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INFORME D'AUDITORIA DE COMPTES ANUALS 

Al Consell Rector de l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona, 

Hem auditat els comptes anuals de llnstitut Municipal de Mercats de Barcelona, Organisme Autonom 
Local de l'Ajuntament de Barcelona, que comprenen el balan\( de situació a 31 de desembre de 2010, el 
compte de resultats, la liquidació del pressupost i la memoria corresponents a l'exercici anual finalitzat 
en aquesta data. EIs Administradors són responsables de la formulació deIs comptes anuals de 
l'Institut, d'acord amb el marc normatiu d'informació financera aplicable a l'Entitat (que s'identifica en 
la Nota 2.1.a de la memoria adjunta) i, en particular, amb els principis i criteris comptables que hi 
conté. La nostra responsabilitat és expressar una opinió sobre els esmentats comptes anuals en el seu 
conjunt, basada en el treball realitzat d'acord amb la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de 
comptes vigent a Espanya, que requereix l'examen, mit;jan\(ant la realització de proves selectives, de 
l'evidenciajustificativa deIs comptes anuals i l'avaluació de si la seva presentació, els principis i criteris 
utilitzats i les estimacions realitzades, estan d'acord amb el marc normatiu d'informació financera que 
resulta d'aplicació. 

Segons la nostra opinió, els comptes anuals de l'exercici 2010 adjunts express en, en tots els aspectes 
significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de l'Institut Municipal de Mercats 
de Barcelona a 31 de desembre de 2010, així com deIs resultats de les seves operacions reflectits en el 
compte de resultats i en la liquidació del pressupost adjunts i deIs recursos obtinguts i aplicats durant 
l'exercici anual finalitzat en aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu d'informació financera 
que resulta d'aplicació i, en particular, amb els principis i criteris comptables en ell continguts. 

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. 

Miquel Alfocea Martí 
Soci - Auditor de Comptes 

Barcelona, 29 de mar\( de 2011 

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. 
R. M. Madrid, full87.250-1, foli 75, tomo 9.267, llibre 8.054, 
secció 3a. Inscrita en el R.DA.C. amb el número S0242 -
CIF: B-79 031290 

Jordi Vila Lópe 
Soci - Auditor de Comptes 

Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría, S.A. 
R. M. Barcelona, Volum 10296, Uibre 9349, Foli 42, Seco 2. 
Full B-27831. Inscrita en el R.DA.C. amb el número S0687 
Inscríta en l'Institut de Censors Jurats de Comptes. CIF A-
58604745 
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Mercats de Barcelona 
INSTITUT MUNICIPAL DE MERCATS DE BARCELONA 

8ALANCOS DE SrnJACIÓ CORRESPONENTS 
ALSJ;'>(EB.CICJ:S_~C.~_IM,IS_ELRDE DEsEM8RE DE 2010 I 2009 

(en eures) 

IACTIU I Notes ,--~;e~ei --, ~:ci I - - - I I Exerciei Ex.reiei 
PASSIU Notes 2010 2009 

ACTIU FIX 5.809.762,35 8.405.096;50 FONS PROPIS 9 2.8n:127,79 2.nl.095,68 

Immobilitzat Immaterial 4 Patrimoni entregat en adscripció -3.473.225,92 -3.293,225,92 

Aplicacions informatiques 389.166,00 354.991,22 Resultats pendents d'aplieació 6.064.321,60 5.794.083,13 

AmoMitzacions -296.968,50 -213.136,81 Benefici de ,'exercici 286.032,11 _ 270.238,47 

I mmobilitzot Material 5 

Altres insta!.. utill.i mobiliari 1.492.288,36 1.467.487,38 [sueVENCIONS DE CAPITAL 10 0,001 0 ,001 

Amortitzacions -1.424.582,43 -1.404.334,32 

Immobilitzat Material en Curs 6 0,00 0,00 

Deutors Q 1101'9 termini 7.1 5.649.858,92 8.200.089,03 

ACTIU CIRCULANT 11.600.849,47 8.163.224,19' CREI>lTORS A CURT TER MINI 14, 533.484,03 13.797.225,01 1 

Deutors Creditors 

Pressupostaris 7.2 4.853.983,75 4.664.080,42 Pressupostaris 11.1 3.688.814,99 2.439.911,08 

Pressupostaris empreses del grup 20 6.499.453,37 2.908.085,25 Pressupostaris empreses del grup 11.1/20 6.019,55 14.824,91 

Drets reconeg. rec.d' cltres ens 11.2 1.679.589,83 1.819.650,36 Ens públics, drets a cobrar 11.2 1.679.589,83 l.819.65O,36 

No pressupostaris 61.705,48 59.284,80 Administracions públiques 12 197.463,81 183.174,09 

Provisions 8 -576.442,00 -534.447,00 No pressupostaris 11.3 628.603.12 648,974,33 

Cobraments pendents d' aplicació 7.2 -2.789.792,50 -2.487.095,04 Pagaments pendents d'aplicació -2717,16 -2869,11 

Inversions financeres temporals 7.075,09 6.474,18 Ajustaments per periodificacions 13 8.335.709,89 8.693.559,35 

Ajustaments per periodificacions 13 121.902,12 0 ,00 

Comptes financers 

Tresorerio 1.743.374,33 1.727.191,n 

¡TOTAL ACTIU 17.410 .611 ,821 16.568. 320,691 (rOTAL PASSIU 17.410.611,82) 16.568.320,691 

Les noteS 1 a 23 descrites a la memoria formen part del balan.; de situació al 31 de desembre de 2010. 
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bmvh; -----Mercats de Barcelona INSTITvr MUNICIPAL DE MERCATS DE BARCELONA 

COMPTES DE RESULTATS CORRESPONENTS 
ALS EXERCICIS ACABATS EL 31 DE DESEMBRE DE 2010 I 2009 

(en Euros) 

I Exercici Exercici 

DEURE Notes 2010 2009 

IDESPESES 

Despeses de personal 16 4,127.017,12 3:745,264,12 

Sous ¡solaris 3.269.349,46 3.004.476,21 

Carregues socials 857.667,66 740.787,91 

Altres despeses d'explotació 17 6.767.662,53 5.943.658,26 

T ransferencies corrents 18.1 1,925.473,18 1.933.786,52 

Transfere.ncies de capital 18.2 52.200,00 0,00 

Dofac amortitz.immobilitzat 4/5 104.079,80 95,367,91 

Dotació provisió insolvencies 8 41.995,00 28.590,68 

TOTAL DESP. D'EXPLOTACIO 13.018.427,63 11.746.667,49 

l8eNEFIa D' E)lpl.OT.ACIÓ 1~-:li7.6~-liD09-:37J 

IRESlJLTAT fINANCER POSIlIU 69.l06!lI- M-.-f66-'-za] 

IBENEFlCI' ACTIvrr.ORDlNIlJUES -lÓ9:293:lISC 279.275,57) 

IDESPESES EXTRAORDINARIES 19 J29,501.87) 9.037,10) 

IRE5UI..TJ\TS EXTRAClRD.POSITIIJS 0,001 0,001 

IRESULTAT EXERCIa (BENEFIa) 286 .032,111 270.238,47) 

I I L Exen:ici Exercici 
HA VER Notes 2010 2009 

IING!IEsSOS 

l ngressos d'explotació 

I 
15.1 6.433.411,67 7.203.332,02 

Altres transferencies 15.2 2.675.176,83 1.098.100,00 
Altres ingressos 15.3 4.250.026,78 3.658.344,84 

TOTAL INGRESSOS D·EXPLOT. 13.358.615.28 11.959.776,86 

[PERDUJ\ D'E)lpLOTJ\aÓ 0.001 0 .001 

l nferessos financers 
Altres ingressos financers 

TOTAL INGRESSOS FINANCERS 

lilc.5VLTAT fINANCERNEGATIU 0,001 0.001 

IpERDUES J\CTIvrr.ORDINARIES 0.001 0.001 

1 INGRESSOS EXTRAORDINARIS 6.240.001 O.OOJ 

p¡ssutTJ\TS EXTR .NEGATIUS '123.261 .871 9 .037.101 

IAESUt.TAT EXBIad (pERDUeS) r - :0;001. 0.001 

Les notes 1 Q 23 descrites Q la memoria formen part integrant del compte de resultats al 31 desembre de 2010, 

EL PRESIDENT 
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Compte Genera12010/8 

Mercats de Barcelona 

INSTITUT MUNICIPAL DE MERCATS DE BARCELONA 

, 
MEMORIA CORRESPONENT A L'EXERCICI 2010 

1. ACTIVITAT DE L'INSTITUT 

1.1. Naturalesa de ITnstitut 

L'Institut Municipal de Mercats de Barcelona, en endavant IMMB o l'Institut, amb 
domicili social a l'Avinguda Icaria 145-147 pI. 4Q de Barcelona, es va constituir com a 
organisme autonom de caracter comercial i de serveis el 26 d'abril de 1991 per acord 
del Consell Plenari de l'Ajuntament de Barcelona. 

L'IMMB es regeix pels seus Estatuts, i en tot cas, pel que disposen les Lleis de regim 
Local i els seus reglaments. 

A partir de I'u de gener de 2006, l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona es 
configura com organisme autonom local de l'Ajuntament de Barcelona. 
Els seus estatuts van ser aprovats pel Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de 
Barcelona, en sessió del 23 de desembre de 2005, i de conformitat amb I'article 201.1.d 
del reglament d'Obres, Activitats i Serveis deis ens locals. 

1.2. L Tnstitut Municipal de Mercats de Barcelona té per objecte: 

a) Administrar i gestionar els Mercats Municipals Zonals i Especials de Barcelona, 
la qual cosa compren: 

• Formulació i gestió deis plans de modernització i remodelatge físic i 
comercial. 

• Construcció i manteniment deis edificis i instal·lacions deis mercats 
municipals. 

• Gestió del manteniment deis serveis i instaHacions generals i auxiliars deis 
mercats. 

Ajuntament 
de Barcelona 
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Compte General 2010/9 

• Atorgaments de les lIicencies i permisos de totes classes en relació a les 
parades de venda i altres serveis vinculats als mercats municipals. 

• Emissió i cobrament de liquidacions i rebuts pels conceptes que escaiguin 
d'acord amb les Ordenances Fiscals. 

• Pro posar i gestionar I'ordenació, planificació i desenvolupament de I'activitat 
del comer~ deis mercats municipals a la ciutat de Barcelona. 

b) Elaborar i gestionar els plans de reconversió comercial i participar-hi. 
c) Tenir cura del compliment de les Ordenances Municipals. 
d) Elaboració d'estudis tecnics - comercials. 
e) Promoure plans de modernització i formació de la gestió comercial. 
f) Altres. 

L'Institut rep de l'Ajuntament de Barcelona el finan~ament necessari per dur a terme la 
seva activitat. 

J.3. Consfifució i inici d'acfivifaf 

L'Institut va comen~ar a ser operatiu a I'exercici 1993, amb estats financers inicials 
totalment independents i desvinculats del seu ens predecessor l'Area de Prove'fments i 
Consumo 

J.4. Organifzadó 

Els organs de govern de l'Institut són: 

• El Consell Rector. 
• El President i el vice-president. 
• El Gerent. 

La plantilla de personal d'inici d'activitat de l'Institut va ser de 85 membres. Durant 
I'any 2010 la plantilla mitjana ha estat de 72 persones (32 dones i 40 homes). 

2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS 

2. J. Regim compfable 

2.1.a) Els presents comptes anuals s'han preparat a partir deis registres comptables 
de l'Organisme i es presenten d'acord amb els principis comptables de general 
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Compte Genera12010/10 

Mercats de Barcelona 

acceptació per a les Administracions Públiques, recollits en la Instrucció del Model 
Normal de Comptabilitat de l'Administració Local, ordre de 23 de novembre de 2004, 
amb efectes 1 de gener de 2006 i en la Llei 1/2006, que regula el regim especial de 
Barcelona, amb I'objecte de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació 
financera, deis resultats de les seves operacions reflectits en el compte de resultats i 
en la liquidació del pressupost i deis recursos obtinguts i aplicats durant I'exercici. 

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

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

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

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

• Reial Decret 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). 

• RD 500/1990, que desenvolupa la Llei 39/1988. 

• Documents 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. 

2.2. Sistema comptable, comptes anuals i compte general 

D'acord amb la Llei 1/2006, que regula el regim especial de Barcelona, el sistema 
d'informació comptable de l'Organisme esta format principalment pels subsistemes de 
comptabilitat patrimonial i comptabilitat pressupostaria. 

La comptabilitat patrimonial es realitza d'acord amb els prlnclpls comptables 
generalment acceptats per tal de mostrar la imatge fidel del patrimoni i de la situació 
financera de l'Organisme i deis resultats de les seves operacions durant I'exercici, i 
esta formada per: 

• Balan~ de situació. 
• Compte de Resultats. 
• Memoria. 

Ajuntament 
de Barcelona 

Comptes 
anuals 2010 

10 



·l.mb4 
;,..---....;; 

Compte General 2010/11 

Mercats de Barcelona 

El balan~ de situació es presenta, basicament, d'acord amb els models establerts per la 
rnstrucció del Model Normal de Comptabilitat de l'Administració Local (rCAL), amb 
vigor des de 1 de gener de 2006. 

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

La memoria es presenta, basicament, d'acord amb el que estableix I'esmentada rCAL. 

Les xifres contingudes en els documents que componen aquests comptes anuals són 
expressades en euros. 

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

• Resum de I'estat de liquidació del pressupost d'ingressos. 
• Resum de I'estat de liquidació del pressupost de despeses. 
• Resultat pressupostari. 
• Romanent de tresoreria. 

Els comptes anuals han estat formulats pels Administradors de l'Organisme i són previs 
a I'aprovació per part de l'Ajuntament de Barcelona. La liquidació del pressupost ha 
estat aprovada per Decret d'Alcaldia el 25 de febrer de 2011. En els terminis legals 
establerts, es presentara el compte general per a I'aprovació del Plenari del Consell 
Municipal. 

2.3. Comparació de la informació 

Els comptes anual s deis exercicis 2010 i 2009 s'han formulat d'acord amb el que preveu 
la rCAL, havent seguit en la seva elaboració criteris uniformes de valoració, agrupació, 
classificació i unitats monetaries, de manera que la informació presentada és 
homogenia i comparable. 

Per tal de facilitar la comparabilitat entre exercicis s'ha reclassificat a I'exercici 
2009: 

• Un import de 2.908.085,25 euros de I'epígraf Deutors pressupostaris a I'epígraf 
Deutors pressupostaris empreses del grupo 
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Mercats de Barcelona 

• Un import de 14.824,91 euros de I'epígraf Creditors pressupostaris a I'epígraf 
Creditors pressupostaris empreses del grupo 

3. NORMES DE VALORACIÓ 

Les principals normes de valoració utilitzades per l'Institut en I'elaboració deis 
comptes anuals per a I'exercici 2010, han estat les següents: 

3. J. Immobilitzat immaterial 

L'immobilitzat immaterial es troba valorat a preu d'adquisició. 

Aquest epígraf recull el cost satisfet per a I'adquisició de les aplicacions informcltiques 
necessaries per al tractament de la informació que genera I'IMMB. 

L'IMMB amortitza el seu immobilitzat immaterial pel metode lineal a raó del 25'Yo anual. 

El carrec al compte de resultats de I'exercici 2010 pel concepte d'amortització d'aquest 
immobilitzat és de 83.831,69 euros. 

3.2. Immobilitzat material 

L'immobilitzat material es troba valorat a preu d'adquisició. 

Els costos d'ampliació, modernització o millores que representen un augment de la 
productivitat, capacitat o eficiencia, o un allargament de la vida útil deis béns, es 
capitalitzen com a major cost deis corresponents béns. 

Les des peses de conservació i manteniment es carreguen al compte de resultats de 
I'exercici en que es produeixen. 

L'IMMB amortitza el seu immobilitzat material pel metode lineal i en funció a la vida útil 
estimada, segons el detall següent: 

• Maquinaria, instal'lacions i estris 12 'Yo 
• Mobiliari 10 'Yo 
• Equips per al tractament d'informació 25 'Yo 
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Mercats de Barcelona 

El carrec al compte de resultats de I'exercici 2010 pel concepte d'amortització d'aquest 
immobilitzat és de 20.248,11 euros. 

3.3. Immobilitzat material en curs (Obres realitzades per compte de l'Ajuntament 
de Barcelona) 

Segons s'estableix en els Estatuts de I'IMMB, I'objecte social de I'IMMB compren entre 
d'altres, la realització per compte de l'Ajuntament de Barcelona deis projectes 
inversors en els edificis adscrits al servei públic, els Mercats Municipals de la ciutat 
de Barcelona. 

L'Institut com a ens gestor de les remodelacions deis Mercats per compte de 
l'Ajuntament de Barcelona i d'acord amb el Decret d'Alcaldia de data 18 de juny de 
2008, pel qual l'Ajuntament de Barcelona va aprovar el procediment aplicable a les 
inversions realitzades per organismes públics per encarrec de l'Ajuntament, rep les 
factures i certificacions corresponents a les obres realitzades en el transcurs de 
I'exercici. Aquestes actuacions es consideren inversions transitories fins el lIiurament 
de les mateixes a l'Ajuntament de Barcelona a fi i efecte de la seva activació en 
l'Inventari Municipal. 

D'acord amb la normativa aplicable, I'IMMB registra comptablement aquestes 
transaccions utilitzant comptes de balan¡;, sense afectar els seus moviments al compte 
de resultats. 

Al tancament de I'exercici 2010, I'IMMB ha lIiurat a l'Ajuntament de Barcelona la 
totalitat de les factures o certificacions rebudes per aquest concepte, amb carrec a 
I'epígraf de "Subvencions de Capital" que correspon al finan~ament rebut de 
l'Ajuntament de Barcelona i d'ens externs, per I'execució deis projectes. 

3.4. Immobilitzat adscrit 

Durant els exercicis 2009 i 2010 I'IMMB ha adscrit a l'Ajuntament de Barcelona, I'ús de 
determinats béns. Aquesta adscripció d'ús s'ha reflectit amb abonament a I'epígraf 
d'immobilitzat material en curs i carrec a I'epígraf de Patrimoni entregat en adscripció. 
D'acord amb la normativa aplicable aquests actius no s'amortitzen. 

3.5. Deutors 

Es registren pel seu valor nominal i tenen naturalesa pressupostaria 
extrapressupostaria. Es classifiquen a lIarg o curt termini en funció de que les 
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Mercats de Barcelona 

diferents quotes a cobrar presentin un venciment superior o inferior a dotze mesos 
respectivament. Es constitueixen provisions per a la cobertura deis saldos que es 
consideren de difícil realització. 

Inclouen els saldos pendents de cobrament corresponents al finan~ament de les 
inversions lIiurades a l'Ajuntament. 

3.6. Subvencions de capital 

L'Institut rep transferencies de capital de diferents administracions públiques, de les 
associacions de venedors i d'altres tercers, pel finan~ament de les operacions de 
remodelació previstes en el P.I.M. (Nota 3.3). 

El criteri comptable definit per l'Institut és periodificar en els epígrafs d'ajustaments 
per periodificacions les transferencies reconegudes atorgades a l'Institut com a 
ingressos diferits o anticipats en funció del seu meritament, d'acord amb I'execució de 
I'obra deis projectes amb finan~ament afectat. 

3.7. Creditors 

Els passius exigibles figuren per I'import nominal a pagar i estan classificats com a 
Deutes a curt termini, ja que les quotes a pagar presenten un venciment inferior a 
dotze mesos. 

3.8. Drets reconeguts per recursos daltres ens públics (actiu) i Ens públics, drets 
a cobrar (passiu) 

Segons decret d'Alcaldia del 30 de desembre de 1993, l'Institut recapta per compte de 
l'Ajuntament de Barcelona les taxes per a I'ús deis béns i les instal·lacions deis Mercats 
Municipals. 

Aquests comptes són representatius de les taxes emeses i no cobrades, les quals es 
registren al compte "Ens públics per ingressos pendents de liquidar" de I'epígraf 
"creditors no pressupostaris" en el moment en que es produeix el seu cobrament. 

3.9. Transferencies corrents rebudes de l'Ajuntament de Barcelona 

Les activitats desenvolupades per l'Institut corresponen, fonamentalment, a la 
prestació de serveis públics en I'ambit competencial de l'Ajuntament de Barcelona, 
mitjan~ant gestió directa per delegació de l'Ajuntament de Barcelona, d'acord amb allo 
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Compte Genera12010/15 

Mercats de Barcelona 

previst per la legislació vigent (Llei Reguladora de les Bases del Regim Local i Reglament 
d' Obres, Activitats i Serveis deis Ens Locals). 

Per a la prestació deis serveis públics, en I'ambit de competencies de l'Ajuntament de 
Barcelona, l'Institut rep d'aquest el finan¡;ament pressupostari, el qual es reflecteix a 
I'epígraf "Ingressos d'explotació" del compte de resultats adjunto 

Aquesta transferencia corrent pressupostaria esta fixada tenint en compte els 
suposits d'equilibri pressupostari previstos a la "Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales". 

3.10. Ingressos í despeses 

a) Comptabilitat financera 

Els ingressos i despeses s'imputen en funció del corrent real de bens i serveis que 
representen, i amb independencia del moment en que és produeix el corrent monetari, 
financer o del reconeixement pressupostari que se'n deriva. 

No obstant aixo, seguint el principi de prudencia, l'Institut únicament comptabilitza els 
beneficis realitzats a la data de tancament de I'exercici, mentre que els riscos i les 
perdues previsibles, fins i tot eventuals, es comptabilitzen tan aviat són coneguts. 

b) Liquidació Pressupostaria 

Els ingressos i despeses s'incorporen a la liquidació pressupostaria en el moment en que 
es produeix I'acte administratiu de reconeixement deis respectius drets i obligacions. 

3.11. Impost sobre societats 

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

3.12. Medí ambíent 

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

4. IMMOBIUTZAT IMMATERIAL 

Els moviments produrts durant I'exercici 2010 en els diferents comptes d'immobilitzat 
immaterial i les seves corresponents amortitzacions acumulades han estat els següents: 

DETALL 
SALDO SALDO 

INICIAL Altes FINAL 

COST APLICAC.INFORMA TIQUES 354.991,22 34.174,78 389.166,00 

AMORTITZACI6 ACUMULADA -213.136,81 -83.831,69 -296.968,50 

I IMMOBILITZA T IMMA TERIAL NET 141.854,411 -49.656,911 92.197,501 

Al 31 de desembre de 2010 I'import de I'immobilitzat immaterial totalment amortitzat 
ascendeix a 42.251,48 euros. 

5. IMMOBIUTZAT MATERIAL 

Els moviments produ'fts durant I'exercici 2010 en els diferents comptes de 
I'immobilitzat material i de les seves corresponents amortitzacions acumulades han 
estat els següents: 

DETALL 

COST: 
InstaUacions 
Mobiliari i estris 
Equips de comunicació 
Equips pel tractament d' informació 
TOTALCOST 

AMORTITZACIÓ ACUMULADA: 
InstaUacions 
Mobiliari i estris 
Equips de comunicació 
Equips pel tractament d' informació 
TOTAL AMORT.ACUMULADA 

IIMMOBILITZAT MATERIAL NET 

Ajuntament 
de Barcelona 

SALDO 
INICIAL 

1.027.852,27 
212.080,95 
13.222,87 

214.331,29 

1.467.487,38 

-1.027.852,27 
-172.627,06 

-12.851,09 
-191.003,90 

-1.404.334,32 

63.153 ,061 

Altes Baixes 

0,00 0,00 

4.691,56 0,00 

0,00 0,00 
20.109,42 0,00 
24.800,98 0,00 

0,00 0,00 
-8.660,55 0,00 

-140,88 0,00 
-Il.446,68 0,00 
-20.248,Il 0,00 

4.552 ,871 0,001 

1.027.852.27 
216.772,51 

13 .222,87 

234.440,71 
1.492.288,36 

-1.027.852,27 
-181.287,61 

-12.991,97 

-202 .450,58 
-1.424.582,43 

67.705,931 
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A 31 de desembre de 2010 I'import de I'immobilitzat material totalment amortitzat 
ascendeix a 1.389.458,34 euros amb el següent detall. 

I DETALL 

Instal.lacions 

Mobiliari i estris 

Equips de comunicació 

Equips pel tractament d' informació 

IImmobilitzat material 

SALDO 

1.027.852,27 

142.710.13 

11.957,66 

206.938,28 

1.389.458,341 

És política de l'Institut contractar totes les polisses d'assegurances que s'estimen 
necessaries per donar cobertura als possibles riscos que poguessin afectar els elements 
de I'immobilitzat material i immaterial. 

6. IMMOBIUTZAT EN CURS 

Els moviments produ'¡'ts durant I'exercici 2010 en els diferents comptes de 
I'immobilitzat material en curs, corresponents a I'execució de les remodelacions de 
mercats que gestiona l'Institut per compte de l'Ajuntament de Barcelona han estat els 

t seguen s: 
DETALL 

Clima Mercat Horta 
Climatització Mercat Marina 
Remodelació Mercat Concepció (climatització) 
Remodelació Mercat de la Llibertat 
Remodelació Mercat del Ninot 
Remodelació Mercat de Sants 
Remodelació Mercat de Bon Pastor 
Remodelació Mercat Guineueta 
Remodelació Mercat de Proven~als 
Remodelació de Fira Bellcaire 
Estudi millora distribució comercial Vall d'Hebro 
Remodelació Mercat de Sant Antoni 
Reconversió parades venda d' ocells a la Rambla 
Substitució Refrigeració cambres frigorífiques 
Reforma C.F. Mercat Montserrat 
Millora Mercat sagrada Família 

I TOTAL 

Ajuntament 
de Barcelona 

SALDO 
INICIAL 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,001 

Altes Baixes 

69.502,00 -69.502,00 

37.844,05 -37.844,05 

31.228,55 -31.228,55 

165.563,45 -165.563,45 

800.547,89 -800.547,89 

468.581,48 -468.581,48 

105.164,90 -105.164,90 

1.354.431,88 -1.354.431,88 

718.914,00 -718.914,00 

660.050,00 -660.050,00 

11.800,00 -11.800,00 

3.263.660,62 -3.263.660,62 

273.596,99 -273.596,99 

89.368,19 -89.368.19 

124.996.15 -124.996,15 

11.800,00 -11.800,00 

8.187.050,151 -8.187.050.151 

SALDO 
FINAL 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,001 
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Les altes corresponen a les obligacions reconegudes durant I'exercici en concepte de 
direcció de projecte, certificacions d'obres i amortitzacions de parad es en funció de 
I'estat d'execució de les actuacions de cadascuna de les remodelacions. 

La totalitat de les baixes corresponen a inversions lIiurades a l'Ajuntament de 
Barcelona amb correc als epígrafs de: 

• Subvencions de capital per import de 8.007.050,15 euros (Nota 10). 

• Patrimoni entregat en adscripció per import de 180.000,00 euros (Nota 9). Per 
les inversions executades i lIiurades a l'Ajuntament finan~ades amb Romanent de 
Tresoreria de lliure disposició de I'IMMB a 31.12.2009 s'ha adscrit I'ús a l'Ajuntament, 
havent registrat la baixa amb correc al corresponent compte de Patrimoni entregat en 
adscripció. 

7. DEUTORS 

7. 1. Deufors ti lIt1rg fermíní 

Reflecteix els saldos a cobrar amb venciments posteriors a I'exercici 2011, que ten en el 
seu origen en convenis finalistes subscrits amb els operadors deis mercats pel 
finan~ament de remodelació de mercats, els quals s'han vingut reconeixent 
pressupostoriament per I'INSTITUT en la seva totalitat, en I'exercici en el que 
s'iniciaven els seus efectes. 

La relació deis mateixos es la següent: 

• Remodelació Mercat de la Llibertat signat el 29 de setembre de 2005. 
• Remodelació Mercat Barceloneta signat el 27 d'abril de 2006. 
• Remodelació Mercat Sant Antoni signat el13 de desembre de 2006. 
• Remodelació Encants de Sant Antoni signat el 8 de maig de 2007. 
• Remodelació Mercat de Guinardó signat el 2 d'abril de 2007. 
• Remodelació Dominicals del Ilibre vell de Sant Antoni signat el 28 d'abril de 

2007. 
• Remodelació Fira Bellcaire signat el 28 d'abril de 2008. 

Per als convenis finalistes que inicien els seus efectes a partir de I'exercici 2010, 
I'INSTITUT registra únicament els drets pressupostaris exigibles en el propi exercici. 

La relació deis mateixos es la següent: 
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• Remodelació Mercat del Ninot signat el 24 de gener de 2008 per un import de 
1.536.366,65 euros, essent I'import registrat comptablement a I'exercici 2010 de 
299.025,13 euros. 

• Remodelació Mercat de Sants signat el 21 de desembre de 2007 per un import 
de 863.018,65 euros, essent I'import registrat comptablement a I'exercici 2010 de 
172.603,73 euros. 

• Remodelació Mercat Bon Pastor signat el 20 de gener de 2009 per un import de 
305.293,96 euros, essent I'import registrat de I'exercici 2010 de 61.058,79 euros. 

• Remodelació Mercat Guineueta signat el 9 de mare; de 2010 per un import de 
207.043,15 euros, essent I'import registrat comptablement a I'exercici 2010 de 
207.043,15 euros. 

• Remodelació Mercat Provene;als signat el 8 de febrer de 2010 per un import de 
408.168,12 euros, essent I'import registrat comptablement a I'exercici 2010 de 
408.108,16 euros. 

L'INSTITUT registra comptablement el finane;ament de remodelació de mercats 
d'acord amb el descrit a la Nota 3.6. 

La part a curt termini (2.548.197,09 euros), figura a I'actiu circulant a I'epígraf de 
deutors pressupostaris. 

Detall 

Remodelació Mercat Santa Caterina 
Remodelació Mercat Barceloneta 
Remodelació Mercat La Llibertat 
Remodelació Mercat del Guinardó 
Remodelació Mercat Fira Bellcaire 
Remodelació Mercat Sant Antoni 
Remodelació Mercat Ninot 
Remodelació Mercat Sants 
Remodelació Bon Pastor 
Remodelació Guineueta 
Remodelació Proven~als 

Ajuntament 
de Barcelona 

Pendent 
031/12/2010 

0.04 
147.955,80 

307.028,85 

102.938,76 

5.346.963,70 

2.630.862,85 

18.542,30 

30.334,88 

10.176,49 

16.404,38 

47.791,51 

8.658.999,56 

Cobraments 
pendents 
d'aplicació 

-0,04 

-16.381,20 

-36.059,62 

6.055,18 

-221.186,26 

-134.317,94 

-18.542,30 

-30.334,88 

-10.176 ,49 

0,00 

0,00 

-460.943 ,55 

Venciment 
Curt 

Termini 

0,00 

98.287,20 

216.357,72 

36.331 ,08 

1.327.117,56 

805.907,64 

0,00 

0,00 

0,00 

16.404,38 

47.791,51 

2.548.197,09 

Venciment 
Llarg 

Termini 

0,00 

33.287,40 

54.611,51 

72.662,86 

3.798.659,88 

1.690.637,27 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

5.649.858,92 
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7. 2. Deutors pressupostaris 

La composició del saldo d'aquests comptes a 31 de desembre de 2010 és la següent: 

DETALL SALDO 

Rebuts pendents de cobrament 1.312.919,43 

Operadors deis Mercats Municipals per remodelacions 3.009.140,64 

Consorci per a la Promoció Comercial de Catalunya 329.000,00 

Altres 202.923,68 

TOTAL 4.853.983,75 

L'epígraf "cobraments pendents d'aplicació" reflecteix basicament els cobraments de 
rebuts domiciliats i no domiciliats pendents de rebaixar deis saldos deutors fins a la 
recepció de la informació que ens facilita la entitat financera una vegada finalitzat el 
període de liquidació. 

8. PROVISIÓ PER INSOLVENCIES 

El desglossament de la partida, és el següent: 

SALDO INICIAL 534.447,00 

Dotació de I'exercici amb carrec al compte de resultats 41.995,00 

SALDO FINAL 576.442,00 

D'acord amb I'exposat a la Nota 3.8, l'Institut recapta per compte de l'Ajuntament de 
Barcelona les taxes per a I'ús deis béns i les instal·lacions deis Mercats Municipals. A 
partir de I'exercici 2004, i d'acord amb el decret d'Alcaldia del 30 de desembre de 
1993, s'inclou dins de I'estructura de costos de l'Institut, I'import de les taxes 
gestionad es por compte de l'Ajuntament de Barcelona que resulten incobrables, motiu 
pel qual l'Institut dota una provisió per a la seva cobertura. 

9. FONS PROPIS 

El moviment de I'epígraf durant I'exercici 2010 ha estat el següent: 
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Patrimoni entregat en 
adscripció Resultat exercici Total 

ISALDO INICIAL 5.794.083 ,131 -3.293.225,921 270.238,471 2.771.095,681 

ITras2assos 270.238.471 0.001 -270.238,471 0.001 

IAdscr'2ci6 en ús 2010 0.001 -180.000.001 0,001 -180.000.001 

1 Resultat exercici 2010 0,001 0.001 286.032,111 286.032,111 

1 SALDO FINAL 6.064.321 ,601 -3.473.225,921 286.032,1112.877.127,791 

L'epígraf de patrimoni entregat en adscripció reflexa el valor net comptable deis béns, 
I'ús deis quals s'han adscrit per I'IMMB a l'Ajuntament de Barcelona durant els exercicis 
2009 i 2010. 

10. SUBVENCIONS DE CAPITAL 

El moviment produ'lt durant aquest exercici en el compte de subvencions de capital ha 
estat el següent: 

I SALDO INICIAL 

Altes 

Baixes 

Traspassos nets a comptes periodificadors 

I SALDO FINAL 

0 .001 

7.826.617,19 

-8.007.050.15 

180.432,96 

0 ,001 

Les altes corresponen al finan~ament per remodelacions de mercats rebut de 
l'Ajuntament de Barcelona i d'altres tercers. 

AL TES SUBVENCIONS EN CAPITAL 

Ajuntament de Barcelona (nota 20) 

Generalitat de Catalunya 

Associacions de Venedors deis Mercats 

I TOTAL 

Im ort en euros 

6.206.914,94 

329.000,00 
1.290.702,25 

7.826.617.19 1 

Les baixes corresponen a inversions IIiurades a l'Ajuntament de Barcelona (Nota 6). 
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11. DEUTES A CURT TERMINI 

J J. J. Creditors pressupostaris i creditors pressupostaris empreses de/ grup 

Aquest epígraf integra el saldo deis deutes a curt termini que resten pendents de 
pagament als proverdors per serveis i per remodelacions amb el següent detall: 

I DETALL 

Creditors de I'exercici corrent 
Creditors d'exercicis tancats 
Creditors per devolucions d'ingressos indeguts 

I TOTAL 

SALDO 

3.485.815,13 

205.684,79 

3.334,62 

3.694.834,541 

En relació al que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol de mesures de Iluita contra la 
morositat en operacions comercials, i pel que fa a les obligacions deis contractes 
formalitzats a partir de la data d'entrada en vigor de la mateixa, el passat dia 7 de 
juliol, a data 31 de desembre de 2010: 

a) El promig de dies de pagament de les factures és de 38,67. 
b) El percentatge de I'import pagat dins del termini marcat per la Llei, 55 dies, ha 

estat del 97,39'ro 
c) L'import de les obligacions pendents que, a la data anterior, han sobrepassat el 

límit deis 55 dies marcat per la Llei és de O euros. 

J J .2. Drets reconeguts per recursos d'a/tres ens púb/ics (actiu) i ens púb/ics drets 
a cobrar (passiu) 

L'Institut administra els 45 Mercats Municipals per compte de l'Ajuntament de 
Barcelona i s'encarrega de la gestió, emissió i cobrament de les taxes per a I'ús deis 
béns i les instaHacions deis esmentats mercats. 

Aquests dos comptes són representatius de les taxes emeses i no cobrades per 
l'Institut. Quan es cobren s'acrediten al compte "453 Ens públics per ingressos 
pendents de liquidar" (epígraf de creditors no pressupostaris). 

La composició del saldo a 31 de desembre de 2010 és la següent: 
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I'D-E-TA-L-L-----------------------.----S-A-L-D-O---. 

Canon 

Cambres frigorífiques 

Traspassos 

Altres 

1 TOTAL 

11.3. Creditors no pressupostaris 

1.246.892,97 

209.723,21 

182.036,91 

40.936,74 

1.679.589,831 

La composició del saldo a 31 de desembre de 2010 és la següent: 

1 DETALL 

Remunerocions pendents de pagoment 

Provisions per o des peses (Nota 17) 

Diposits rebuts o curt termini 

Altres creditors no pressupostaris 

1 TOTAL 

12. ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 

SALDO 

238.032,78 

273.014,37 

113.669,81 

3.886,16 

628.603,121 

A 31 de desembre de 2010 els saldos que composen I'epígraf d'administracions públiques 
creditores, són els següents: 

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES CREDITORES 

Hisendo Público: 

Impost sobre el Valor Afegit 

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 

Orgonismes de la Seguretot Social: 

Cotitzocions sociols 

I TOTAL 

Saldo 

21.504,25 

88.086,06 

87.873,50 

197.463,81 1 

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

13. AJUST AMENTS PER PERIODIFICACIÓ 

13.1. El saldo d'ajustaments per periodificació de passiu a 31 de desembre de 2010 es 
compon deis conceptes i imports següents: 

IINGRESSOS ANTICIPATS SALDO 

Subvencions de capital: 
Remodelació Mercat de Sant Antoni 1.557.390,10 

Remodelació Mercat de la Llibertat 38.645,61 

Remodelació Mercat del Ninot 371.339,25 

Remodelació Mercat de Sants 172.603,73 

Remodelació Mercat de Bon Pastor 41.358,45 

Remodelació Mercat Bellcaire 5.088.238,06 

Remodelació Mercat de Proven~als 264.088,12 

Remodelacions varies incloses en el P.I.M. 757.735,36 

Altres ingressos anticipats 44.311,21 

TOTAL 8.335.709,89 

13.2. El saldo d'ajustaments per periodificació d'actiu correspon a I'import de la 
subvenció corrent del projecte Med Emporium concedida per l'Unió Europea a 
I'INSTITUT i aplicada a finan~ar despesa corrent justificada en la tercera certificació 
del projecte, la qual es troba pendent de ser aprovada a data de formulació deis 
presents comptes anuals. 

AVALS 1 GARANTIES 

A 31 de desembre de 2010, el capital viu d'operacions de tercers avalades per I'IMMB 
per la cobertura d'operacions de credit sol·licitades per operadors deis mercats en 
remodelació, ascendeixen a 444.656,23 euros. 

15. INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ 

15.1. La distribució deis ingressos corresponents a I'activitat ordinaria de l'Institut és 
com segueix: 
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IINGRESSOS D'EXPLOTACIÓ 

Subhastes i adjudicacions 
Parades mercats 
Traspassos Mercats Centrals 

Transferencies corrents de l' Ajuntament (taxes) 

1 TOTAL 

Compte General 2010125 

SALDO 

199.915,49 
187.008,14 

6.046.488,04 

6.433.411,671 

15.2. Els ingressos per Altres transferencies corrents per import de 2.574.373,86 
euros correspon a: 

AL TRES TRANSFERENCIES CORRENTS 

Ajuntament de Barcelona 
Diputació de Barcelona 
Generalitat de Catalunya 
Projecte Med Emporion (U.E.) 

1 TOTAL 

SALDO 

2.394.268,00 
7.000,00 

42.450,00 
231.458,83 

2.675.176,831 

Dins I'aportació de l'Ajuntament de Barcelona s'inclou un import de 353.818,00 euros en 
concepte de Pla Extraordinari d'Ocupació Local. 

15.3. El detall de la composició d'altres ingressos comptabilitzats per l'Institut durant 
I'exercici 2010 és el següent: 

1 AL TRES INGRESSOS 

Repercussió d'aigua als mercats 
Repercussió de lIum als mercats 
Manteniment Fira de Bellcaire 
Fira de mercats 
Aparcament diversos mercats 
Brossa (Nota 18) 
Repercussió d'altres manteniments i serveis 
Servei vigilancia/manteniment diversos 
Altres serveis 

1 TOTAL 

Ajuntament 
de Barcelona 

SALDO 

291.127,59 
1.830.228,71 

271.728,20 
142.200,00 
256.918,88 
930.524,45 
154.850,46 
112.812,13 

259.636,33 

4.250.026,751 
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16. DESPESES DE PERSONAL 

L'epígraf "despeses de personal" del deure del compte de resultats de I'exercici 2010 
presenta la composició següent: 

1 DESPESES DE PERSONAL 

Personal funcionari 
Personal no funcionari 
Seguretat social a correc de I'empresa 
Altres des peses socials 

1 TOTAL 

SALDO 

1.002.872,94 
2.266.476,52 

834.951,22 

22.716,44 

4.127.017,121 

Durant I'any 2010 la plantilla mitjana ha estat de 72 persones (32 dones i 40 homes). La 
plantilla mitjana de personal funcionari de l'Institut ha estat de 26 persones i la de 
personal laboral de 46 persones. 

Addicionalment durant el període juliol a desembre de 2010 I'INSTITUT ha tingut 53 
treballadors en el marc del Pla Extraordinari d'Ocupació Local 2010. Considerant 
aquests treballadors la plantilla mitjana durant I'exercici 2010 ha estat de 95 
treballadors (45 homes i 50 dones). 

17. AL TRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ 

L'epígraf "altres despeses d'explotació" del deure del compte de resultats de I'exercici 
2010 presenta la composició següent: 

I AL TRES DESPESES D' EXPLOTAcró 

Arrendaments 
Manteniments i reparacions 
Subministraments 
Comunicacions 
Treba/ls rea/itzats per altres empreses 
Primes d'assegurances 
Transport 
Material d'oficina i consumibles informcltics 
Despeses diverses 

1 TOTAL 

Ajuntament 
de Barcelona 

SALDO 

251.126,44 

1.287.450,92 

2.636.088,72 

77.132,12 

1.647.530,33 

319.716,75 

28.846,45 

24.231,76 

495.539,04 

6.767.662,531 
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Fins a I'exercici 2003 inclos, l'Institut liquidava anualment a l'Ajuntament, en concepte 
de canon patrimonial, un import de 961.600,00 euros, el qual es reflectia a I'epígraf de 
despeses per transferencies corrents. A partir de I'exercici 2004, i d'acord amb els 
pressupostos preventius aprovats per a l'Institut i el Plenari del Consell Municipal, 
aquest mate ix import havia d'ésser aplicat íntegrament per l'Institut a la realització 
d'actuacions addicionals per al manteniment i millores deis mercats no sotmesos a un 
procés de remodelació integral o parcial. 

Per a I'exercici 2010, l'Ajuntament ha autoritzat a l'Institut a no executar la totalitat 
de la dotació anual per a la realització d'actuacions addicionals per al manteniment i 
millores deis mercats no sotmesos a un procés de remodelació, per un import de 
431.686,52 euros, dins d'un paquet de mesures de contenció de la despesa corrent. 

L' epígraf de creditors no pressupostaris, inclou entre d'altres, 197.450,00 euros, en 
concepte de periodificació de costos d'actuacions addicionals per aquest concepte. Esta 
previst que s'apliquin durant I'exercici 2011. 

18. TRANSFERENCIES CORRENTS I DE CAPITAL 

18.1. L'epígraf "transferencies corrents" del deure del compte de resultats de 
I'exercici 2010 presenta la composició següent: 

I TRANSFERENCIES CORRENTS 

Ajuntament de Barcelona (nota 20) 
Institut Municipal d'Informdtica (nota 20) 
Associacions de Venedors deis mercats 

I TOTAL 

SALDO 

1.773.968,58 
47.955,76 

103.548,84 

1.925.473,181 

La transferencia corrent a l' Ajuntament de Barcelona correspon basicament a la 
despesa a carrec de l'Institut, pel servei de neteja i recollida de brossa en els mercats. 

L'impacte en el compte de resultats de l'Institut del servei de neteja i recollida de 
brossa en els mercats ha estat el següent: 

Facturació per servo de recollida selectiva de residus deis mercats 
Repercussió als operadors deis mercats (Nota 15.3) 

I Deticit assumit per l'Institut 

Ajuntament 
de Barcelona 

1.773.968,58 
-930.524,45 

843.444,13 1 
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18.2. A I'epígraf de "transferencies de capital" del deure del compte de resultats 
s'han comptabilitzat 52.200 euros en concepte d'aportació de I'IMMB per donar 
compliment al conveni de col'laboració entre el Gremi de Majoristes del Peix de 
Mercabarna i I'IMMB per a la construcció del Centre Interactiu del Peix al recinte de 
Mercabarna. 

19. DESPESES EXTRAORDINARIES 

S'han comptabilitzat amb carrec a aquest epígraf 129.501,87 euros en concepte de 
modificació de drets d'exercicis tancats per la tramitació d'expedients de renúncies de 
parades, amortització de parad es de mercats en remodelació, i remodelatge del Mercat 
de la Concepció (Aire Acondicionat). 

1 DETALL 

Anu!.lació canon 
Anu!.lació taxa 
Anul.lació Adjudicacions 
Reclassificació saldos lIibertat 
Anul.lació remodelatge Mercat Concepció 

ITOTAL 

ISALDO 

2.515,36 

8.275,60 
23.064,08 
38.645,61 

57.00l,22 

129.501,871 

20. SALDOS I TRANSACCIONS AMB EMPRESES DEL GRUP 

Les transaccions realitzades durant I'exercici 2010 amb les entitats que integren el 
Grup Ajuntament són les següents: 

DETALL 
INGRESSOS DESPESES 

Transferencies Serveis/Inversions Transferencies Serveis/Inversions 

Ajuntament de Barcelona 8.440.756,04 0,00 1.773.968,58 19.434,18 

Barcelona Serveis Municipals, S.A 0,00 130.449,44 0,00 16.401,81 

Institut Municipal d'Informcltica 0,00 0,00 47.955,76 0,00 

ITOTAL 8.440.756,041 130.449,441 1.821.924,341 35.835,991 

Addicionalment, l'Institut ha rebut de l'Ajuntament de Barcelona transferencies per la 
realització d'obres per compte de l'Ajuntament de Barcelona per import de 
6.206.914,94 euros (nota 10). 

Ajuntament 
de Barcelona 
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Els saldos amb empreses del Grup Ajuntament són els següents: 

DETALL 
PENDENT PENDENT 

COBRAMENT PAGAMENT 

Ajuntament de Barcelona 6.448.542,97 2.383,26 

Barcelona Serveis Municipals, S.A. (I.V.A. Indos) 50.910,40 3.636,29 

1 TOTAL 6.499.453,371 6.019,55j 

La posició deutora de l'Ajuntament té el següent desglossament: 

1 DETALL 

Transferencies corrents (taxes) 
Finan!;ament procesos inversors 

I TOTAL 

21. AL TRA INFORMACIÓ 

IMPORT 

1.679.589,83 

4.768.953.14 

6.448.542,97j 

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

No es preveuen contingencies, indemnitzacions ni altres riscos de caracter 
mediambiental en els quals pogués incórrer l'Institut que siguin susceptibles de provisió. 

Els eventuals riscos de responsabilitat civil estan adequadament coberts amb les 
polisses d'asseguran~a subscrites per l' IMMB. 

D'altra banda, l'Institut no té inversions, ni despeses, ni ha percebut cap subvenció ni 
ingrés com a conseqüencia d'activitats relacionades amb el medi ambiento 

Ajuntament 
de Barcelona 
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22. QUADRES DE FINAN'AMENT DELS EXERCICIS 2010 I 2009 

I~A_PU_C_A_a_O_N_S __________ ~ ___ 2_.0_10 __ ~ ____ 2 ._~ ___ ~ ~IO_~_6_EN_S ______________ ~ __ 2_.0_1~0 __ ~ __ ~2.~~~~ 

Immobi litzat Tmmaterial 34.174.78 46.539,74 Recursos generats a 
!mmobilitzat Material 24.800,98 27.737.02 les operacions 390.111,91 365.606,38 
Deutors a II/t 7.435.522,12 Deutors a II/t 2.550.230,11 0 ,00 
Patrimoni entregat en adscripci6 1BO.000,OO 3.293.225,92 Patrimoni entregat en adscripci6 

TOTAL APUCAaONS 238.975,76 10.803 .024,80 TOTAL O~6ENS 2.9'10.342,02 365.606, 38 

EXCES D' O~6ENS SOBRE EXCES D'APUCAaONS SOBRE 
APUCAaONS (AU6MENT DE ORIGENS (DISMINUaÓ DEL 
CAPITAL aRCULANT) 2.701 .366,26 0,00 CAPITAL aRCULANT) 10.437.418,42 
TOTAL 2.9'10.342,02 10.803.024,80 TOTAL 2.9'10.342,02 10.803.024,80 

~IV_A_~_A_a_O_'_D_EL_C_A_p_rr_A_L_a __ RCU __ L_A_NT ________ ~ ________ 2_.0_1_0 ________ ~1 ~1 _________ 2_.00_9 ________ ~ 

AUGMENT DISMINUaO AUGMENT DISMINUaO 

Deutors i Inversions finonceres temporals 3.299.540,05 0,00 8.610.439,34 
Comptes Fi nancers 16.183,11 534.915,25 0,00 
Deutes a curt termini 1.093.956,53 4.467.588,45 0,00 
Pagaments pendents de justificar 151,95 2.869,11 0,00 
Ajustos per periodificació de passius 357.849,46 0,00 6.832.351,89 
Ajustos per periodificació d'actiu 121.902,12 

TOTAL 3.795.474,74 1.094.108,48 5.005.372,81 15.442.791 ,23 

IMOVIMENT DEL CAP. aRCULANT 0,001 2.701.366. 261 10.437.418,421 0,001 

ITOTAL 3.795.474,741 3 .795.474,741 15.442.791,231 15.442.791,231 

La conciliació entre el resultat comptable i els recursos procedents de les operacions és la 

següent: 

ICONCIUACIÓ OEL RESULTAT COMPTABLE 

Resultat Exercici 
Dotacions a les amortitzacions de I'immobilitzat 
TOTAL RECURSOS GENERATS 

EL PRESIDENT 

~--~---~---------

Ajuntament 
de Barcelona 

2.010 

286.032,11 
104.079,80 

390.111,91 

2.009 

270.238,47 
95.367,91 

365.606,38 
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23. INFORMACIÓ PRESSUPOSTARIA 

23.1 Estot d'ex.cuci6 d.' prusupDst d'ingruSIJs o 31.12.2010 

Ajuntament 
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af/uQ{s 1010 

31 



008 lnst. Mpal. de MerCilt.s 

Usuari; AM83292 
Cla •. Sco.1 : -
Clas P"Unc.l:" 
C'146 .org.: ... 

¡¡;¡.B~€M ". ~~r Bit .IIII'lsu. 1 

Cl .... Eeo 5: ti 

CIaa.Func ... ;. 
FO • . Press.: ... 

~~ 'IlncrA.t. ~~JinJ1U~ 
_:n>:r~EZO ~JVr$J6 

TA~gs 1 ""TRES INGlIBSSOS 

4 . 0510B1.00 • . 651..,3.00 
5!f4 .406, 00 . T'R.AHSFERENCIES COllRlIIrrS 

• . 054..2"'5.00 8.Sn.aa.45 

533 923,45 

· s IIIGR&SSOS Pl\TR~lALS 

2066.00 2 0'6.00 
0,00 

· ., T"RANSFERENCIES OE o.FITAL 

BOa 000.00 ]6.411 OOB.65 

35 . 6~7.008,'5 

· . ACTI DS .. IIiAIIICEJtS 

0.00 2.e76.US.Dl 

2 . S16 S'S.O) 

• •• rOTA!. 

1;¡.~ll '2B.;)0 52.S15 S91.1.3 
']~ Ii:~ . 1'3.1] 

EL GERENT " 

',~ 

Estat d'execuc:i6 d.1iDgreaaoe del pre •• upoat 
Ixerclci ; 2010 

Pondo, 

~$I'IIli~., D~_'0!:""1'8 
~ .lJIO)I.IQIM.nJA.". llaIil'liNnn.~ 

0. 00 ' . 716 . BU.]5 
Q. OO 13 . 05'.16 

o, Dt1 8.U' . ~".14 
G,oo 2.SH.00 

0.00 'll.2' 
O. DO 0.00 

t.io .OU 11'0 ."5.12 
a.na )4 .nl.SJ 

D.O~ ~. on 

0.00 0 . 00 

D. o'"' 2: .::02.81J,!iD 
O. O~ 51) 021." 

L'INTERWENTOR 

-~ , 
y 

Data: 02 02.2011 Horll: 0':22 

Intezval dac .. ~, 01. 01. 2010'31-12. 2010 

PulIr 1 

vPRaT!i IdQtlLII.l.TS 1II!b~<:l& lIfi:Ia>'I"ROÓ KETA 
DI$VÓWCJ1 '~ ~1Ie-6:ln~ 

' . 103 . '55.19 3.4 U . SU . 6l 1 .• 11 562,61 
O Da 1.289 . 192.58 

1 . 621.801. H 6.n).6OJ.68 6 9'2.690.50 

'U.1B 1 62'.110.64 

631.2' 631,29 ';31.2' 
0.00 0.00 

"r . 12Cá.'1.7,19 2 BU 5".10 2. 821.JU. 02 

226.28 5.005.26'.17 

0.00 O.OQ 0 . 00 
0.00 o , O~ 

21 . 152.804.81 U.nO.37l.88 1l.2H.Z32.'2 

1.lJ' •• ' ".923 571. I l' 

EL PRESIDENT 

~ 

(1 
O ,g 
..... 
(lI 

CJ 

~ e:. 
N 
O ..... 
O 

--W 
O 



Compte General 2010/31 

23.2 Es'o' d'execucl6 del p!W$$IIptJs' de dupesu o 31. t 2.2010 

Ajuntament 
de Barcelona 

Compres 
anua/s 2010 

32 



009 Inst Mpal de Mer~.t8 

Usuari; AM83292 

ela ... . Eco .l;· 
Clas PUne 1 : '-
Clas .Org . ~ • 

[2} E€ON<5IUCA 1 TEXT !COIIOIIU' DE NlVIi:Jo1, ! 
CRin,", =lIl~T-AL 

"tlflI.fICl\c4 C'ilBD1'I' 

¡ DBSPESBS DE pERSONAL 

3.879.84.5 , DO 

374.911.15 

Clas Eco S. :1 

Clas. P'wIc.4.:· 

Pos. Press.: .. 

nttun DEFnrITlll 
~,~CA8lirr 

.. ::~'" 7';2.15 

u.OI) 

D&SPESBS EN BENS CORRmTS 1 SEKVErS 

7 . 299 0" . 00 8 137 . 511.30 

838.412,30 0.00 

I TRANS FERBNCI ES CORREIfl'S 

222. 78~. 00 a~ 1ti~ . :11'" 

10.000.00- u.IJC 

. , INVERSIOIiIS REl'LS 

1.511 6~S. 00 J9."8.328.68 

lB 366 633.68 D. OO 

, TRANSFBDIiICIBS 02 CAPITAL 

0 . 00 S- ... .:Ou.U:' 

52 200 . 00 v,oo 

.... TOTAL G 

12 911 . 4.28.00 5¡ ~J!r 'j ' .1 . 1.J 

39 622 1&3 . 13 o,ou 

EL GEREN 

EBtat d·.xllcuc16 de despeaa del prel5l11upoet 
Bl<ore1c1;~OlO 

Fondo , 

DlPQa:' AlItoRIUAT 1"1'OIlT D!IP09I''i' 
lMSIOIIT"'-D 

t_ D-<) 

'" 1J.; Ii 1":" . :1 (, • 11) 837 , 90 

O. UII o 00 

(j <1".1: u .. . ... , 8 . 062137.16 

Q. DO 4.369.82 

.!.:.~ 11.1. 91. 15" , 141 . '2' 
Q. OD 0.00 

20 434 662.89 11 . .,2281.23 

8.942 . 381." 2.116 .341.14 

52 . 2DO.OP t, i .lOC.~O 

O. DO Q ~o 

32 .861 "O.~1 ~l.a9'.598.Bl 

a 942.381.65 2 ?20.?11." 

l"POIlT' 0II1irGl\'J:' 

TInOItT 0-% 

4 , lll.837.'O 

0.00 

8.051.767.'. 

603.543.62 

159 1t1.92 

II tlleí,20 

8 77S.'H.H 
l . 150 . '15 , 31 

52 • .JOO.OO 

11 . 00 

21.111.887.15 

J .... S.81S.13 

Data, 21 01.2011 Horll: 13 : 08 

Interval da~e. : 01 , OI.2010-3} 12.2010 

Pull, 

tAlllllGln' ~A'I' 
l~ llUii'l'¡¡t¡¡ru C<ltnrr InSPOI'un.:s 

4.133.837.90 

27.11"0.8U 120 '24 . 25 

1 . 454 . 224.32 

16.4:16,61 75 313.54 

12"7 . 655.72 

0.00 53 . 641.08 

5 '25 154.,08 
., . nI. 21 " . 443 665.19 

~z , 200,0['1 

O. Q¡¡ ~ oC 

n ."3.012.02 
9l.na.u 19 "3.610.66 

EL PRESIDENT 

~--~ 

n 
O .g 
...... 
(1) 

O g 
~ e. 
N 
O ....... 
O 

--w 
N 



Compte Genera1201O/33 

23.3 Ruultat prusuptJstari 2010 
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INSTITUT MUNICIPAL DE MERCATS DE BARCELONA 

[ RESULTAT PRESSUPOSTARI 2010 

- -- ~ I Drets reconeguts Obllgaclons 
CONCEPTE nets reconegudes netes 

a Operacions corrents 

b Altres operacions no linanceres 

1. TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES 

2. ACTlUS FINANCERS 

3 PASSIUS FINANCERS 

13.326.167,62 

7.826.617,19 

21.162.804,81 

0,00 

0,00 

12.402.947.76 

8.775.939,39 

21.178.181,16 

0,00 

0,00 

'TOTAL DRETS I OBUGACIONS DE L'EXERCICI I I 21.162.804,811 21.178.887,-t! 

AJUSTAMENTS 

4 DES PESE FINANCADES AMB ROMANENT DE TRESORERIA DE LLlURE DISPOSICIÓ 

5, DESVIACIONS NEGATIVES DE FINANCAMENT 

6 DESVIACIONS POSITIVES DE F1NANCAMENT 

IRESULTATPRESSUPOSTARIAJUSTAT 

ELGERENT 

1--AJustaments Resultat 
Preasupostarl 

.....----

r::36-:082,34- J 

234.970,83 

913.157,53 

638.234,00 609.894,36 :J 

433.912,02 

EL PRESIDENT 
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23.4 RomtlM1lt de 1resoreria 2010 
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[- .~-- -- -----R-ÓMANENTDETRESORERIA21110 ~~--

~-AiiY2010-U ::::J en --Any-2009 

DI(er~ncla 09108 CONCEPTE 11 Import detall Import lotal 1I Import datall Import total ) L.' ______ ....1 

,. (+) Fans líqulds 

2. (+) Drets pendents de cobrament 

(+) Pressupost correnl 
(+) Pressupostos tanc:als 
(+) Dpe<acions no pressupostaries 
(+) Administració recursos allre$ ens públics 
(.) Cobrament5 reatitzals pendents cfaplicació definitiva 

3. (+) Obligaclons pendenlS de pagament 

(+) Pl'IISsupost correnl 
(+) Pressupostos lancats 
(+) Operacions no pressupostSrills 
(+) Administració recursos allras ens públics 
(-) Pagaments realilZats pendenls d'epUcació dBfin~ivll 

1.743.374,33 

1 •• 256.231,27 

7.923.512,39 
9.079723.65 

42.727.73 

2. 789 792,50 

4.006.519,70 

3.0185815,13 
205684.79 
315.019.78 

1.727.191,22 18.183,11 

13.325.386,07 930.835,20 

14.542796.35 -8.619223.96 
1229458.35 7.850265,30 

40.236,41 2.491.32 
0,00 0.00 

2.487.095,04 302.697,46 

2.709.088,85 1.297.430,85 

2.268.482,76 1217332,37 
186253,23 19.431,56 
254 352,86 6OSS8,92 

0,00 0,00 
0.00 0,00 

11. Romanenl de Trellorerla (1 +2+3) I 1 11.993.085,901 12.343.498,441 I -35D,4Úkij 

11 (-) Saldos de dublós cobramenl 576.442,00 534.447,00 41.995,00 

111. (-) Excés de fina~ment afecta! 8.291.398,68 8.66&.811,92 -375.413,24 

IV. Romanent de Treso",". pe-< a despG'$O$ gonorahi 11-11-111» 1-_______ 3_.1_25_.2_45_,22,...,11 3.142.239,521 C=~.301 

EL GERENT EL PRESIDENT 
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