZACIÓ 1 COMPENSACIÓ ' 

Joaqulm Yepes I MIr 
Interventor Defegat 

1.027 .877 ,97 

1.018.877,97 1.074.820,35 
1.018.~77,97 1.074.820,35 

9.000,00 7.385,16 

9.000,00 7.385,16 

7.385,16 

.... ristina casteUs Guiu 
'')._~ _ ,..--t 
I~.;.una ~.,.n 

1.215.687,02 
1.215.687,02 

7.385,16 

7.385,16 

7.385,16 

1.168.744,64 

1.159.744,64 
1.159.744,64 

9.000,00 

9.000,00 

PRESIDENT 

EloY Badia Casas 
resident ALEB 



-.,....--

ROMANENTS DE CREOIT 2015 

Saldos de credit disponible (1) 

Saldos credit - Autoritzacions - (2) 

Saldo credit - Disposicions - (3) 

TOTALS 

Barcelona, a febrer de 2017 

CONSORCI DE L' AGENCIA LOCAL D' ENERGIA DE BARCELONA 

NOINCORP0RABLES INCORPORABLES TOTAL 
sense FA ambFA 

174.908,46 174.908,46 

9.488,18 9.488,18 

35.204,49 35.204,49 

219.601,13 0,00 0,00 
219.601 ,13 

Oriol Asensi Ribas Cristina CASrrELLS GUIU 



* 2 DES PESES EN BENS CORRENTS 
88.636,40 

* 6 INVERSIONS REALS 
241.627,32 

** TOTAL S 
330.263,72 

~:.a-:,. t:O ;~ o 

99.558,80 

0,00 

99 . 558,80 

116.063,20 

0,00 

116.063,20 

Oriol Asensi Ribas 
Administrador 

132.567,60 

0,00 

132.567,60 

Cristina CásteUa Guiu 
Directora - Getent 

0,00 

0,00 

0,00 



1 DES PESES DE, PERSONAL 
1 

2: D~S'p~SES EN ~'ENS !t<tRR~_S 

6 INVERSIONS REALS 
1 

*TOTAL GEN 

0100 0 , 00 

0,00 

0100 0, 9.0 

O!.ÓO 

0100 0.00 
0,00 

0 ,00 

0 .00 

0,00 
0,00 

0,00 

O.Oº 

0,00 

0,00 

0,00 
0,00 

Oriol Asensi Ribas 
Administrador 

0,00 0,00 77.966,95 12 . 596,95 
65.370,00 0,00 0,00 

¡;5.3!]O,~ O,O{ !l., 9J!. 65.370,00 
O ~¡,-O 0,0('- 0,00 

0,00 0,00 191.000,00 191.000,00 

0,00 0,00 0,00 

65.370,00 0 ,00 268.966.95 268.966,95 

65.370,00 0 .00 0,00 

Ga$teUs Guiu 



AGENCIA LOCAL ENERGIA BAR 
COMPTABILITAT 

BALAN<; D E TER C E R S 
--- --- -------- - - - - - -- - -------------
------Divisi6~-PRESS~-DESPESA------

FINS A: 31.12.2016 
A DATA: 09.02.2017 
DIVISIÓ: 

1000018 P0801900B 
293000022 A08762445 
293000037 B60331717 
293000043 B61366647 
293000051 B64454143 
293000055 B65708976 
293000063 F65161226 
293000077 B63967640 
293000085 A08450892 
293000094 B64887680 
293000111 B65281107 
29300011"3 B59150854 
293000117 B63976567 
293000118 F65022683 
293000119 B62313283 
293000121 46671660Z 
293000122 46700982B 
293000126 A82615972 
293000127 A28011864 
293000128 46343087L 

* 

AJUNTAMENT BARCELONA ----- 0.00 0.00 
CONSDECOR SA j~-- 111,51- 1.302,27 
ELIOT-LAND S.L. 7.864.00- -- 15.864.00 -
URBEX EXPRES, S.L. 1.- 74,97- 931,97 
SIGE GESTION INFORMATICA -~~-~ -- 586.85- --- 3l.889.55 

--~ ~-

SULMAG 40 S.L. 0,00 4.840,00 
ARKENOVA SCCL ---- ---- 0.00 -- - 3.872.00 
SUD ENERGIES RENOVABLES SL 

--- , I --
166,65- -- 916,65 

ELECTRICA GUELL SA ._-- ---- 726.00- ---- l.452.00 - --
CABRERA OLIVER SLP I L ___ 0,00 0,00 
PRAT RUBI & ADBOCATS SLP -- --- - 0.00 ~- 0.00 --
BETTER CONSULTANTS SRL ~ 0,00 9.801,00 
ADDIENT EMPRESA CERTIFICADORA SLU 

l _____ C_L 

0.00 --~ 

0.00 
ECOINSTITUT SCCL . [~:~--- 0,00 

-...-------
0,00 

WHADS-ACCENT SL 0.00 0.00 
PRAT NAVARRQ - - ----- --~ r---- 0,00 

-----~ 

0,00 
BARROSO OUINONES ---- 0.00 ----- 0.00 
Liguaserve Internacionalización - .-- 0,00 

------
0,00 

SEGURCAIXA ADESLAS SA DE SEGUROS Y ---
--- 0.00 

~. 

___ o 

--- 0.00 
Alba Aguilar Mena 0,00 0,00 

9.529,98- 70.869,44 

Oriol Asensi Ribas 
Administrador 

3.585.11 
1.243,00 --

-- 14.480.76 
917,02 --

-- 41.950.70 
50.063,75 ----

-- 13.927.10 
1.000,00 - -

--- 2.904.00 
3.420,67 ,-- l.520.37 -- 19.602,00 

-~ -- 16.032.50 
5.445,00 - - 12.777.60 -- 8.288,50 --

-- 4.658.50 
2.509,46 -

-- 6.369.00 
363,00 -

211. 058,04 

FULL: 1 
USUARI: ANY2 7 2 
ZEFI0008 DEF 

3.585.11 
52,24 - --- 6.480.76 
60,02 

-~. 10.648.00 -- 45.223,75 --
- 10.055.10 

250,00 
"-- -

--- 2.178.00 
3.420,67 

-- l.520.37 --
9.801,00 

----- ----..... 
16.032.50 

5.445,00 
-- 12.777.60 --- 8.288,50 ---- 4.658.50 --

2.509,46 .- - 6.369.00 ---
363,00 

149.718,58 



AGENCIA LOCAL ENERGIA BAR 
COMPTABILITAT 

1000018 P0801900B IAJUNTAMENT BARCELONA 

* 

BALAN<;: D E TER C E R S 
=================================== 

DIVISIÓ: PRESS. INGRÉS 

0,00 

0,00 

Oriol Asensi Ribas 
Administrador 

FINS A: 31.12.2016 
A DATA: 09.02.2017 
DIVISIÓ: 

9l.571,36 0,00 

91. 571, 36 0,00 

FULL: 1 
USUARI: ANY272 
ZEFI0008 DEF 

9l.571,36 

91. 571, 36 



Ajuntament .•. de Barcelona 

Agencia Local d 'Energia de Barcelona 

Informe de la liquida ció del pressupost 
de l'exercici 2016 

1. Normativa d'aplicaCÍó 
2. ModificaCÍons de pressupost 
3. Estat d'execuCÍó del Pressupost 
4. Resultat pressupostari 

INTERVENCIÓ 

5. Avaluació del compliment de I'objectiu d'estbilitat pressupostaria 
6. Romanent de tresoreria 
7. Romanents decredit 

1. ~ORMATIVA D'APLICACIÓ 

Es troba recollida en els següents textos legal s i reglamentaris: 

Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Regim Local, amb les modificaCÍons 
introduides per la Llei 27/2013 de 27 de desembre, de raCÍonalització i sostenibilitat de 
l' Administració Local. 

Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de mare; pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals (artieles 191 a 193). 

Reglament Pressupostari (RP), aprovat pel Reial Decret 500/90 de 20 d'abril (artieles 89 a 
105). 

Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, aprovada per Ordre HAP/1781/2013 de 
20 de setembre. 

Llei 40/2015 d'l d'octubre, de Regim Jurídic del Sector Público 

Llei Org~nica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera, amb 
les modificacions introduides per la Llei Organica 9/2013 de 20 de desembre, de control dei 
deute comercial en el sector público 

Reial Decret 1463/2007 de 2 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament 
de la Llei d'estabilitat pressupostaria, en la seva aplicació a les entitats locals. 

La liquidació haura de formar part integrant del Compte General que, d'acord amb I'artiele 10.2.d) 
deis estatuts, haura de ser aprovat per l' Assemblea General del Consorcio 

[nforme liquidació Energia 2016.docx 1 



Ajuntament .i. de Barcelona 

INTERVENCIÓ 

2. MODIFICACIONS DE PRESSUPOST 

Durant l' any 2016 el Consorci ha realitzat les següents modificacions del pressupost: 

01/01/2016 Pressupost inicial 1.038.973,45 

GC Generacions de Credit 268.966,95 
TFR- Transferencies de credit - baixa -65.370,00 
TFR+ Trans ferencies de credit - alta 65.370,00 

31/12/2016 Pressupost final 1.307.940,40 

Segons estableixen els articles 40.2 i 43.2 del RD 500/1990, la tramitació deIs expedients de 
transferencies de credit i generacions de credit hauran de regular se en les bases d'execució del 
pressupost. 

D'acord amb el que es regula a la base d'execució sisena del pressupost de l'Agencia, les 
generacions i les transferencies de credit han estat aprovades per la Directora-Gerent del Consorcio 

3. ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 

El grau de realització del Pressupost a 31 de desembre ha estat el següent: 

Ingressos 
Previsió inicial Previsió 

(1) deímitiva (2) 
%2/1 Drets nets (3) %3/2 

Recapt.t 
Uquid(4) 

%4/3 Pendent % 5/4 
cobrament (5) 

Operacions corrents 1.038.933,45 1.116.900,40 7,50% 1.118.384,73 100,13% 1.118.139,45 99,98% 245,28 0,02% 

3. Taxes i altres ingressos 20,00 20,00 7,64 38,20% 7,64 100,00% 

4. T ransf. corren t s 1.038.903,45 LlI6.870,40 7,50% 1.117.075,68 100,02% 1.I16.830,40 99,98% 245,28 0,02% 

5, Ingressos patrimonials 10,00 10,00 1.3 O 1,41 > 1.000,00% 1.301,41 100,00% 

Operacions de capital 

6. Alienació dinv . reals 
7. Transf. de c.pital 

TOT AL INGRESSOS 

Despeses 

40,00 
10,00 
30,00 

1.038.973,45 

191.040,00 >1.000,00% 

191.010,00 > 1.000,00% 
30,00 

1.307.940,40 25,89% 

Credits inicials Credits 
%2/1 

(1) deílllitius (2) 

118.094,91 
118.094,91 

1.236.479,64 

Obligacions 
reconegudes (3) 

Operacions corrents 1.038.923,45 1.116.890,40 7,50% 970.244,36 
1. Despeses de personal 710.417,96 723.014,91 1,77% 627.571,75 

2. Despeses béns i serveis 328.475,49 393.845,49 19,90% 342.672,61 
3. Despeses financeres 
4. Transf. corrents 
Operacions de capital 
6. Inversions reals 
7. T ransf. de capital 

TOT AL, DESPESES 

10,00 
20,00 

10,00 
20,00 

50,00 191.050,00 >1.000,00% 118.094,91 
40,00 191.040,00 >1 .000,00% 118.094,91 
10,00 10,00 

1.038.973,45 1.307.940,40 25,89% 1.088.339,27 

61,82% 26.768,83 22,67% 

61,83% 26.768,83 22,67% 

94,54% 1.144.908,28 92,59% 

%3/2 
Pagaments 
Iíquids (4) 

%4/3 

91.326,08 77,33% 

91.326,08 77,33% 

91.571,36 7,41% 

Pendent 
p.gament (5) 

%5/4 

86,87% 885.177,29 91,23% 85.067,07 8,77% 
86,80% 627.571,75 100,00% 
87,01% 257 .605,54 75,18% 85.067,07 24,82% 

61,81 % 53.443,40 45,25% 64.651,51 54,75% 

61,82% 53.443,40 45,25% 64.651,51 54,75% 

83,21% 938.620,69 86,24% 149.718,58 13,76% 

• El Pressupost inicial s'ha incrementat en prop del 26% degut a l'aportació extraordinaria de 
l' Ajuntament de Barcelona pe1s costos que es deriven de la sentencia TSJC 1001/2015 i a les 
inversions a realitzar per compte de l' Ajuntament de Barcelona, que no es doten en el 
pressupost inicial i no figuren en el pressupost fins que l' Ajuntament no efectua l' encalTec 
cOlTesponen i comptabilitza el compromís de despesa a favor del Consorcio 

Infonne liquidació Energia 20 16.docx 2 



Ajuntament .•. de Barcelona 

INTERVENCIÓ 

• El grau de realització de les operacions corrents és molt elevat. Així s'han reconegut drets per 
sobre de les previsions definitives i s'han reconegut obligacions per prop del 87 % deIs credits 
definitius. 

• En relació al pressupost d'ingressos s'han liquidat drets per un 94,5 % de la previsió definitiva, 
deis quals s'ha cobrat el 92,6 %. 

• Pel que fa al pressupost de despeses s'han reconegut obligacions per un 83,2 % del credits 
definitius, de les quals s'ha pagat el 86,2 %. 

3.1 ESTAT D'INGRESSOS 

L'Estat d'ingressos de la liquidació del pressupost de l'Agencia a 31 de desembre de 2016, és el 
següent: 

2016 2015 
Drets liquidats 

Import % ImI!ort % Difereucia % 

Operacions corrents 1.118.384,73 90,45% 1.061.680,40 47,77% 56.704,33 5,34% 

l. Impostos directes 

3. Taxes i altres ingressos 7,64 0,00% 1.890,44 0,09% -1.882,80 -99,60% 

4. Transf. corrents 1.117.075,68 90,34% 1.058.985,96 47,65% 58.089,72 5,49% 

5. Ingressos patrimonials 1.301,41 0,11% 804,00 0,04% 497 ,41 61,87% 

Operacions de capital 118.094,91 9,55% 1.160.743,63 52,23% -1.042.648,72 -89,83% 

6. Alienació d'inv. reals 118.094,91 9,55% 1.160.743 ,63 52.23% -1.042.648 ,72 -89.83% 

TOTAL INGRESSOS 1.236.479,64 100,00% 2.222.424,03 100,00% -985.944,39 -44,36% 

• Respecte I'any anterior, els ingressos han disminult en més del 44 % degut al descens de les 
inversions per compte de l' Ajuntament. 

• EIs ingressos del Consorci provenen de les transferencies corrents (90,34 %) i de les inversions 
per compte de l' Ajuntament (9,55 %). Les transferencies corrents són aportades per les entitats 
següents: 

Transferencies corrents 2016 2015 
Ingressos Import % Import 0/. Diferencia % 

Ajootament de Barcelona 1.086.724,68 97,28% 1.008.512,45 95,23% 78.212,23 107,76% 

Área Metropolitana de BeN 30.351,00 2,72% 30.351,00 2,87% 100,00% 

Unió Europea 20.122,51 1,90% -20.122,51 -100,00% 

Total 1.117.075,68 100,00% 1.058.985,96 100,00% 58.089,72 105,49% 

L'increment de les transferencies de l'Ajuntament prové de l'aportació extraordinaria per fer 
front a les despeses derivades de la sentencia del TSJC 100112015 que determinava el caracter 
consolidable de 1 'increment de l' 1 % de la massa salarial previst en les Lleis de Pressupostos 
Generals de l'Estat dels anys 2007 i 2008. 

Aquesta Intervenció no té coneixement del programa anual de les aportacions deIs ens 
consorciats (artiele 25 \letra a) deis estatuts de l' Agencia). 
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Ajuntament .•. de Barcelona 

INTERVENCIÓ 

3.2 ESTAT DE DESPESES 

2016 2015 
ObligacioDs reconegudes 

Import % Import 0/0 Diferencia 0/0 

OperacioDs corrents 970.244,36 89,15% 956.220,49 44,81% 14.023,87 1,47% 

1. Despeses de personal 627.571,75 57,66% 569.747,45 26,70% 57.824,30 10,15% 

2. Despeses béns i serveis 342.672,61 31,49% 386.473,04 18,11% . -43.800,43 -11,33% 

Operacions de capital 118.094,91 10,85% 1.177.732,03 55,19% -1.059.637,12 -89,97% 

6. In versions reals 118.094,91 10,85% 1.177.732,03 55,19% -1.059.637,12 -89,97% 

roTAL DEN PESES 1.088.339,27 100,00% 2.133.952,52 100,00% -1.045.613,25 -49,00% 

• Les despeses de capital (inversions per compte de l' Aj untament) representen prop del 11 %. 
Respecte a les depeses corrents, les més importants són les de personal (57,7 %) i les despeses 
en béns i servei~ (31,5 %). 

• En relació a I'any anterior, les despeses corrents s'incrementen en un 1,5 %, mentre que la les 
de capital disminueixen en prop del 90 %, el que suposa un decrement total del 49,0 %. 

• L'increment del capítol primer és degut al següent: 
• Increment de l' 1 % d' acord amb el que disposa l' artic1e 19.2 de la Llei 48/2015 de 29 

d'octubre de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2016. 
• Retom de part de la paga extraordinaria del mes de desembre de 2012. 
• Pagament de les despeses derivades de la sentencia del TSJC 100112015. 
• Increment de les retribucions de la Directora-Gerent aprovades per decret de Presidencia. 
• Venciment de períodes que donen dret a una major retribució per antiguitat. 

4. RESUL T AT PRESSUPOST ARI 

Aquest estat ens informa del superavit o deficit de financ,;ament, és a dir, la capacitat o necessitat de 
financ,;ament de ('ens generada per les operacions pressupostaries de l'exercici. 

~ULTATP~SUPOSTARI 2016 2015 % wriació 

+ Drets reconeguts nets 1.236.479,64 2.222.424,03 -44,36% 
- Obligacions reconegudes netes -1.088.339,27 -2.133.952,52 -49,00% 
Operacions no tinanceres (cap. 1 al 7) 148.140,37 88.471,51 67,44% 

+ Drets reconeguts nets 0,00 0,00 
- Obligacions reconegudes netes 0,00 0,00 
Operacions tinanceres (cap. 8 i 9) 0,00 0,00 

Resultat press,!postari de I'exercici 148.140,37 88.471 ,51 67,44% 

+ Desp. finanr;:ades amb rom líquid de tresoreria 0,00 0,00 

+ Desviacions de finanr;:ament negatives de l'exercici - 0,00 
- Desviacions de finanr;:ament positives de l'exercici - 20.122,51 

Total Ajustaments 0,00 -20.122,51 -100,00% 

~ULTATP~SUPOSTARIAJUSTAT 148.140.37 68.349,00 116,74% 
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Ajuntamen! '. ' de Barcelona 

INTERVENcró 

Les obligacions reconegudes han disminult per sobre deIs drets liquidats, el que ha suposat un 
increment del resultat pressupostari de més del 67 %. El resultat pressupostari ajustat és de 
148.140,37€. 

5. AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÁRIA 

L'article 16.2 del RD 1463/2007 de 2 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de 
desenvolupament de la Llei d'estabilitat pressuposUtria, en la seva aplicació a les entitats loca1s, 
estableix que: "la Intervención local elevará al Pleno un informe sobre el cumplimiento del objetivo 
de estabilidad de la propia entidad local y de sus organismos y entidades dependientes. El informe 
se emitirá con carácter independiente y se incorporará a los previstos en los artículos 168.4, 177.2 Y 
191.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, referidos 
respectivamente, a la aprobación del presupuesto general, a sus modificaciones y a su liquidación". 

Objectiu d estabilitat pressupostaria 

L'article 3 de la Llei Organica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostaria i sostenibilitat 
financera, estableix que: "1. La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás 
actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito 
de aplicación de esta Ley se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la 
normativa europea. 
2. Se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación de 
equilibrio o de superávit estructural". 

La instrumentació del principi d'estabilitat pressupostana es realitza a l'article 11 de la mateixa 
norma, en el que es posa de manifest que ''para el cálculo del déficit estructural se aplicará la 
metodología utilizada por la Comisión Europea en el marco de la normativa de estabilidad 
presupuestaria" . 

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

Per determinar els ajustaments a realitzar sobre els imports pressupostaris, s'ha tin~t en compte el 
"Manual de cálculo del déficit en contabilidad nacional adaptado a las entidades locales", elaborat 
per la Intervenció General de l' Administració de 1 'Estat. 

Determinació de la capacitat de financ;:ament del Consorci: 

Drets reconeguts (Caps. 1 a 7) 
Obligacions reconegudes (Caps. 1 a 7) 

Diferencia 

1.236.479,64 
1.088.339,27 

148.140,37 

En el cas de l'Agencia Local d'Energia no cal efectuar cap ajustament, ja que la magnitud 
pressupostaria de l' Agencia coincideix amb els criteris SEC, i per tánt té una capacitat de 
financ;:ament de 148.l40,37 euros. 

Infonne Iiquidació Energia 20 16.docx 5 



Ajuntament ,,¡,, de Barcelona 

INTERVENCIÓ 

Pel que fa al compliment de la regla de despesa i dellímit de la despesa no financera previstos als 
artic\es 12 i 30 de la Llei Orgfmica 2/2012, d'estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera 
seran objecte d'analisi a l 'informe de la Intervenció General de l'Ajuntament de Barcelona rehltiu a 
l'aprovació de la Iiquidació del Pressupost general de la corporació, on es presentara en termes 
consolidats d'acord amb els criteris SECo 

6. ROMANENT DE TRESORERIA 

El romanent de tresoreria és un estat que informa sobre la liquidesa financera de I'entitat, amb una 
transcendencia financera ilegal. 

ROMANENT DE ~ORFRIA 2016 2015 Diferencia 

(+) Fons Iíquids 1.168.744,64 1.027.877,97 140.866,67 
(+) Drets pendents de cobrament 91.571,36 70.706,35 20.865,01 

(+) del Pressupost corrent 91.571,36 70.706,35 20.865,01 
(+) deis Pressupostos tancats 0,00 0,00 0,00 
(+) d'operacions no pressupostanes 0,00 0,00 0,00 

(-) Obligacions pendents de pagament 206.654,57 193.063,26 13.591,31 
(+) del Pressupost corrent 149.718,58 118.558,65 31.159,93 
(+) deis Pressupostos tancats 0,00 0,00 0,00 
(+) d'operacions no pressupostanes 56.935,99 74.504,61 -17.568,62 

(+) Partides pendents d'aplicació 0,00 0,00 0,00 
(-) cobr. realitzats pendents d'aplicació definitiva 0,00 0,00 0,00 

(+) pag. realitzats pendents d'aplicació definitiva 0,00 0,00 0.00 
(=) Romanent de Tresoreria Total 1.053.661,43 905.521,06 148.140,37 

(~) Saldos de dubtós cobrament 0,00 0,00 0,00 
( -) Excés de fman¡yament afectat 0,00 0,00 000 

(=) Romanent de Tresoreria per a despeses generals 1.053.661.43 905.521,06 148.140,37 

D'acord amb la Llei organica 2/2012 de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostaria i sostenibilitat 
financera, el destí del romanent de tresoreria vindra condicionat per l'impoJ:1: ~e la capacitat de 
finan¡,;ament del conj unt de les entitats que consoliden amb l' Ajuntament de Barcelona a efectes del 
compliment del principi d'estabilitat pressupostaria, per tant aquesta Intervenció considera que no 
es pot utilitzar el romanent de tresoreria per a despeses generals sense que previament s'hagi 
determinat la capacitat financera de tot el grup municipal i l'organ competent de l'Ajuntament de 
Barcelona autoritzi la seva aplicació. 

7. ROMANENTS DE CREDIT 

Els romanents de credit de l'exercici que es liquida són e1s saldos deis credits definitius no afectats 
al compliment d'obligacions reconegudes. 

Els composen: 

Infonne liquidació Energia 2016~docx 6 
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8s saldo de d¡~p_osicions 
8s saldos d'autoritzacions 
8s saldos de credit 

I TOTAL 

Infonne Iiquidació Energía 20 L6.docx 

35.204,49 
9.488,18 

174.908,46 
219.601 ,13 

INTERVENCIÓ 
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ACTA D’ARQUEIG DE TRESORERIA A 31/12/2016 
 

2016 

mailto:oasensi@bcn.cat


AGENCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA 

TRESORERIA 

PGC Concepte del compte Núm. compte Saldo Inicial Carrecs Abonaments Saldo final 
01.01.2016 31.12.2016 

571 BANCS IINSTITUCIONS DE CREDIT. COMPTES OPERATIUS. 

Generall de des peses i ingressos 2100064451 0200159534 1,018.877 ,97 1.074.820,35 1.215.687,02 1.159.744,64 

1.01.8.877 ,97 1.074.820,35 1.215.687,02 1.159.744,64 
5751 COMPTES RESTRINGITS DE PAG. A JUSTIFICAR. BESTRETES CAIXA FIXA. 

Habilitat Bestretes Caixa Fixa 21000644 51 0200159986 9.000,00 7.385,16 7.385,16 9.000,00 

9.000,00 7.385,16 7.385,16 9.000,00 
.!..J 

1.027.877,97 1.082.205,51 1 .223.072,18 1.168.744,64 

Barcelona, a mar~ de 2017 
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CERTIFICATS DE LES ENTITATS BANCÀRIES A 31/12/2016 
 

2016 
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¡J( CaixaBank 

OFICINA 05000 
CENTRE INSTITUCIONS BARCELONA 
AV. DIAGONAL, 530 P1 
08006 BARCELONA 
Tel. 933669800 
Fax 932403211 

31 de desembre de 2016 

AGENCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA 

TORRENT DE l'OllA, 218-220 
08012 BARCELONA 

L'apoderat de Caixabank, SA, 

CERTIFICA 

05000/00 

que I'entitat AGENCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA amb CIF número P0800115H, és titular del 
compte corrent a la vista amb identificador obert a I'oficina 0644, i 
acredita el dia 31.12.2016 un saldo de + 1.159.744,64 euros. 

Caixabank, SA emet aquesta certificació el dia 31.12.2016, perque així consti i tingui efectes que 
pertoqui, a petició de I'interessat. 

Per Caixabank, S. A. 

CaixaBank, S.A. Av. Diagonal, 621·08028 Barcelona· NIFA08663619 . Inscrita RM Barcelona, tom 42657, foli 33, secció B, full B-41.232, inscripció 109 
MOD.22.95936·23 170010 00001 204369 0112 10204369 00540935 



¡J( CaixaBank 

OFICINA 05000 
CENTRE INSTITUCIONS BARCELONA 
AV. DIAGONAL, 530 P1 
08006 BARCELONA 
Tel. 933669800 
Fax 932403211 

31 de desembre de 2016 

AGENCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA 

TORRENT DE l'OllA, 218-220 
08012 BARCELONA 

L'apoderat de Caixabank, SA, 

CERTIFICA 

05000/00 

que I'entitat AGENCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA amb CIF número P0800115H, és titular del 
compte corrent a la vista amb identificador IBAN obert a I'oficina 0644, i 
acredita el dia 31.12.2016 un saldo de + 9.000,00 euros. 

Caixabank, SA emet aquesta certificació el dia 31.12.2016, perque així consti i tingui efectes que 
pertoqui, a petició de I'interessat. 

Per Caixabank, S. A. 

CaixaBank, S.A. Av. Diagonal, 621·08028 Barcelona· NIFA08663619 . Inscrita RM Barcelona, tom 42657, foli 33, secció B, full B-41.232, inscripció 109 
MOD.22.95936·23 170010 00001 204350 0110 10204350 00539743 
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CONCILIACIÓ BANCÀRIA COMPTES A 31/12/2016 
 

2016 
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AGENCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA 

COMPTE SANCARI:  

SALDO COMPTABlE A 31 .12.2016 

PAGAMENTS DEL CONSORCI NO DESCOMPTATS PEL BANC (+) 
data descripció Import Explicació (data regularització) 

PAGAMENTS CARREGATS PEL BANC NO COMPTABILlTZATS PEL CONSORCI (-) 
data descripció Import Explicació (data regularització) 

COBRAMENTS ABONATS PEL BANC NO COMPTABILlTZATS PEL CONSORCI (+) 
data descripció Import Explicació (data regularització) 

COBRAMENTS COMPTALlTZATS PEL CONSORCI NO ABONATS PEL BANC ( -) 
data descripció Import Explicació (data regularització) 

. 

SALDO DEL COMPTE BANCARI A 31.12.2016 

Barcelona, 9 de gener de 2017 

El::-CAP D'AD NISTRACIÓ LA DIREC ORA- ENT 
/ 

01 Asensi Ribas 

AGENCIA D'E.NERGIA 
DE BARCELONA 

Import 

1.159.744,64 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1.159.744,64 



Cte.major 5710000001 DESPESES - 44 

Societat 029 AGENCIA LOCAL ENERGIA BAR 

Divisió 900 SERVEIS CENTRALS 

Exercici 2016 

Tots documents 'en moneda * MOn.visualització: EUR 

1.018.877,97 
191.543,63 191.543,63- 827.334,34 

42.277,58 42.277,58- 785.056,76 
70.723,55 32.774,43 37.949,12 823.005,88 

335.000,00 101,007,94 233.992,06 1. 056.997,94 
365.423,39 107.023,63 258.399,76 1. 315 . 397 , 70 

3,76 72.417,77 72.414,01- 1.242.983,69 
96.287,43 96.287,43- 1.146.696,26 
10.992,32 10.992,32- 1.135.703,94 
31.272,56 31.272,56- 1.104.431,38 

113,65 134.822,25 134.708,60- 969.722,78 
338.528,61 77.004,91 261.523,70 1. 231. 2·46 , 48 
105.894,06 177.395,90 71. 501, 84- 1.159.744,64 

1.159.744,64 
1.159.744,64 
1.159.744,64 
1.159.744,64 

1.215.687,02 1. 074.820,35 140.866,67 1.159.744,64 



Pagina 1 de 1 

~ ~~l~~R~n~ 
Fecha impresión: 30/01/2017 

IBAN: 

Saldo actual + 939.167,95 euros 

Cuenta: 

Movimientos desde: 05/01/2017 y hasta: 01/12/2016 
Importes expresados en euros 

Concepto Fecha Más datos Importe Saldo 

CONO. 01/01/2017 + 12,00 + 1.159.744,64 
MANTENIMIENTO 

MANTENIMIENTO 01/01/2017 - 12,00 + 1.159.732,64 

PAGO TRASPASOS 28/12/2016 0644-55-0000032-63 - 24.722,75 + 1.159.744,64 
000462 000003 

PAGO 28/12/2016 0644-55-0000032-63 - 57.313,21 + 1.184.467,39 
TRANSFERENCIAS 000462 000007 

COTITZ.SEG SOCo 28/12/2016 - 1.092,60 + 1.241.780,60 

COTITZ.SEG.SOC. 28/12/2016 - 9.445,48 + 1.242.873,20 

PAG NOMINAS 22/12/2016 0644-55-0000032-63 - 16.889,60 + 1.252.318,68 
000460 000003 

PAG NOMINAS 21/12/2016 0644-55-0000032-63 - 24.510,11 + 1.269.208,28 
000461 000005 

AJUNTAMENT DE BAR 20/12/2016 0000115487 + 77.966,95 + 1.293.718,39 

AHORRO A PLAZO 20/12/2016 CANCo 5000-03- 361-28 + 600.000,00 + 1.215.751,44 
N.I. 1 

INTERESES PLAZO 20/12/2016 + 1.166,80 +615.751 ,44 

PAGO TRASPASOS 16/12/2016 0644-55-0000032-63 - 8.780,80 + 614.584,64 
000459 000004 

PAGO 16/12/2016 0644-55-0000032-63 - 34.563,47 + 623.365,44 
TRANSFERENCIAS 000459 000008 

FIJ0932173987DIC 12/12/2016 Recibo de teléfono - 72,40 + 657.928,91 

https:/Ilocl.lacaixa.es/GPeticiones;WebLogicSession=y VY dYP2ZRCkkT JCpH5 YTZ... 3 O/O 1 /20 1 7 
,,:.., 



AGENCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA 

COMPTE SANCARI :  

SALDO COMPTABLE A 31 .12.201 6 

PAGAMENTS DEL CONSORCI NO DESCOMPTATS PEL BANC (+) 
data descripció Import Explicació (data regularització) 

-

PAGAMENTS CARREGATS PEL BANC NO COMPTABILlTZATS PEL CONSORCI (-) 
data descripció Import Explicació (data regularització) 

COBRAMENTS ABONATS PEL BANC NO COMPTABILITZA TS PEL CONSORCI (+) 
data descripció Import Explicació (data regularització) 

COBRAMENTS COMPTALITZATS PEL CONSORCI NO ABONATS PEL BANC (-) 
data descripció Import Explicació (data regularització) 

SALDO DEL COMPTE BANCARI A 31.12_20~ 6 

Barcelona, 9 de gener de 2017 ----- . I:::""CAP D'ADM NISTRACIO 

Oriol Asensi Ribas 

AGENCIA D'ENERGIA 
DE BARCELO N A 

Import 

9.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

9.000,00 



Cte.major 

Societat 

Divisió 

Exercici 

5751000000 

029 

900 

2016 

Tots documents en moneda * 

1.688,48 1.858,12 

1.116,30 1. 433, 70 
880,93 578,00 

1. 034, 61 
1.407,18 

650,00 
423,55 

?385,16 7.385,16 

Compte restringit be 

AGENCIA LOCAL ENERGIA BAR 

SERVEIS CENTRALS 

MOn.visualització: EUR 

9.000,00 
9.000,00 

169,64- 8.830,36 
8.830,36 
8.830,36 

317,40- 8.512,96 
302,93 8.815,89 

8.815,89 
8.815,89 

1. 034, 61- 7.781,28 
801,52 8.582,80 
650,00- 7.932,80 

1.067,20 9.000,00 
9.000,00 
9.000,00 
9.000,00 
9.000,00 
9.000,00 
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¡J( CaixaBank Fecha impresión: 30/01/2017 

IBAN: 

Saldo actual + 8.500,00 euros 

Cuenta: 

Movimientos desde: 01/01/2017 y hasta: 01/09/2016 

Importes expresados en euros 

Concepto Fecha Más datos Importe Saldo 

CONO. MANTENIMIENTO 01/01/2017 + 12,00 + 9.000,00 

MANTENIMIENTO 01/01/2017 - 12,00 + 8.988,00 

AGENCIA LOCAL ENE 28/12/2016 0000000202 + 1.490,75 + 9.000,00 

TANCAMENT 28/12/2016 + 140,40 + 7.509,25 

CARG.CHEQUE 615847 07/12/2016 - 263,95 + 7.368,85 

CARG.CHEQUE 615846 07/12/2016 - 300,00 + 7.632,80 

CARG.CHEQUE 615844 05/12/2Q16 - 350,00 + 7.932,80 

CARG.CHEQUE 615843 08/11/2016 - 300,00 + 8.282,80 

AGENCIA LOCAL ENE 07/10/2016 0000000189 + 2.208,70 + 8.582,80 

CARG.CHEQUE 615842 06/10/2016 - 258,00 + 6.374,10 

CONO. MANTENIMIENTO 01/10/2016 + 12,00 + 6.632,10 

MANTENIMIENTO 01/10/2016 - 12,00 + 6.620,10 

CARG.CHEQUE 615841 28/09/2016 - 500,00 + 6.632,10 

IMP.AEAT-MOD:791 20/09/2016 - 349,18 + 7.132,10 

https://loc l.lacaixa.es/GPeticiones; WebLogicSession=yVY dYP2ZRCkkTJCpH5YTZ... 30/01/2017 
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RESUM D’ACTIVITATS REALITZADES EN L’ANY 2016 
 

2016 
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 1 Memòria 2015 

Agència Local d’Energia de Barcelona 

President: Sr.  Eloi Badia 

Directora-Gerent: Sra. Cristina Castells i Guiu 

Constitució 

Es va constituir el 14 de maig de 2002. 

 

Objecte social 

- Fomentar l’estalvi d’energia. 

- Fomentar l’eficiència energètica. 

- Fomentar l’ús d’energies netes i renovables. 

- Impulsar la millora de la qualitat dels serveis energètics. 

INTRODUCCIÓ 

Durant l’any 2016, s’han dut a terme els projectes i actuacions previstes. L’Agència d’Energia de 

Barcelona (en endavant AEB), impulsa els projectes previstos en el Pla d’actuació municipal 

(PAM). Així mateix, ha continuat exercint de referent en matèria d’autosuficiència energètica per 

als diferents departaments d’Ecologia Urbana i per a la resta de l’Ajuntament de Barcelona.  

RESUM D’ACTIVITATS REALITZADES  

1) OBSERVATORI DE L’ENERGIA DE BARCELONA  

Balanç energètic de Barcelona 

L’any 2016, s’ha publicat el balanç d’energia 2013 i s’han anat recollint dades per l’elaboració del 

balanç d’energia 2014. El balanç avalua tant el consum d’energia final a Barcelona per vectors 

energètics com el consum d’energia i l’emissió de gasos d’efecte hivernacle (GEH) per sectors. Per 

l’any 2014 s’han demanat tant les dades del balanç municipal com de ciutat. 

Pel balanç 2014 s’ha previst territorialitzar les dades i donar la informació per districtes. 

Mapa del sector residencial i comercial de Barcelona  

Per tal de donar visibilitat a les dades del consum energètic del sector residencial treballades en el 

balanç d’energia de la ciutat i permetre una consulta més àgil d’aquesta informació, l’any 2013 es 

va desenvolupar una eina que permet creuar la informació sobre consums en funció de la tipologia 

d’edifici disponible amb la informació cadastral, per tal de geo-referenciar el consum energètic del 

sector residencial, permetent la seva agrupació territorial, bé per districte, barri, illa, etc. 



Agència Local d’Energia de Barcelona 

 2 Memòria 2016 

 

Aquesta aplicació bàsica de visualització de mapes per navegador, es poden consultar els següents 

mapes: 

• MAPA 1: Mapa de tipologies edificatòries de Barcelona del sector residencial 
• MAPA 2: Mapa de consum energètic residencial de totes les tipologies d’us residencial de 

Barcelona 
• MAPA 2a: Mapa de consum energètic residencial de les tipologies H1 i H2  

• MAPA 2b: Mapa de consum energètic residencial de les tipologies H3 i H4  

• MAPA 2c: Mapa de consum energètic residencial de les tipologies H5 i H6  

• MAPA 2d: Mapa de consum energètic residencial de les tipologies H7, H8 i H9 

Durant el 2016 s’ha actualitzat el mapa amb les dades del balanç 2013 actualitzades i continuat 

amb l’actualització del model. Així mateix, s’ha inclòs les dades del sector comercial i serveis. 

Auditories energètiques sectorial sector comercial i serveis 

El 2016 s’ha desenvolupat, conjuntament amb l’Institut Municipal de Paisatge Urbà, la Direcció de 

Comerç i Consum de Barcelona, Barcelona Activa i el Pla de Barris, un projecte per tal d’analitzar 

el petit comerç del barri de Trinitat Nova amb l’objectiu de definir quines subvencions serien 

susceptibles de donar-se al petit comerç per tal de millorar-ne l’accessibilitat, la imatge exterior i 

l’eficiència energètica. En total, s’han visitat 24 establiments en els que s’han detectat les 

actuacions a fer en aquests temes i s’ha quantificat l’import. Al 2017 està previst treballar el 

conveni per a poder dur a terme les actuacions de millora i poder, d’aquesta manera implantar-les i 

veure la seva possible incorporació com a subvenció. 

Mesura de govern de transició cap a la Sobirania energèticaDurant el primer semestre de 2016 s’ha 

desenvolupat la Mesura de Govern de Transició cap a la Sobirania energètica, que es va aprovar el 

passat 22 de juliol. 

Aquesta mesura estableix l’estratègia i els principals eixos d’actuació en matèria energètica: 

diagnosi i planificació, estalvi, eficiència energètica i gestió de la demanda, generació energètica 

renovable i local, abastament d’energia i capacitació i empoderament energètic. 

Així mateix, defineix el full de ruta 2016 – 2019 en matèria energètica, amb la plantejament de 

diferents actuacions a dur a terme a nivell municipal i a impulsar a nivell privat. 

 

Comercialitzadora pública d’energia elèctrica 

Durant el 2016 s’ha treballat en la definició del que ha de ser la comercialitzadora pública 

d’energia elèctrica i s’ha desenvolupat i aprovat inicialment l’expedient d’iniciativa econòmica que 

ha de permetre que es faci realitat, desenvolupant, per justificar l’expedient, el corresponent pla de 

negoci. 

L’activitat de comercialització d’energia elèctrica cal que es desenvolupi des d’una societat 

mercantil que, si es vol que subministri de manera preferent a l’Ajuntament de Barcelona, aquesta 

ha de ser, a més mitjà propi de l’Ajuntament. Per això, es treballa per a què TERSA, mitjà propi i 

societat mercantil, esdevingui la comercialitzadora municipal. 

Un cop aprovat definitivament l’expedient d’iniciativa econòmica, TERSA iniciarà els tràmits per 

donar-se d’alta com a comercialitzadora. 
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També s’ha analitzat la viabilitat i forma d’incloure la participació social en la comercialitzadora. 

 

Models de col·laboració públic – ciutadans per generació i comercialització d’energia elèctrica 

Derivat de la Mesura de govern de transició cap a la sobirania energètica, s’han analitzat quins són 

els models que es poden impulsar per tal d’incentivar la col·laboració públic – ciutadana en els 

diferents projectes inclosos en aquesta mesura de govern, així com els condicionants a tenir en 

compte per desenvolupar-los. Aquest primer anàlisi ha de permetre tenir els criteris i els 

condicionants detectats per tal d’impulsar les actuacions en les que es vol la implicació de tercers 

agents privats. 

Mapes de recursos energètics renovables 

L’any 2016 s’ha mantingut la publicació web de la  versió on-line dels mapes de recursos (solar 

tèrmic, fotovoltaic i minieòlic), integrant-los en la web d’autosuficiència energètica. La web 

d’autosuficiència energètica es va posar en marxa durant el primer trimestre de 2015 en el marc de 

la campanya d’autosuficiència energètica, conjuntament amb l’accés a una plataforma de 

visualització de consums energètics que permetrà al ciutadà saber quins és el seu consum elèctric i 

com millorar-lo. 

En el marc d’aquesta integració on-line, a banda de les dades de recurs, es van treballar el 

desenvolupament de ratis i informació per tal de fer que el ciutadà pugui tenir informació de quanta 

energia pot generar en el terrat del seu edifici i el cost orientatiu de dur a terme aquest tipus 

d’instal·lacions. 

Eina de visualització del consum elèctric a la llar – Plataforma de l’assessor energètic virtual 

Durant el 2016, s’ha mantingut en funcionament la Plataforma Assessor Energètica Virtual, una 

plataforma on-line que s’ha integrat a l’Ajuntament de Barcelona, com un servei més que s’ofereix 

al ciutadà per tal de donar l’oportunitat a la ciutadania de conèixer quin és el consum elèctric a la 

seva llar.  

A finals de 2016, hi havia donades d’alta de l’ordre de 500 usuaris a la plataforma. 

En el marc d’aquest projecte, a més, s’han fet diferents accions comunicatives i s’ha participat en 

activitats relacionades amb l’Assessor energètic i el programa d’educació ambiental, Carrega’t 

d’energia, com són els Vermuts energètics. 

 

Calculadora energètica 

Per tal que el ciutadà esdevingui un agent actiu en l’estalvi energètic, durant el 2016 s’ha 

desenvolupat el una calculadora que permeti estimar la potència i consum necessaris del sector 

domèstic. L’objectiu sobre el qual s’ha plantejat l’actuació és, mitjançat unes qüestions 

determinades,  poder guiar i donar resposta a les necessitats del sector domèstic i residencial per tal 

d’optimitzar el consum d’energia tot cobrint necessitats.  

Al 2016 s’ha desenvolupat l’esquema funcional, el flux de programació de la calculadora i una 

primera maqueta web, que es preveu implementar definitivament el 2017. 
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L’eina permet als usuaris residencials, mitjançant la selecció d’uns paràmetres, estimar quina 

potència contractada podrien adquirir en seu domicili en relació a les seves necessitats concretes, 

alhora que obtenir un valor estimat d’energia, com a referència de consum tipus. A més, també 

permet comparar els consums amb valors mitjos del consum residencial a nivell de ciutat per tal de 

valorar quina és la situació respecte el conjunt de veïns i veïnes de la ciutat de Barcelona i 

promoure així l’estalvi i l’eficiència energètica entre els usuaris. 

 

Instrucció tècnica per a la millora energètica de les actuacions municipals. 

Durant el 2016 s’ha redactat una proposta d’Instrucció tècnica municipal que determina els 

aspectes i qüestions que han de considerar-se, a nivell energètic, en el desenvolupament dels 

projectes tant d’edificació com d’urbanització i reurbanització espai públic que es desenvolupin 

tant des de l’Ajuntament com des de la resta d’organismes dependents. 

Aquesta instrucció determina, en funció del tipus d’actuació, els diferents criteris a tenir en compte 

des del punt de vista d’estalvi, eficiència energètica i generació renovable que s’han d’incoropar en 

els diferents projectes d’obra municipals. 

 

Suport en la definició dels Punts d’Asssessorament Energètic. 

S’ha col·laborat amb l’Institut Municipal de Serveis Socials i Drets Socials en la supervisió de la 

licitació del serveis de Punts d’Assessorament Energètic que es desplegarà durant el 2017 i fins al 

2019. 

En aquest sentit, s’ha ampliat l’abast dels punts d’assessorament energètic per a què donin resposta 

més enllà de la ciutadania vulnerable i esdevinguin punts d’assessorament energètic pel conjunt de 

la ciutadania qui, en funció de la seva situació, rebrà informació (ciutadania general), o bé 

assessorament específic si són vulnerables i intervenció si es detecta necessitat. 

Així mateix, s’ha supervisat la documentació, tríptics, etc. relativa a la campanya liderada des de 

Drets Socials sobre Drets Energètics. 

 

Compromís de Barcelona pel Clima 

Al mes de desembre de 2015, es va presentar a París, el Compromís de Barcelona pel Clima,  en el 

marc de la Convenció de Nacions Unides, l’anomenada COP21. El Compromís de Barcelona pel 

Clima és un document promogut per més de les 800 entitats ciutadanes vinculades a la xarxa 

Barcelona + Sostenible, signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022 i el propi 

Ajuntament de Barcelona. El Compromís de Barcelona pel Clima reafirma els compromisos 

municipals adquirits (Pacte d’Alcaldes, Alcaldes per l’Adaptació) i defineix el full de ruta 2015-

2017 de Barcelona, on amb el treball conjunt de ciutadania i Ajuntament es marquen prioritats i 

reptes a nivell ambiental a assolir entre tots. L’AEB va participar durant el darrer trimestre de 2015 

en l’impuls i la coordinació per a l’elaboració del document. Així mateix, també forma part del 

grup de coordinació que ha d’impulsar el seu desenvolupament. 
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Aquest any 2016 s’han desenvolupat els Grups de Treball intern i els grups de treball impulsats pel 

sector associatiu a l’empara de l’ajuntament. L’Agència ha actuat de co-coordinador i ha liderat 

alguns dels grups de treball com el d’equipaments municipals en els que els diversos referents 

municipals han acordat les futures línies d’actuació. 

Mesura de Govern de Rehabilitació Urbana 

Durant el desembre de 2015  es va donar suport al Consorci de l’Habitatge de Barcelona i l’Institut 

Municipal de Paisatge Urbà, en els aspectes energètics a incorporar en la Mesura de Govern de 

Rehabilitació Urbana de Barcelona. Un dels temes que deriven d’aquesta mesura de govern i de la 

Transició cap a la Sobirania Energètica és el desenvolupament d’ajuts i subvencions per a la 

millora energètica dels edificis residencials de la ciutat. En aquest sentit, s’ha col·laborat amb 

IMPU i el Consorci de l’Habitatge de Barcelona en els criteris energètics a incorporar a les 

subvencions. 

Així mateix, s’ha treballat amb el Consorci d’Habitatge en la definició dels criteris i mesures de 

millora energètica d’habitatges a Barcelona. 

2) IMPULS DE LES ENERGIES RENOVABLES: L’ENERGIA SOLAR   

Títol 8 sobre Energia Solar de l’Ordenança de Medi Ambient (OMA) 

• Elaboració de l’informe anual sobre l’aplicació del títol 8 de l’OMA. Elaboració d’informes (710) 

i indicadors i resposta a totes les consultes rebudes (3213 consultes per via correu electrònic i 60 

reunions presencials), tant de particulars o industrials, com de grups polítics sobre Energia Solar 

(Tèrmica i Fotovoltaica).  

• Manteniment correctiu del sistema de gestió telemàtica GIOS per donar compliment al títol 8 

sobre Energia Solar de l’OMA. 

• Elaboració d'una instrucció tècnica i procediments per a la validació del compliment de 

l'ordenança durant el tràmit de llicència d'obres, per al seu ús per a la realització d'informes previs 

externalitzats a una Entitat d'Inspecció i Control 

• Elaboració de 2 publicacions sobre l'anàlisi d'escenaris de qualificació energètica d'edificis a 

Barcelona en edificacions de nova planta d'ús residencial i terciari 

• Revisió ortogràfica, d'estil en català i traducció al castellà, dels documents tècnics de suport al 

compliment de l'Ordenança Solar per a la seva incorporació en el repositori documental BCNROC 

• Definició de l'estructura del contingut sobre energia al web corporatiu de l'Ajuntament, preparació 

dels continguts de l'antic portal de Medi Ambient per a la seva migració, i gestió del trasllat de 

dominis a través de Comunicació 

• Preparació d'un procediment de justificació de bombes de calor, per al compliment de l'Ordenança 

Solar, d'acord amb l'IDAE (Instituto de Diversificación y Ahorro de Energia) 
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Energia Solar Tèrmica 

• Seguiment del projecte de gestió per tercers amb TERSA de 2 instal·lacions solars tèrmiques 

• Assessorament tècnic al Patronat Municipal de l’Habitatge per a l’adequació, legalització i 

monitoratge de 75 instal·lacions solars tèrmiques 

• Assessorament tècnic al Institut Barcelona Esports per a l’adequació, legalització i monitoratge de 

7instal·lacions solars tèrmiques, 

• Estudi de diagnosi i anàlisi de mesures de rehabilitació d'instal·lacions solars tèrmiques amb 

menys de 100 m2 de superfície de captació, en edificis municipals 

Instal·lacions de fred solar: seguiment i monitoratge  

• Centre Esportiu Can Caralleu, seguiment del monitoratge i desenvolupament de la visualització 

de les dades en la plataforma de visualització de l’AEB. 

• Instal·lació al Laboratori Salut Pública edifici Peracamps: 

o avaluació del rendiment anual de la instal·lació i estudi d'idoneïtat d'emplaçaments per 

a la re-ubicació de la màquina d'absorció en un equipament amb calor residual i 

necessitats de fred 

o desmuntatge de la instal·lació de fred solar i trasllat de la màquina d'absorció al Centre 

Esportiu Municipal Piscines Picornell, per a la seva instal·lació aprofitant la calor 

residual del motor de cogeneració i les necessitats de climatització de la sala de fitness 

i vestuaris 

Energia solar fotovoltaica 

• Assessorament a departaments municipals o organismes públics en els processos de 

disseny, licitació, execució i legalització de noves instal·lacions fotovoltaiques (FV). 

• Seguiment de Convenis: 

•  conveni TERSA, l’Ajuntament de Barcelona i l’AEB, relatiu a la gestió i explotació 

d’instal·lacions d’energia fotovoltaiques municipals 

• conveni IMPU-AEB-Parcs i Jardins, relatiu a la rehabilitació d'una paret mitjanera d'un 

edifici d'habitatges privat, execució i explotació d'un jardí vertical i una central de 

generació fotovoltaica de 24 kWp al C/ Emèrita Augusta, 13 (Jardins Goday) 

• conveni IMPU-AEB-Parcs i Jardins, relatiu a la rehabilitació d'una paret mitjanera d'un 

edifici d'habitatges privat, execució i explotació d'un jardí vertical i una central de 

generació fotovoltaica de 6 kWp al C/ Marina, 117 - 119 (Pont de Marina) 

Instal·lacions d’energia solar fotovoltaica: connexió  

Suport a la tramitació de la legalització i traspàs a TERSA (segons conveni de cessió de la gestió 

d’instal·lacions fotovoltaiques municipals)  a 5 instal·lació solars fotovoltaiques en edificis 

municipals connectades a la xarxa interior de l’edifici (funcionament en mode d’autoconsum) i 

instal·lacions a l’espai públic: 

 

Denominació Tipus Any finalització 
Potència 

Instal·lada [kWp] 
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Denominació Tipus Any finalització 
Potència 

Instal·lada [kWp] 

64_ISFV CC Joan Oliver Centre Cívic 2016 6,00 

67_ISFV Espai Felip II Casal de barri 2016 2,76 

69_ISFV Pont de Sarajevo Espai públic 2016 4,00 

Francesc Layret Edifici 2016 8,82 

Plaça del Centre Espai públic 2016 12,48 

NOMBRE D’INSTAL·LACIONS EXECUTADES 5  55,24 

    
70_ISFV Can Fabra CEIP Can Fabra 2017 18,00 

65_ISFV Vila Urània Centre Cívic i Casal d'avis 2017 19,13 

66_ISFV Lleialtat Sanseca Centre Cívic 2017 3,92 

68_ISFV Biblioteca Les Corts (Comtes de Bell-lloc) Biblioteca 2017 28,80 

Avda. Josep Tarradellas Pèrgola 2017 30,00 

NOMBRE D’INSTAL·LACIONS EN EXECUCIÓ 5  99,85 
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Instal·lacions d’energia solar fotovoltaica: monitoratge 

Actualització del sistema de monitoratge i visualització de la producció de les instal·lacions 

fotovoltaiques dins la plataforma de monitoratge dels edificis. 

Instal·lacions d’energia solar fotovoltaica 

 

Projectes executius: 

• Adequació al RD 900/2015 del projecte executiu de la instal·lació fotovoltaica de 24,96 kWp 
sobre paret mitjanera al C/ Emerita Augusta, 13 (Jardins Josep Goday) per alimentar una 
potència de 7,7 kW d’enllumenat públic a través de bateries Instal·lació FV (Districte de les 
Corts) 

• Adequació al RD 900/2015 del projecte executiu d’una instal·lació fotovoltaica de 6 kWp sobre 
paret mitjanera al C/ Marina, 117-119 (Pont de Marina) per alimentar el consum elèctric del 
complex esportiu Fort Pienc 

• Adequació al RD 900/2015 del projecte executiu d'una instal·lació fotovoltaica de 11,25 kWp 
sobre 2 pèrgoles existents al parc de jocs infantils Joan Cortada (Districte d'Horta-Guinardó) 

Projecte executiu d'una instal·lació solar fotovoltaica híbrida amb dissipació per aigua del calor, 

per a la millora del rendiment fotovoltaic i la reducció del risc de punts calents, al Camp de 

Futbol del Turó de la PeiraObres: 

• Licitació de l'obra d'execució d'una central de generació fotovoltaica de 29,7 kWp sobre 
pèrgola existent al Parc de Serra i Martí, connectada en mode autoconsum al edifici municipal 
del Centre de Manteniment de Via Favència (Nou Barris) 

• Licitació de l'obra d'execució d'una central de generació fotovoltaica de 11,25 kWp amb 
bateries sobre 2 pèrgoles existents al parc de jocs infantils Joan Cortada (Districte d'Horta-
Guinardó), connectada a l'enllumenat públic 

• Reparació de la instal·lació solar fotovoltaica sobre la pèrgola del Parc de Rieres d'Horta, 
instal·lació de mòduls de policarbonat per a la seva protecció davant d'actes vandàlics, posta en 
marxa i monitoratge 
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3) IMPULS D'ALTRES FONTS D'ENERGIA RENOVABLES O GRATUÏTES 

Tal com es venia fent en anys anteriors, s’ha iniciat estudis per a avaluar la possible climatització 

de nous equipaments que promou l’Ajuntament amb altres tecnologies especialment allí on hi ha 

possibilitat tècnica, hi ha un recurs disponible i especialment, possibilitat tecnològica de reducció 

d’emissions contaminants locals: 

Tal és el cas de la biomassa o  les bombes de calor (geotèrmiques, aerotèrmiques o 

hidrotèrmiques). En aquests casos: 

• s’ha avaluat el monitoratge de Torrent dels maduixers per a fer-ne un seguiment més acurat 

(geotèrmia)  

• s’ha promogut implantar geotèrmia en diversos equipaments de nova creació com el centre 

de neteja Joan Miró 

• s'ha assesorat al Club Natació Barceloneta, en el seu projecte d'adequació d'instal·lacions 

tèrmiques a través de l'ús de la biomassa, per tal de donar compliment de la normativa 

energètica 

• s'ha monitoritzat la instal·lació de producció d'aigua calenta sanitària amb bomba de calor 

aerotèrmica, per a donar servei als vestidors del Camp de Futbol del Turó de la Peira 

4) REGULACIÓ DELS SERVEIS DH&C 

L’any 2016, els sistemes de producció de fred i calor de la xarxa DH&C continuen el seu 

creixement. Des de l’AEB es col·labora amb intensitat en donar suport a l’operador de la xarxa en 

la seva extensió i en la recerca de nous clients. A data d’avui, les dues xarxes sumen més de 29 km 

de xarxa de 4 tubs, un centenard’edificis connectats i un total de 87 MW de calor i 107 MW de fred 

connectats. 

 Xarxa de distribució de calor i fred de barri DISTRICLIMA 

En relació a la xarxa DH&C DISTRICLIMA (Xarxa Fòrum 22@), l’AEB continua treballant en 

l’establiment de tarifes màximes. L’AEB realitza un continu treball de suport a la Gerència en la 

regulació del servei. 

Aquest any 2016, l’AEB ha preparat la licitació, valoració d’ofertes i seguiment de projecte de la 

nova concessió d’obra pública de connexió de l’Hospital del Mar a la xarxa de 22@ que opera 

DISTRICLIMA. Aquest nou subministrament ha comportat l’estesa de 1,2 km més de xarxa i la 

connexió de 12MW de fred i 12MW de calor que s’aniran connectant de forma esgraonada en 

funció de l’execució de les  ampliacions previstes de l’Hospital. La nova concessió entrarà en 

servei a abril 2017 (l’obra finalitzarà al febrer 2017). 

En la mateixa línia es va treballar a principis del 2016 en el disseny de xarxa per a proveir de calor 

a METROFANG, la planta d’assecatge de fangs provinents de l’EDAR Besos. L’AEB va 

encarregar el Projecte executiu i va tramitar l’aprovació de projecte per part de tots els 

Responsables d’Espai Públic implicats en l’execució d’obra. Tota la documentació fou lliurada al 

Consorci del Besos per a ser tramitada per l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
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Xarxa de distribució de calor i fred de barri ECOENERGIES 

En relació a la xarxa DH&C ECOENERGIES (Xarxa La Marina - Zona Franca) l’AEB continua 

donant suport  en facilitar la connexió de MERCABARNA a la xarxa de fred industrial d’altes 

prestacions provinent del procés de regasificació del Port així com calor i fred per a climatització a 

la Ciutat de la justícia 

Com es venia fent l’any anterior l’AEB ha seguit participant en diverses reunions per a explicar el 

projecte a potencials usuaris de la xarxa: Consorci d’Educació de Barcelona que gestiona diversos 

centres educatius dins l’àmbit territorial d’actuació d’ECOENERGIES o Departament de Justícia 

per mirar de connectar la Ciutat de la Justícia que situat al municipi de L’Hospitalet de Llobregat. 

5) ACTUACIONS EN AUTOSUFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

Estímul a la contractació de la gestió energètica dels equipaments municipals (ESE). 

En aquest àmbit, l’AEB ha seguit col·laborant estretament en el desenvolupament del projecte 

SPEA. Projecte europeu liderat per la Gerència de Recursos que té per objectiu el d’introduir el 

model ESE en 10 biblioteques municipals. L’AEB és membre de la comissió de seguiment del 

contracte. 

Certificació energètica equipaments municipals. 

Aquest any 2016, s’han certificat una quinzena d’edificis municipals. L’AEB ha col·laborat amb la 

Casa d’Oficis en la formació d’alumnes per a executar, amb el suport d’un tutor expert, el certificat 

d’edificis. Amb les certificacions realitzades l’any anterior i les que han elaborat altres Ens 

municipals, es tanca l’any amb 75edificis certificats. 

Monitoratge energètic d’equipaments municipals. 

Aquest 2016, s’han desenvolupat les accions definides en el PEMEEM, tot donant compliment a la 

Mesura de Govern del 2009. En aquest sentit, s’ha invertit en el monitoratge de diversos edificis i 

equipaments municipals de manera que a desembre 2016, ja hi ha monitoritzats 52 edificis (65 

serveis municipals), 55 sistemes fotovoltaics, 106 solars tèrmiques i 7 sistemes singulars. El 

sistema de monitoratge està integrat dins la plataforma SentiloBCN desenvolupada per 

l’Ajuntament de Barcelona. S’ha treballat en noves versions del protocol tècnic d’actuació per a 

monitoritzar edificis de nova construcció i existents que ha redactat l’AEB i que han assumit 

operadors municipals com BIMSA, PMHB, etc. A aquest protocol s’hi han afegit protocols relatius 

a instal·lacions solars tèrmiques i solars fotovoltaica. 

Nombre instal·lacions 220 

Nombre de sensors  7.000 

Nombre de sensors  11.562 

Nombre de gràfiques(amb 2/3 series per gràfica) 650 

Nombre pantalles 450 

Històric de dades (format comprimit) <5 Gb 
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Com es ve fent anualment, s’ha tancat la recollida de consums energètics dels edificis municipals 

corresponent a l’any 2014 i 2015. Així mateix, sempre que s’ha pogut s’han revisat valors 

corresponent a anys anteriors per tal de dotar de major fiabilitat la base de dades que s’han anat 

consolidant. 

L’AEB, actuant com a Responsable d’Espai Públic municipal (en endavant, REP), ha informat 

30projectes d’edificis municipals i 18 projectes d’espai públic. 

Enllumenat autosuficient Barri de la Mercè 

L’AEB va impulsar l’any 2013, conjuntament amb el Departament d’Enllumenat, una instal·lació 

minieòlica fotovoltaica per donar subministrament a un tram de 10 balises col·locades com a 

senyalització en un tram de camí entre el Casal de Barri de la Mercè i la cruïlla de Finestrelles. 

Durant el 2014 s’ha procedit a l’ampliació de 10 a 30 balises la instal·lació, donant l’Agència 

d’Energia assessorament al Districte de Les Corts per a fer aquesta ampliació que també ha 

comptat amb l’ampliació i optimització del sistema de generació. 

Obra d’autosuficiència energètica Cementiri de Les Corts 

Durant el 2016, s’ha dut a terme la supervisió i l’assistència tècnica a les obres de millora de 

l’autosuficiència energètica del Cementiri de Les Corts, el primer equipament pràcticament 

autosuficient de la ciutat. 

L’obra va suposar la incorporació de mesures d’eficiència energètica com són la renovació de la 

instal·lació de climatització existent, incorporant màquines d'alta eficiència que permeten reduir en 

gran mesura la despesa energètica actual derivada de l'adequació de les condicions ambientals dels 

edificis de brigades i administració, la renovació dels sistemes d'il·luminació actuals per 

il·luminació LED, que permeten  reduir en una gran mesura el consum energètic degut a 

l'enllumenat. Així mateix, es contempla la incorporació de dues instal·lacions solars, una solar 

tèrmica per a la producció d'aigua calenta sanitària que permet cobrir gran part de la demanda 

energètica dels edificis de brigades i administració i una instal·lació fotovoltaica amb bateries 

assistida per la xarxa, que permet reduir, en una gran mesura, la importació d'energia elèctrica 

procedent de la xarxa. 

Està previst durant el 2017 continuar fent el seguiment del funcionament de la instal·lació, a partir 

de les dades obtingudes del sistema de monitoratge implementat. Aquesta instal·lació s’ha integrat 

en la plataforma de visualització de l’AEB. 

Obra d’autosuficiència energètica Biblioteca Joan Miró 

L’any 2016, s’ha fet el seguiment del funcionament i manteniment de la instal·lació 

d’autosuficiència energètica  de la biblioteca Joan Miró.. Crealitzada l’any 2015 i en la que es va 

actuar en la millora d’enllumenat i c limatització, substituint els sistemes existents. Així mateix, es 
van in stal·lar plaques f otovoltaiques ( 60kWp) q ue c omplementades am b u n si stema d e b ateries 
permetran qu e la b iblioteca funcioni d e m anera a utònoma, de sconnectada de  l a xa rxa dur ant 
aproximadament el 80% de l’any. 
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Obra d’autosuficiència energètica Parc del Guinardó – Entorn Escales Tenerife 

L’any 2016, es va finalitzar el Projecte de renovació de l’enllumenat per LED alimentat per una 

instal·lació híbrida minieòlica fotovoltaica als entorns de les Escales de Tenerife. La instal·lació 

permet alimentar mitjançant energies renovables l’enllumenat de les Escales de Tenerife i del 

l’aparcament adjacent. La instal·lació funcionarà de manera interconnectada amb la xarxa elèctrica, 

que donarà recolzament al sistema en cas que no es disposi de suficient energia a les bateries i al 

sistema de producció renovable instal·lat. Durant el 2016 s’ha fet el seguiment del funcionament de 

la instal·lació, així com la supervisió del manteniment. 

Obra d’autosuficiència energètica Jardins de Rodrigo Caro 

L’any 2015, es van executar les obres corresponents al Projecte per alimentar l’enllumenat dels 

Jardins de Rodrigo Caro mitjançant una instal·lació híbrida minieòlica fotovoltaica. La instal·lació 

compta amb una pèrgola fotovoltaica  i d’un sistema de generació minieòlica que alimenten unes 

bateries, que són les encarregades de subministrar electricitat a la xarxa d’enllumenat. La 

instal·lació funciona de manera interconnectada amb la xarxa elèctrica de companyia, que dóna 

recolzament al sistema en cas que no es disposi de suficient energia a les bateries i al sistema de 

producció renovable instal·lat. Durant el 2016 s’ha fet el seguiment del funcionament de la 

instal·lació, així com la supervisió del manteniment. 

Projecte urbanització Cobertura Vies de Sants 

S’ha finalitzat la instal·lació de les pèrgoles fotovoltaiques a la cobertura de les Vies de Sants, tot i 

que la instal·lació es preveu connectar i legalitzar durant el 2017. La instal·lació injectarà tota 

l’energia generada a la xarxa elèctrica. 

Projecte urbanització definitiva de Glòries: Canòpia 

S’ha supervisat la part corresponent a temes energètics del projecte d’urbanització definitiva de 

Glòries.  

S’ha supervisat la definició del projecte sobre les pèrgoles fotovoltaiques que s’incorporaran en la 

urbanització de Glòries. 

 

6) ACTUACIONS EN COORDINACIÓ DE SERVEIS 

Implantació Armari Unificat 

A finals de l’any 2013, l’Institut Municipal d’Informàtica (IMI) va desenvolupar la” i en l’àmbit 
d’aquest treballs. Aquesta proposta va ser presentada  

 

En data 9 de maig de 2014, en el Plenari del Consell Municipal com una de les mesures de govern el 
Pla Director de les TIC: Desplegament d’Infraestructures “Smart” a l’Espai Públic (PDTIC) que 
defineix, entre d’altres actuacions la d’Infraestructures TIC per als nous serveis en l’espai públic. En 
concret es proposà l’ús compartit d’armaris entre els equips de telecomunicacions i els d’enllumenat i 
mobilitat, integrant d’aquesta manera els dos subministraments en un únic armari, reduint tant el cost 
com l’impacte espaial i visual. L’AEB en suport a la Direcció d’Energia i qualitat Ambiental i l’IMI 
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ha col·laborat molt estretament en la definició del projecte que s’ha implantat aprofitant l’obra de re-
urbanització de Travessera de dalt que ha gestionat Barcelona Infraestructures Municipals, SA. 
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6) COORDINACIÓ I REPRESENTACIÓ 

Participació en consells i grups de treball interns de l’Ajuntament de Barcelona. 

L’Agència d’Energia de Barcelona va participar com a membre en: Consell de Medi Ambient i 

Sostenibilitat; Ponència Ambiental Municipal; Oficina Verda i Ajuntament + Sostenible; Taula de 

la Qualitat de l’Aire de Barcelona; Pacte per la Mobilitat de Barcelona; Energia i Canvi Climàtic de 

la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat (Diputació de Barcelona). 

Participació en xarxes, congressos, actes i organismes nacionals i internacionals. 

L’Agència d’Energia de Barcelona ha participat com a membre i ponent en diversos projectes 

europeus  (Illa Eficient -antic projecte MARIE-,BESOS, ARROWHEAD) i en la preparació de 

diverses propostes (com ara el projecte Smarthood dins del Lighthouse2015 o el projecte Data 

Populi amb l’Institut d’Estadística Municipal). L’AEB ha participat molt activament en els 

workshops organitzats per l’INCASOL en el marc del projecte Smartreflex relatiu a xarxes de calor 

i fred amb energia renovable. 

 

Recepció de diversos grups internacionals, tant a nivell d’empresa com polítics, amb relació a les 

polítiques locals de planificació energètica. 

A destacar el pilot de pila de combustible que en el marc del Projecte europeu EDEN es va 

instal·lar al Centre de manteniment de l’Avinguda de l’Estatut. Amb aquest sistema d’acumulació 

d’hidrogen sòlid es desitjava subministrar electricitat als serveis del parc de neteja.  

L’AEB participa activament a les xarxes, locals, nacionals i internacionals així com a associacions 

tècniques: Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat de la diputació de Barcelona, Red 

espanyola de ciudades por el clima, CONAMA 2016, ENERAGEN, C40, ICLEI, EnergyCities, 

GGE, Clúster d’Eficiència energètica de Catalunya. 

Participació en el grup de treball d'AENOR GT19, sobre bombes de calor, per a la elaboració 

d'una norma tècnica que permeti el càlcul i justificació del rendiment mig estacional de bombes de 

calor 

7) SERVEI D’INFORMACIÓ, PROMOCIÓ I COMUNICACIÓ 

L’Agència, en el marc de la nova estructura d'Ecologia Urbana, es nodreix d’una potent 

tecnoestructura que li dóna suport des d’una visió més global tant en temes de comunicació, difusió 

i participació com en temes de coneixement, inversions i assistència jurídica. 

Així mateix l’AEB dóna suport tècnic actiu a totes les direccions d’Ecologia Urbana i a 

departaments de la resta de l’Ajuntament, en especial la Gerència de Recursos, Consorci Educació, 

Institut Barcelona Esports, Institut de Paisatge Urbà, BIMSA, BAGURSA, Patronat Municipal de 

l’Habitatge o òrgans d’altres administracions com ara Diputació de Barcelona, Agència d’Habitatge 

de Catalunya, REGESA, BSM, Cementiris de Barcelona, etc. 
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Dades rellevants  

Indicadors propis del nivell d’activitat 2012 2013 2014 2015 2016 

 
Servei d’informació 

     

Sol·licituds d’informació via e-mail  1.505 1.821 2.106 2.616 3.213 
Visites presencials AEB 31 96 66 40 60 
Atenció a delegacions estrangeres 1 0 3 6 ?? 
Assessorament projectes BIMSA 3 6 5 10 13 
      
Total                                 1.536 1.917 2.172 2.656 3.273 
      
Balanç aplicació ordenança solar tèrmica      
Nombre d’instal·lacions 107 88 91 96 107 
Superfície instal·lada (m2) 4.219 3.001 2.604 3.068 3.400 
Potència (kW) 2.953,3 2.100,7 1.822,8 2.147,6 2.380,0 
Producció estimada (MWh/any) 2.362,6 1.680,6 1.458,2 1.718,1 1904,0 
Estalvi emissions teq CO2 anuals 415,8 295,8 256,6 302,4 335,1 
Ràtio ha de captació per cada 1.000 habitants 62,2 44,3 38,4 45,2 50,1 
      
Instal·lacions solars fotovoltaiques       
Nombre d’instal·lacions municipals 50 52 55 69 74 
Total instal·lacions FV municipals (kWp) 1.954 1.982 2.062 2.260 2.323 
Total instal·lacions FV ciutat (kWp) (incloent municipals) 13.862 13.975 14.993 17.370 18.494 

      
Instal·lacions solars tèrmiques municipals      
Nombre d’instal·lacions municipals 220 220 220 220 220 
Total instal·lacions tèrmiques municipals (m2) 10.783,3 10.783,3 10.783,3 10.783,3 10.783,3 
      

Indicadors generals del nivell d’activitat 2012 2013 2014 2015 2016 

 
Plantilla en mitjana 

 
12 

 
9 

 
9 

 
8 

 
8 

Inversió (en milers d’euros) 869 83 283 1.178 118 
Pròpia - 1 - 17 - 
Per compte de l’Ajuntament 869 82 283 1.161 118 

Resultat comptable (milers d’euros) 74 62 90 103 155 
Cash-flow (milers d’euros) 
 

107 78 99 106 162 
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INTERVENCIÓ 

INFORME DE LA INTERVENCIÓ DEL COMPTE GENERAL 
DEL CONSORCI AGENCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA DE 

L'EXERCICI 2016 

1. ANTECEDENTS 

1.1 Contingut deis comptes 

D'acord amb el que estableix I'article 209 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
mary, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i la 
regla 45 de la Instrucció del model normal de Comptabilitat local (ICAL-2013) 
aprovada per l'Ordre del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, 
HAP/1781/2013 de 20 de setembre, el compte general de I'exercici 2016 del Consorci, 
ha d'estar format per la dbcumentació següent: 

Documentació basica: Comptes Anuals 

a) Balany 
b) Compte del resultat economic-patrimonial 
c) Estat de canvis en el patrimoni net 
d) Estat de fluxos d'efectiu 
e) Estat de liquidació del pressupost 
f) Memoria 

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

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

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

" A I'empara de I'art. 74 de la Llei 1/2006, Especial del Municipi de Barcelona, ha estat 
adjudicat el contracte d'auditoria de comptes al "Gabinet Técnic d'Auditoria i 
Consultoria, S.A.". Donats el limitats mitjans de que disposa la Intervenció es fara 
servir aquest ' informe com informe complementari del Compte General. En data 4 
d'abril de 2016 els auditors han tramés una carta d'opinió en la que manifesten que "si 
des de la data d'aquesta carta fins a la data d'emissió de /'informe d'auditoria no 
esdevé cap fet que pugui afectar els comptes anuals, o sigui necessari revelar en 
I'informe d'auditoria, i una vegada s'hagin conc/os de manera satisfactoria els 
procediments d'auditoria pendents, el nostre informe es redactara en els següents 
termes: 
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" ... Els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge 
fidel del patrimoni i de la situació financera de I'Agencia Local d'Energia de Barcelona 
a 31 de desembre de 2016 ... ". 

En virtut del punt 3 de I'article 122 de la L1ei 40/2015, del Regim Jurídic del Sector 
Públic, s'esta tramitant el procés de contractació d'una auditoria sota la responsabilitat 
de la Intervenció General de l'Ajuntament de Barcelona. 

Un cop rebuts els informes d'auditoria, la Intervenció procedira a efectuar !'informe de 
control financer al que fa referencia I'article 220 del Text refós de la L1ei d'Hisendes 
Locals. 

1.2. Analisi deis comptes 

1.2.1. Analisi patrimonial 

El balan9 de situació reflecteix la situació deis actius segons el grau de disponibilitat, i 
deis passius segons el grau d'exigibilitat. En tancar I'exercici 2016 dóna un actiu i un 
passiu de 1.277.352,85 €. 

Hi ha equilibri patrimonial, ja que els actius fixos de 11.198,60 € són molt inferiors als 
capitals permanents (1.029.979,15 €), i per tant, els capitals permanents poden 
finan9ar parcialment I'actiu circulant. 

En cónseqüencia, el fons de maniobra o capital circulant, entes com el conjunt de 
recursos financers permanents necessaris per a poder desenvolupar normalment les 
operacions de naturalesa corrent, és positiu en 1.018.780,55 €, determina! per la 
diferencia entre I'actiu circulant i el passiu circulant, o bé per la resta entre els capitals 
permanents i I'actiu fix. 

El net patrimonial (actiu - passiu exigible) és positiu en 1.029.979,15 €, i esta format 
per les partides següents: 

Resultats exercicis anteriors 875.446,01 

Resultats de I'exercici 154.533,14 

TOTAL (euros.) 
..... 1.029.9:79,15 

1.2.2. Analisi financera 

a) Romanent de tresoreria 

El romanent líquid de tresoreria resultant del tancament de I'exercici és de 
1.053.661,43€, import superior en 148.140,37 € al de I'exercici anterior. 
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b) Estalvi brut 

Inl!ressos 1.118.384,73 
Capítol3 7,64 
Capítol4 1.117.075,68 
Capítol5 1.301,41 

Des peses 970.244,36 
Capítol1 627.571 ,75 
Capítol2 342.672,61 
Capítol3 0,00 
Capítol4 0,00 
Total Estal\'i Brut 148.140,37 

L'estalvi brut de I'exercici 2016 ha estat positiu en 148.140,37 €. 

c) Endeutament a lIarg termini 

El consorci no té contractada cap operació d'endeutament amb cap entitat de crédit. 

1.2.3. Analisi económica 

El compte de resultats economic patrimonial de I'exercici dóna un resultat positiu 
(estalvi) de 154.533,14 €, determinat de la següent manera: 

'N.üm.de · ,Númd.: 
Compte DESCRI~CId Impon ColT(ltc . DESCRlPCIÓ hl1l 0 rt 

640 Sous i salatis 502.819,17 750 Transferencies entitats consorciades 1.11 7. 075,68 
642,644 can'egues socials i altres prestacions 111 .553,36 769 lngressos fmancers 1.301 ,41 

62 Subministraments i selveis extel;ors 342.141,86 775 Reintegraments 7,64 
68 AIIXlrtitzacions 7.337,20 

TOTAL DN! PN! N! 963.851 ,59 TOTAL INGRN!SOS 1.118.384,73 
Fstal~ 154.533.14 Desestalvi 

1.2.4. Analisi de la gestió pressupostaria 

El resultat pressupostari és el següent: 

IDSULTAT PIDSSUPOSTARI 20 16 2015 % wriació 

+ Drets reconeguts nets 1.236.479,64 2.222.424,03 -44,36% 
- Obligacions reconegudes netes -1.088.339,27 -2.133.952,52 -49,00% 
Operacions no financeres (cap. 1 al 7) 148.140,37 88.471 ,51 67,44% 

+ Drets reconeguts nets . 0,00 0,00 
- Obligacions reconegudes netes 0,00 0,00 

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

Resultat pressupostari de I'exercici 148.140,37 88.471,51 67,44% 

+ Desp. financ;ades amb rom Iíquid de tresoreria 0,00 0,00 

+ Desviacions de fin anc;ament negatives de l'exercici - 0,00 
- Desviacions de financ;ament positives de l'exercici - 20.122,51 

Total Ajustaments 0,00 -20.122,51 -100,00% 

RESULTATPRESSUPOSTARIAJUSTAT 148.HQ.37 68.349,00 116,74% 
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De I'analisi del resultat pressupostari de I'any 2016, se'n despren que els recursos 
pressupostaris han estat superiors en 148.140,37 € a les despeses pressupostaries. 

- Ingressos: 

lngressos 
Previsió inicial Previsió 

%2/1 Drets neIs (3 ) %3/2 
Rccaptat 

%4/3 
Pen<!e~1 %5/4 

(1) defmltivo (2) Ifquid (4) eobrameot (5) 

Operacions corrents 1.038.933,45 1.116.900,40 7,50% 1.118.384,73 100,13% 1.118.139,45 99,98% 245,28 0,02% 
3. Taxes i allres ingressos 20,00 20,00 7,64 38,20% 7,64 LOO,OO% 
4. T ransf. eorrenls 1.038.903,45 1.116.870,40 7,50% 1.117.075,68 100,02% 1.116.830,40 99,98% 245,28 0,02% 
5. Ingressos patrimonials 10,00 10,00 1.301,41 >1.000,00% 1.301,41 100,00% 
Operacions de capital 40,00 191.040,00 >1.000,00% 118.094,91 61,82% 26.768,83 22,67% 91.326,08 77,33% 
6. Alienació d'inv. reaJs 10,00 191.010,00 >1.000,00% 118.094,91 61,83% 26.768,83 22,67% 91.326,08 77,33% 
7. Transf. de capital 30,00 30,00 

TOT AL INGRESSOS 1.038.973,45 1.307.940,40 25 ,89% 1.236.479,64 94,54% 1.144.908.28 92.59% 91.571,36 7,41% 

L'execució del pressupost d'ingressos ha E;!stat molt a prop del 100% (94,54 %) 
respecte de les previsions definitives. 

- Despeses: 

De ~eses 
Crectits inicials Cre.tits 

% 21t 
. Obligucions 

%312 
Vngumon!s 

%4/3 
Pendent 

%5/4 
(1) definitlulI.(2) reconegudei; (3) I1quicIs(4) pa¡¡aRlenl (5) 

Operacions corren'ts 1.038.923,45 1.116.890,40 7,50% 970.244,36 86,87% 885.177,29 91,23% 85.067,07 8,77% 
1. Despeses de personal 710.417,96 723.014,91 1,77% 627.571,75 86,80% 627.571,75 100,00% 
2. Despeses béns i serveis 328.475,49 393.845,49 19,90% 342.672,61 87,01% 257.605 ,54 75,18% 85.067,07 24,82% 
3. Despeses finaneeres 10,00 10,00 
4. Transf. eorrenls 20,00 20,00 
Operacions de capital 50,00 191.050,00 >1.000,00% 1I8.094,91 61,81 % 53.443,40 45,25% 64.651,51 54,75% 
6, [nversions reals 40,00 191.040,00 >1.000,00% 118.094,91 61,82% 53.443,40 45,25% 64.651,51 54,75% 
7. Transf. de c ... pital 10,00 10,00 

TOT AL DESP ESES 1.038.973,45 1.307.940.40, 25,89% 1.088.339,27 83,21% 938.1)20.69 86.14% 149.71858 13,76% 

L'execució del pressupost de despeses corrents durant I'any 2016 ha estat del 
86,87%, mentre que I'execució de les operacions de capital ha estat d'un 61,81 % deis 
credits definitius. El percentatge d'execució global ha estat del 83,21 %. 

- Modificacions de credit: 

Les modificacions de credit de I'exercici 2016 són les següents: 

01l0V2'016 Press upQst inicial 1.038.973.45 
GC Generacions de Credit 268.966,95 

TFR- Trans ferencies de credit - baixa -65.370,00 
TFR+ Transferencies de credit - alta 65.370,00 

31/12J20t6 Press upost fioal 1.307.940,40 
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- La formació i rendició de comptes es troba regulada per la normativa següent: article 
116 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril i els articles 208 a 212.1 del Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de marQ, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals (TRLRHL), segons la qual els estats i els comptes de I'entitat local els 
retra el president de la corporació abans del dia 15 de maig de I'exercici següent a que 
correspongui. 

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

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

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

- L'article 9.2.d) deis Estatuts del Consorci diu que correspon a l'Assemblea General 
aprovar les propostes de balanQ, compte de perdues i guanys i la memoria expliéativa 
de la gestió anual del Consorcio 

- D'acord amb I'article 122.4 de la Llei 40/2015 del regim jurídic del sector públic, els 
comptes anuals del Consorci s'hauran d'incloure en el Compte General de 
l'Ajuntament al qual han estat adscrits. 

3. CONCLUSIÓ 

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

. de 2013. 

Barcelona, a 10 d'abril de 2017 
! 
i 

L'inte 
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Consorci de l' Agencia Local d 'Energia de Barcelona 

Infonne d'auditoria i Comptes Anuals a131 de desembre de 2016 



§ Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría, s.a. 
Balmes 89-91, 2°. 4' . 
Tel. 933199622 - Fax 933101739 
08008 Barcelona 

Julián Hemández, 8, 1°. A 
Tel. 913882180 - Fax 917599612 
28043 Madrid 

Barcelona, 3, 2°. 1'. 
Te!. 972201959 - Fax 972220920 
17001 Girona 

INFORME D' AUDITORIA DE COMPTES ANUALS 

Al Consell General del Consorci de l'Agencia Local d'Energia de Barcelona, 
per encarrec de l'Ajuntament de Barcelona, 

1 

Hem auditat els comptes anuaIs adjunts del Consorci de l' Agencia Local d'Energia de Barcelona, que 
comprenen el balan¡¡: a 31 de desembre de 2016, el compte del resultat economico-patrimonial, I'estat de canvis 
en el patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu, l'estat de liquidació del pressupost i la memoria corresponents a 
l'exercici finalitzat en aquesta data. 

Aquesta auditoria ha estat realitzada dins del marc que preveu l'article 58.e de la Llei 1/2006, de 13 de mar¡¡:, que 
regula el regim especial del municipi de Barcelona, i tot allo que disposa el contracte fonnalitzat que té per 
objecte la prestació deis serveis d'auditoria deIs comptes anuals de l' Ajuntament de Barcelona i del seu Grup 
economic municipal. 

La Presidencia del Consorci és responsable de la fonnulació deIs comptes anuals del Consorci d'acord amb el 
marc nonnatiu d ' infonnació finan cera que es detalla a la nota 3.1 de la memoria adjunta i en particular d' acord 
amb els principis i criteris comptables, així mateix, és responsable del control intem que consideri necessari per a 
pennetre que la preparació deIs esmentats comptes anual s estiguin lliures d'incorrecció material. 

Els comptes anuals a que es refereix aquest infonne han estat fonnulats per la Presidencia del Consorci en data 
18 d'abril de 2017. 

Objectiu i abast del trebal/: Responsabilitat deis auditors 

La nostra responsabilitat és emetre una opinió sobre si els comptes anuals adjunts express en la imatge fidel, 
basada en el treball realitzat d'acord amb les Nonnes d' Auditoria del Sector Público Aquestes nonnes exigeixen 
que planifiquem I'auditoria per tal d'obtenir una seguretat raonable, encara que no absoluta, que els comptes 
anuals estan lliures d'incorrecció material. 

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

Considerem que I'evidencia d'auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i adequada per emetre 
la nostra opinió d'auditoria. 

Sociedad inscrita en el R-O A C. con el número 50687 
Sociedad inscrita en el Instituto de Censores Jurados de Cuentas con el número 189 
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Gabinete Técnico 
de Auditoría y Consultoría, s.a. 

II 

Opinió 

Segons la nostra opinió els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel 
del patrimoni i d la situació fmancera del Consorci de l' Agencia Local d'Energia de Barcelona a 31 de 
desembre de 2016, així com deIs seus resultats, els seus fluxos d'efectiu i de I'estat de Iiquidació del pressupost 
corresponents a l' xercici anual acabat en aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu d'informació 
financera que resul d'aplicació i, en particular, amb els principis i criteris comptables continguts en el mateix. 

Jorge Vila López 

Barcelona, 18 d'abril de 2017 
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