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INFORME D'AUDITORIA DE COMPTES ANUALS 

A l'Asselllblea General del Consorei Loealret, 
per eneflrree de l' Ajuntamcnt de Barcelona, 

Hem auditat cls comples anuals adjunts del Consorci Localret , que comprcncn el balancr a 3 1 de desembre de 
20 16, el comple del resultat economico-patrimonial, ¡'estat de canvis en el patrimoni nel, I'estat de fluxos 
d'cfcctiu, ¡'estat de liquidaci6 del pressupost i la memoria corresponcnts a J'exercici finalit zat en aquesta data. 

Aquesta auditaria ha estat realilzada dins del mare que preve u )'articlc 58.e de la Llei 1/2006, de 13 de many, que 
regula el regim especial del lllunicipi de Barcelona, i tot allo que disposa el contracte fonnalitzat que té per 
objecte la prestació deis serveis d'auditoría deis comptes anuals de l' Ajuntament de Barcelona i del seu Grup 
economic municipal . 

El Consell d 'Administraeió del Consorei és responsable de la forlllulaeió deIs eOIllJlleS anuals del Consorei 
d'acord amb el marc nonnatiu d'informaci6 financera que es detalla a la Ilota 3.1 de la memoria adjunta i en 
particular d'acord amb els principis i criteris comptables, aixi mateix, és responsable del control intern que 
consideri nccessari per a pennetre que la preparació deis esmcntats comptes anuals estiguin lIiures d'incorrecció 
material. 

Els comptcs anuals a que es refereix aquest informe han estat formulats pel Consell d' Administració del 
Consorei en dala 8 de juny de 2017 . 

Ob}eCliu i abasl dellreball: Respol/sabililal deis audilors 

La nostra responsabilitat és emetre una opinió sobre si els comptes anuals adjllnts expressen la imatge fidel, 
basada en el treball realitzat eI 'acord amb les Normes d' Auditoria del Sector públic. 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 I'aplicació de procediments per obten ir evidencia adequada i suficient sobre els imports i 
la infonnació recollida en els comptes anuals. Els procediments selcccionats 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 contro l intern rellevant per a la preparació i presentaci6 raonable per pal1 del gestor 
de comptes anuals, a ti de dissenyar els procediments d' auditoria que siguin adequats en funció de les 
circllll1strmcies, i no amb la fina litat d' expressar una opinió sobre I'eficacia del control intern de I'cntitat. Una 
auditoria també inclou I'avaluació deis critcl'is comptables i de la raonabilitat de les estimacions comptablcs 
realitzades pel gcstor, així COIll I'avaluació de la presentació global deis comptes anuals. 

Considcrclll que I'evidencia d' auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i adequada per emetre 
la nostra opini6 d'auditoria. 

Sociedld insttill. t n ti R.O.A.C. tOO el nUlJlfro S06S1 
Sociabd ill5Crill ~n t i JllSIitulO de Ctnsorn Ju rados de CutnlU con ti f1Úmno 189 
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Gabinete TéClÚCO 
de Auditoría y Consultoría, s.a. 

JI 

Opil1ió 

Segons la !lastra opinió, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspcctes significatius, la imatge fidel 
del patrimoni i de la situació fill3ncera del Consorci Localret a 31 de dcsembre de 2016, així com deis sens 
resultats, cls seu s IX05 d'efectiu i de ¡'estat de liquidació del pressupost corresponcnts a J'excrcici anual acabal 
en aquesta data, d conformitat amb el mure normatiu d'infonnaci6 financera que resulta d'aplicació i, en 
particular, amb els ,rincipis i critcris comptablcs continguts en elmateix, 

Jorge Vila López 

o 
ONSUL ORlA, S.A. 

/ 

Barcelona, 8 de juny de 2017 
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BALAN!; A 31 DE DESEMBRE DE 2015 I 2016 

ACTIU 
Notes en 

2016 memoria 
A) ACTIU NO CORRENT 199.701,77 

1. Immobllitzat Intangible 5 25.741,91 
3. Ap lieaeions informatiques 12.048,21 
5. Altre immobilitza t intangible 13.693,70 

11. Immobilitzat material 8 40.488,25 
5. Alt re immobili tza t material 40.488,25 

V. Inversions financeres a lIarg termini en entitats, del 
grup, multigrup i associades 10 60.101,21 

2. Inversions financeres en patrimoni de societats 60.101,21 
VI. Inversions financeres a lIarg termini 10 73.370,40 

4. Altres inversions financeres 73.370,40 
B) ACTIU CORRENT 1.983.630,66 

111. Deutors i altres comptes a cobrar a CUTt termini 10 510.175,62 
1. Deutors per operaciorlS de gestió 489.621,85 
2. Altres com ptes a cobrar 20.553,77 
3. Administrae ions Pú bliques -

VI. Ajustos per periodilicació 10 171.441,96 
VII. Eleellu i altres aetius líquids equivalents 10 1.302.013,08 

2. Tresoreria 1.302.013,08 

TOTAL ACTlU (A+B) 2.183.332,43 

PATRIMON I NET I PAS51U 
Notes en 

2016 memoria 
A) PATRIMONI NET ECPN 2.030.225,67 

11. Patrlmoni generat 2.030.225,67 
1. Resultats d'exercicis anteriors 2.010.996,18 
2. Resultat de I'exercici 19.229,49 

C) PA551U CORRENT 153.106,76 
l. Provisions a CUTt termini 16 -
11. Deutes a eu rt termini 11 7.792,07 

4. Altres deutes 7.792,07 
IV. Credltors I altres eomptes a pagar a eurt termini 11 116.192,36 

1. Cred itors per operaeions de gest ió 45.651,55 
2. Alt res comptes a pagar 12.410,61 
3. Administ racions públiques 58.130,20 

V. Ajustaments per periodificació a CUTt termini 10 29.122,33 

TOTAL PATRIMONI NET I PA5SIU (A+B+C) 2.183.332,43 

Les liDIes 1 1/ 29 ¡fe II/memoril/ formell pl/rl illlegrlllll del blllma; 11 3 1.12.2016 i 11 31.12.2015 

Xavier Fonollosa Comas 
President 
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2015 

140.195,54 
27.032,40 

4.273,49 
22.758,91 
53 .061,93 
53 .061,93 

60.101,21 
60.101,21 

-
-

2.071.342,88 
545.717,77 
437.085,31 
107.027,53 

1.604,93 
152.406,61 

1.373.218,50 
1.373.218,50 
2.211.538,42 

2015 

2.010.996,18 
2.010.996,18 
1.923.306,87 

87.689,31 
200.542,24 

36.317,95 
11.151,86 
11.151,86 

123.456,04 
53.545,14 
11.359,74 
58.551,16 
29.616,39 

2.211.538,42 
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COMPTE DEL RESULTAT ECONÓMIC PATRIMONIAL 

Notes en 
2016 2015 memoria 

2. Transferimcies i subvencions rebudes 15 1.179.765,55 1.288.610,56 
a) Del exercici 1.179.765,55 1.288.610,56 

a.2) Transferencies 1.179.765,55 1.288.610,56 
3. Vendes i prestació de serveis 500,00 -
6. Altres Ingressos de gestió ordinaria 15 229.475,31 271.576,99 
A) TOTAl lNGRESSOS DE GESTIÓ ORDINARIA 1.409.740,86 1.560.187,55 
8. Despeses de personal 15 (-) 1.025.559,66 (-) 1.020.968,14 

a) Sous, salaris i assimilats (-) 800.422,44 (-) 798.052,09 
b) Carregues socials (-) 225.137,22 (-) 222.916,05 

11. Altres despeses de gestió ordinaria 15 (-) 321.032,64 (-) 296.564,50 
a) $ubministrament i serveis exteriors (-) 321.032,64 (-) 296.564,50 

12. Amortització de I'immobilitzat 5i8 (-) 25.126,30 (-) 22.393,51 
B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINARIA (-) 1.371.718,60 (-) 1.339.926,15 
l. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinaria (A+B) 38.022,26 220.261,40 
14. Altres partides no ordinaries (-) 494,43 (-) 128.415,12 

a) Ingressos 54,87 707,88 
b) Despeses (-) 549,30 (-) 129.123,00 

11. Resultat de les operacions no financeres 37.527,83 91.846,28 
15. Ingressos flnance rs 23.106,28 125,25 

a) Participacions en instruments de patrimoni 10 23.089,36 
b) De valors representatius de deute, de credits i d'altres 125,25 
inversions financeres 16,92 

b.2) Altres 16,92 125,25 
16. Despeses financers (-) 70,17 (-) 86,99 

b) Altres (-) 70,17 (-) 86,99 
20. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actlus 
financers disponibles per a la venda 10 (-) 41.334,45 (-) 4.195,23 

b) Altres (-) 41.334,45 (-) 4.195,23 

111. Resu ltat de les operacions financeres (-) 18.298,34 (-) 4.156,97 
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de I'exercici (11 + 111) 19.229,49 87.689,31 

Les uoles 1 (1 29 formen 1'(11'1 illtegrtllll del comple del resultat ecollomic jJatrimollial deis exercicis 2016 i 20/5 

, 
Xavier Fonollosa Comas 
President 
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1. Estat total de canvis en el patrimoni net 

Notes en 11. Patrimoni 
TOTAL memoria generat 

PATRIMONI NET Al FINAL DE l'EXERCICI2015 2.010.996,18 2.010.996,18 

AJUSTOS PER CAN VIS DE CRITERIS COMPTABlES I CORRECCIONS 
D'ERRORS - -

PATRIMONI NET INICIAL AJUSTAT DEL EXERCICI2016 2.010.996,18 2.010.996,18 

VARIACIONS DEL PATRIMONI NET EXERCICI2016 - -
1.l ngressos i despeses reconeguts e n I'exercici 19.229,49 19.229,49 

2. Operacions patrimonials 3mb ,'entitat o entitats propietaries - -

3. Altres variacions del patrimoni net - -
PATRIMONI NET Al FINAL DE l'EXERCICI2016 2.030.225,67 2.030.225,67 

Les notes 1 o 29 de lo memoria formen par! Integrant de "estot total de conv/s en el patrlmon/ net deIs eKerclcJs 201612015 

2. Estat d'ingressos i despeses reconeguts 

Notes en 
memoria 

l. Resultat economlc patrimonial 

11. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni nel 

1. Immobllitzat no financer 

2. Actlus i passlus financers 
3. Cobertures comptables 

4. Subvencions rebudes 

Total (1+2+3+4) 

111. Transferencles al comple del resultat economic patrimonial o al valor 
inicial de la partida coberta 

1. Immobllitzat no financer 

2. Actius i passius financers 

3. Cobertures comptables 

4. Subvencions rebudes 

Total (1+2+3+4) 

IV. TOTAllngressos i des peses reconeguts (1+11+111) 

Les 1I01t'S I 1/29/orJllfll ptlrl i,,'egra,,' de "eslal l"illgressos i despeses reco"egllls deIs exercicis 2016 i 2015 

Xavier Fonollosa Comas 
Presiden! 

2016 2015 

19.229,49 87.689,31 

--
--
--
--

- -
- -

- -
-, 
--
--

- -
- -

19.229,49 87.689,31 
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3. Esta t d' operacions amb l' entitat o entitats propietaries 

al Operacions patrimonials amb I'entitat o entitats propietaries 

No s'han rea litzat operacions patrimonial s amb I'entitat o entitats propietaries. 
)' 

bl Altres operacions 

Notes en 
2016 2015 memoria 

1. Ingressos i despeses reconeguts directament al compte del 
resultat economic patrimonial (1+2+31 1.285.120,71 1.285.619,15 ) I 

1. Transferimcies i subvencions 15 1.179.765,55 1.288.610,56 

1.1 Ingressos 1.179.765,55 1.288.610,56 

1.2 Despeses - -

2. Presta ció de serveis i venda de bens - -
2.1lngressos - -
2.2 Despeses - -

3. Al tres 105.355,16 (-12.991,41 

3.1lngressos 115.163,21 -
3.2 Despeses (-19.808,05 (-1 2.991,41 

11. Ingressos i despeses reconeguts directament en el 
patrimoni net (1+21 - -

1. 5ubvencions rebudes - -
2. Al tres - -

TOTAL (1+111 1.285.120,71 1.285.619,15 

Les I/olt's J (1 29 de /tI memoriaforllll'll Imrl iulegrflllf de I'es({/( d'opefaciolls (fmb I'el/filal propietUrhl dl!ls exercicis 2016 ; 2015 
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ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU 

¡ 
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Notes en 
membria 

l. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE GESTlÓ 

Al Cobraments: 
2. Transferencies i subvencions rebudes 
3. Vendes I prestacions de serveis 
S. Interessos i dividends cobrats 
6. Altres cobraments 

B) Pagaments: 
7. Despeses de personal 
8. Transferencies i subvencions concedides 
10. Altres des peses de gestió 
12. Interessos pagats 
13. Altres pagaments 

Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió 
11. FLUXOS D'EFECTlU DE LES ACTlVITATS D'INVERSIÓ 

O) Pagaments: 
5. Compra d'inversions reals 

Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió 
11 1. FLUXOS D'EFECTlU DE LES ACTIVITATS DE FlNAN~AMENT 

E) Augments en el patrimoni: 
F) Pagaments a I'entitat o entitats propieUuies: 
G) Cohraments per emissió de passius financers: 
H) Pagaments per reemhorsament de passius financers: 
Fluxos nets d'efectiu per actlvitats de finan~ament 
IV. FLUXOS D'EFECTIU PENDENTS DE CLASSIFICACIÓ 

1) Cobraments pendents d'aplicació 
J) Pagaments pendents d'aplicació 
Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació 
V. EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI 

VI . INCREMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTlU I ACTlUS LrQUIDS 
EQUIVALENTS A L'EFECTlU (I+II+III+IV+V) 

Efectiu I actlus Ifquids equivalents a I'efectlu al ¡niel de I'exerciel 
Efectiu i actlus líquids equivalents a I'efectlu al final de ,'exercici 

les notes J o 29 de lo memorIa formen part de restot de/luxas d'efectlu del exerclcls 20J612015 

Xavier Fonollosa Comas 
Presiden! 

LOCALRET ----
2016 2015 

1.607.892,60 2.064.029,91 
1.091.262,19 1.253.890,80 

205.078,27 333.067,93 
23.106,28 70.055,90 

288.445,86 407.015,28 1 1 
H 1.664.476,10 H 1.723.842,52 
H 1.062.955,49 H 1.059.459,64 

(-) 6.312,83 -
(-) 321.535,52 H 283.300,50 

¡ 1 

(-) 70,17 H 86,99 
H 273.602,09 H 380.995,39 
(-) 56.583,50 340.187,39 

H 14.621,92 (-) 22.697,99 
H 14.621,92 (-) 22.697,99 

H 14.621,92 (-) 22.697,99 

- -
- -
- -
- -
- -
- I 1 
- -
- -
- -

- -

(-) 71.205,42 317.489,40 

1.373.218,50 1.055.729,10 

1.302.013,08 1.373.218,50 
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ESTATS DE LlQUIDACIÓ DEl PRESSUPOST 
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liguidació del pressupost d'ingressos 

PREVISIONS PRESSUPOSTARIES DRETS 
fXCBI DRETS DRETS 

DRETS 
PENDENTS DE 

APUCACIÓ 
DESCRIPCIÓ 

DRETS RECONEGUTS RECAPTACIÓ DEFECTE 
PRESSUPOSTARIA 

MODIFICACIONS DEFINlnVES RECONEGUTS 
ANUL·LATS (5) 

CANCEL·LATS COBRAMENTA 
PREVISIÓ (10:7-INICIALS (1) 

(3=1+2) (4) (6) 
NETS (8) 

(2) 
(7=4-5-6) 

31DE 
3) 

DESEMBRE (9=7 

Operacions corrents 
Capitol 3 Taxes i altres ingressos 437.854,60 - 437.854,60 210.445,90 - - 210.445,90 95.907,05 114.538,85 (-)227.408,70 
Capitol 4 Transferencies corrents 1.173.814,62 - 1.173.814,62 1.179.765,55 - - 1.179.765,55 1.004.801,30 174.964,25 5.950,93 
Capitol 5 Ingressos patrimonials 50,00 - 50,00 23.106,28 - - 23.106,28 23.106,28 - 23.056,28 

TOTAL 1.611.719,22 - 1.611.719,22 1.413.317,73 - - (\ 1.413.317,73 1.123.814,63 289.503,10 (-)198.401,49 

<::: 

>k:: ~~J ::::::: 
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Liguidació del pressupost de despeses 

CREDITS PRESSUPOSTARIS OBUGACIONS 

DESPESES 
OBUGACIONS PENDENTSDE 

APUCACIÓ 
ROMANENTS 

DESCRIPCIÓ COMPROMESES 
RECONEGUDES PAGAMENTS PAGAMENTA 

DE CREDIT (8=3-
PRESSUPOSTARIA INICIA15 (1) 

MODIFICACIONS DEFINITIUS NETES (6) 31DE 
(2) (3=1+2) (4) 

(5) DESEMBRE 
5) 

17=<;""\ 

Operacions corrents 
Capítal 1 Despeses de persanal 1.137.098,86 (-)42.574,00 1.094.524,86 1.073.503,70 1.061.877,61 1.044.395,03 17.482,58 32.647,25 

Capital 2 Despeses corrents en béns i serv 307.475,93 42.574,00 350.049,93 325.492,97 321.032,64 292.863,67 28.168,97 29.017,29 

Capital 3 Despeses financeres 100,00 - 100,00 70,17 70,17 70,17 - 29,83 

Capital 5 Fans de cantingéncia 147.443,43 - 147.443,43 - - - - 147.443,43 

Operacians de capital 
Capital 6 Invers ions reals 19.601,00 - 19.601,00 11.262,13 11.262,13 3.470,06 7.792,07 8.338,87 

TOTAL 1.611.719,22 - 1.611.719,22 1.410.328,97 1.394.242,55 1.340.798,93 53.443,62 217.476,67 

- -~-< ~~. ~~ , 

X/ Vi'pr FUriÁ Gal~ Xavier Fonollosa Comas 
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Resultat pressupostari 

OBLlGACIONS 
DRETS RECONEGUTS 

RECONEGUDES 
RESUlTAT 

CONCEPTES AJUSTAMENTS 
NETS 

NETES 
PRESSUPOSTARI 

a) Operaeions eorrents 1.413.317,73 1.382.980,42 30.337,31 
b) Opera eions de capital - 11.262,13 (-)11.262,13 

1. Tota l operaeions no finaneeres (a+b) 1.413.317,73 1.394.242,55 19.075,18 
e) Acti us finaneers - - -
d) Passius f inaneers - - -

2. Total operaeions finaneeres (c+d) - - -

1. RESUlTAT PRESSUPOSTARI DE l'EXERCICI (1;1+2) 1.413.317,73 1.394.242,55 19.075,18 
Ajustaments: 
3. Credits gastats finan~ats amb romanent de tresorena per 
des peses generals -
4. Desviacions negatives de finan~ament -
5. Desvia cions positives de finan~ament -
11. TOTAL AJUSTAMENTS (11;3+4-5) -
RESUlTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (1+11) 19.075,18 

-=---......;;C!::::::,~--ln ~ 
\ ! 

== ? ~ .. : j~, 
alfer Funó alí 
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Xavier Fonollosa Comas 
President 

MEMORIA DEL CONSORCI LOCALRET 

LOCALRET 
'-" 
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LOCALRET ......... 

1. Organització i activitat 

1.1. Norma de creació de I'entitat 

L'any 1997, els municipis de Catalunya representats per l'Associació Catalana de 
Municipis i Comarques (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) tiren 
endavant una iniciativa sense precedents. Es tracta de la constitució del Consorci 
Localret (en endavant el Consorci), consorci local per al desenvolupament de les xarxes 
de telecomunicacions i de les noves tecnologies, que neix amb la finalitat d'articular els 
interessos deis municipis catalans, actuant d'una manera conjunta, independentment 
del seu volum poblacional, de la seva ubicació en el territori o de la seva adscripció 
política. 

El Consorci Localret va cOlllen~ar les seves activitats el 19 de juliol de 1997, data de 
l' Asselllblea Constituent. Actualment, el Consorci Localret agrupa més de 800 
municipis, consells comarcals i diputacions que representen el 99% de la població de 
Catalunya. 

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

El Consorci Localret, nascut I'any 1997 de I'impuls de les dues entitats municipalistes a 
Catalunya -ACM i FMC- esta integrat per més de 800 ens locals de Catalunya, i treballa 
per a millorar el desplegament de les xarxes de telecomunicacions al conjunt del 
territori; implantar progressivament I'ús de les TIC a les corporacions locals 
modernitzant I'administració pública; prestant assessorament tecnologic, jurídic i de 
formació, així com representant les administracions públiques locals davant la resta 
d'administracions i operadors en I'ambit de les telecolllunicacions i la societat de la 
informació. 

El 29 d'octubre de 2015, a l'Assemblea de Localret celebrada a Manresa, es van 
renovar els organs de direcció i es va escollir Xavier Fonollosa, alcalde de Martorell, 
com a president del Consorci Localret. La modificació deis Estatuts també permeten la 
integració deis consells comarcals als organs de direcció, sent el Consell Comarcal del 
Valles Oriental el primer a signar el conveni corresponent. 

Y>~~ 
Xavier Fonollosa comas~ 
President 
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La integració deis consells comarcals, els més de 800 ajuntaments adherits a Localret i 
la incorporació de les diputacions (iniciada I'exercici anterior) encaixa nítidament en la 
filosofia de treball que caracteritza aquest Consorci de sumar, aplegar i coordinar els 
esforc;:os de les diverses administracions de caire local en el maxim aprofitament de 
recursos humans, tecnics i economics en la transformació de les administracions 
pllbliques local s en "e-administracions" amb els objectius de la millora de la gestió 
interna, la transparencia, I'estalvi, la proximitat als ciutadans i en I'oferiment de serveis 
pllblics al conjunt de la societat. 

El Consorci Localret ha fet més passes endavant per a consolidar-se com a ens 
representatiu i plural del món local catala en I'ambit de les telecomunicacions i la 
societat del coneixement amb una amplia representa ció territorial i amb una mostra 
clara de pluralitat política i demografica. 

D'altra banda, i pel que fa a la gestió propia cal recordar que durant exercicis anteriors 
es va acordar que els serveis del Consorci Localret passessin a ser executats 
directament pel propi Consorci a partir de 1'1 d'abril de 2013, assumint la direcció i 
gestió efectiva deis serveis, així com, els riscos associats a aquesta gestió. Així mateix 
s'integrava a I'estructura organitzativa del Consorci el personal tecnic i administratiu 
que en el moment d'adoptar-se aquest I'acord es trobaven a Localret SAo 

L'activitat del Consorci Localret durant I'exercici del 2016 s'ha caracteritzat per 
consolidar i millorar tots aquells projectes i actuacions que han demostrat que, amb les 
TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) i amb I'enfortiment de la Societat 
del Coneixement, els municipis de Catalunya es poden dotar d'unes eines 
imprescindibles per superar aquests moments de dificultats. Localret ha volgut 
continuar sent al costat deis ajuntaments, acompanyant-Ios i assessorant-Ios i, alhora, 
fent especial incidencia en aquells serveis que generen un esta Ivi directe per a les 
administracions que hi participen. 

En aquest sentit destaquem, per volum d'ens locals implicats i per volum economic, els 
processos de compra agregada deis serveis de telecomunicacions a les comarques de 
Barcelona, Girona i Tarragona, amb el suport de les diputacions i deis consells 

. comarcals. 

Xavier Fonollosa Coma s" 
President 
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La compra agregada consisteix en la unió de diferents administracions per actuar com 
a central de compres i així disposar de més fon;a davant el mercat. Els processos de 
compra agregada de serveis de telecomunicacions per als ens local s de Catalunya han 
estat una de les gestions més rellevants, per volum de municipis i per import 
econbmic, que ha impulsat Localret. Concretament, considerem de forma agregada els 
consums en telecomunicacions de diversos ajuntaments i consells comarcals, d'una 
area geogrilfica determinada, de manera que, alhora de contractar els serveis, es 
generen estalvis importantíssims per als ens locals que en formen part. 

Actualment, els descomptes aconseguits en els diferents processos de contractació 
que hem endegat mitjan~ant un únic expedient administratiu oscil ·la al voltant del 40% 
en telefonia fixa, del 60% en comunicacions mbbils i del 30% en dades. 

Pel que fa la línia d'unir esfor~os cal destacar durant I'exercici anterior, per exemple, 
l' Addenda al conveni de col·laboració entre Localret i Telefónica per al 
desenvolupament de xarxes de telecomunicacions, o el Conveni de col·laboració amb 
l'Associació Catalana de Municipis (ACM) i el Consorci Cata la per al Oesenvolupament 
Local (CCOL) per definir un Acord Marc que millori per a les entitats locals de Catalunya 
les condicions d'aprovisionament d'equips informatics i serveis associats. 

Al lIarg del 2015 i 2016 els responsables i tecnics de Localret han prosseguit amb 
reunions d'analisis a la seu del Consorci i arreu del territori amb els alcaldes/esses, 
regidors/es, i el personal tecnic propi de I'ens local. Aixb ens permet, no només 
I'assessorament o la presta ció de serveis inclosos al Cataleg de Serveis de Localret, sinó 
també romandre atents a qualsevol necessitat específica o nova en un ambit tan 
canviant i dinamic com les telecomunicacions i les Te. 

En línies generals I'assessorament i suport més explícit als municipis catalans des de 
I'any 2014 no han sofert grans canvis. Així, entre les qüestions més tractades, cal 
tornar a assenyalar les relacionades amb la telefonia mbbil; les xarxes sense fils (WiFi); 
la Televisió Digital Terrestre (TOT); la banda ampla ja sigui a través d' AOSL o fibra 
bptica; les telecomunicacions i I'assessorament sobre sistemes d'inforrnació. 

El Consorci Localret ha mantingut amb un nivell d'activitat notable les actuacions 
relacionad es amb la connectivitat i les infraestructures soterrades de 
telecomunicacions destacant les relacionades amb el Projecte Xarxa Oberta de 
Catalunya i C1-Connectivitat, i els projectes executius d'infraestructures soterrades de 
telecomunicacions en noves actuacions urbanístiques. 

Xavier Fonollosa Comas 
President 
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la formació, I'assessorament i I'intercanvi d'experiimcies als ambits de I'administració 
electronica; les "smart cities"; les aplicacions mobils; les eines de "business 
intelligence" aplicades al món local; la gestió documental; la seguretat de la 
informació... entre altres iniciatives lligades a la societat del coneixement, han 
experimentat un fort impuls en I'activitat de localret durant el 2015. Un volum 
important d'aquest esfor~ s'ha tradu'it en I'organització de jornades o tallers 
desenvolupades a la seu de localret obertes a la participació deis ens local s 
consorciats, pero també s'ha reflectit en la presencia deis responsables de localret a 
activitats. 

El regim economic i financer s'adequa a I'establert a la normativa vigent pel sector 
públic de I'ambit local en materia pressupostaria, financera, de control i comptabilitat. 

Per tal de portar a terme un control acurat deis projectes d'inversió, i d'acord amb el 
que preveuen les regles 21 i següents de la ICAl, cadascun deis projectes tecnics 
portara el codi previst a la regla 22 de la ICAL. 

Per cada projecte, a banda del control previst a la regla 24, i als simples efectes 
informatius, s'ha dut a terme un control, deis generats, independentment del seu 
meritant, per I'execució deis projectes. 

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 mar~, 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. 

President 

Llei 15/2010, 5 de juliol, per la que s'estableix mesures de lIuita contra la 
morositat en operacions comercials. 
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Llei OrgilOica 2/2012, de 27 d'abril , d'estabilitat pressupostaria i sostenibilitat 
financera . 
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
I'administració local. 
Llei Organica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el 
sector públic. 
R.O. legislatiu 3/2011, de 14 de novembre , pel qual s'aprova el Text Refós de 
la Llei de Contractes del Sector públic. 

1.3. Descripció de les principals fonts d'ingressos i, si escau, taxes i preus públics 
percebuts 

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

DRETS RECONEGUTS % TOTAL 
TOTAL INGRESSOS 

INGRESSOS NETS 

CAP.3 ALTRES INGRESSOS 210.445,90 14,89% 

CAP.4 TRANSFERÉNCIES CORRENTS 1.179.765,55 83,48% 

CAP. 51NGRESSOS PATRIMONIALS 23.106,28 1,63% 

TOTAL 1.413.317,73 100,00% 

la principal font d'ingressos del Consorci localret són les aportacions deis seus ens 
consorciats, tot i que també s'obtenen ingressos provinents de projectes específics 
realitzats durant I'exercici 2016. 

1.4. Consideració fiscal de I'entitat als efectes de I'impost de societats i, si escau, 
operacions subjectes a IVA i percentatge de prorrata 

D'acord amb la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'lmpost sobre Societats, el 
consorci esta exempt de I'impost, i no estan subjectes a retenció els rendiments del 
capital mobiliari. 

El Consorci localret aplica la regla de la prorrata, per a I'exercici 2016 el percentatge 
de prorrata real va ser de 6,84%. 

Xavier Fonollosa Comas 
Presiden! 
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1.5, Estructura organitzativa a nivell polític 

• l' Assemblea general: l'Assemblea general, constitu'ida per un representant de cada 
municipi adherit a localret, assumeix la més alta representació del Consorci, 

• President: Xavier Fonollosa, alca lde de Martorell 
• El Consell d' Administració 

o President: Xavier Fonollosa, alcalde de Martorell 
o Vicepresidents: 

Barcelona-Besos: Gerardo Pisarello Prados, 1er. tinent d'alcalde de 
l'Ajuntament de Barcelona 
Oest: Caries RlIíz Novella, alcalde de Viladecans 
Nord-est: Andreu Francisco i Roger, alcalde d'Alella 
Demarcació no territorial: Joan Caries García Cañizares, diplltat 
delegat d'Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la 
Informació de la Diputació de Barcelona. 

o Vocals al Consell d'Administració: 
Demarcació Nard-est 

- Tram 1: Pau Rovira i Bonet, Ajuntament de Vilablareix 
- Tram 2: Alex Garrido Serra, Ajuntament de Manlleu 
- Tram 3: Joana Barbany i Freixa, Ajuntament de Sant Cugat del 

Xavier Fonoltosa Comas 
President 

Valles 
Tram 4: Maria Angels Planas i Crous, Ajuntament de Girona 
Demarcació Oest 
Tram 1: Isidre Sierra Fusté, Ajuntament de Sant Climent de 
Llobregat 
Tram 2: Eva Menor Cantador, Ajuntament de Badia del Valles 
Tram 3: Rafael Duarte Molina, Ajuntament del Prat de Llobregat 
Tram 4: Begoña Floria Eseberri, Ajuntament de Tarragona 
Demarcació Barcelana-Besos 
Jaume Ciurana i Llevadot, Ajuntament de Barcelona 
Alfred Bosch i Pascual, Ajuntament de Barcelona 
Jordi Mas Herrero, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 
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Demarcació no territorial 
- Marta Felip i Torres, Diputació de Girana 
- Pep Mur i Planes, Consell Comarcal del Vallés Oriental 
- Mentre no es cobreixi la vacant en aquest ambit podra assistir al 

Consell d' Administració el regidor de l' Ajuntament deis 
Guiamets, Manel Sales Martori. 

De conformitat amb els Estatuts del Consorci, seran membres del Consell 
d' Administració, amb veu, pero sen se vot un representant de l' Associació Catalana de 
Municipis i Comarques i un representant de la Federació de Municipis de Catalunya. 

Xavier Amor Martín, president de la Federació de Municipis de 
Catalunya 
Miquel Buch Moya, president Associació Catalana de Municipis 

Igualment, s'estableix que en el Consell d'Administració hi assisteixin un representant 
de la Diputació de Tarragona i un de la Diputació de Lleida. 

També hi assisteixen: 

El Director general de Localret 
El secretari de Localret 
L'interventor de Localret 

Xavier Fonollosa Comas 
Presldent 
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1.6. Estructura organitzativa a nivell administratiu 

LOCALRET Orgooigro01o RLT2015 --
Rup. Rnp. 

C«Ilrd COtICrd 
Guti6 1 f'UII11-
RRHH ~u.ri 

, ..... 
PI 

La plantilla orgimica del Consorci Localret per a I'exercici 2016 estava formada per les 
places següents: 25 places de personal laboral, 2 places de personal funcionari 
d'habilitació nacional. Una pla~a de personal laboral correspon a la categoria d'alta 
direcció. Tres places de personal laboral sense classificar i sen se previsió d'oferta 
pública d'ocupació. 

Xavier Fonollosa Comas 
President 
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ÁREA DIRECCIÓ (D) 

Codi Oenoninaco del lkx: 

CO·A-CC ·DR Olreccló General 

FHN-A'l-1 Secretaria 

FHN·Al2 IntervenclO 

Xavier Fonollosa Comas 
President 

lipus de lloe 

S!ngtlar 

Sing\1at 

S1lg!i8f 

Foma provisió 
Adscripció 

I Area cal 
Directiu D 

Fuocionati HaM it. D Al 
Estatal 

Funclo noo Hab~iI . D Al 
Estatal 

LOCALRET ......... 

Trtulació Acadenica i 
Forrració Espec'ica 

ce I 1 

1 1 
UicenciallKa '" Oret, Cléocies 
politiques, Sociolog\a o equiv~enl 

Uicencialura '" Oret, Cifficies 
Ecooomlques, Ciimcies Poll liques. 
Sociologiao equiva!ent 'f 1 

j 1 

11 

I ' 
1 I 
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ÁREA SUPORT (S) 

Codi Denoninació del lloe 

CO-A-C1-t Se cre ta rl la de Dlrecció 

CO-A-Al-l Responsable de con tro l 
pres s up os t ari 

CQ-A.c 1-2 Admln is lra liu / v a 

CO-A.c2-t A uxiliar admlnl st ratlulva 

CQ-A.c2-2 Au xiliar Admlnl s tratlu/va 

CO-A-C2-3 Au xiliar adm l nlst ra tl ulva 

CO·C-2 Responsable de prems a 

SA-A-1 Re s ponsa ble d. contro l 
de gestl ó 

SA -A-2 Téc nlc l a de Slstemes 

Xavier Fonollosa Comas 
President 

lipus de lbe Foma provisió 

Base Labo ral 

Base Laboral 

Baso Laboral 

Base l aboral 

Base Laboral 

Base laboral 

Base laboral 

Base l aboral 

Base l aboral 

LOCALRET ......... 

Trtulació Acadenica i 
Adscripció 

Forrració Especlica 

Area ca. 
A e l Cicle forrnatiu de Grau 1.\ ¡'jé de Gestió 

adminis trativa, '" ódiJ Ptofesslonat 2, 
FP ladminislraliuo equivalen! 

A A" Uicenciatura en Cién<:les Ecooomiqoes, 
Ciencies Poli liques 1 de rAdminis tració 
o eqviva:ent. 

A el Cicle lormaliu de Grau I.\iljá de Gestió 
administrali"a, M ódul Professional 2, 
FP ladfl1inislratiuo equiva~enl 

A e2 Babi'leral, Formació Pro fe ssional de 
Primer Grao de la b(anca adminis lraliva I 
comercial, o equiva~ent 

A e2 Gradual Escolar, F.P .l adminislrallu o 
eqtiv~ent 

A C2 Bab~ l efal Superior en Ciéocles Socials, 
Formació Proressional Admi~stratiu , 
o equiva~enl. . 

e A" UÍ(;enciatura en Ciéocies Polftiques 1 de 
I'Adminlstrac!6, Sociolog!a. F~ologia 

Cat~ana, Pef"ioQsme o eqvijva!eot 

A A" Uicenciatura en Aclmiristració IDir6Cció 
rJEmpreses, Ciéncies Ecooomlques o 
equiv~enl. 

A B Eng·nj'efia técrica inrormatic a. 
eleclrorica o equiva:ent 
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ÁREA JURiOICA (J) 

Codi Denoninació del r.oc Tlpus de roc 

CO-J·'\.C Cap de l'Are a Jurldlca Base 

CO-J· ' Técolela de s upo r! I Base 
Assesso rameol Jurldlc 

ÁREA CONEIXEMENT I TECNOLOGIA (P) 

Codi Denorrinació del lloc 

CQ·p-1-C Cap de I'A rea de 
Conelxemenll Tecno logla 

SA-P-' Técolela Supe rio r de 
Cone lxeme nt I Tec nologla 

SA·P · ' Téc nlc/a Supe rior de 
Conelxement I Tecnologla 

SA·P·2 Técnlc/a de Co n e lxemen l 
1 Tec nol ogla 

SA·P-2 Técnlcfa de Conelxe ment 
1 Tec no logla 

Xavier Fonollosa Comas 
President 

Tlpus de lbe 

Base 

Base 

Base 

Base 

Base 

Foma provisl6 

l obo"' 

l aboral 

Foma provisió 

l aboral 

laboral 

Laboral 

labOral 

labofal 
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Adscripció 
Trtulació Acaderrica i 
Forrreció Especlica 

Area Cat 

J Al lIk.enclatur8 M Orel. 

J Al UieenciatlJl'a en Orel. 

Adscripció 
Tllulació Acadenica i 
Forrració EspeciK:a 

I Afea Cal 

P Al Eng'n)'erla Téelica Superior '" Telecomoocacio ns, Eng'IT¡eria Superior 
lnforméUce, Ciéncles EconO mlc¡ues, 
Ciéncles Polltlques o equiva:enl. 

P Al Eng'n)w Tkl'tca Supeoo r en 
Te!e<;omuricacions, Ciencles 
EconOmiques, Ciéocles Politiques o 
eqviva:eoI. 

P Al Eng'n)'eria Técnica Superio r en 
Te!ecomuricaclons, Ciéncles 
Econ6mlques, Cléocles poriUques o 
equiva/MI. 

P el Eng"n)'erla Tkrrca en 
Telecomurrcaclons, Dip!omatura en 
CIi1neles Ecol"IÓ miques, en gestió 1 
Aómlris tracló Púbxa o eqJÍva~enl " 

P B Eng'nye ria Téen:ca en 
Telecomuricacions, O¡p:omalura en 
Ciénc1es Econ6miques, en gestló i 
Admlris tracl6 Pútt:ca o ~;va :enl " 
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ÁREA D'INFRAESTRUCTURES (1) 

Codi Denoninació del lkx: Tipus de roc Foma provisió 
Adscripció 

Trtulació Acadlm'ica i 
Forrrnció Específica 

Area cal 
SA-I-'\.C C ap d'Are a Base labo ral I Al Lf.cenclalura en Arquitectura, Engin)ooa 

d'lnfraes lructures T écn'ca S~oro equiv~ent 

SA-I-! Té c nlcl a s uperio r Base l aboral I Al Ltcenciatlll'3 eo ArQUiteellll'a, EIl9"n)'€iÍa 
d' Infra est ruc tures Tlkn'caSvpefio ro equvalent 

SA-I-2 Técn lc/ a Base laboral I 8 Eng"rlJ-eria I~n:ca en obres pUbliques, 
d' In( ra e s l ru ctures e:ectron:cao equva:enl 

SA-J-2 Téc nl cla Base labo ral I 8 Eng-n¡-eria téGrica en obres pUbliques, 
d' In frae st ructures e:eclr6nica o equiva:ent 

SA-I-2 T écnlc/a Base l aboral I 8 Eng"fl'jeria técn:ca en obres pUbliques, 
d' Infra estruc tures e:e<: trónica o equiva:enl 

El nombre mitja de trebaliadors en el curs de I'exercici distri bu·it per cat egories és el 
següent : 

President 

Categori a 

Tecn ics superiors i comandaments 
Tecnics mitjos 
Te cnics especiali st es 
Au xiliars 
Di rectius 
Altre s 

Total 

Num. Mig trebali adors 

9 

5 
3 
3 

1 
2 

23 
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Així mateix, la distribució per sexes al tancament de I'exercici del personal del Consorci 
és la següent: 

Categoria Homes Dones 

Tecnics superiors i comandaments 5 4 

Tecnics mitjos 2 3 
Tecnics especialistes 3 
Auxiliars 3 
Directius 1 
Altres 2 

Total 10 13 

1.7. Societat Anonima 

La Societat Mercantil Anonima Localret, SA va ser constituIda el 12 de gener de 2000, 
per acord de l' Assem blea General del Consorci Localret, en sessió de 18 de setembre 
de 1999. La seva constitució va ser formalitzada mitjan~ant escriptura pública número 
190, davant del notari de Barcelona, D. Vicente Pons Llacer. 

Durant I'exercici 2013 es va iniciar un procés de reorganització de les activitats del 
Consorci Localret i Localret SAo Aquesta reárganització va suposar un canvi en el 
sistema de gestió deis serveis que prestava el Consorci passant a assumir aquestes 
activitats directament i que venien essent efectuades per Localret SAo Per a dur a 
terme aquest canvi a I'assemblea es va presentar una memoria justificativa de les 
operacions a realitzar, així com, la proposta a adoptar. 

La Comissió Delegada del Consorci, en sessió de 13 de desembre de 2016, va acordar la 
dissolució, liquidació i extinció de Localret, SA, en els termes que acordi la Junta 
General d' Accionistes, amb una distribució deis excedents a favor del Consorci de 
83.190,36 euros. 

Xavier Fonollosa Comas 
President 
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1.8. Identificació de les entitats del grup, multigrup i associades 

En compliment de I'article 3 del RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el 
Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, d'Estabilitat Pressupostaria, en 
data 9 febrer 2011, la Intervenció General de l'Administració de l'Estat (IGAE), va 
comunicar I'informe de classificació institucional d'unitats participades d'acord amb els 
criteris de la SEC, en virtut del qual el Consorci Localret queda adscrit, a nivell de 
comptabilitat nacional, a l' Ajuntament de Barcelona. 

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

2.1. Gestió indirecta 

El Consorci Localret no presta cap servei públic sota cap forma de gestió indirecta de 
previstes a la normativa. 

L'Entitat no participa en cap activitat la gestió de la qual s'efectu"l de forma conjunta 
amb altres organitzacions. 
Tampoc utilitza cap forma de coHaboració públic-privada en la prestació deis seu s 
serveis. 

2.2. Convenis i altres formes de col·laboració 

El Consorci Localret durant I'exercici 2016 ha signat els següents convenis de 
coHaboració més significatius: 

, 
Xavier Foriollosa Comas 
President 
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Toe reu ConvenVConl r~U i ot.{e tt e \I i&~ ndl 
Im porl 

Inv ellOl 

AjunUrTlMl de "'onl&" CO~''fn1 pe< a r~ i lKorpo'Hi6 doe l'Ajunla/Mll1 de Mon"ua la PlauforlN MiraN IUlrnl Llda 
Semoe 

In,'Hlol 

COnlel l COlNl t a l del Conl'enl de (oopvuló Interadmtnlsua livl pI'< a la I nt~,,16 com .. memblf del Coni orel lou llel. del Conlell 
VallhOrie-nt.l l Conu .",1 del V" lI k Ollffi tal 

iUlmi lJda 1.100,00 

Mdeflda al CCHWMI dI' coH . bolle16 I'nu", la Dipulaci6 doe Oarcelonl I el Consord Localrtt Pff i la con!ru tac l6 f ln l a la 
Senle 

Oipulitló de O",elona ceouallt!ilb d~ s"",·",!) de tl'lecomunluclon~ (1'fU, nilbU i dadH ) d", la propia dlpuladó, ell IfUl or¡anhfJIH I 1011 finalluiCió 
In"f'SIOI 

ellMI locals d", 1;. denurucl6 .dherlls I aqUtlU conlriClaclÓ. del COnUiC!'" 

Oipulacló de Barcelona 
AddlMda al con~eo l d", col~aboracl6 Inler .. dmt nhtritiv¡o Iffilr", la Oipulacl6 dI' 8:Jrtelona 1 el Conlorcl loCi ' rft pe< a "",,' 170.000,00 la Inlegradó de la Olpulul6 d", O,ucelona com.IO metr.b.",d", p1",drtt dl'l Comore! local rel 

Di puLlt1ó doe O"celon. 
MdlMda al (om'MI dI' col-laOOrl(ló lnter.admlnll l1a ti l" e-ntroe la 0 Ipul.{16 de OJ"elO~1 I el Comorcl loulr",1 per a 

Anual 268.106,00 la¡nlteradó d~ la QjpuUclÓ de eJr,e-!ona CGm ól memb rt de pltdret del Conlo,el locl I,tt 

CO nl e-! 1 COIN". I del CooI·enl de coope<uló In lerildmlnlst.r.liva p!'f a la I n l~acló {om a m!'fnbrt del Como.c1 lou lret dl'l Conlell 
IIJlmi lada 

6.lI celon~ Conurul del 81 r c l'lon~ 
1,200,00 

Alloc la tió ~mbl ! 810 
Conl'MI d e col-laOOraclÓ entr", -Ambll 810' I el Conlorci LOCil rtl pe< a la Implanlació de fibra opllea ah pot l,onl 

An ual 
Seos", 

Indult.r iall Il lua ll al lerri lo'¡ d'utua, ló de l'allociacióNnblt 810 In"Hloi 

~unu mHI l de Terllna 
Conv<'1Il d", coHabo,iI(16 Inter .. dmlnls l1.tivil ent.roe 1'1 COnlorcl local,et I l'AJunt.lmenl d", TE<fHiI pt!" a((edll a l'l.iI 

Anual 480,00 del (onJunld'rinpj dl,ita ll de pa/Il(lpad6 qUfCompor Ll el p'oJe<lt ~Con~toIUS · 

~era l lu t doe C~ I ¡l u ny" 4 
Seni l' 

Oiput~ciom, rMC, ACM, Pu le n,clon.a l pe. a una SocleU t Di,i l,1 IlJImi lada 
l n¡rf'SIO~ 

Con~Of(1 NJC 

k ea Mwopot ltana de 45000 

Ba f( e! on~ 
Pacte nidona' ¡lfl a una Soclttat O1,lUl Anual (e:cerc l(i 

1011) 

Olputilc ió de Glrana Mdend. at convenl dfCoHaborilcló Mil'" de la Dipulació doeGl fon, I ti Con~or,llocal.et Anual 66.000,00 

3. Bases de presentació deis comptes 

3.1. Imatge fidel 

Els comptes anuals s'han obtingut deis registres comptables tancats a 31 de desembre 
de 2016, es presenten d'acord amb les disposicions legals vigents en materia 
comptable, amb I'objecte de mostrar la imatge fidel del patrimoni i de la 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 l' execució del pressupost de 
l'Entitat corresponents a I'exercici anual acabat a la mateixa data. 

La seva formu lació I'efectua el Consell d'Administració i són aprovats per l'Assemblea 
General. 

Xavier Fonollosa Comas 
President 
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La liquidació del pressupost de I'exercici 2016 ha estat aprovada el 15 de febrer de 
2017 per Decret de Presidencia. 

El regim de comptabilitat és el previst en la Llei reguladora de les Hisendes Locals per a 
les entitats locals i els seus organismes autonoms. Els comptes anuals de I'exercici 
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 
IMNCL), així com amb el que preveu el Pla General de Comptabilitat Pública adaptat a 
l' Administració Local (PGCPAL) que acompanya la INMNCL. 

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 d'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 de l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, d'aprovació de la 
Instrucció del model normal de comptabilitat local, havent seguit en la seva elaboració 
I'aplicació de criteris uniformes de valoració, agrupació, classificació i unitats 
monetaries, de manera que la informació presentada es homogenia i comparable. 

4. Normes de reconeixement i valoració 

Els criteris comptables més significatius aplicats en la formulació deis comptes anuals 
són els que es descriuen a continuació: 

Xavier Fonollosa Comas 
President 
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4.1. Immobilitzat material 

Criteris d'activació 

Són actius tangibles, mobles i immobles que: 

al Posseeix l'Entitat per al seu ús en la producció o subministrament de béns i serveis 
o per als seu s propis proposits administratius. 

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

Valoració inicial 

Les inversions en béns de I'immobilitzat material es valoren al seu 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 terrenys i els edificis són actius independents i es comptabilitzen en tots els 
casos de forma diferenciada. 

Els béns aflorats com a conseqüencia de la realització d'un inventari físic són 
registrats pel seu valor raonable si no ha estat possible obtenir evidencia del seu cost 
original. En aquest últim ca s, juntament amb el seu cost es registra I'amortització 
acumulada que s'estima s'ha produ'it fins al moment d'incorporar-Ios a la 
comptabilitat. 

Els béns rebuts en adscripció o cessió per un termini igual o superior a la vida 
economica del bé es registren pel seu valor raonable a la data de formalització de 
I'adscripció o cessió. 

Capitalització de despeses financeres 

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

~%,~ 
,,~ 

Xavier Fonollosa Comas 
President 
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Valoració posterior 

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

En cas que la propietat o ús d'un terreny exigeixi el desmantellament i rehabilitació de 
I'empla~ament, aquests costos s'activen i s'amortitzen en el període que es prevegi 
obtenir rendiments economics o potencial de servei del terreny. 

Amortització 

Els elements que integren I'immobilitzat material, amb excepció deis terrenys, són 
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 posada en funcionament del bé, essent els 
anys de vida útil estimats els següents: 

--L ' 
~~ 
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Béns 
Insta l·lacions tecniques i maquinaria 
Mobiliari 
Equips per a processos d'informació 

4.2. Immobilitzat intangible 

Criteris d'activació 

Anys vida útil 

10 

6 

4 

LOCALRET ......... 

% coef. 
Amort. 

10% 
17% 
25% 

Es tracta de béns intangibles i drets susceptib les de valoració economica 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 
lIiurats per a la seva explota ció. 

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 cri teri s d'importancia relativa dintre de la massa 
patrimonial, aquells béns i drets el preu unitari deis quals és inferior a 500 euros. 

Valoració inicial 

Les inversions en béns de I'immobilitzat 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. 
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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 
inicialment. 

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

Béns 
Immabilitzat intangible 

4.3. Actius i passius financers 

Anys vida útil 

4 

%coef, 
Amart. 

25% 

Els actius i passius financers deriven deis instruments financers, que són contractes 
que estableixen un dret per una de les parts (actiu financer) i una obligació (passiu 
financer) o un component del patrimoni net (instrument de patrimoni) per I'altra. 

La seva classificació, valoració i comptabilització es realitza, basicament, segons la 
finalitat per la qual es manten en o s'han emes els actius i passius. 
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a) Actius financers 

Són actius financers els diners en efectiu, els instruments 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 a l' 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. 

a.l) Classificació i valoració: 
L'Entitat únicament manté actius financers categoritzats com a credits partides a 
cobrar. 

Inclouen: 

• Els credits per operacions derivad es de I'activitat habitual. 

• Altres actius financers que generen fluxos d'efectiu d'import determinat i 
respecte deis quals s'espera recuperar tot el desemborsament, excepte per motius 
imputables al deteriorament crediticio 

• Les operacions d'adquisició d'instruments de deute amb I'acord posterior de 
venda a un preu fix o al preu inicial més la rendibilitat normal del prestador. 

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

En tot cas, les fiances i diposits constitu"its es valoren sempre per I'import lIiurat. 
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a.2) 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. 

a.3) 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 de resultats. 

Els criteris per a calcular I'import deis drets de dubtós cobrament són els establerts a 
I'art. 2.1 de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL) 
que són: 

Exercici % aplicat 

2014 0% 
2013 25% 

2012 25% 

2011 50% 

2010 75% 

2009 75% 

Resta 100% 

a.4) Baixa d'actius financers 

Es registra la baixa d'un actiu financer o d'una part del mateix quan ha expirat o s'han 
transmes els drets sobre els fluxos d'efectiu que genera sempre i quan s'hagin 
transferit de forma substancial els riscos i avantatges inherents a la seva propietat. 

b) Passius financers 

Els passius financers es classifiquen, a efectes de la seva valoració, en: 
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b.l) Classificació i valoració 

L'Entitat únicament manté passius financers categoritzats a cost amortitzat. 

Inclouen els: 

-De bits i partides a pagar per operacions derivades de I'activitat habitual. 

- Altres debits i partides a pagar. 

Com a norma general, els de bits i les partides a pagar amb venciment a curt termini 
sense interes contractual es valoren, tant en el moment del reconeixement inicial com 
posteriorrnent, pel seu nominal. La mateixa valoració es realitza amb els de venciment 
a IIarg termini i els préstecs rebuts a IIarg termini amb interessos subvencionats quan 
I'efecte global de no actualitzar els fluxos no és significatiu. En cas que sigui significatiu, 
es valoren inicialment pel valor actual deis fluxos d'efectiu a pagar, sobre una taxa 
equivalent a I'aplicable als pagaments ajornats i, posteriorment, a cost amortitzat, 
reconeixent els interessos meritats en funció del seu tipus d'interes efectiu com a 
ingressos de I'exercici. 

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

b2) Reconeixement 

El reconeixement comptable deis passius financers es realitza a la data establerta en el 
contracte o acord a partir de la quall'Entitat contra u I'obligació. En les operacions de 
tresoreria formalitzades amb pblissa de credit, les obligacions es contrauen amb la 
recepció de les successives disponibilitats de fons. 

b3) Baixa de passius financers 

Com a norma general, es registra la baixa d'un passiu financer o d'una part del 
mate ix quan l' obliga ció contreta s'ha complert o canceHat. En cas de produir-se una 
diferencia entre el valor comptable i la contraprestació IIiurada, es reconeixera en el 
resultat de I'exercici que tingui IIoc. 

Xavier Fonollosa Comas 
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el Contractes de garanties financeres 

Són contractes que obliguen a l'Entitat a fer o rebre uns pagaments específics pel 
reemborsament a un tercer per la perdua incorreguda quan un deutor ("garantit") 
incompleix la seva obligació de pagament derivada, generalment, d'instruments de 
deute, tal com un aval. 

L'Entitat no té formalitzats contractes de garanties financers. 

4.4. 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. 

al Ingressos 

• Comptabilitat financera: els ingressos i les despeses s'imputen al compte de resultats, 
basicament a I'exercici en que meriten en funció de la corrent real de béns i serveis 
que representen i amb independencia del moment en que es produeix la corrent 
monetaria o financera que es deriva del mateix 

• Els ingressos es registren segons el grau d'avan~ deis projecte en curs al tancament de 
I'exercici. Es realitza un analisi detallat de cada projecte obtenint el percentatge que 

suposa I'import facturat sobre el meritat. Si I'import facturat és superior al meritat es 
registra un ajust per periodificació de passiu, en canvi, si I'import meritat del projecte 
és superior al facturat es registra un ajust per periodificació d'actiu. 

• Liquidació pressupostaria: els ingressos que fan referencia a les aportacions deis 
ajuntaments i les des peses s'incorporen a la liquidació pressupostaria en el moment 
en que es produeix I'acte administratiu de reconeixement deis respectius drets i 
obligacions. Els altres ingressos s'imputen en el moment en que es realitzat I'ingrés 

efectiu a la tresoreria del Consorcio 

bl Despeses 

Les despeses de personal es reconeixen en el compte del resultat en el moment que 

merita l' obligació, amb independencia del moment en que es produeixi el corrent 

monetari que se'n deriva d'elles. 
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Pressupostariament les despeses s'incorporen a la liquidació pressupostaria en el 

moment en que es produeix I'acte administratiu de reconeixement de les obligacions. 

4.5. Provisions i contingencies 

Es reconeix una provisió quan l' entitat té una obliga ció present (legal, contractual 

o implícita) resultat d'un succés passat que, probablement, implicara el lIiurament 

d'uns recursos que es poden estimar de forma fiable. 

Les provisions es troben valorades pel valor actual deis desemborsaments que 

s'espera que seran necessaris per liquidar I'obligació, actualitzats a una taxa de 

descompte equivalent al ti pus 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 l' 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 probables, es procedeix a la seva reversió amb contrapartida al 

corresponent compte d'ingrés de l' exercici. 

Per a la quantificació de les provisions, es recorre a informes interns i, si escau, 

d' experts externs, i a l' experiencia de l' entitat en successos similars, que permetin 

establir la base de les est im acions de cadascun deis desenlla~os possibles, així com 

del seu efecte financer. 
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4.6. Transferimcies i subvencions 

a} Transferencies i subvencions rebudes 

l'ingrés es reconeix qua n existeix un acord individualitzat de concessió a favor de 

l'Entitat, s'ha complert les condicions associades i no existeixen dubtes raonables 

sobre la seva percepció, sense perjudici de la imputació pressupostaria. Quan el 

compliment de les condicions associades s'estengui a diversos exercicis, es presumeix 

el compliment una vegada realitzada la inversió o la despesa, si en el moment 

d'elaboració deis comptes anuals de cadascun deis exercicis afectats s'esta complint i 

no existeixen dubtes raonables sobre el compliment de les condicions que afectin els 

exercicis posteriors. En el cas de subvencions per despeses corrents d'execució 

plurianual que exigeixin la finalització de I'activitat finan~ada, es consideraran no 

reintegrab les en proporció a la despesa executada; 

Quan el seu registre comptable, les subvencions rebudes no reintegrables es 

consideren, amb caracter general, com a ingressos directament imputats al patrimoni 

net que posteriorment es traslladen al compte de resultats economic patrimonial 

d'acord amb la seva finalitat. 

les subvencions de caracter monetari es valoren pel valor raonable de I'import 

concedit referit al moment del seu reconeixement. 

b} Transferencies i subvencions atorgades 

les transferencies i subvencions concedides es comptabilitzen com a despeses en el 

moment que es tingui constancia que s'han complert les condicions establertes per a 

la se va percepció. En cas que al tancament de I'exercici estigui pendent el compliment 

d'alguna de les condicions establertes per a la seva percepció, pero no existeixin 

dubtes raonables sobre el seu futur compliment, es dota una provisió pels 

corresponents imports, amb la finalitat de reflectir la despesa al compte del resultat 

economic - patrimonial. 
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En el cas de lIiurament d'actius, el reconeixement es produeix en el moment de 

I'acord o de la formalització dellliurament al beneficiari. 

En el cas de deutes assumits d'altres ens, la despesa per subvenció es reconeix en el 

moment que entri en vigor I'acord d'assumpció, registrant com a contrapartida el 

passiu assumit. 

5. Immobilitzat intangible 

5.1. Moviments 

Els moviments alllarg de l' exercici han estat els següents: 

Saldo a 
(+) Entrades 

H Dotació per Saldo a 
Partida 

31.12.2015 amortitzacions 31.12.2016 

3. Aplicacions Informiltiques 4.273,49 9 .224,13 (-)1.449,41 12.048,21 

• Cost 59.634,00 9.224,13 - 68.858,13 

• Amortitza ció acumulada (-)55.360,51 - (-)1 .449,41 (-)56.809,92 

• Correccions del valor - - - -
5. Altre Immobllltzat intangible 22.758,91 - (-)9.065,21 13.693,70 

• Cost 111.368,94 - - 111.368,94 

• Amortització acumulada (-)88.610,03 - (-)9.065,21 (-)97.675,24 

• Correccions del valor - - - -
TOTAL 27.032,40 9.224,13 (-)10.514,62 25.741,91 

5.2. Descripció de I'immobilitzat intangible 

Inclou aplicacions informatiques: lIicencies i drets d'ús de programaris i de les seves 
actualitzacions 

5.3. Informació de I'exercici 
a) Les altes més significatives corresponen al desenvolupament i adequació de 
moduls pels processos participatius de Badalona i Terrassa . 
b) Al t anca ment de I'exercici el cost d'adquisició deis béns que es troben 
totalment amortitzats i en ús és de 137.920,26 euros. 
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5.4. CircumsHmcies que afecten a la titularitat de I'immobilitzat intangible 

No existe ix cap tipus de restricció a la titularitat deis béns o drets que formen part de 
I'immobilitzat intangible de l'Entitat ni cap d'ells es troba sotmes a litigi o ha estat ofert 
en garantia del pagament de deutes. 

6. Patrimoni públic del sol 

El Consorci Localret no ha realitzat inversions relacionades amb el patrimoni públic 
deis sol. 

7. Inversions immobiliilries 

El Consorci Localret no ha realitzat inversions imrnobiliaries. 

8. Immobilitzat material 

8.1. Moviment de l' exercici 

Partida Saldo a 
(+) Entrades 

H Dotació per Saldo a 

31.12.2015 amortltzacions 31.12.2016 

5. Altre immobJlitzat material 53.061,93 2.038,00 (-)14.611,68 40.488,25 

• Cost 233.247,33 2.038,00 - 235.285,33 

• Amortització acumulada (-)180.185,40 - (-)14.611,68 (-)194.797,08 

• Correccions del valor - - - -

TOTAL 53.061,93 2.038,00 (-)14.611,68 40.488,25 

8.2. Descripció de I'immobilitzat material 

Per categories de béns I'immobilitzat material es desglossa de la manera següent: 

InstaLlacions tecniques ¡maquinaria 
Mobiliari 

Equips per a processos d'informació 

Xavier Fonollosa Comas 
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8.3. Informació de I'exercici 

a) l es inversions més rellevants de I'exercici corresponen a I'adquisició de 
nous equips informatics. 

b) Atenent a la naturalesa deis béns, al tancament de I'exercici el cost 
d'adquisició de béns que es troben totalment amortitzats i que segueixen 
en ús és el següent: 

Instal.la cions tecniques ¡maquinaria 
Mobiliari 
Equips per a processos d'informació 

55.475,85 

16.741,57 
47.078,03 

119.295,45 

8.4. Circumstimcies que afecten a la titularitat de I'immobilitzat material 

No existe ix cap tipus de restricció sobre la titularitat deis béns que integren 
I'immobilitzat material de l'Entitat ni cap d'ells es traba sotmes a litigi o ha estat ofert 
en garantia del pagament de deutes. 

9. Arrendaments financers 

El Consorci localret no ha realitzat arrendaments financers. 
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10. Actius financers 

10.1. Informació relacionada amb el balan~ 

al Estat resum de la conciliació entre la classificació deis actius financers del balan~ i 
les categories establertes en la norma de reconeixement i valoració 82 d' Actius 
financers: 

Exercid 2015 

~ 
Actius financers a lIarg termlni Actiu5 financers a curt terminj 

Va l ors 
Altres Inversions en 

Valors 
Alifes Inverslons en 

Total represenlalius represen ta tius 
Categories patrim oni 

de deute 
invers ion s patrimoni 

de deute 
inversions 

Credlts I pa rt ides a 
60.101,21 60.101,21 

co brar 

Total 60.101,21 . 60.101,21 

Exerdcj 2016 

~ 
Actius financers a lIarg termini Actiu5 financers a (urt termlnl 

Valors 
Alifes Inversions en 

Valors 
Alifes Invers ions en 

Total representatius rep resen tatiu s 
inve rslons categOfies patrimoni 

de deute 
inversions patrimo ni 

de deute 

Credlts t partides a 
133.471,61 133.471,61 

cobrar 

Total 133.471,61 . 133.471,61 

Inversions financeres a lIarg termini en entitats del grup, multigrup i associades 

El saldo acumulat d'inversions financeres permanents fins a I'exercici 2016 responia a 
I'aportació de capital social per a la creació de Localret SA de I'any 2000. 

Saldo inicial Dotacions Baixes Saldo final 

Inversions financeres permanents 60.101,21 60.101,21 

La Comissió Delegada del Consorci, en sessió de 13 de desembre de 2016, va acordar la 
dissolució, liquidació i extinció de Localret, SA, en els termes que acordi la Junta 
General d' Accionistes, amb una distribució deis excedents a favor del Consorci de 
83.190,36 euros. El benefici a favor del Consorci per import de 23.089,15 euros s'ha 
registrat a I'exercici 2016 com un ingrés financer. 

Inversions financeres a lIarg termini per import de 73.370,40 euros corresponen a 
fiances dipositades amb venciment a lIarg termini. 

-------==~~ ~ 
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Els sa ldos deis eredits per operacions derivad es de I'aetivitat habitual a eurt termini 
(operacions de gestió) no es troben inclosos a la taula anterior. Aquests es registren 
pel seu valor nominal i quan, d'acord amb la norma de registre i valoració deis aetius 
finaneers I'aplicació d'aquest criteri no és possible, pel metode del cost amortitzat. 

Al tancament de l' exercici els sa ldos pendents de cobrament corresponents a les 
operacions habituals del Consorci corresponen a: 

Deutors per operacions de gestió 

Altres comptes a cobrar 

Total epígraf Deutors j altres comptes a cobrar a curt termini 

b) Reclassificacions 

489.621.8S 

20.553,77 

510.175,62 

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. 

e) Aetius finaneers lliurats en garantia 

Durant I'exercici ni a la data de tancament l'Entitat no ha lliurat o manté aetius 
finaneers en garantia del pagament de deutes. 

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

a) Resultats nets obtinguts en I'exercici de les diferents eategories d'aetius 
finaneers. 

Els eredits i partid es a cobrar per transferencies corrents incorporats al resultat 
economico-patrimonial de I'exercici han estat d'1.179.765,55 euros, aplicats a finan~ar 
les despeses corrents de l'Entitat. 

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

El compte del resultat economico-patrimonial de I'exercici no recu ll ingressos financers 
calculats d'aquesta manera. 
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10.3. Informació sobre els riscos de tipus de canvi i de ti pus d'interes 

a) Riscos de tipus de canvi 

L'Entit at no té inversions ni manté sa ldos a cobrar en moneda diferent de I'euro i, per 
tant, no té riscos d'aquest tipus. 

b) Riscos de tipus d'interes 

L'Entitat 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 pel consorci o 

A la data de tancament de I'exercici e ls saldos mantinguts en comptes corrents deis 
que és titular l'Entitat són els següents: 

Saldo 

Entitat Número compte Objecte 31.12.16 

BBVA 018Z 6035 0020 0000 8515 compte corrent 761.729,47 
BBVA 0182 6035 0020 0000 8517 comp te corrent 1.409.34 

Ca ixa ba nk, SA 2100 3459 3222 0004 9521 comple co rrent 6.458,91 

Ca ixa ba nk, SA 2100 3459 3522 0002 6574 compte corrent 531.276,54 

ca Ix. b. nk, SA 2100 3459 3322 0002 8370 compte vista 1.134,54 

Ca ixa Consorci pagaments justificat 4,28 

1.302.013,08 

b) Política d'inversions 

L'Entitat no efectua una política de inversions sobre els eventuals excedents que 
puguin generar-se de la gestió de la tresoreria. 

c) Correccions per deteriorament de valor 

Duran t I'exercici s'han registrat correccions de valor deis actius financers per import de 
41.334,45 euros (saldos de cobrament dubtós). 
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d) Periodificacions a I'actlu i passiu 

Pel que fa als diferents projectes que es realitzen per les arees tecniques del Consorci 
es realitza un control independentment del seu meritant, per I'execució deis projectes. 

Programa Pressupost 
Fac turat Ingrés meritat 

Ingrés 
Ingrés di(erit 

ingressos anUclpat 

11: RP (Redacció de projectes) 6.690,40 1.931,60 6.214,52 . 4.281,92 

12: OORP (Supervisió ¡control d'obres) 593.414,63 227.277,92 345.071,60 29.122,33 146.916,01 
19: DIBA 2014 129.119,00 115.392,92 129.119,00 13.726,08 
19: DIBA 2015 129.818,98 50.143,87 56.660,81 . 6.516,95 

TOTAL 859.043,01 394.746,31 537.065,93 29.122,33 171.441,96 

11, Passius financers 

11.1. Informació relacionada amb el balan~ 

a) Detall deis deutes mantinguts pel consorci al tancament de l' exercici valorats a 
cost amortitzat 

Tret deis comptes a pagar per operacions habituals l' Entitat no manté en balan~ 
passius financers valorats a cost amortitzat, ni durant I'exercici s'han registrat 
operacions valorades a cost amortitzat. 

Els comptes a pagar per operacions habituals a lIarg i a curt termini (operacions de 
gestió, altres deutes i deutes amb entitats del grup, multigrup i associades) es registren 
pel seu valor nominal, i quan, d'acord amb la norma de registre i valoració deis passius 
financers no resulta possible, pel metode del cost amortitzat. 

Al tancament de I'exercici els saldos pendents de pagament corresponents a les 
operacions habituals de l'Entitat corresponen a: 

Xavier Fonollosa Comas 
President 
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Altres deutes 

• Perobligacions re conegudes, capftol6 

Total epígraf Deutes a curt termini 

Creditors per operacions de gestió 

• Perobligacion s reconegudes, ca pftols 1,2 i 3 

Altres comptes él pagar 

• Cre ditors per IVA 

• Cob raments pendentd'apl icació 

• Altres creditors no press uposta ri s 

Administracions públiques 

• Hi se nda Pública, retenci ons él com pte de I 'IRPF, liquidació 4T 2016 

• Hi senda Pública, IVA, li quidació 4T 2016 

• Organ isme s de la Segu reta t Socia l,cotitzacio ns dese mhre 2016 a 
dHrec treballador 

Total epígraf Creditors i altres comptes él pagar él curt termini 
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7.792,07 

7.792,07 

7.792,07 

45.651,55 

45.651,55 

12.410,61 

1.050,87 

410,00 

10.949,74 

58.130,20 

42.191,41 

12.479,96 

3.458,83 

116,192,36 

bl Detall deis deutes mantinguts per l'Entitat al tancament de I'exercici a valor 
raonable 

El Consorci no manté en balan~ passius financers a valor raonable, ni durant I'exercici 
ha regi5trat operacions que haguessin de registrar-se a valor raonable . 

cl Resum per categories 

No procedeix, ates que lIevat de les operacions habituals, l'Entitat no ha realitzat 
durant I'exercici operacions que haguessin de registrar-se a cost amortitzat o a valor 
raonable, ni t ampoc manté en balan~ saldos que hagin de valorar-se d'acord amb 
aquests criteris. 

11 .2. línies de credit 

Durant I'exe rcici l'Entitat no ha contractat cap lín ia de credit ni tampoc a la data de 
tancament es mantenen deutes pe r operacions d' aquesta naturalesa . 

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

al Riscos de tipus de canvi 

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

Xavier Fonollosa Comas 
President 
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b) Riscos de tipus d'interes 

L'Entitat no manté passius finaneers valorats a eost amortitzat, de manera que no t é 
riscos d'aquesta naturalesa. 

11.4. Avals o altres garanties concedldes 

a) Avals eoncedits 

Durant I'exercici l'Entitat no ha atorgat avals a favors de tercers, ni a la data de 
tancament manté avals atorgats a tercers. 

b) Avals executats 

Per la raó que s'assenyala a I'apartat a) anterior no s'han exeeutat avals deis que hagi 
de respondre l' Ajuntament. 

e) Avals reintegrats 

En no mantenir avals a favor de terce rs, ni haver fer-se earree en exercicis anteriors de 
deutes de tereers, en I'exercici no s'han reintegrat avals a favor de l'Entitat. 

11.5. Informació sobre el període mig de pagament a prove'idors: disposició 
addicional tercera, "Deure d'informació" de la Llei 15/2010, de 5 de juliol". 

En relació al que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de mesures de lIuita contra la 
morositat en operacions comercials, i pel que fa a les obligacions dei s contraetes 
formalitzats a data 31 de desembre de 2016 es facilita la següent informació: 

Dles 
Sumatori nombre de dies periode de pagament x Import 
de pagament -3.985.528,35 

Sumatori de Import de pagament 334.332,38 

Període mitja de pagament -11,92 

11.6. Deutes amb garantia real 

L' Entitat no manté deutes amb garantia real. 

11.7. Deutes impagats durant I'exercici 

L'Ent itat no ha impagat cap deis deutes contrets, mantenint els terminis de pagament 
d'acord amb la normativa que li resulta d'aplicació. 

Xavier Foriollosa Comas (' 
President 

,. 
54 

¡ I 
) I 

) I 
¡ I 
) 

¡ 
¡ 



l. 

LOCALRET ........ 

12. Cobertures comptables 

L'Entitat no manté deutes que hagin requerit de cobertura comptable. 

13. Actius constru'its o adquirits per a al tres entitats i altres existimcies 

No s'han produ'it operacions d'aquesta naturalesa durant I'exercici, ni a la data de 
tancament es mantenen en balan~ saldos derivats d'aquestes operacions. 

14. Moneda estrangera 

A data de tancament, I'entitat no té cap element d'actiu o passiu en moneda diferent a 
I'euro, ni tampoc durant I'exercici s'han realitzat operacions en moneda estrangera. 

15. Transferencies, subvencions i altres ingressos i des peses 

15.1. Ingressos 

15.1.1. Transferencies i subvencions rebudes 

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

• De I'exercici: 

. Di puta dons 

- Ajuntaments 

- Altres 

Total Transferimcies i subvencions rebudes 

Pressupost 

298.000,00 

879.365,55 

2.400,00 

1.179.765,55 

Resultat 
economlco-
patrimonial 

298.000,00 

879.365,55 

2.400,00 

1.179.765,55 

Les transferencies i subvencions descrites compleixen els requisits de reconeixement 

i valoració descrits a la nota 4.6. 

Xavier Fonollosa Comas 
Presiden! 
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15.1.2. Altres ingressos de gestió 

• Els altres ingressos de gestió es detallen a continuació classificats en funció deis 
projectes facturats: 

e Projectes agregació de la demanda 

elnfrae structures redacció de projectes 

elnfraestructures direcció d'obres 

e Projecte s Diputació de Barcelona 
e Altres ingressos 

Total Altres ingressos de gestió ordinaria 

15.2. Despeses 

15.2.1. TransferEmcies i subvencions concedides 

87.166,38 

1.931,60 

8.539,88 

100.158,24 

31.679,21 

229.47S,31 

L'entitat no ha atorgat transferencies ni subvencions durant I'exercici 2016. 

15.2.2. Despeses de personal 
Les des peses de personal de I'exercici es detallen a continuació: 

Sous salaris i assimilats 800.422,44 

Sous i sa laris 

Carregues socials 

Cotitzacions socials de I'ocupador 

Altres des peses socials 

Total des peses de personal 

La plantilla de personal de l'Entitat esta integrada per: 

800.422,44 

225.137,22 

213.877,04 

11.260,18 

1.025.559,66 

• Personal funcionari i laboral de l' Ajuntament de Barcelona, adscrit a l'Entitat. 

• Personal laboral de la propia Entitat. 

El personal de l'Entitat es regeix per: 

• L'acord de condicions de treball del personal laboral del Consorci Localret 

-=== ---=111 __ ====-~"";: 
Xavier Fonollosa Comas 
President 
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• L'Estatut basic de I'empleat públic 

• Estatut deis treballadors 

El nombre de treballadors a 31 de desembre es detalla a la Nota 1.6 d'aquesta 
memoria. 

15.2.3. Altres despeses de gestió ordinaria 

Subministraments i serveis exteriors 

Arrendaments i canons 

Reparacions i conserva ció 

Serveis professionals independents 

Primes d'assegurances 

Publicitat, propaganda i relacions públiques 

Su b mi n i stra ments 

Altres serveis 

Total Altres des peses de gestió ordinaria 

16. Provisions i contingemcies 

16.1. Detall del moviment de les provisions 

321.032,64 

194.253,38 

13.967,60 

31.688,65 

747,09 

2.472,37 

16.958,93 

60.944,62 

321.032,64 

El detall del moviment de les provisions reconegudes en el passiu del balan~, tant a 
curt com a lIarg, durant I'exercici han estat les següents: 

Saldo a 1.01.2016 (-) Dlsmlnucions {t/-} Traspassos Saldo a 31.12.2016 
EpCgral 

Uarg CUrt Llarg Curt lIarg CUrt Llarg CUrt 

temlrnl terminl term!n! term[nl termlnl termlnl term!ni lerrnlnl 
Paga extraordinaria , 

36.317,95 H36.317.95 desembre 2012 
-

TOTAL 36.317,95 (-)36.317,95 

Aquest epígraf inclo'la per import de 36.317,95 euros una provisió de I'import de la 
paga extraordinaria de desembre de I'exercici 2012 que restava pendent de pagament 
a 31 de desembre de 2015. 

57 
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La paga no va fer-se efectiva el desembre de 2012, en restar suprimida d'acord amb 
I'article 12.1 del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir 
I'estabilitat pressupostaria i de foment de la competitivitat. 

L'article 2.4 d'aquesta disposició preveu que "les quantitats derivades de la supressió 
de la paga extraordinaria i de les pagues addicionals de complement específic o pagues 
addicionals equivalents, d'acord amb el disposat en aquest article, es destinaran en 
exercicis futurs a realitzar aportacions a plans de pensions o contractes d'asseguran~a 
col·lectiva que incloguin la cobertura de la contingencia de jubilació, amb subjecció al 
que estableix la Llei Organica 2/ 2012, d'Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat 
Financera i en els termes i amb I'abast que es determini en les corresponents lIeis de 
pressupostos" . 

En tractar-se d'un passiu exigible cert, I'import de la paga (73.030,63 euros) es va 
carregar a I'epígraf "Despeses de personal" del deure del compte de perdues i guanys 
de I'exercici 2012, amb abonament a I'epígraf "Provisions a lIarg termini" del passiu del 
balan~ . 

La Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per I'any 
2015, estableix a la disposició addicional dotzena apartat ú.l que cada Administració 
Pública, en el seu ambit, podra aprovar I'abonament de quantitats en concepte de 
recupera ció de la paga extraordinaria i de les pagues addicionals de complement 
específic o pagues addicionals equivalents. 

El 2015 l'Entitat va fer efectiu el pagament de 36.712,68 euros, arran del Decret 
d' Alcaldia d'l1 de novembre de 2015. Restava pendent d'abonar al 2016, en les 
condicions que estableixen la Disposició addicional dotzena de la Llei 48/2015, de 29 
d'octubre, de Pressupostos generals de l'Estat per a I'any 2016 i el Decret d'alcaldia de 
15 de desembre de 2015, I'import de 36.317,95 euros, corresponent al 49,73% restant 
de la paga. Aquest import s'ha fet efectiu a I'exercici 2016. 

16.2. Passius contingents 

A la data de tancament de I'exercici no té obligacions possibles o presentes que puguin 
qualificar-se com a passius contingents i sobre les que calgui informar en la memoria. 

16.3. Actius contingents 
A la data de tancament de I'exercici, l'Entitat no té actius de naturalesa contingent deis 
que calgui informar en la memoria. 
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17. Informació sobre el medi ambient 

No es preveuen contingencies, indemnitzacions ni altres riscos de caracter 
mediambientals que no hagin estat objecte de provisió en els comptes anuals i que 
poguessin ésser significatius en relació amb el patrimoni, la situació financera i els 
resultats del Consorcio 

18. Actius en estat de venda 

A data de tancament, l'Entitat no manté en balan!; actius no corrents el valor 
comptable deis quals hagi de recuperar-se a través de la seva venda. 

19. Prestació per activitats del compte del resultat economic-patrimonial 

Per a I'execució de les seves operacions el Consoci estructura el seu pressupost en un 
únic programa, el 491, Societat de la Informació. 

Conseqüentment, tant la liquidació del pressupost com el compte del resu ltat 
economic-patrimonial són representatius d'aquesta activitat. 

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

L'entitat no té operacions per administració de recursos per compte d'altres ens 
públics 

21. Operacions no pressupostaries de tresoreria 

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

comprenen aquelles operacions realitzades durant I'exercici que han donat 1I0c al 

naixement o extinció de: 

Xavier Fonollosa Comas 
Presiden! 
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• Deutors i creditors que, d'acord 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 cobraments i pagaments pendents d'aplicació 

definitiva, tant per operacions pressupostaries com no pressupostaries. 

~~ 
~~ Xavier Fonollosa Comas 

President 
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21.1. Estat de deutors no pressupostaris 

Concepte Creditors 

Saldo a Modificacions 
carrecs 

Total 
Abonaments pendents de 

Compte 1 de gener saldo inicial 
realitzats 

deutors 
realitzats pagament 

Cadi Descripció en I'exercici en I'exercici a 31 de 
desembre 

270 10080 Fi ances a I Ja rg termini 73.370,40 - - 73.370,40 - 73.370,40 

Total compte - 73.370,40 - 73.370,40 

440 1 10042 Deutors per IVA 32.001,351 (-)549,30 19.870,89 51.322,94 (-)32.424,95 18.897,99 

Total compte 19.870,89 51.322,94 (-)32.424,95 18.897,99 

449 10050 Bestreste s rebudes 1.655,78 - - 1.655,78 - 1.655,78 

449 10900 
Altre s deutors no 180,93 180,93 (-)180,93 - - -

Total compte 180,93 1.836,71 (-)180,93 1.655,78 

470 10040 HP Deutora per IVA 1.604,931 - 2.637,66 4.242,59 (-)4.242,59 -

Total compte 2.637,66 4.242,59 (-)4.242,59 -
472 90001 HP IVA soportat -1 - 9.128,13 9.128,13 (-)9.128,13 -

Total compte 9.U8,13 9.128,13 (-)9.128,13 -
Total 31.817,61 139.900,77 (-)45.976,60 93.924,17 

--~ 
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21.2. Estat de creditors no pressupostaris 

Concepte 

Compte 
Codi Descripció 

4100 20049 Creditors pe r ¡VA 
Total compte 

4190 20081 Fiances a curt termini 
4190 20090 Fiances provisionals 

Total compte 
4751 20001 IRPF retenci6 treball personal 

4751 20003 IRPF retenció serveis profe so 

T ata I compte 
4759 20040 HP cred itora per ¡VA 

Total compte 
4760 20030 Quota treba l ladorS.Social 

Total compte 
4770 91001 HP rVA repercutit 

Total compte 
Total 

=- ~~ == 1;« 
Xavier Fonollosa Comas 
President 

Saldo a Modificacions 
1 de gener saldo inicial 

7.800,24 (· )54,87 

9.207,67 · 
1.742,07 · 

47.242,21 · 
105,20 · 

. I · 

3.403,511 · 

. I · 
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Creditors 
Abonaments 

Total 
carrees pendents de 

realitzats 
creditors 

realitzats pagament 
en t'exercici en I'exercici a 31 de 

desembre 

9.128,13 16.873,50 (·)15.822,63 1.050,87 

9.128,13 16.873,50 (·)15.822,63 1.050,87 

· 9.207,67 · 9.207,67 

· 1.742,07 · 1.742,07 

· 10.949,74 · 10.949,74 

173.856,27 221.098,48 (·)179.394,01 41.704,47 

1.303,57 1.408,77 (·)921,83 486,94 

175.1S9,84 222.507,25 (·)180.315,84 42.191,41 

18.835,58 18.835,58 (·)6.355,62 12.479,96 

18.835,58 18.835,58 (·)6355,62 12.479,96 

44.042,36 47.445,87 (·)43.987,04 3.458,83 

44.042,36 47.445,87 (·)43.987,04 3.458,83 

19.870,89 19.870,89 (· )19.870,89 . 
19.870,89 19.870,89 (·)19.870,89 . 

267.036,80 336.482,83 (·)266.352,02 70.130,81 
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21.3. Estat de partides pendents d'aplicació: cobraments pendents d'aplicació 

Compte 
COdi 

554 30002 

554 30009 

Total compte 

Xavier Fonollosa Comas 
President 

Concepte 

Descripció 

Ingressos en comptes 
ope_ratives 
Pendent d'aplicació 

Total 

Cobraments 
pendents Modificacions 

Cobraments 

d'aplicació saldo inicial 
realitzats 

en I'exercici 
a 1 de gener 

. . 
210,00 

200,00 . . 
-
-
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Cobraments 
Total 

Cobraments pendents 
cobraments 

aplicats en d'aplicació pendents 
I'exercici a 31 de d'aplicació 

desembre 

210,00 . 210,00 

200,00 . 200,00 

410,00 - 410,00 
410,00 - 410,00 

63 



21.4. Estat de partides pendents d'aplicació: pagaments pendents d'aplicació 

Compte 

558 

558 

Total compte 

Xavier Fono!losa Comas 
Presid ent 

Codi 

42000 

45000 

COncepte 

Descripció 

Provisió de fon s per 
bestretes caixa fixa 
Ll iuraments pe r provisi6 de 
fons 

Total 

Pagaments 
pendents Modificacions 

Pagaments 
realitzats 

d'aplicació saldo inicial 
en I'exercici 

a 1 de gener 

. 4.612,41 -
- - 4.431,48 

9.043,89 

9.043,89 

(\ 
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Total 
Pagaments 

pagaments 
Pagaments pendents 
aplicats en d'aplicació 

pendents 
I'exercici a 31 de d'aplicació 

desembre 

4.612,41 (· )4.612,41 -

4.431,48 (-)4.431,48 -

9.043,89 (-)9.043,89 -
9.043,89 (-)9.043,89 -



22. Contractació administrativa. Procediment d'adjudicació 

Procediment obert 

Tipus de contracte Únic 
criteri 

De · s u b mi ni stra me nts 
De serveis · 
TOTAL · 

23. Valors rebuts en diposit 

Concepte 

Codí Descripció 

70100 Diposits en ava l s 

Xavier Fonollosa Comas 
President 

Total 

Total 

· 

· 
· 

Procediment negociat 

Amb Sense 
publicitat publicitat 

· · 

· · 
· · 

Saldo a Modificacions DipOsits rebuts 
1 de gener saldo inicial en ,'exercici 

720.272,97 . . 

720.272,97 - . 

~ 
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De carieter Adjudicat per 

Menors Total 
Total privat Ajuntament 

· · . 41.675,62 41.675,62 

· · 3.60148 50.11975 53.72123 

· · 3.601,48 91.795,37 95.396,85 

Total Dipbsits pendents 
Total dipbsits DipOsits 

devolucions de devolució a 31 
reconegudes 

rebuts cancel·lats 
de desembre 

~ 
720.272,97 . . . 

. . . 720.272,97 
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24. Informació pressupostaria 

24.1. Exercici corrent 

1) Pressupost de des peses 

al Modificacions de credit 

APUCAOÓ 
DEsCRIPOÓ 

SUPLEMENTS DE 

PRESSUPOSTÁRIA CREDrr 

Operacions corrents 

capitel 1 Despe ses de pe~s_ona I 0,00 

ca p itol 2 Despeses de bens corrents i serveis 42.S74,00 

~=-Xavier Fonollosa Comas 
President 

TOTAL 

~ 
\ 

~~' 

42.S74,00 
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BAIXES PER TOTAL 

ANULLAOONS MODIFICAOONS I 

·42.S74,00 -42.574,00 -
0,00 42.574,00 

-42.574,00 0,00 
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b 1 Romanents de credit 

-
ROMANENTS COMPROMESOS 

APLlCAOÓ 
NO 

PRESSUPOSTA DESCRIPCIÓ INCORPORABLES TOTAL 
INCORPORABLES 

RIA 

Operacions corrents 

ca pita l 1 Despeses de personal 11.626,09 - 11.626,09 

ca pital 2 Despeses corrents en béns i serveis 4.460,33 - 4.460,33 

Ca pitol 3 Despes a fjnancera - - -
ca pital S Fans de contingencia - - -

Operacions de cap;tol 

capital 6 Inversions rea ls - - -
TOTAL 16.086,42 - 16.086,42 

cl Creditors per operacions pendents d'aplicar al pressupost. 

Al tancament de I'exercici no hi ha operacions pendents d'aplicar al pressupost. 

Xavier Fonollosa Comas 
President 
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ROMANENTS NO COMPROMESOS 

NO 
INCORPORABLES TOTAL 

INCORPORABLES 

- 21.020,36 21.020,36 

8.3SS,62 16.202,14 24.SS7,76 

- 29,83 29,83 

- 147.443,43 147.443,43 

8.338,87 8.338,87 

16.694,49 184.69S,76 201.390,2S 



2) Pressupost d'ingressos 

a) Procés de gestió 

a.1. Drets anul·lats 

En I'execució del pressupost de I'exercici no s'han produ"it operacions d'anul·lacions d'ingressos. 

a.2. Drets cancel·lats 

En I'execució del pressupost de l'exercici no s'han produ"it operacions de cancel ·lació d'ingressos. 

a.3. Recaptació neta 

APLlCACIÓ 

PRESSUPOSTARIA 

Xavier Fonollosa Comas 
President 

Capitol3 

Cap itol4 

capitol S 

DESCRIPOÓ 

Operacions corrents 

Taxes i altres ingressos 

Transferencies carrents 

ln gressos patrimonials 

TOTAL 

RECAPTAOÓ TOTAL 
DEVOLUOONS 

RECAPTAOÓ NETA 
D'INGRESSOS 

95.907,05 - 95.907,05 

l.004.801,30 - l.004.801,30 

23.106,28 - 23.106,28 

l.123.814,63 - 1.123.814,63 
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a.4. Devolució d'ingressos 

En I'execució del pressupost de I'exercici no s'han produ"it operacions de devolució d'ingressos. 

a.s. Compromisos d'ingrés 

APLICACIÓ 

PRESSUPOSTARIA 

Xavier Fonollosa Comas 
President 

capitol3 

capitol4 

DESCRIPCIÓ 

Operacions corrents 

Ta xes i altres i ngre ssos 

Transferencies corrents 

COMPROMISOS 

CONCERTATS 

99.603,36 

382.000,00 

TOTAL 48l.603,36 

COMPROMISOS 
COMPROMISOS 

PENDENTS DE 
REALITZATS 

REALITZAR 

12.638,80 86.964,56 

- 382.000,00 

12.638,80 468.964,56 
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24.2. Exercicis tancats 

1) Pressupost de des peses. Obligacions de pressupostos tancats 

APUCAOÓ 
PREssuposrARIA 

Capito l 1 
ca pítol 2 
Capítol4 

ca píto l 6 

Xavier Fonollosa Comas 
President 

DE5CRIPCIÓ 

Operacions corrents 
Despeses de persona l 
Despeses corrents en béns i se 
Trnsferencies corrents 
Operacions de capital 
lnvers ions reals 

TOTAL 

OBUGAOON$ 
MODIFICACIONS 

PENOENTS DE 
SALDO INICIAL] 

PAGAMENT A 1 DE 
ANUl·LACIONS 

GENER 

18.560,46 · 
28.671,85 · 

6.312,83 · 

11.151,86 · 
64.697,00 · -

~~' 
laH 
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OBlIGACIONS 
TOTAL PAGAMENTS PENDENTS DE 

OBLlGAOONS 
PRESCRIPCIONS 

REALlTZATS PAGAMENT A 31 
DE OESEMBRE 

18.560,46 · (·)18.560,46 
28.671,85 · (·)28.671,85 

6.312,83 (· )6.312,83 

11.151,86 · (· )11.151,86 . 

64.697,00 · (· )64.697,00 . 
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21 Drets a cobrar de pressupostos tancats 
al Drets pendents de cobraments totals 

DRETS 

APLlCAOÓ 
DESCRIPCIÓ 

PENDENTS DE 

PRESSUPOSTARIA COBRAMENT A 1 
DE GENER 

Operacions corrents 
Ca pitol 3 Taxes i a ttres ingressos 150.608,71 

Ca pitol 4 Tra nsferenci es co rren ts 443.807,77 

TOTAL 594.416,48 

bl Drets anul-lats 

MODIFICAOONS DRETS DRETS 
RECAPTACIÓ 

SALDO INIOAL ANUL·LATS CANCEL·LATS 

· · · (·)109.171,22 

· · · (. )86.460,89 

· · · (· )195.632,11 -

En I'exercici no s'han produ"it operacions d'anul·lació de drets reconeguts en exercicis anteriors. 

cl Drets cancel·lats 

LOCALRET 
'-" 

DRETS 
PENDENTS DE 
COBRAMENTA 

31 DE DESEMBRE 

41.437,49 
357.346,88 

398.784,37 

En I'exercici no s' han registrat operacions de cancel·lació de drets reconeguts en exercicis anteriors. 

Xavier Fonollosa Comas 
President 
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3) Variació de resultats pressupostaris d'exercicis anteriors 

En I' exercici no s'han registrat operacions de variacions de drets o d'obligacions reconegudes en exercicis anteriors, de 
manera que no s'han produ"it variacions en els resultats pressupostaris d'aquests exercicis. 

24.3. Exercicis posteriors 
1) Compromís d'ingrés amb carrec a pressupostos d'exercicis posteriors 

No hi ha compromisos d'ingrés concertats en exercicis anteriors que tinguin repercussió en pressupostos d'exercicis futurs. 

2) Compromís de des pesa a carrec a pressupostos d' exercicis posteriors 

No hi ha compromisos de despeses amb carrec a pressupostos d'exercicis futurs. 

24.4. Execució de projectes de depeses 

El Consorci no té projectes de despeses. 

(\ 

~ ~=~ 
President 

\ 

~~~ i Furió aH 
Diree! r Gen~1 
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24.5. Despeses amb fjnan~ament afectat 

El Consorci no té projectes amb finan~ament afectat. 

~~~ 73 

President 



24.6. Romanent de tresoreria 

Components 

1. (+) Fons liquids 

2. (+) Drets pendents de cobrament 

(+) del Pressupost corrent 
(+) de Pressuposts tancats 
(+) d'operacions no pressupostáries 

3. H Obligacions pendents de pagament 
-

(+) del Pressupost corrent 
(+) de Pressuposts tancats 
(+) d'operacions no pressupostaries 

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

(+) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 
1. Romanent de tresoreria total 
(1 + 2 - 3 + 4) 
11. Saldos de cobrament dubtós 

111. Excés de finan~ment afectat 

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

- ~ 
Xavier Fonollosa Comas 
President 

2016 

289.503,10 
398.784,37 

93.924,17 

(-)53.443,62 

-
(-)70 .130,81 

410,00 

-

-
-
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2015 

1.302.013.08 1.373.218,50 

782.211,64 703.048,94 
226.612,29 
367.804,19 
108.632,46 

(-)123.574,43 (-)134.197.90 
(-)58.384,17 

(-)6.312 ,83 

(-)69.500,90 

-410,00 (-)410,00 
410,00 

-
1.960.240,29 1.941.659,54 

198.665,62 - 157.331,17 

- - -
1.761.574,67 - 1.784.328,37 
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25. Indicadors financers, patrimonials i pressupostaris 

Tots aquells indicadors financers, patrimonials i pressupostaris que incorporin la 
variable "habitants" no es poden calcular per la naturalesa del propi Consorcio 

25.1. Indicadors financers i patrimonials 

IlIdicadol's fillallccl's i (latl'imollia ls 

• Liquiditat immediata: 

Fans Hqllids 1.302.013,08 

Passi ll eorrent 153.106,76 
8,50 

• Liquiditat a curt termini: 

Fans Hqllids + Drets pendents de eobrament 1.302.013,08 + 782.211,64 
Passill eorrent 153.106,76 

• Liquiditat general: 

Aetill eorrent 1.983.630,66 

Pass ill eorrent 153.106,76 
12,96 

• Endeutament per habitant: 

Passiu 
Nombre habitants 

no aplicable 

• Endeutament: 

Passiu 
Passiu + Patrimoni net 

no aplicable 

• Relació d'endeutament: 

Passill corrent 153.106,76 

,/ 

Xavier Fonollosa Comas 
President 

::----,-- -- = 
Passiu no corrcpt 0,00 

13,61 

75 



LOCALRET 
'-" 

• Flux de caixa: Recursos corrents de ca ixa per afer efectiu el passiu corrent; no 
representatiu, en la mesura en que el cobrament de les transferencies corrents 
que formen part deis fluxos nets de gestió es programen amb la Tresoreria 
municipal en funció deis venciments de les obligacions. 

Passiu 153.106,76 
Fluxos nets de gcstió = _ 56.583,50 = -2,71 

• Període mig de pagament a cred itors comercials: -11,92 dies 

• Període mig de cobrament: 85 dies. 

• Ratios del compte del resultat economico-patrimonial 

Per a I'e laboració de les ratios següents s'han de 
equivalencies amb els corresponents epígrafs del 
economic patrimonial del Consorcio 

tenir en compte les 
compte del resultat 

Xavier Fonollosa Comas 
President 

ING. TRIB Ingressos tributaris i urbanístics -
TRANSFR Transferencies i subvencions rebudes 1.179.765,55 
V.IPS Vendes ¡ presta ció de serveis 500,00 
D.PERS Despeses de personal 1.025.559,66 
TRANSFC Transferencies i subvencions concedides -
APROV Aprovisionaments -
IGOR Ingressos de gestió ordinaria 1.409.740,86 
DGOR Despeses de gestió ordinaria 1.371. 718,60 

Estructura deis ingressos 

INGRESSOS DE GESTlÓ ORDINARIA IIGOR) 

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

- 84% - 16% 

Estructura de les despeses 

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÁRlA (IGOR) 

D. PERS./ DGOR TRANSFC/DGOR APROV/DGOR 
Restn 

DGORlDGOR 

75% - - 25% 
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Cobertura de les des peses 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 
fngre ssos de gestió ordinaria 

1.371.718,60 -;-:===c:c = 97% 1.409.740,86 

25,2. Indicadors pressupostaris 

• Del pressupost de des peses corrent: 

Execució del pressupost de despeses: 

Obligadolls recollcgudes Iletcs 1.394.242,55 
= 87% 

Credits defillitius 1.611.719,22 

Realització de pagaments: 

Pagamcllts efectuats 1.340.798,93 
Obligadolls rccollegudes netes = 1.394.242,55 = 96% 

Despesa per habitant: 

Obligacions reconegudes netes 
- -""".----,--c-c---"'---- = no aplicable 

Nombre d'habitants 

Inversió per habitant: 

Obligadolls reconegudes netes (Capítols 6 i 7) 

Nombre d'habitants 

Esfor~ inverso r: 

No aplicable 

Obligadolls recollegudes netes (Capítols 6 i 7) 
-'------'ó;;-c--;----;-;-:-..".::'----~-'---:------'- = No rellevant en el cas del Consorci 

Total obligaciolls rcconegudes netes 

• Del pressupost d'ingressos corrent: 

Xavier Fonollosa Comas 
President 

Execució del pressupost d'ingressos: 

Drets reconeguts nets 1.413.317,73 
= = 88% 

Previsiolls definitives 1.611.719,22 
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Realització de cobraments: 

Reeaptació neta 1.123.814,63 
::--:---'---,----.,... = = 80% 
Drets reeoneguts nets 1.413.317,73 

Autonomia fiscal: 

Drets reeoneguts nets (Capitols 1 a 3, S, 6, 8) 233.552,18 
= 

Total elrets reeoneguts nets 1.413.317,73 

Superavit (o deficit) per habitant: 

Resultat pressupostari ajustat 
Nombre d'habitants 

• De pressupostos tancats: 

Realització de pagaments: 

no aplicable 

-

17% 

Pagamcnts 
Saldo inicial d'obligacions( ±modificacions i anul . lacions) 

64.697,00 
64.697,00 = 100% 

Realització de cobraments: 

Cobraments 195.632,11 
,,""",-:-""'-"""'""7""-""'---=- "---""--:-:-:---:: = 594.416,48 = 33% Saldo inicial drets (± modificaciol1s i 311Ul · Iaciolls) 

26, Informació sobre el cost de les activitats 

L'apartat f) de la Nota 11 de les Normes d'elaboració deis comptes anuals (Tercera 
part, Comptes anuals, del PGCPAL) estableix els mínims d'informació sobre el cost de 
les activitats, que han de referir-se, almenys, per als serveis i activitats que es financin 
amb taxes o preus públics. 

Conforme a la disposició transitoria tercera de l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de 
setembre, per la qual s'aprova la IMNCL, aquesta informació no resulta d'incorporació 
obligatoria a la memoria fins els comptes anuals que corresponguin a I'exercici 2017, 
havent-se triat aquesta opció. 

~~ 78 

President 
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27. Indicadors de gestió 

Resulten aplicables les consideracions descrites en la Nota anterior, havent-se optat 
per incloure'ls en la memoria a partir deis comptes anuals de I'exercici 2017. 

28. Fets posteriors al tancament 

No existeixen fets posteriors que posin de manifest circumstimcies que ja existien en 
la data de tancament de I'exercici i que, per aplicació de les normes de registre i 
valoració, hagin suposat la inclusió d'un ajustament en les xifres contingudes en els 
documents que integren els comptes anuals. 

29. Altra informació 

29.1. Honoraris auditoria 

Els honoraris de I'auditoria són facturats per 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. 

29.2. Estat d'operacions amb entitats del grup 

les transaccions efectuades durant I'exercici amb les entitats que integren el grup 
economic municipal i els saldos que es deriven d'aquestes es detallen a continuació: 

xaVie~S===: 79 
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Tercers 
Ingressos 

Transferencles Altres 

Membres Consorciats 1.179.76S,55 115.163,21 

Tercers 
Despeses 

Transferimcies Serveis 

Membres Consordats - 9.808,05 

Saldos 
Tercers Pendellts Pendents 

cobrament pagament 

Membres Consorciats (import brut) 601.775,10 3.495,22 

29.3. Informació sobre el compliment de I'objectiu d'estabilitat pressupostfuia 

Quant a I'avaluació del compliment de I'objectiu d'estabilitat pressupostaria, de la 
regla de la despesa i del límit de la despesa no financera, I'informe de la Intervenció 
General municipal sobre la liquidació del pressupost trasllada I'analisi de I'avaluació a 
I'informe sobre I'aprovació de la liquidació del pressupost general de la Corporació, 
d'acord amb els criteris SEC de comptabilitat nacional. 

29.4. Impostos i cotitzacions socials susceptibles d'inspecció 

Són susceptibles d'actuació inspectora tots els tributs i cotitzacions socials a que es 
troba subjecte l'Entitat per a tots els exercicis que no hagi transcorregut el terrnini de 
prescripció que estableix la normativa vigent. No s'espera que es meritin passius 
addicionals de consideració per a l'Entitat com a conseqüencia d'eventuals actuacions 
inspectores. 

Els comptes anuals del Consorci Localret corresponents a I'exercici economic tancat a 
,31 de desembre de 2016 han estat formulats el8 juny de 2017. 

Xavier Fonollosa Comas 
President 
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