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Memòria de l’exercici 2000 
 
    
Nota 1 - INFORMACIÓ GENERAL 
   
 
 1.1 - Naturalesa de l’Entitat. 
    
 PARCS I JARDINS DE BARCELONA, INSTITUT MUNICIPAL (en endavant 
l’INSTITUT) és un organisme autònom de caràcter comercial i de serveis, constituït per  
l’AJUNTAMENT DE BARCELONA, amb patrimoni adscrit pel mateix i personalitat 
jurídica pròpia. Per aquest fet rep de l’Ajuntament de Barcelona el finançament 
necessari per dur a terme la seva activitat. 
 
 
 1.2-  Estatuts 
 
 Es regeix pels seus Estatuts, aprovats per acord del Consell Plenari de 
l’AJUNTAMENT DE BARCELONA de data 29 de maig de 1992. 
 
 
 1.3-  Finalitat 
 
 L’activitat de l’INSTITUT s’adreça a les següents finalitats: 
 
a) Conservació i manteniment dels parcs i jardins urbans de  Barcelona.  
 
b) Plantacions i conservació de l’arbrat urbà de Barcelona. 
  
c) Conservació i manteniment dels bancs i jocs infantils de Barcelona. 
 
d) Manteniment de mingitoris públics en parcs i carrers de Barcelona. 
 
e) Neteja i equipament de les platges de Barcelona. 
 
f) Producció de plantes en els vivers municipals. 
 
g) Escola Tècnica de Jardineria “Rubió i Tudurí”. 
 
h) Administració del verd urbà (Permisos i afectacions). 
 
i) Assessorament sobre tècniques de jardineria i organització de la  producció. 
 
j) Serveis d’Actuació Immediata i Recollida d’Animals Morts a Barcelona. 
 
k) Remodelacions i construccions de jardins urbans. 
 
l) Tallers de reparació i manteniment de l’equip en el Centre de Manteniment de Canyelles. 

 

m) Ornamentació d’actes públics de l’AJUNTAMENT DE BARCELONA, clients 
institucionals i tercers. 
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n) Promoció del verd urbà i de la millora del medi ambient. 
 

o) Realització d’informes preceptius i control de qualitat de tots els projectes urbans 
en el referent a zones verdes i/o arbrat. 

 
 1 .4-  Òrgans de Govern 
 
 Els òrgans de govern de l’INSTITUT són: 
 
a)  El Consell d’Administració. 
 
b)  La Presidenta i el Vice-president. 
 
c)  El Director-Gerent. 
 
 
Nota 2 - BASES DE PRESENTACIÓ 
 
 2.1-  Règim comptable 
 
  Els estats i comptes anuals de la liquidació de l’exercici 2000 han estat 

preparats d’acord amb la normativa recollida a la següent  legislació: 
 
a) Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
 
b) RD Llei 781/1986, de 18 d’abril pel qual s’aprova els Text Refós de disposicions 

vigents en matèria de règim local. 
 
c) Llei 39/1988 de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes  Locals. 
 
d) RD 500/1990 que desenvolupa la Llei 39/1988. 
 
e) Instrucció de Comptabilitat de l’Administració Local, de 17 de juliol de 1990. 
 
f) Documents sobre principis comptables, emesos per la Comissió de Principis i 

Normes de Comptabilitat Pública, creada per Resolució de la Secretaria d’Estat d’Hisenda 
de 28 de desembre  de 1990. 

 
 

 2.2- Estats i comptes anuals 
 
 a) Els estats i comptes anuals preparats per a la liquidació de l’exercici són els 

següents:  
 

   -  Liquidació del Pressupost de l’exercici 2000. 
   -  Balanç de Situació al 31 de desembre de 2000. 

-  Compte de Resultats de l’exercici 2000. 
 

Tot i que la legislació vigent per a les administracions públiques locals no ho preveu, el 
Director- Gerent i la Presidenta de l’INSTITUT presenten la memòria adjunta com a part 
integrant dels comptes anuals. 
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b) Els saldos dels mateixos són coincidents amb els que figuren als registres de 
Comptabilitat de l’INSTITUT, els quals s’instrumenten en suports informatitzats. 

 
c) Els estats i comptes anuals són previs a l’aprovació del Consell Plenari de 

l’AJUNTAMENT DE BARCELONA.  
 

2.3-  Notes explicatives 
 
 Les notes que integren la present memòria, es presenten classificades en funció del 

Balanç de Situació o Compte de Resultats al qual fan referència. 
 

Els imports que s’inclouen en aquesta memòria estan expressats en milers de 
pessetes. 

 
  
Nota 3 - PRINCIPIS I NORMES DE COMPTABILITAT 
 
 
 Els principis i normes de valoració  més rellevants aplicats en la preparació dels 

Estats i Comptes Anuals són els següents: 
 
3.1-  Immobilitzat immaterial 
 
L’immobilitzat immaterial es valora al preu d’adquisició conforme als següents criteris:  
 
 Les aplicacions informàtiques figuren valorades al preu d’adquisició i s’amortitzen 

linealment en un període de cinc anys en que està prevista la seva utilització. Les 
despeses de manteniment de les aplicacions informàtiques es porten a despeses en el 
moment en què es produeixen. 

   
 Els drets d’ús i opció de compra derivats de la utilització de béns contractats en 

règim d’arrendament financer es recullen dins l’epígraf “Drets béns en leasing” pel valor al 
comptat dels béns, reflectint en el passiu el deute total per les quotes més l’import de 
l’opció de compra. La diferència entre ambdós conceptes, constituïda per les despeses 
financeres de l’operació, es comptabilitza dins l’epígraf “Despeses a distribuir en varis 
exercicis” i s’imputen a resultats durant la duració del contracte seguint un criteri financer. 

 
 

 Els béns adquirits en règim d’arrendament financer són objecte d’amortització 
econòmica, calculada pel mètode lineal en funció de les següents vides útils estimades: 

 
  Instal·lacions de reg     10 
 
  Elements de transport    10 
 
  Equips per al tractament de la informació    5 

 
 
 En exercir l’opció de compra es traspassen a immobilitzat material els valors d’actiu 

i d’amortització acumulada. 
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 3.2-  Immobilitzat material 
 
a) L’immobilitzat material de l’INSTITUT està format per aquells béns indispensables 

per portar a terme l’explotació, és a dir, terrenys i béns naturals, construccions, 
instal·lacions, maquinària, elements de transport , equips informàtics i jocs infantils. 

 
b) L’immobilitzat material està valorat al seu preu d’adquisició, o a cost estimat per a 

aquells elements en que no es disposa d’informació fefaent sobre la formació del cost. 
  
c) Els elements que integren l’immobilitzat material, són objecte d’amortització 

econòmica, calculada pel mètode lineal, en funció de la vida útil estimada de cadascun 
d’ells. Aquesta estimació és la següent: 

 
        Anys de vida útil 
 
   Construccions     33 
 
   Xarxa de Reg      10 
     
   Maquinària, instal·lacions i 
   estris de treball    10 
     
   Elements de transport   10 
 
   Mobiliari      8 
  
   Equips per al tractament 
   d’informació      5 
 
   Jocs Infantils      5 
 

d) Durant l’exercici 2000 l’INSTITUT ha realitzat un estudi per tal de reavaluar la vida útil 
de les instal·lacions de reg, tot considerant la utilització realitzada així com les seves 
característiques tècniques. L’esmentat estudi, ratificat amb un informe elaborat per 
experts independents, estima la vida útil per a les instal·lacions de reg de 10 anys ( en 
front als 30 anys considerats fins l’exercici 1999). 

 
 L’efecte del canvi de criteri descrit ha suposat un càrrec addicional a resultats de 93.425 
milers de pessetes i es presenta dins l’epígraf de Despeses extraordinàries 

 
  3.3- Inversions Gestionades per Compte d’altres Ens. 

 
Les inversions gestionades per altres ens, les quals corresponen a actuacions 

encarregades per diferents ens que integren el grup de l’AJUNTAMENT DE 
BARCELONA,  es valoren al preu d’adquisició o cost de producció del treball en curs 
realitzat que inclou les despeses i costos específics de cada obra encarregada.  

 
 

  3.4-  Existències 
 
Les existències de l’Institut es composen bàsicament per: 
 
* Plantes destinades a l’equipament vegetal. 
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* Arbres. 
* Plantes d’ornamentació. 
 
Les existències figuren valorades al seu preu d’adquisició o al cost de producció 

estimat. 
 
 
 3.5-  Deutors per drets reconeguts i per operacions comercials 
 
 Figuren enregistrats pel seu valor nominal. 
 
 Els imports considerats de dubtós cobrament figuren corregits amb les oportunes 

provisions per a insolvències. 
 
 
 3.6- Transferències corrents i de capital 
 
 L’INSTITUT rep transferències corrents i de capital de l’AJUNTAMENT DE 

BARCELONA. Aquestes transferències han estat comptabilitzades segons l’aplicació 
específica donada per l’AJUNTAMENT, d’acord amb els documents justificatius del seu 
lliurament i, a l’objecte d’una millor adaptació al principi de correlació d’ingressos i 
despeses. 

 
 Les transferències de capital, incloses dins l’epígraf de Subvencions de Capital, 

figuren valorades per l’import concedit per a la realització d’obres als districtes o per a 
altres ens del grup, que financen les despeses de l’INSTITUT aplicades en la realització 
de les mateixes i es donen de baixa en el moment en que són lliurades als seus 
destinataris. 

 
 

 3.7-  Creditors a termini 
 
 Els passius exigibles figuren per l’import nominal a pagar, i es classifiquen en 

Deutes a llarg o a curt termini atenent al seu venciment, superior o inferior a dotze mesos 
respectivament. 

 
 
 3.8-  Ingressos i despeses 
 

a) Comptabilitat financera 
 

 Els ingressos i despeses s’incorporen, per regla general, al Compte de Resultats 
atenent als principis de meritament i de correlació d’ingressos i despeses, 
independentment del moment en què es cobren o es paguen, i d’aquell en què se’n 
produeixi el reconeixement pressupostari. 

  
 
 
 b)  Liquidació Pressupostària 
 
Els ingressos i despeses s’incorporen a la Liquidació Pressupostària en el moment en 

què es produeix l’acte administratiu de reconeixement dels respectius drets i obligacions. 
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3.9- Operacions pressupostàries i operacions comercials 
 
L’INSTITUT considera com a operacions pressupostàries les que es deriven del 

contracte programa amb l’Ajuntament, les taxes per filmacions, les concessions, les 
afectacions, els ingressos per l’escola de jardineria, els preus públics per recollida 
d’animals morts i els ingressos patrimonials i financers. La resta d’operacions són 
considerades com a comercials. 

 
En coherència amb el paràgraf anterior són considerades despeses comercials les 

associades a un ingrés de la mateixa naturalesa. 
 

 
Nota 4 - IMMOBILITZAT IMMATERIAL 

 
4.1- El moviment presentat per aquest epígraf ha estat el següent:  

  

Cost

Aplicacions 

informàtiques

    Drets béns en               

leasing           Total

Saldo al 31.12.99 1.795 195.184 196.979

Ajustaments amb 

càrrec a creditors                        - (114) (114)

Altes 2.718 2.718

Baixes (1.795) (1.795)

Reclassificació a 

Immobilitzat 

Material - (146.004) (146.004)

Saldo al 31.12.00 2.718 49.066 51.784

Amortització

Saldo al 31.12.99 1.795 71.524 73.319

Dotacions 145 18.077 18.222

Baixes (1.795) - (1.795)

Reclassificació a 

Amort. Acum. 

Immob. Material (62.495) (62.495)

Saldo al 31.12.00 145 27.106 27.251

 
 
 

Durant l’exercici 2000, s’ha exercit l’opció de compra de certs contractes d’arrendament 
financer relatius a instal·lacions de reg i diversos elements de transport, traspassant-se a 
l’immobilitzat material el valor de cost i la seva corresponent amortització acumulada. 
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4.2- A 31 de desembre del 2000, el detall i les característiques dels béns adquirits en 

règim d’arrendament financer són les següents: 
 

Concepte

Cost del bé 

(IVA inclòs)

Opció 

compra 

(IVA 

exclòs)

Anys 

Duració

Anys 

transcorr

eguts

 Quotes 

satisfetes

Import Quotes 

satisfetes

Nº Quotes 

pendents

Pendent de 

pagament 

(sense opció 

de compra)

Tallagespes i 

Desbrossadores 2.367 46 5 4,50 54 1.809 6 272

Escombradores i 

Multimòbils 18.641 360 5 4,50 54 14.253 6 2.144

Oridinadors 8.271 160 5 4,50 54 6.324 6 951

Equips Informàtics 7.386 141 5 4,25 51 5.225 9 1.262

Sai 1.158 22 5 4,25 51 819 9 198

Vehicles diversos 11.243 215 5 4,25 51 7.955 9 1.921

49.066 944 36.385 6.748  
 

 
 

Nota 5 .  IMMOBILITZAT MATERIAL 
 
  
 5.1- Els moviments comptables enregistrats pels comptes que integren 

l’immobilitzat material de l’INSTITUT al llarg de l’exercici econòmic es detallen en el 
quadre adjunt. 

   
 5.2 - Els elements totalment amortitzats al 31 de desembre de 2000 importen 
152.721 milers pessetes (8.754 milers corresponents a Maquinària, 134.856 milers a 
Elements de transport i 9.111 milers de pessetes a Equips per al tractament de la 
infomació). 

 
 5.3 – A l’exercici 2000, i com a conseqüència de l’actuació inversora a realitzar per 
l’Ajuntament de Barcelona en la zona corresponent Montjuïc, resulta necessari traslladar el 
Viver de Miramar que fins ara gestionava l’INSTITUT. Per aquesta raó els elements que, 
per les seves característiques no poden ser objecte de trasllat i/o no poden ser objecte 
d’utilització en la nova ubicació del viver, han estat provisionats pel seu valor net comptable 
a la data del tancament , 53.861 milers de pessetes.  

 
     

 Nota 6 - INVERSIONS GESTIONADES PER COMPTE D’ALTRES ENS 
 
  
 6.1- El present epígraf recull les inversions, bàsicament en projectes d’enjardinament, 

realitzades per l’INSTITUT per compte de l’AJUNTAMENT DE BARCELONA. El moviment 
presentat durant l’exercici 2000 ha estat el següent: 
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Saldo al 31.12.99 3.356

Augments 309.164

Lliuraments d'obres finalitzades (213.042)

Saldo al 31.12.00 99.478  
 

 
 6.2- Les obres realitzades han estat finançades mitjançant transferències de capital 

de l’AJUNTAMENT DE BARCELONA  (veure nota 11). 
 
 
Nota 7 - DESPESES A DISTRIBUIR EN VARIS EXERCICIS 

 
 El present epígraf reflecteix les despeses financeres pendents de meritament a la 

data de balanç per l’adquisició de béns en règim d’arrendament financer. El moviment 
presentat durant l’exercici 2000 ha estat el següent: 

 
Saldo al 31.12.99 823 

Ajustaments per variació en el tipus d’interès 119 

Despeses aplicades a resultats   (832) 

Saldo al 31.12.00 110 
 
El seu reconeixement es produirà durant l’exercici 2001. 
 
Nota 8 - DEUTORS 
 
La composició del saldo de deutors és la següent: 
 

Ajuntament de Barcelona 977.456 
Proeixample, S.A. 67.279 
Consorci de la Zona Franca 26.127 
Parc Zoològic de Barcelona, S.A. 20.629 
Hospital Santa Creu i Sant Pau 17.119 
Necso Entrecanales y Cubiertas,S.A. 13.588 
Copisa Constructora Pirenaica S.A. 13.499 
Universitat de Barcelona 13.051 
Clisa 99 11.180 
Institut Municipal d’Urbanisme  9.340 
Serveis Funeraris de Barcelona, S.A. 9.303 
F.C.C. Construcción, S.A. 8.961 
Gestió d’Infraestructures, S.A. 7.321 
Ferrovial Agroman, S.A. 6.929 
Diputació de Barcelona 6.667 
Ajuntament de Sabadell 5.220 
Resta de deutors, saldos inferiors     a 
cinc milions de pessetes 

 
129.801 

Provisió per insolvències (57.215) 
  

TOTAL 1.286.255 
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Nota 9 - COMPTES FINANCERS 
 
 
El saldo de bancs i institucions de crèdit recull l’import dipositat en quatre comptes 

corrents remunerats a un tipus d’interès mig aproximat del 3.9%. 
 
 
        Nota 10 - PATRIMONI I RESERVES 

 
 
 El moviment presentat per aquest epígraf és el següent: 
 

Patrimoni 

adscrit

Resultats 

pendents 

d'aplicació

Resultat de 

l'exercici TOTAL

Saldo al 31.12.99 268.478 (96.819) 16.722 188.381

Aplicació del resultat 

de l'exercici 1999        - 16.722 (16.722)            -

Resultat de l'exercici 

2000        -                - 19.691 19.691

Saldo al 31.12.00 268.478 (80.097) 19.691 208.072  
 
 

 Nota 11 - SUBVENCIONS DE CAPITAL 
 

 
Aquest epígraf recull el finançament rebut per dur a terme les obres de construcció de 

tres quioscs de begudes, així com les subvencions rebudes per a gestionar inversions per 
compte de l’AJUNTAMENT DE BARCELONA (veure nota 6). 

 
El moviment presentat durant l’exercici 2000 es detalla a continuació: 
 

Quioscs

Inversions 

Gest. Altres 

Ens TOTAL

Saldo al 31.12.99 4.216 25.147 29.363

Addicions           - 394.340 394.340

Traspassos a resultat de l'exercici (843)           - (843)

Aplicació del finançament 

corresponent a les obres lliurades a 

l'Ajuntament de Barcelona           - (213.042) (213.042)

Saldo al 31.12.00 3.373 206.445 209.818  
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Nota 12 - CREDITORS PER LEASING A LLARG TERMINI 
 
 
 Aquest epígraf recull les quotes pendents de pagament a la data de balanç relatives 

als contractes d’arrendament financer. El moviment presentat durant l’exercici 2000 es 
detalla a continuació: 

 
Saldo al 31.12.99 7.655 

Ajustaments per variació del tipus d’interès 37 

Traspàs a curt termini (7.692) 

Saldo al 31.12.00 0 
 
 
  Nota 13 - SITUACIÓ FISCAL 

 
  
13.1- Al 31 de desembre de 2000, els saldos creditors amb Administracions Públiques 

eren els següents:  
   

 Creditors 

IRPF, retencions practicades en el quart 
trimestre de 2000. 

102.995 

Seguretat Social, corresponent al mes de 
desembre de 2000. 

94.460 

Hisenda Pública Creditora per IVA 7.744 

TOTAL 205.199 

        
 

 13.2-  Impost de Societats 
   
 
D’acord amb la Llei 43/95 de l’Impost sobre Societats, els organismes autònoms de 

caràcter comercial es troben exempts de l’impost, i no estan subjectes a retenció els 
rendiments del seu capital mobiliari. 

 
 
13.3-  Impost sobre el Valor Afegit 
 
 
L’INSTITUT realitza operacions subjectes i no exemptes per les quals ha de repercutir 

IVA i operacions no subjectes per les quals no ha de repercutir l’impost. D’aquesta forma 
és deduïble la totalitat de les quotes suportades en béns i serveis afectes exclusivament a 
la realització d’operacions subjectes i no exemptes per les quals hagi de repercutir IVA. 
En l’exercici 2000 s’ha aplicat la regla de la prorrata especial a l’IVA suportat en despeses 
comunes a operacions subjectes i  a operacions exemptes, resultant un percentatge de 
deducció del 9%. 
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S’estima que de l’aplicació dels criteris utilitzats en el tractament fiscal de l’IVA per les 
operacions realitzades durant l’exercici 2000, no se’n deriven contingències fiscals 
significatives que afectin la configuració global dels estats i comptes anuals. 

 
 

Nota  14 – AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIÓ 
 
La composició del present epígraf és la següent: 
 
Periodificació de remuneracions de 
personal pendents de pagament   515.407 
 
Provisió consums pendents de rebre factura    14.272 

 
Ingressos anticipats       69.889    
 
 TOTAL      599.568 
 
Els ingressos anticipats corresponen a concessions administratives de quioscs de 

begudes als parcs de la ciutat i a ingressos per dinamització de les illes de l’Eixample que 
es meritaran a l’exercici 2001. 

 
 

Nota 15 - OPERACIONS VINCULADES 
 

Les operacions realitzades per l’INSTITUT amb l’AJUNTAMENT DE BARCELONA i 
les entitats vinculades a aquest, han estat al 2000 les  següents:  

 
 Volum 

 Operacions     
(net d’IVA) 

Pendent de 
Cobrar/(Pagar) 

 31.12.00 

AJUNTAMENT DE BARCELONA   
Contracte programa 5.374.000 666.174 
Altres transferències corrents 34.610 20.982 
Transferències de capital 394.340 286.779 
Altres ingressos 16.119 3.521 
Despeses  (5.319) (1.209) 

PARC ZOOLÒGIC DE BARCELONA, S.A.   
Ingressos per serveis 35.436 20.629 

 
INSTITUT MUNICIPAL D’HISENDA   
Ingressos per serveis 493 143 

Despeses (22) - 

   
BARCELONA ACTIVA 
Ingressos per serveis 

2.694 3.124 

   
 
INSTITUT MUNICIPAL D’URBANISME 

  

Ingressos per serveis 
Despeses per servies 

31.197 
(20) 

9.340 
                  (20) 
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 Volum 
 Operacions     

(net d’IVA) 

Pendent de 
Cobrar/(Pagar) 

 31.12.00 

   

BARCELONA PROMOCIÓ    

Ingressos per serveis 
 

5.293 3.020 

PATRONAT MUNICIPAL DE L’HABITATGE   

Ingressos per serveis 
Despeses  
 

25.122 
(527) 

746 
(710) 

INSTITUT MUNICIPAL D’INFORMÀTICA   
Despeses  
 

(1.744) (952) 

SERVEIS FUNERARIS DE BARCELONA, S.A.   

Ingressos per serveis 29.746 9.303 

 
INSTITUT  DE CULTURA DE BARCELONA   

    Ingressos per serveis 2.511 2.157 
 

SDAD.MUNICIPAL D’APARCAMENTS I 
SERVEIS, S.A. 

  

    Despeses 
 

(198) - 

PRONOBA, S.A.   
Ingressos per serveis 
 

3.944 - 

PROEIXAMPLE, S.A.   
Ingressos per serveis 
Despeses 

58.000 
(217) 

67.279 
- 
 

INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ   
Ingressos per serveis 
Despeses  

 

52 
(12.411) 

- 
(12.411) 

INSTITUT MUNICIPAL DEL PAISATGE 
URBÀ 

  

Ingressos per serveis 
 

65 - 

INSTITUT MUNICIPAL ASSISTÈNCIA 
SANITÀRIA 

  

Ingressos per serveis 5.205 3.148 

TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DE RESIDUS, 
S.A. 

  

Despeses  221 - 

BARCELONA REGIONAL   
Ingressos per serveis 986 2.089 
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Nota 16 – DESPESES 
 
 

16.1. La distribució del personal de l’INSTITUT per categories a 31 de desembre de 
1999 i 2000, és la següent:   

 
 

CATEGORIA EMPLEATS AL 
2000 

EMPLEATS AL 
1999 

    
Director  

 
1 

 
1 

Director- Adjunt 1 1 
Director –Tècnic 1 - 
Sots-director 2 3 
Cap d’Àrea 16 15 
Auxiliar Tècnic 1ª 21 21 
Auxiliar Tècnic 2ª    34 34 
Cap 1ª Administratiu 7 6 
Auxiliar Pràctic 1ª 24 24 
Auxiliar pràctic 2ª 7 9 
Cap Administratiu 2ª 12 14 
Encarregat general 20 21 
Encarregat 52 51 
Delineant especialitzat 1 1 
Cap de Grup 55 53 
Delineant 1ª 5 5 
Oficial 1ª Administratiu 14 14 
Delineant 2ª 2 2 
Oficial 2ª Administratiu 10 10 
Jardiner 69 52 
Auxiliar administratiu 1 - 
Zelador 5 6 
Mecànic 7 7 
Oficial 1ª Conductor 15 16 
Oficial 1ª Obres 23 19 
Xofer 63 64 
Conserge - 1 
Gestors 17 16 
Auxiliar Jardiner 259 298 
Oficial 2ª Obres 15 17 
Oficial 2ª Maquinista 57 58 
Telefonista 1 - 
Guardessa  2 4 
Guardessa Polivalent 4 4 
Vigilant 18 20 
Peó 95 - 
 

           TOTAL 
 

936 
 

 
867 
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16.2. El detall dels serveis exteriors a 31 de desembre de 2000 i 1999 és el següent: 
 
 

2000 1999

Lloguers 76.118 100.749

Reparacions i Conservacions 104.698 112.680

Subministraments 295.118 315.512

Comunicacions 26.734 31.104

Treballs realitzats per altres empreses 362.836 287.122

Primes d'assegurances 33.803 22.820

Material d'oficina 11.050 13.673

Despeses diverses 54.636 94.428

       TOTAL 964.993 978.088

 
  

16.3 Ingressos i despeses extraordinàries 
 

a) Ingressos extraordinaris 
 

Retrocessió provisió Barcelona Activa 19.481 

Altres ingressos extraordinaris   31 
 
TOTAL 

 
19.512 

 
 
 
b) Despeses extraordinàries 

 
La composició del present epígraf és la següent: 

 
Baixes d’immobilitzat 26.310 

Efecte del canvi de criteri d’amortització de la 
Xarxa de reg ( veure nota 3.  2) 

 
  93.425 

TOTAL 119.735 
 
 

Nota 17- ALTRA INFORMACIÓ 
 
 
17.1         Durant l’exercici 2000 no s’ha produït cap tipus de remuneració als membres 

del Consell d’Administració. 
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Nota 18 - QUADRE DE FINANÇAMENT 
 
 
La conciliació entre el resultat comptable i els recursos generats per les operacions és 

la següent: 
   

 2000  1999 

Resultat comptable 19.691 16.722 

Augments:   

Dotacions i provisions a la amortització 236.770 86.037 

Pèrdues per baixa de l’immobilitzat 26.310  

Despeses a distribuir aplicats a resultats 832 2.063 
 

Ajustament per variació en el tipus 
d’interès dels contractes d’arrendament 
financer 
 

 
 

32 

 

 Disminucions:   

Subvencions de capital traspassades a 
resultat del exercici  

(843) (843) 

Recursos generats per les operacions 282.792 103.979 

 
 

Els recursos obtinguts durant l’exercici, així com la seva aplicació, i l’efecte que han 
produït aquestes operacions sobre el capital circulant es reflecteixen en el quadre annex. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Ajuntament 

 

 
 

 

de Barcelona 

 
 

 

 
 

 

Parc

s i Jardins 

 

 
Nota 16 – DESPESES 
 
 
16.1. La distribució de la plantilla de l’Institut é a 31 de desembre de 1999 i 2000, és la 
següent: 
 
 
 
 
 
 
 

 


