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U niauditO I iverCa mps 
AUDITORIA· CONSULTORIA 

INSTITUT MUNICIPAL D'HISENDA DE BARCELONA 

InfDrme d'auditoria financera deis cDmptes anuals 

Comptes anuals de I'exercici 2016 

AUREN AUDITORES SP, SLP 
CMaIon;a, 260, 08008, Baroelona 
CIF: 887352357 
_ en el R.M. de _, 1om33.829, _ 8, 10189, fIJ/e 1J.608799 
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UNIAUDlT OL/VER CAMPS, SL 
CIT uset, 2()'24, Ir, 06006 Baroelon. 
C/F: 8.$5932725 
/nscti/a en 81 R.M. de Elarc8Iona, tOOl.43.619, foil 191, ful/a 8-433600 
/nscti/a en el R.OAC llI7'b el número 52213 



2

UniauditOliverCamps 
AUOITORIA' CONSULTORIA 

INFORME D'AUDITORIA FINANCERA DELS COMPTES ANUALS DE L'INSTITUT MUNICIPAL 
D'HISENDA DE BARCELONA CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2016 

1. Introducci6 

Hem realitzat I'auditoria financera deis comptes anuals adjunts de l'lnstltut Municipal d'HIsenda de 
Barcelona (en endavant l'lnstltut), que comprenen el balan~ a 31 de desembre de 2016, el compte del 
resultat economic-patrlmonial, I'estat de canvls en el patrimonl net, I'estat de fluxos d'efectiu, I'estat 
de liquida ció del pressupost i la memoria corresponents a I'exercicl anual acabat en aquesta data. 

Aquesta audltoria financera s'ha realitzat per encarrec de l' Ajuntament de Barcelona, dins del marc 
que preveuen els artlcles 58.e) i 74 de la lIei 1/2006, de 13 de mar~, per la qual es regula el regim 
especial del municipi de Barcelona, i els Plecs de Clausules Admlnistratives Particulars i Tecniques del 
contracte formalitzat de serveis d'auditoria deis comptes anuals de l'Ajuntament de Barcelona i del 
seu grup municipal. 

Conforme als Estatuts de l'lnstitut els comptes anuals són sotmesos al Consell Rector per a la seva 
aprovació i elevació a l'Ajuntament. la Presidencia de l'lnstitut és la responsable de la seva formulació 
i rendlció d'acord amb el marc d'informació financera establert per l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de 
setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local; i en particular, 
amb el marc conceptual de la comptabilitat pública i les normes de reconeixement i valoració incloses 
al Pla General de Comptabilitat Pública adaptat a l' Admlnlstració local que s'informa a la Nota 3.1 de 
la memoria del comptes anuals adjunts. Així mate ix la Presidencia de l'lnstitut és la responsable del 
control intern que consideri necessari per permetre que la preparació deis esmentats comptes anuals 
estigui lIiure d'incorreccions materials. 

Els comptes anuals a que es refereix aquest informe han estat formulats per la Presidencia de l'lnstitut 
el 30 de mar~ de 2017. 

11. Objectiu i abast del treball: responsabllitat de I'auditor 

La nostra responsabilitat és emetre una opinió, basada en el treball realltzat d'acord amb les Normes 
d'Auditoria del Sector Públic, sobre si els comptes anuals adjunts de l'lnstitut expressen, en tots els 
seus aspectes significatius, la Imatge fidel del seu patrlmoni i de la seva situació financera, així com 
deis resultats de les seves operacions reflectides en el compte del resultat economic-patrlmoniall en 
la liquldació del pressupost, i deis recursos obtlnguts i aplicats durant I'exercici. 

Aquestes normes exlgeixen que planifiquem I executem I'auditoria per tal d'obtenir una seguretat 
raonable, tot I que no absoluta, que els comptes anuals estan lliures d'incorreccions materlals. 

Amb caracter supletorl i en tot allo no regulat explícitament per les Normes d'Auditorla del Sector 
Públic, són aplicables els prlncipis i normes d'auditoria generalment acceptades per nnstituto de 
Contabilidad V Auditorla de Cuentas. 

AUREN AUDITORES SP. SLP 
C/MaJ1on;a. 260. (J8()()8, Ban:elona 
C/F: 887352357 
lnsctIa en el R.M. de M_, 1<m33.829, _ 8, fo6 89, fIIIIa ~99 
Insctlla en el R.OA.C ami> el número S2347 

UNlAUDIT OLIVER CAMPS, SL 
ctruset, 20·24, Ir, 08006 Ban:elona 
CIF: ~32725 
Inscti18 en el R.M. de Barcelona, tom.43.619, foIi 191, fulla 1J.433800 
Inscrita en el R.O.A.C amb el número S2213 
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AUDITORIA· CONSULTORIA 

Una auditorla financera comporta I'aplicació de procediments per obten ir evidencia adequada i 
suficient sobre els imports i la informació recolllda en els comptes anuals. Els procedlments 
seleccionats depenen del judici de I'auditor, inclosa la valoració deis riscos d'incorreccló material en els 
comptes anuals. En efectuar aquestes valoracions del rlsc, I'audltor té en compte el control Intern 
rellevant per a la preparació i presentació raonable per part del gestor de comptes anuals, a fi de 
dissenyar els procediments d'auditoria que siguin adequats en funcló de les circumstancies, i no amb la 
finalitat d'expressar una opinió sobre I'eficacia del control intern de I'entitat. Una auditoria financera 
també inclou I'avaluació de I'adequació deis criteris comptables i de la raonabilitat de les estlmacions 
comptables realitzades pel gestor, així com I'avaluació de la presentacló global deis comptes anuals. 

Considerem que I'evidencla d'auditoria que hem obtlngut proporciona una base suficient i adequada 
per emetre la nostra opinió d'auditorla. 

111. Opinló d'audltoria 

Segons la nostra opinió, els comptes anuals aaJunts expressen, en tots els aspectes significatlus, la 
imatge fidel del patrimonll de la situació financera de l'lnstltut Municipal d'Hlsenda de Barcelona a 
31 de desembre de 2016, així com del seu resultat economic-patrimonial, deis fluxos d'efectiu i de la 
Iiquidaci6 pressupostilria corresponents a I'exercici anual acabat en aquesta data, de conformitat amb 
el marc normatiu d'informació financera i amb la normativa pressupostaria que resulta d'aplicació i, en 
particular, amb el marc conceptual de la comptabllltat pública I les normes de reconeixement i 
valoració contingudes en el mateix. 

IV. Altres qüestions que no afecten a I'opinió 

Els comptes anuals de I'exercici 2015, les xifres deis quals es presenten a efectes comparatius amb les 
de I'exerclcl 2016, van ser auditats per altres auditors, els quals varen emetre una opinió favorable. 

Barcelona, 5 d'abril de 2017 

lordi Vicente palau 
CoHegl UNIAUOfT OUVER CAMPS. SL 
de Censors Jurats 
de Comptes 
de Catalunya 

AUREN AUDITORES SP, 5.l 

Arrt 2017 N6m. 20117/04988 
IMPORT COL-UOIAL: 30,00 EUR 

Informe sobre trtbl.lIs difarents 
a I'auditornl ele compte5 

-="""'''''''''='''''''0---- ........................... =="""'=-¡;¡--------
AURfN AIJCJI/CIRES sp. SI.P UNIAUDlT OUVER CAMPS. SI. 
CMa/Ion:a.26O. /J6OOB. Ban:ebno C1ruset. 20-24. Ir, 08006 Ba,..loI1o 
C/F: 887352357 CIF: 8-65932725 
ImerIo en el R.M. de Madrid, 1Dm.33.829, seociIJ 8, fo/i 89. fuHa M-ilO8799 Inscrita en 01 R.M. de BaICelon •• 1om.43.619, foIi 191, fulla 8-433800 
Insct18 en el R.OAC amb el número S2347 Inscrita en 01 R.O.A.C 8mb el número S2213 
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BALAN~ 

ACTIU 

A) ACTIU NO CORRENT 

l. Immobilitzat intangible 

3. Aplicacions informatiques 

11. Immobilitzat materia l 

5. Altre immobilitzat material 

VI. Inversions finant::eres a IIarg termini 

4. Altres inversions financeres 

B) ACTIU CORRENT 

111. Deutors i a ltres comptes a cobrar a curt termini 

1. Deutors per operacions de gestió 

V. Inversions finaoceres a curt termini 

2. Cred its i valors representatius de deute 

VI. Ajustos per periodifit::adó 

VII. Efertiu i a ltres actius líquids equivalents 

2. Tresoreria 

TOTALACTIU (A+B) 

PATRIMONI NET I PASSIU 

A) PATRIMONI NET 

l. Patrimoni 

11. Patrimoni generat 

1. Resultats d'exercicis anteriors 

2. Resultat de I'exercici 

IV. Subvendons rebudes pendents d 'imputació a resultats 

C) PASSIU CORRENT 

l. Provis ions a curt t ermini 

11. Deutes a curt termini 

4. Altres deut es 

IV. Creditors i a ltres comptes a pagar a curt termini 

1. Cred itors per operacions de gestió 

2. Altres comptes a pagar 

3. Administracions públiques 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A ... B+C) 

Notes en 

memoria 

8 

5 

10.1 

10.1 

10.1 

10.4 

Notes en 

memOria 

ECPN 

ECPN,15.1 

16 

11.1 

11.1 

Les notes 1 o 29 de la memoria formen part integrant del balan~ a 31.12.2016 i a 31.12.2015 

2016 2015 

:121.414,02 389.590,SO 

41.644,12 66.651,69 

47.644. U 66.651,69 

219.618,45 322.181,36 

279.678,45 322.787,36 

151,45 151,45 

151,45 151,45 

5.693.249,88 6.641.204,65 

4.343.616,06 6.014.147,35 

4.343.676,06 6.074.147,35 

600,00 1.300,00 

600,00 1.300,00 

15.665,83 25.033,SO 

1.333.301,99 540.123,80 

1.333.307,99 540.723.80 

6.020.n3,90 1.030.795,15 

2016 2015 

3.854.392,99 4.218.613,61 

4.911.702,65 4.911.702,65 

H 1.421.511,37 (-)1.088.181,40 

(-) 1.088.181,40 (- )2.054.475,92 

(-) 333.395,97 976.294,52 

298.261,11 329.092,36 

2.166.330,91 2.812.181,54 

- 279.008,18 

33.319,03 53.908,08 

33.379,03 53.908,08 

2.132.951,88 2.479.264,68 

1.671.080,13 1.970.312,82 

5.200,91 4.804,40 

456.670,84 504.147,46 

6.020.723,90 1.030.195,15 
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COMPTE DEL RESULTAT ECONCMIC PATRIMONIAL 

2. TransferE!IIcies i subvencions rebudes 

a) De I'exercici 

a.2) TransferE!IIcies 

b) Imputació de subvencions per al immobilitzat no financer 

6. Altres ingressos de gestió ordinaria 

A) TOTAllNGRESSOS DE GESTlÓ ORDINARIA 

8. Despeses de personal 

a) Sous, sa laris i assimilat s 

b) Carregues socials 

9. Transfe reocies i subvencionsatorgades 

11. Altres despeses de gestió ordinaria 

a) Submin istrament i serveis exteriors 

b) Tributs 

12. Amortització de I'immobilitzat 

O) TOTAL DESPESES DE GESTlÓ ORDINARIA 

l. Resultat (e stalvi o desestalvi) de la gestió ordinaria (A+O) 

14. Altres partides no ordinaries 

al lngressos 

11. Resultat de les operacions no finaneeres 

15. Ingressos finaocers 

b) De va lors representati us de deute, de credits i d'altres inversions financeres 

b.2) Altres 

111. Resu ltat de les operacions finaneeres 

IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de I'exerciei (11 + 111) 

Notes en 
2015 

memOria 

15.1.a) 24.814.500,11 

24.712.331,15 

24.772.331,15 

102.169,56 

15.1.b) 35.850,56 

24.910.351,21 

15.2.b) (-) 13.118.094,41 

(-) 10.520.576,81 

(-) 2.597.517,66 

15.2.a) (-) 3.432.596,26 

15.2.e) (-) 8.564.219,31 

(-) 8.564.279,31 

-
518 (-) 133.461,39 

H 25.248.431,43 

(-) 338.080,16 

4.665,13 

4.665,13 

H 333.415,03 

19,06 

19,06 

19,06 

19,06 

(-) 333.395,91 

Les notes 1 a 29 formen part integrant del compte del resultat economic patrimonial deis exercicis 2016 i 2015 

Z015 

24.819.338,50 

24.141.121,66 

24.747.121,66 

72.216,84 

33.150,32 

24.852.488,82 

(-)11.591.991,88 

(- )9.118.074,62 

(-)2.479.923,26 

(-)3.556.103,91 

(-)8.ti03.065,68 

(-)8.598.378,51 

(-)4.687,17 

(-)120.861,98 

(-)23.818.015,51 

914.453,31 

1.662,83 

1.662,83 

916.116,14 

118,38 

178,38 

178,38 

178,38 

916.294,52 

2 
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ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET 

1. ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET 

PATRIMONI NET AL fiNAL DE l'EXERCICI2015 

AJUSTOS PER CANVIS DE CRITERIS COMPTABlES I CORRECCIONS 

D'ERRORS 

PATRIMONI NET INICIAL AJ USTAT DE l 'EXERCICI2016 

VARIACIONS DElPATRIMONI NET EXERCICI2016 

1. Ingres50s i despeses reconeguts en I'exercici 

2. Operacions patrimonials amb I'entitat o entitats propietaries 

3. Altres variacions del patrimoni net 

PATRIMONI NET AL FINAL DE l'EXERCIO 2016 

Notes en 
l. Patrimoni 

memoria 

4.9n.702,65 

-

4.9n .702,65 

-
-
-
-

4.9n.702.,65 

Les notes 1 a 29 de la memoria formen part integrant de restat total de canvis en el patrimoni net deis exercicis 2016 i 2015 

11. Patrimoni IV. SUbvencions 

rebudes 
TOTAL 

generat 

(-)1.088.181,40 329.092.36 4 .. 218.613,61 

- - -

(-)1.088.181,40 329.092,36 4.218.613,61 

- - -
(-) 333.395,97 H 30.824,65 H 364.220,62 

- - -
- - - I 

(-) 1.421.5n,31 298.261,11 3.854.392,99 

3 
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2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS 

1. Resultat economic patrimonial 

11. Ingressos ¡ despeses reconeguts dl rectament en el patrlmoni net 

1. Immobilitzat no f inancer 

1.1lngressos 

1.2 Despeses 

2. Actius i passius finaocers 

2.1 lngressos 

2.2 Despeses 

3. Cobertures comptables 

3.1 lngressos 

3.2 Despeses 

4. Subveocions rebudes 

Total (1+2+3+4) 

111. Transfereocies al compte del resultat economic patrimonial o al valor 

inicial de la partida coberta 

1. Immobil itzat no finaocer 

2. Actlus I passJus f1nancers 

3. Cobertures comptables 

3. 1 lmports transferits al compte de resu ltat s economic patrimonial 

3.2lmports transferits al va lor inicial de la partida coberta 

4. Subvencions rebudes 

Total (1+2+3+4) 

IV. TOTAL ingressos i despese"s reconeguts (1+11+111) 

Notes en 

memOria 

15.1 

15.1 

Les notes 1 a 29 formen part integrant de I'estat d'ingressos i despeses reconeguts deIs exercicis 2016 i 2015 

201& 2015 

H 333.395,97 976.294,52 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

71.344,91 83.970,16 

71.344,91 83.970,16 

-

-
-
-
-
-

H 102.169,56 (-)72.216,84 

(-) 102.169,56 (-)72.216,84 

(- , 364.220,62 988.047,84 

4 
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ESTAT D'OPERACIONS AMB L'ENTITAT PROPIETARIA 

a) OPERACIONS PATRIMONIALS AMB L'ENTITAT PROPIETARIA 

Notes en 

memoria 

1. Aportacló patrimonial dineraria 

2. Aportacló de béns i drets 

3. Assumpcló I condonacló de passlus flnancers 

4. Altres aportaclons de I'entltat o entltats propletarles 

5. (-) Devolucló de béns i drets 

6. (-) Altres devoluclons a I'entltat o entltats propletarles 

TOTAL 

b) ALTRES OPERACIONS AMB L'ENTITAT PROPIETARIA 

Notes en 

memoria 

1. Ingressos i despeses reconeguts directament al compte del 

resultat economlc patrimonial {1+2+3) 

1. TransferEmcies i subvencions 15.1 

1.11ngressos 

1.2 Despeses 

2. Prestació de serveis i venda de béns 

2.1 ingressos 

2.2 Despeses 

3. Altres 

3.1lngressos 

3.2 Despeses 

11. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net 
15.1 

{1+2) 

1. Subvencions rebudes 

2. Altres 

TOTAL (1+11' 

2016 2015 

- -

- -
- -

- -
- -
- -

- -

2016 2015 

24.800.118,72 24.747.121,66 

24.772.331,15 24.747.121,66 

24.772.331,15 24.747.121,66 

- -
(-) 8.691,56 -

- -
(-) 8.691,56 -

36.479,13 . 
36.479,13 -
. -

71.344,91 83.970,16 

71.344,91 83.970,16 

- . 
24.871.463,63 24.831.091,82 

Les notes 1 a 29 de la memoria formen part integrant de I'estat d'operacions amb I'entitat propietaria deis exercicis 2016 i 2015 
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ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU 

l. FlUXOS D'EFECTlU DE LES ACTIVlTATS DE GESTIÓ 

A) Cobraments: 

2. Transferencies i subvencions rebudes 

5. Interessos i d ividends cobrats 

6. Alt res cobraments 

B, Pagaments: 

7. Despeses de persona l 

8. Transferenci es i subvencions conced ides 

1.0. Altres despeses de cestió 

13. Altres pagaments 

Fluxo.s nen d'efectiu per actlvitats de gestió 

U. FlUXOS D'EFECTIU DE lES ACTIVITATS D'lNVERStÓ 

q Cobraments: 

4. Altres cobraments d'activitats d'i nversió 

D) Pagaments: 

5. Compra d'inversions rea ls 

Fluxos nets d'efectlu per actlvitats d'inversió 

lit. FLUXOS D'HECTlU DE lES ACTlVlTATS DE FlNAN(:AMENT 

El Augments en el patrimoni: 

F) Pagaments a I'entitat o entltats propietilries: 

G) Cobra~ts per emi.s.sió de passius financers: 

5. Altres deutes 

H) Pagaments per reemborsament de passius financers: 

5. Altres deutes 

Fluxos nets d'efectiu per activitats de financament 

IV. FLUXOS D'EFECTIU PENDENTS DE ClASSIFICAOÓ 

1) Cobraments pendents d'aplicació 

J) Pagaments pendents d'apl icació 

Flullos nets d'efectiu pendents de ciassiflcació 

V. EFECTE DE LES VARIAOONS DELS TlPUS DE CANVI 

VI. INCREMENT/DISMINUClÓ NETA DE l'EFECTIU I ACTIUS ÚQUIDS 

EQUIVALENTS A L'EFECTlU (I+II+III+IV+V) 

Efectiu I actius Iiq:u~ equivafents a I'efeetiu al ¡nlei de J'e.xercíci 

Efectiu i actius liquíds equivalents a I'efectiu al fina l de I'ellercici 

Notes el! 

memOria 

Ppost i 24.2.2) 

Ppost i 24.2.2) 

Ppost i 24.2.1) 

Ppost i 24.2.1) 

Ppost i 24.2.1) 

24.2.2 

Ppost 

21.2 

21.3 

Les notes 1 a 29 de la memoria formen part de restat de fluxos d'efectiu deis exercicis 2016 i 2015 

2016 2015 

26.490.1 n, 19 24.098572,8.0 

19,06 178,38 

41.215,69 40.921,94 

H 13.4U.165,70 (-)11.857.211,n 

(-) 3.442.759,26 (-)3.960.843,97 

(-) 8.828.918,88 (-)8.509.813,n 

H 26.550,36 (-)4.2.05,32 

821..017,74 (-)192.401,71 

83.970,16 42.12.0,63 

(-l 91.873,96 (-)47.334,58 

(- ) 7.903,80 (-)5.213,95 

- -
- -

- 17.272""SO 

1-) 20529,05 -
(-) 20529,05 17.272""SO 

(-) .0,7.0 0,7.0 

- -
1-) 0,7.0 0,70 

- -

792584,19 (-)180.342,46 

540.723,80 721.066,26 

1.333.307,99 540.723,80 
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ESTAT DE lIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 

l. lIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 

CREnfTS PRE SSUPOSTARtS 

APlICAOÓ 
DESCRlPCIÓ 

PRESSUPOSTAR1A MODIFlCACIONS DEFlNmUS INlClAlS (1) 
(2) (3=1+2) 

Operocions colTf!nts 

Capítol1 Despeses de personal 11.787.389,78 1.736.475,21 13.523.864,99 

Capítol2 Despeses corrents en béns i serveis 9.257.066,22 (-)280.000,00 8.977.066,22 

Capítol4 Transferencies corrents 3.574.000,00 (-)122.000,00 3.452.000,00 

OpMJcions de copital 

Capítol6 Inversions reals ~ 71.448,43 71.448,43 

TOTAl 24.618.456,00 1.405.923,64 26.024.379,64 

OBLlGACIONS 
OBLlGACIONS 

DESPESES 
RECONEGUDES PAGAMENTS 

PENDENTSDE 
ROMANENTS DE 

COMPROMESES PAGAMENT A 31 
(.t, NffiS (6) 

DEDESEMBRE 
CREDIT (8=3-5) 

(5) 
(7=5-6) 

13.410.415,70 13.410.415,70 13.410.215,70 200,00 113.449,29 

8.839.175,27 8.554.911,64 7.8<W.479,80 714.431,84 422.154,58 

3.432.631,28 3.432.596,26 3.147.759,26 284.837,00 19.403,74 

71.344,91 71.344,91 55.238,38 16.106,53 103,52 

25.753.567,16 25.469.268,51 24.453.693,14 1.015.575,37 555.111,13 
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11. lIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS 

PREVlSIONS PRESSUPOSTÁRlES 
APUCACIÓ 

DESCRlPCIÓ PRESSUPOSTARIA MODIFICACIONS OEFlNITlVES 1N.lClAlS (1) 
(2) (3=1+2) 

Operaáons COTTents 

capítol 3 Taxes i a ltres ingressos 29.600,00 - 29.600,00 

capítol4 TransferE!ncies corrents 24.587.856,00 534.475,21 25.122.331,21 

capítol5 Ingressos patrimon ia ls 1.000,00 - 1.000,00 

Operadons de capital 

capítol7 Transferencies de capital - 71.448,43 71.448,43 

capítol8 Actius f inancers - 800.000,00 800.000,00 

TOTAL 24.618.456,00 1.405.923,64 26.024.37'9,64 ~ 

DRETS 
RECONEGUTS 

(4) 

40.515,69 

24.772.331,15 

19,06 

71.344,91 

-
24.884.210,81 

DRETS DRETS PENDEHTS 
EXCESJ DRETS DRETS 

RECONEGUTS RECAPTACIÓ DE COBRA.MENT A AHUl·LATS CANCEL·LA TS DEFECTE PREVlSIÓ 
(5) (6) 

NETS (8) 31 DE DESEMBRE 
(10=1-3) 

(1 ""-f-5-6) (g..7-8) 

- - 40.515,69 40.515,69 - 10.915,69 

- - 24.712.331,15 20.500.000,00 4.2n.331,15 (-)350.000,06 

- - 19,06 19,06 - (-)980,94 

- - 71.344,91 - 71.344,91 (-)103,52 

- - - - - (-)800.000,00 

- - 24.884.210,81 20.540.534,75 4.343.676,06 (-)1.140.168,83 
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111. RESULTAT PRESSUPOSTARI 

a) Operacions corrents 

b) Operacions de capital 

CONCEPTES 

1. Total operacions no financeres (a+b) 

e) Actius financers 

d) Passius financers 

2. Total operacions f ínanceres (c+d) 

1. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (1=1+2) 

Ajustaments: 

3. Credits gastats fínan~ts amb romanent de t resoreria per des peses 

generals 

4. Desviacions negatives de finan~ment 

5. Desviaeions positives de finan~ment 

11. TOTALAJUSTAMENTS (11=3+4-5) 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (1+11) 

DRETS RECONEGUTS 
NETS 

24.812.865,90 

71.344,91 

24.884.210,81 

-
-
-

24.884.210,81 

OBUGAOONS 
AJUSTAMENTS 

RESULTAT 
RECONEGUDESNETES PRESSUPOSTARI 

25.397.923,60 (-)585.057, 701 

71.344,91 - I 

25.469.268,51 (- )585.057,701 

- -
- -
- -

25.469.268,51 (-)585.057,70 

800.000,00 

-

- I 

I 

800.000,00 

214.942,30 
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MEMORIA DE L'EXERCICI 2016 

1. ORGANITZACIÓ I ACTIVITAT 

1.1. Norma de creació de I'entitat 

l'lnstitut Municipal d'Hisenda (d'ara endavant, l'lnstitut) va ser creat per acord del Consell Plenari 

de l'Ajuntament de Barcelona el 27 d'abril de 1990, amb la denominació d'lnstitut Municipal de 

Recaptació de Barcelona. El 15 de mar~ de 1996 el Consell Plenari va aprovar el canvi de 

denominació a I'actual i la modificació deis seus Estatuts. Es regeix pels Estatuts aprovats 

definitivament pel Plenari de Consell Municipal en sessió del 14 d'octubre de 2005. 

l'lnstitut es configura com un organisme autonom local dependent de l' Ajuntament, de 

conformitat amb la legisla ció reguladora de regim local i la Carta de Barcelona. 

Gaudeix de personalitat jurídica propia, plena capacitat jurídica i d'obrar i autonomia de gestió 

per al compliment de les seves finalitats. 

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

l'lnstitut es regeix pel dret administratiu i Ii corresponen, segons els seus estatuts, la realització 

de les següents funcions: 

a) la gestió, inspecció i recaptació deis tributs, preus públics, multes i altres ingressos de 

dret públic de l'Ajuntament, els seus organismes autonoms i d'altres entitats públiques, 

quan se li encomani. 

b) Elaboració d'estudis i propostes per als organs corresponents de l'Ajuntament, en 

materia d'ordenances fiscals, pressupost d'ingressos, calendari de cobraments, avant

projectes de lIeis i reglaments. 

e) Celebració de convenis amb altres administracions, entitats públiques i sectors 

professionals per millorar I'eficacia en la gestió, inspecció i recaptació deis tributs i la 

resta d'ingressos de dret públic. 

d) Qualsevol altres relacionades amb les anteriors i amb les seves funcions que l' Ajuntament 

li pogués assignar. 

L'lnstitut té una durada indefinida, en funció del eompliment de les finalitats per a les que va ser 

constitu·it. Ara bé, pot ésser extingit en qualsevol moment per acord del Consell Plenari de 

l' Ajuntament de Barcelona, que en aquest cas el succeiria universalment. 

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 de comptabilitat. 

Els presents comptes anuals han estat elaborats d'acord amb l'Ordre HAP/1781/2013 de 20 de 

setembre, d'aprovació de la Instrucció del model normal de comptabilitat local, així com d'acord 

amb el que preveu el Pla General de Comptabilitat Pública adaptat a l' Administració Local 

(PGCPAL), que s'acompanya com annex a la Instrucció. 
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Addicionalment s'ha considerat la següent legisla ció vigent: 

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

b) Reial Decret Llei 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de disposicions 

vigents en materia de regim local. 

c) Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal 

de Regim Local de Catalunya. 

d) 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). 

e) Reial Decret 500/1990, que desenvolupa la Llei 39/1988. 

f) 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. 

g) Llei 15/2010, 5 de juliol, per la que s'estableix mesures de lIuita contra la morositat en 

operacions comercials. 

h) Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la 

Llei de contractes del sector públic. 

i) Llei Org¿lnica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupost¿uia i sostenibilitat financera. 

j) Llei Organica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector 

públic. 

k) Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de I'administració 

local. 

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. 

Concepte, Oren reconquts Importllncia relativa 

Transferencies corrent de l'Ajuntament 24.772.331,15 99,55% 

Transferencies de capital 71.344,91 0,29% 

Altres ingressos 40.534,75 0,16% 

24.884.210,81 100% 

1.4. Consideració fiscal de l'lnstitut als efectes de I'impost de societats i, si escau, operacions 

subjectes a IVA i percentatge de prorrata. 

al Impost de Societats 

En aplicació de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'lmpost sobre Societats, i per raó de la 

seva naturalesa jurídica l'lnstitut es troba exempt de I'impost i no esta subjecte a retencions a 

compte sobre els rendiments financers que rep. 
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b) Impost sobre el Valor Afegit (lVA) 

Els ingressos que rep l'lnstitut per a finan~ar les seves operacions tenen la consideració 

d'operacions no subjectes a I'IVA. Conseqüentment, les quotes suportades de I'impost es 

tracten com a despesa o bé formen part del cost d'adquisició deis béns i drets de 

I'immobilitzat. 

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

Els organs de govern i de direcció de l'lnstitut i les persones que ocupen els mateixos són les 
següents: 

a) La presidencia 

Durant I'exercici 2016 i fins el 23 de juny de 2016 el dmec ha estat ocupat per l'IHm. Sr. Agustí 

Colom Cabau, a partir de la data esmentada el carrec ha estat ocupat per l'IHm. Sr. Gerardo 

Pisarello Prados. 

b) La vice-presidencia 

Durant I'exercici 2016 i fins el 22 de setembre de 2016 el carrec ha estat ocupat per l'IHm. Sr. 

Gerardo Pisarello Prados, a partir de la data esmentada el carrec ha estat per l'II·lm. Sr. Agustí 

Colom Cabau. 

c) El Consell rector 

Durant I'exercici 2016, la seva composició ha estat la següent: 

• 1I·lma. Sra. Mercedes Vidal Lago 

• 1I·lma. Sra. Sonia Recasens i Alsina 

• Sr. Joan Antoni Llinares Gómez 

• Sr. Jordi Ayala Roqueta 

• Sr. José Alberto de Gregorio Prieto 

• Sr. Carlos Vivas Urieta 

• Sr. Luis Calonge Coch 

• Sr. Jordi Castellana i Gamisans 

• Sr. Joaquim Mestre i Garrido 

• Sra. Miriam Casanova Doménech 

• Sr. Arnau Miró Porqueres 

• Sr. Angel Javier Domínguez Berrio 

• Sr. Eusebio Mesa i Moreno 

• Sr. Miquel R. Miró Barrachina (efectes 27 d'octubre) 
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d) La gerencia 

És I'argan de direcció ordinaria de l'lnstitut, nomenat per Alcaldia. Durant I'exercici 2016 i fins 

el 30 de setembre de 2016 ha ocupat el carrec pel Sr. Antoni Rodríguez Sivera. Amb efectes 1 

d'octubre de 2016 el carrec de gerent ha estat ocupat per la Sra. Teresa Ribas i Algueró. 

L'organigrama de l'lnstitut és el següent: 

11 GERtNC~ 1 

¡o.Rlie<:1Ó O"NORESSO$ D'REce,6 oc !lElIoQQrlS DIRECCI6 DE GESTIÓ ¡..iAU ElS CONTRIBUENTS DIRECC'Ó JURIOICA IllRECCIÓ 01NSI'ECC16 DIREce,6 
I AIlIJ'NISTIlACIÓ REClA\IoIClONS lHI!lUl;.m... O'lNfORMAlICA 'I11IBUTAAIA 

I 1 1 1 I 
ll'=" ~~~6 IIEl'AATMIl'N'I DE DEPAATAM,NT DE DEPARTAMENT D, oool1 .. r 0lUM rIVA' 

o IHORESSOS I RELACIOIIS MlB El CON1ENCIÓS , DEPARTAMENT DE DEPART/lMENT DE 
NOTI~ICACIC>~S eONTAISU~NT 

~I.lMPTASILITAT DEVOlUCIONS I SIS~I.4~S CAOASfRE IIItNS 
R~eLA.l.4AeIO~S D~ IMMOBLES 

TRIBUTS 

I 
DEPAAT AMENT DE DEPARTAMENT DE ~P~TM!EN'lDE DEPARTI'MENT 

DEP.o\IITAMENT DE RECl.AMo\CIONS DE RECURSOS JECTES I e.o.ses DE D'ACTlVlTATS I 
GU11Ó MEC¡"'f~lÓIIIII MULTESIlIfFMGGIOH& 

~ 

DAD~5 MOBlLITAT 

1.1'>'111< AMtll 
D'AOMINIS1RACIÓ 
INTERNA I SERVEIS 

GENERALS 

DEPARTAMENT DE 
"- RECURSOS HUMANS 

A la data de formulació deis comptes anuals, les persones que ocupen les direccions són les 
següents: 

• Direcció d'ingressos i administració: Elena Molina Bellés 

• Direcció de relacions amb els contribuents i reclamacions: Rafael de Olañeta 

Fernández Grande 

• Direcció jurídica: Paloma González Sanz 

• Direcció d'inspecció tributaria: Gloria López de Maria Rodríguez 

• Direcció d'informatica: Ma Carmen Estrada Nérida 

• Direcció de gestió tributaria: Pedro Javier Morales Montoya 
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1.6. Empleats a 31 de desembre, funcionaris i personal laboral, distingint per categories i genere. 

A 31 d. d • • • mbre d. 2016 

Ha.".. Don" Toul 

Funcionaris 

• Tecnic superior (Al) 11 15 25 

• Tecnic mitJa (A2) 15 18 34 

• Administratiu (Cl) 28 42 70 

· Auxiliar administratiu (C2) 20 70 90 

SUBTOTAl 75 145 220 

l aborals 

· Tecnic superior (Al) 1 1 2 

· Tlknic mitja (A2) 3 3 5 

· Administratiu (Cl) 9 5 15 

· Auxiliar administratiu (C2) 9 15 25 

SUBTOTAl 22 25 48 

TOTAL 97 171 268 

Respecte als membres deis organs de govern, la distribució per genere al final de I'exercici és com 
segueix: 

Don •• Hom •• 

Presidencia . 1 

Vicepresidencia . 1 

Consellers/Conselleres 3 11 

TOTAL 3 13 

1.7. Identificació, si escau, de I'entitat o entitats propietaries percentatge de participació 

d'aquestes en el patrimoni de I'entitat comptable. 

Com a organisme autonom local, l'lnstitut és un organ de gestió directa de l' Ajuntament de 

Barcelona. 

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

L'lnstitut duu a terme les seves funcions de manera directa, no prestant serveis sota cap de les 

formes de gestió indirecta previstes a la normativa. 

L'lnstitut no participa en cap activitat la gestió de la qual s'efectu·¡ de forma conjunta amb altres 

organitzacions. 

Tampoc utilitza cap forma de col·laboració público-privada en la prestació deis seus serveis. 

Els convenis de col·laboració formalitzats el 2016 amb altres entitats són els que es detallen tot 

seguit, indicant-ne el tercer, I'objecte, el període de vigencia i les despeses incorregudes en 

I'exercici (vegeu Nota 15.2.a): 
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Tercer 

Institut Municipal d'lnformatica 

(IM I) 

Departament d'Ensenyament 

Convenl/Contracte i objecte 

Contracte-programa, per a finan~ar les 

prestacions de serveis de I'IMI que garanteixen la 

continui'tat del funcionament de la 

infraestructura i comunicacions i deis sistemes 

d'informació existents (serveis de xarxa, 

aplicacions cl ient-servidor i paqueteria no basica, 

aplicacions host, hostatge Internet/intranet, 

impressió i t ractament de dades, consultoria i 

desenvolupament i serveis d'administració de 

personal) 

Conveni de coJ.laboració, per a la formació en 

regim d'alternan~a i amb formació dual 

(Generalitat de Catalunya) ¡ d'estudiants de cicles de grau mitja i superior de 

Ajuntament de Barcelona Formació Professional. l'lnstitut esta adherit al 

conveni 

3. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES 

3.1 Imatge fidel 

Vil.nc~ 
Despe-

exereiei 2016 

2016 3.418.000.00 

Cursos academics 

2014-2015 
14.596,26 

a 

2016-2017 

3.432.596,26 

Els comptes anuals s'han obtingut deis registres comptables de l'lnstitut tancats a 31 de 

desembre de 2016, i 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, del resultat econbmic-patrimonial, deis canvis en el patrimoni net, deis fluxos 

d'efectiu, i del resultat de I'execució del pressupost, corresponents a I'exercici anual acabat en la 

mateixa data. 

La seva formulació i rendició I'efectua la presidencia de l'lnstitut i són aprovats pel Conse" Recto r. 

La liquidació del pressupost de I'exercici 2016 ha estat aprovada el28 de febrer de 2017. 

El regim de comptabilitat de l'lnstitut és el previst en la Llei reguladora de les Hisendes Locals per 

a les entitats locals i els seus organismes autbnoms. Els comptes anuals de I'exercici 2016 han 

estat elaborats d'acord amb l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la 

Instrucció del model normal de comptabilitat local (endavant, la IMNCL), així com amb el que 

preveu el Pla General de Comptabilitat Pública adaptat a l' Administració Local (PGCPAL) que 

acompanya la IMNCL. 

L'aplicació deis principis i criteris comptables esta presidida per la consideració de la importancia 

en termes relatius que aquests i els seus efectes poden presentar. Per consegüent, és admissible 

la no aplicació estricta d'algun d'aquests, sempre que la importancia relativa en termes 

quantitatius o qualitatius de la variació constatada sigui escassament significativa i no alteri, per 

tant, la imatge fidel de la situació patrimonial i deis resultats. Les partides o els imports la 

importancia relativa deis quals sigui escassament significativa poden apareixer agrupats amb 

altres de similar naturalesa o funció. 
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No existeixen raons excepcionals per les quals, per assolir els objectius anteriors, no s'hagin 

aplicat disposicions legals en materia comptable. 

3.2 Comparació de la informació. 

Els comptes anuals deis exercicis 2016 i 2015 s'han formulat d'acord amb I'estructura establerta a 

l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, que aprova la IMNCL, havent seguit en la seva 

elaboració I'aplicació de criteris uniformes de valoració, agrupació, classificació i unitats 

monetaries, de manera que la informació presentada és homogenia i comparable. 

4. NORMES DE RECONEIXEMENT I VALORACIÓ 

4.1 Immobilitzat material. 

• Criteris d'activació 

Són actius tangibles, mobles i immobles que: 

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

als seus 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 cost. 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 són resultat de treballs pro pis. 

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 es registren pel seu 

valor raonable si no resulta possible obtenir evidencia del seu cost original. En aquest últim 

cas, juntament amb el seu cost es registra I'amortització acumulada que s'estima s'ha produ'it 

fins al moment d'incorporar-Ios a la comptabilitat. 

Els béns rebuts en adscripció o cessió per un termini igualo superior a la seva 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. 
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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 seves circumstancies pugui 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, el 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 poden haver-se produ'it reversions de la perdua. 

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

béns 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 

s'amortitzen durant la vida útil d'aquestes. 

L'lnstitut 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 económics o potencial de servei del terreny. 

• Amortització 

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

d'amortització sistematica pel 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 deis béns, essent els anys de vida útil estimats els 

següents: 

Tlpus d. bens 
Anys d. vid. útil Co.fleI.nt 

.stlm.d. d'.mortització 1%) 

Instal-lacions tecn iques i maquinaria 10 10 

Mobiliari d'oficina 10 10 

Equips per al processament d'informació 5 20 

4,2 Immobilitzat intangible, 

• Criteris d'activació 

Es tracta de béns intangibles i drets susceptibles de valoració económica de caracter no 

monetari i sense aparen~a física que complint les característiques de permanencia en el temps 
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i utilització en la producció de béns i serveis, o constituint una font de recursos de l'lnstitut, 

són identificables. 

És a dir: 

a) Són separables i susceptibles de ser alienats, cedits, arrendats, intercanviats o lIiurats per a 

la seva explotació. 

b) Sorgeixen de drets contractuals o d'altres drets legals, amb independencia que aquests 

drets siguin transferibles o separables d'altres drets o obligacions. 

• Valoració inicial 

Les inversions en béns de I'immobilitzat intangible es valoren al seu cost. Aixó 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 són resultat de treballs propis. 

Els béns rebuts en adscripció o cessió gratu"ita per un període inferior a la seva vida económica 

es registren com a intangibles pel valor raonable del seu dret d'ús. 

• Valoració posterior 

Amb caracter general, es valoren al seu cost, més els desemborsaments posteriors, menys 

I'amortització acumulada i les correccions valoratives per deteriorament. 

Les correccions valoratives per deteriorament es practiquen quan I'import recuperable de 

I'actiu (valor raonable) és inferior al seu valor net d'amortitzacions, el que succeeix, 

generalment, per obsolescencia accelerada, o disminució del rendiment esperat inicialment. 

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

béns o drets quan suposen un augment de la seva capacitat, productivitat o allargament de la 

se va vida útil. 

• Amortització 

Els elements que integren I'immobilitzat intangible 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 seva posada en 

servei, essent els anys de vida útil estimats els següents: 

Tipus de ~ns o dreta 
Anys d. vida útil Coeficient 

estimada d'ilmortització (%) 

Aplicacions informatiques 5 20 
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4.3 Arrendaments financers. 

S'entén com arrendament financer qualsevol acord, amb independencia de la seva 

instrumentació jurídica, que permet I'obtenció, a canvi d'un pagament o d'una serie de quotes, 

del dret a utilitzar un bé durant un període de temps determinat quan impliqui la transferencia 

substancial deis riscos i avantatges inherents a la seva propietat. 

L'lnstitut no té arrendaments financers. 

4.4 Actius i passius financers 

Els actius i passius financers deriven deis instruments financers, que són contractes que 

estableixen un dret per una de les parts (actiu financer) i una obligació (passiu financer) o un 

component del patrimoni net (instrument de patrimoni) per a I'altra. 

La seva classificació, valoració i comptabilització es realitza, basicament, segons la finalitat per la 

qual es mantenen o s'han emes els actius i passius. 

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'lnstitut. 

En tot cas, l'lnstitut contracta instruments financers que deriven en actius financers que 

garanteixen els principis de seguretat i liquiditat, que regeixen en I'ambit públic. 

al) Classificació i valoració 

L'lnstitut únicament manté actius financers categoritzats com a Credits i partides a cobrar. 

Inclouen: 

- Els credits per operacions derivades de I'activitat habitual, en el cas de l'lnstitut drets a 

cobrar derivats de transferencies corrents o de capital. 

- 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 

Com a norma general, els credits i partides a cobrar amb venciment a curt termini es valoren, 

tant en el moment de reconeixement inicial com posteriorment, pel seu valor nominal, 

excepte que incorporin un interes contractual. 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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a2) Reconeixement 

El reconeixement comptable deis actius financers es realitza a la data establerta en el 

contracte o acord a partir de la quall'lnstitut adquireix el dret. 

(om 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. 

a3) 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 perdues i guanys. 

Els criteris per a calcular I'import deis drets de dubtós cobrament són els establerts a I'article 

2.1 de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l' Administració Local (LRSAL) i que són: 

Antiguitat respecte .1 venciment Vid. útil 

Inferior a I'any -% 

Entre 1 i 2 anys 25% 

Entre 2 i 3 anys 25% 

Entre 3 i 4 anys 50% 

Entre 4 i 5 anys 75% 

Més de 5 anys 100% 

(om a regla general, no són objecte de deteriorament els credits a cobrar per subvencions 

atorgades per organismes públics, així com els garantits en els percentatges corresponents. 

a4) Baixa d'actius jinancers 

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: 

b1) C/assijicació i va/oració 

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

Inclouen els: 

Debits i partides a pagar per operacions derivades de I'activitat habitual. 

Altres debits i partides a pagar. 
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Com a norma general, els debits i les partides a pagar amb venciment a curt termini sense 

interes contractual es valoren, tant en el moment del reconeixement inicial com 

posteriorment, pel seu nominal. La mateixa valoració es realitza amb els de venciment a lIarg 

termini i els préstecs rebuts a lIarg 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 diposits rebuts es valoren sempre per I'import rebut. 

bz) Reconeixement 

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

contracte o acord a partir de la qual l'lnstitut contrau I'obligació. En les operacions de 

tresoreria formalitzades amb polissa 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 mateix quan 

I'obligació contreta s'ha complert o cancel·lat. En cas de produir-se una diferencia entre el 

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

tingui lIoc. 

e) Contractes de garanties financeres 

Són contractes que obliguen a l'lnstitut a fer o rebre uns pagaments específics pel 

reemborsament a un tercer per la perdua incorreguda quan un deutor ("garantit") incompleix 

la se va obligació de pagament derivada, generalment, d'instruments de deute, tal com un 

aval. 

L'lnstitut no té formalitzats contractes de garanties financeres. 

4.5 Transaccions en moneda estrangera 

Les transaccions en moneda distinta de I'euro es registren en el moment del seu reconeixement 

en euros, aplicant a I'import corresponent el ti pus de canvi al comptat existent en la data de 

l' operació. 

Ates que l'lnstitut no realitza de forma habitual operacions en moneda estrangera i a que quan 

aquestes es produeixen no són rellevants en termes quantitatius, sobre la base del principi 

d'importancia relativa, no es practiquen correccions posteriors a les valoracions inicials. 

4.6 Ingressos i despeses. 

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

pertinent, pel de correlació entre ambdós. 
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a) Ingressos 

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

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

les activitats de l'lnstitut, dedu'ides les devolucions, les rebaixes, els descomptes i l'lmpost 

sobre el Valor Afegit, si escau. 

L'lnstitut reconeix els ingressos quan I'import d'aquests es pot valorar amb fiabilitat, és 

probable que els beneficis economics futurs vagin a fluir a l'lnstitut i es compleixen les 

condicions específiques per a cadascuna de les activitats tal com es detalla a continuació. 

Els ingressos per vendes es registren quan: l'lnstitut ha transferit al comprador els riscos i els 

avantatges derivats de la propietat deis béns, amb independencia de la propietat; no 

conserva per a si cap implicació en la gestió corrent deis béns venuts, ni reté el control efectiu 

sobre ells; i les des peses associades amb la transacció poden ser mesurades amb fiabilitat. 

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

ser estimat amb fiabilitat, considerant el grau d'avan~ament o realització de la prestació a la 

data deis comptes anuals, o de forma lineal quan el servei es presta durant un període 

determinat. 

Quan no poden ser estimats de forma fiable, els ingressos es reconeixen en la quantia de les 

despeses reconegudes que es consideren recuperables. 

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

en que es produeix I'acte administratiu de reconeixement deis drets corresponents. 

b) Despeses 

Les despeses de personal i per subministraments i serveis exteriors es reconeixen en el 

compte del resultat economico-patrimonial en el moment que merita I'obligació, amb 

independencia del moment en que es produeixi el corrent monetari que se'n deriva d'elles. 

Pressupostariament, les despeses s'incorporen a la liquidació pressupostaria en el moment en 

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

4.7 Provisions i contingElncies. 

Es reconeix una provisió quan l'lnstitut té una obligació 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 tipus 

de deute públic per un venciment analeg. Els ajustaments en la provisió amb motiu de la seva 

actualització es reconeixen com una despesa financera a mesura que es van reportant. Quan el 

seu venciment és inferior o igual a un any i I'efecte financer no és significatiu, no es descompten. 
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Al tancament de I'exercici, les provlslons 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 I'exercici. 

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

externs, i a I'experiencia de l'lnstitut en successos similars, que permetin establir la base de les 

estimacions de cadascun deis desenllac;os possibles, així com del seu efecte financer. 

4.8 Transferilncies i subvencions. 

a) Transferencies i subv'encions rebudes 

Les activitats desenvolupades per l'lnstitut corresponen, fonamentalment, a la prestació de 

serveis públics en I'ambit competencial de l' Ajuntament de Barcelona, d'acord amb allo 

previst per la legislació vigent (Llei Reguladora de les Bases de Regim Local i Reglament 

d'Obres, Activitats i Serveis deis Ens Locals) . Per la prestació de serveis públics, en I'ambit de 

les competencies de l' Ajuntament de Barcelona, l'lnstitut rep d'aquest financ;ament 

pressupostari en forma de transferencia corrent, el qual es reflecte ix a I'epígraf d'ingressos 

del compte del resultat economico-patrimonial Transferencies i subvencions rebudes, 

"Transferencies". 

La transferencia corrent pressupostaria esta fixada tenint en compte els suposits d'equilibri 

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

Per a I'adquisició de béns i drets d'inversió l'lnstitut rep de l' Ajuntament de Barcelona 

transferencies de capital que, inicialment, s'imputen a patrimoni net per a aplicar-se al 

compte del resultat economico-patrimonial en la mateixa proporció a la vida útil deis béns o 

drets. 

les subvencions que tenen caracter reintegrable es registren com a passius fins que 

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

no reintegrables es registren com a ingressos directament imputats al patrimoni net i es 

reconeixen com a ingressos sobre una base sistematica i racional de forma correlacionada 

amb les despeses derivades de la subvenció. 

A aquests efectes, una subvenció es considera no reintegrable quan existeix un acord 

individualitzat de concessió de la subvenció i s'han complert totes les condicions establertes 

per a la seva concessió i no existeixen dubtes raonables de que es cobrara. 

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

referit al moment del seu reconeixement. 

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

s'imputen com a ingressos de I'exercici en proporció a I'amortització deis corresponents 

actius o, en el seu cas, quan es produeixi la venda, correcció valorativa per deteriorament o 

baixa en el balane;. 
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D'altra banda, les subvencions no reintegrables relacionades amb despeses específiques es 

reconeixen en el compte de perdues i guanys en el mateix exercici en que es meriten les 

corresponents despeses. 

b) Transferimcies 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 seva 

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 economico-patrimonial. 

En el cas de lliurament d'actius, el reconeixement es produeix en el moment de I'acord o de la 

formalització dellliurament al beneficiario 

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. 

4.9 Medi Ambient 

Les despeses derivades de les actuacions 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 d'actuacions per minimitzar I'impacte 

mediambiental i la protecció i millora del medi ambient, es comptabilitzen com a major valor 

de I'immobilitzat. 

S. IMMOBILlTZAT MATERIAL 

5.1 Moviment de I'exercici. 

Pilrtida 
Saldo a 1+1 Entrada. 

1-1 Dotilció par Saldoil 

31.12.2015 amortltliIClon. 31.12.2016 

5. Altre immobilitzilt materiill 322.787,36 71.344,91 (-)114.453,82 279.678,45 

• Cost 2.885.224,98 71.344,91 - 2.956.569,89 

• Amortització acumulada (-)2.562.437,62 - (-)114.453.82 (-)2.676.891,44 

• Correccions del valor . - . -
TOTAL 322.787,36 71.344,91 (-)114.453,82 279.678,45 

5.2 Descripció de I'immobilitzat material. 

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

InstaHacions tecniques i maquinaria 

Mobiliari 

Equips per a processos d'informació 

5.3 Informació de I'exercici. 

a) Les inversions més rellevants de I'exercici corresponen a: 

• Mobiliari 

• Equips per a processos d'informació (renovació d'equips, 

servidors, etc.) 

12.315,58 

81.425,59 

185.937,28 

279.678,45 

17.921,53 

53.423,38 

71.344,91 

b) Atenent a la naturalesa deis béns, al tancament de I'exercici el cost d'adquisició de béns que es 

traben totalment amortitzats i que segueixen en ús és el següent: 

• InstaHacions tecniques i maquinaria 

• Mobil iari 

• Equips per a processos d'informació (renovació d'equips, 

servidors, etc.) 

5.4 Circumstfmcies que afecten a la titularitat de I'immobilitzat material. 

88.710,14 

548.010,85 

1.561.716,44 

2.198.437,43 

No existeix cap tipus de restricció sobre la titularitat deis béns que integren I'immobilitzat 

material de l'lnstitut ni cap d'ells es traba sotmes a litigi o ha estat ofert en garantia del pagament 

de deutes. 

6. PATRIMONI PÚBUC DEL SOL 

L'lnstitut no té actius no corrents afectats al destí d'aquest patrimoni. 

7. INVERSIONS IMMOBIUARIES 

L'lnstitut no té béns immobles o d'altres que puguin qualificar-se d'inversions immobiliaries. 
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8. IMMOBILlTZAT INTANGIBLE 

8.1 Moviment de I'exercici. 

Partida 

3. Aplic.cions informiltiques 

• Cost 

• Amortització acumulada 

• Correccions del valor 

TOTAL 

Saldo I 
31.12.2015 

66.651,69 

470.919,89 

(-)404.268,20 

66.651,69 

8.2 Descripció de I'immobilitzat intangible. 

1+) Entrades 
H Dotacl6 per Saldo. 

Imortltzlclonl 31.12.2016 

- (-)19.007,57 47.644,12 

- - 470.919,89 

- (-)19.007,57 (-)423.275,77 

- - -
- (-)19.007,57 47.644, 12 

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

actualitzacions. 

8.3 Informació de I'exercici. 

Al tancament de I'exercici el cost d'adquisició deis béns que es troben totalment amortitzats i en 

ús és de 379.228,81 euros. 

8.4 Circumstancies que afecten la titularitat de I'immobilitzat intangible. 

No existe ix cap ti pus de restricció a la titularitat deis béns o drets que formen part de 

I'immobilitzat intangible de l'lnstitut ni cap d'ells es troba sotmes a litigi o ha estat ofert en 

garantia del pagament de deutes. 

9. ARRENDAMENTS FINANCERS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR 

L'lnstitut no disposa de béns en regim d'arrendament financer. 

10. ACTIUS FINANCERS 

10.1 Informació relacionada amb el balan~. 

a) Estat resum de la conciliació entre la classificació deis actius financers del balan!; les 

categories establertes en la norma de reconeixement i valoració 82 d' Actius financers: 
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Ex.re!el 2015 

~ 
Actius finaneera a 11." t ermlnl 

Valors 
Altres Inversions en 

representatlus 
inverslons 

C.te. orlu patrlmonl 
de deute 

Credits i partides a 
- - 151,45 

cobrar 

Total . . 151,45 

Eurcicl 2016 

~ 
ActiuI finaneera a lIa,. termlnl 

Valors 
Altres Inversions en 

representatius 
Inverslons C.te¡orle. patrimoni 

de deute 

Credits i partides a - - 151,45 
cobrar 

Total . - 151,45 

Actius flneneera a curt termlni 

Valors 
Altres Inversions en 

Toul 
patrimonl 

representatius 
Invers lons 

de deute 

- 1.300,00 1.451,45 

· · 1.300,00 1.451,45 

Actius finaneers. curt termlni 

Va lors 
Altres Inversions en 

Tot.l 
patrimoni 

representatius 
Inversions 

de deute 

· · 600,00 751,45 

· · 600,00 751,45 

Els saldos deis credits per operacions derivades de I'activitat habitual a curt 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 actius financers 

I'aplicació d'aquest criteri no és possible, pel metode del cost amortitzat. 

Al tancament de I'exercici els saldos pendents de cobrament corresponents a les operacions 

habituals de l'lnstitut corresponen a: 

Deutors per operacions de ¡estió 

• Ajuntament de Barcelona, t ransferencies corrents 

• Ajuntament de Barcelona, t ransferimcles de capital 

Total epí,raf Deutorl i altres compte. a cobrar a curt termini 

b) Reclassificacions. 

4.343.676,06 

4.272.331,15 

71.344,91 

4.343.676,06 

L'lnstitut 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 . 

c) Actius financers lliurats en garantia. 

Durant I'exercici ni a la data de tancament l'lnstitut no ha lIiurat o manté actius financers en 

garantia del pagament de deutes. 

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

a) Resultats nets obtinguts en I'exercici de les diferents categories d'actius financers. 

Els credits i partides a cobrar corresponents als actius financers que hi figuren a la Nota lO.l.a) 

anterior per Fiances i diposits a lIarg termini i Credits a curt termini al personal no han donat 

Iloc a la imputació d'ingressos al compte del resultat economico-patrimonial. 
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Els credits i partides a cobrar per transferencies corrents incorporats al resultat economico

patrimonial de I'exercici han estat de 24.772.331,15 euros, aplicats a financ;ar les despeses 

corrents de l'lnstitut. 

Els credits i partides a cobrar per transferencies de capital de I'exercici s'han registrat amb 

abonament a patrimoni net (71.344,91 euros, vegeu Estat de canvis en el patrimoni net, estat 

d'ingressos i despeses reconeguts). 

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

El compte del resultat economico-patrimonial de I'exercici no recull ingressos financers 

calculats d'aquesta manera. 

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

a) Riscos de tipus de canvi. 

L'lnstitut no té inversions ni manté saldos a cobrar en moneda diferent de I'euro i, per tant, no 

té riscos d'aquest tipus. 

b) Riscos de tipus d'interes. 

L'lnstitut no manté actius financers valorats a cost amortitzat, de manera que no té riscos 

d'aquesta naturalesa. 

10.4 Altra informació. 

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

A la data de tancament de I'exercici els saldos mantinguts en comptes corrents deis que és 

titular l'lnstitut són els següents: 

Entltat Número compte ObJecte 

Caixabank, SA ES33 2100 1824 1702 0000 1684 Operativa 
Caixabank, SA ES33 2100 1824 1702 0004 3408 Diposits 
Caixabank, SA ES33 2100 1824 1402 0003 4399 Pagaments a justificar 

b) Política d'inversions 

Saldo 
31.l2.16 

1.333.307,99 

1.333.307,99 

L'lnstitut no efectua una política d'inversions sobre els eventuals excedents que puguin 

generar-se de la gestió de la tresoreria. 

c) Període mitja de cobrament 

En funció de les necessitats de liquidesa, l'lnstitut programa amb la Tresoreria de l' Ajuntament 

de Barcelona el cobrament de les transferencies corrents i de capital. 
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d) Correccions per deteriorament de valor 

Durant I'exercici no s'han registrat correccions de valor deis actius financers. 

A la data de tancament cap actiu financer es troba deteriorat. 

11. PASSIUS FINANCERS 

11.1 Informació relacionada amb el balan~. 

a) Detall deis deutes mantinguts per l'lnstitut al tancament de I'exercici valorats a cost 

amortitzat 

Tret deis comptes a pagar per operacions habituals l'lnstitut 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'lnstitut corresponen a: 

Altres deutes 

• Per obligacions reconegudes, capítol 6 

• Fiances i dipbsits rebuts 

Total epí¡raf Deutes a curt terminl 

Creditors per operadons de ¡estió 

• Per obligacions reconegudes, capítols 1,2 i 4 

• Retribucions del personal, acreditades i no venl;udes 

Altres comptes a pa¡ar 

• Retencions aplicades al personal, pendents de pagament 

Administradons públiques 

• Hisenda Pública, retencions a compte de I'IRPF, liquida ció desembre 2016 

• Organismes de la Seguretat Social, cotitzacions desembre 2016 

Total epf¡raf Creditors i altres comptes a pa¡ar a curt termini 

33.379,03 

16.106,53 

17.272,50 

33.379,03 

1.671.080,13 

999.468,84 

671.611,29 

5.200,91 

5.200,91 

456.670,84 

226.479,73 

230.191,11 

2.132.951,88 

b) Detall deis deutes mantinguts per l'lnstitut al tancament de I'exercici a valor raonable 

L'lnstitut no manté en balan~ passius financers a valor raonable, ni durant I'exercici ha 

registrat operacions que haguessin de registrar-se a valor raonable. 
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c) Resum per categories 

No procedeix, ates que lIevat de les operacions habituals, l'lnstitut no ha realitzat durant 

I'exercici operacions que haguessin de registrar-se a cost amortitzat o a valor raonable, ni 

tampoc manté en balan~ saldos que hagin de valorar-se d'acord amb aquests criteris. 

11.2 Línies de credit 

Durant I'exercici l'lnstitut no ha contractat cap línia de credit ni tampoc a la data de tancament es 

mantenen deutes per operacions d'aquesta naturalesa. 

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

a) Riscos de ti pus de canvi 

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

b) Riscos de tipus d'interes 

L'lnstitut no manté passius financers valorats a cost amortitzat, de manera que no té riscos 

d'aquesta naturalesa. 

11.4 Avals o altres garanties concedides. 

a) Avals concedits 

Durant I'exercici l'lnstitut 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 al anterior no s'han executat avals deis que hagi de 

respondre l'lnstitut. 

c) Avals reintegrats 

En no mantenir avals a favor de tercers, ni haver fer-se carrec en exercicis anteriors de deutes 

de tercers, en I'exercici no s'han reintegrat avals a favor de l'lnstitut. 

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

a) Informació sobre el període mig de pagament a prove'idors: Disposició addicional tercera, 

I/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 deis contractes formalitzats a data 31 

de desembre de 2016 es facilita la següent informació: 
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Període mil de palame nt a prov"idors 

Ratio de les ope racions pala des 

Ratio de les operacions pendents da palament 

Total palaments realitzats: 

• Menys de 30 dies 

• Entre 31-40 d ies 

Tota l palaments pandents, par serveis acreditats 
(operacions capítol 2): 

el 

• Factures entradas al registre de l'lnstitut fins el 31 de 
desembre da 2016 

2016 

• Factures entrades al registra de I'lnstitut a partir de 1'1 de 
ganar de 2017, obligacions reconagudes al prassupost 2016 

Tota l pagaments pandents (obligacions reconegudes, capítol2) 

b) Deutes amb garantia real 

l'lnstitut no manté deutes amb garantia real. 

e) Deutes impagats durant I'exercici 

Dles 

21,39 

-8,61 

23,51 

Import 

8.787.574,37 

0,00 

8.787.574,37 

61.687,77 

652.744,07 

714.431,84 

l'lnstitut no ha impagat cap deis deutes contrets, mantenint els terminis de pagament d'acord 

amb la normativa que li resulta d'aplicació. 

12. COBERTURES COMPTABlES 

l'lnstitut no manté deutes que hagin requerit de cobertura comptable. 

13. ACTIUS CONSTRU"iTS O ADQUIRITS PER A ALTRES ENTITATS I ALTRES EXISTENCIES 

No s'han produ'it operacions d'aquesta naturalesa durant I'exercici, ni a la data de tancament es 

mantenen en balanc;: saldos derivats d'aquestes operacions. 

14. MONEDA ESTRANGERA 

A la data de tancament, l'lnstitut no té cap element d'actiu o passiu denominat en moneda 

diferent de I'euro, ni tampoc durant I'exercici s'han realitzat operacions en moneda estrangera. 
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15, TRANsFERENCIEs, sUBVENCIONs I AL TRES INGREssOs I DES PESES 

15,1 Ingressos, 

a) TransferEmcies i subvencions rebudes 

• o. I'exercici: 

- Ajuntament de Barcelona, transferencies corrents 

- Ajuntament de Barcelona, transferencies de capital 

• Imputació de subvencions per a I' immobil itzat no financer : 

compensaci6 d'amotitzacions 

Tot.1 Tr.nsferencies i subvenciona rebudes 

Pre .. upost 

Resultat 

economico

p¡¡trimoni.1 

24.772.331,15 24.772.331,15 

71.344,91 

24.843.676,06 24.772.331,15 

102.169,56 

24.843.676,06 24.874.500,71 

Les transferencies compleixen els requisits de reconeixement i valoració descrits a la Nota 4.8. 

Les transferencies de capital tenen per objecte el financ;ament d'inversions. L'import de les 

transferencies de capital rebudes (71.344,91 euros) ha estat íntegrament aplicat a I'adquisició 

d'inversions en immobilitzat material. 

b) Altres ingressos de gestió 

El seu detall és el següent: 

• Reintegraments 

• Costes 

• Altres ingressos 

Total Alt res inlressos de .estió ordinaria 

15,2 Despeses, 

a) TransferEmcies i subvencions atorgades 

202,59 

15.346,96 

20.301,01 

35,850,56 

El detall de les transferencies i subvencions atorgades en I'exercici es facilita a continuació, 

indicant-ne la normativa d'acord amb la qual s'han lliurat, I'import de les obligacions 

reconegudes i les dades identificatives de les entitats receptores. En el cas de les subvencions 

s'informa sobre la seva finalitat. 
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• A entitats del grup municipal: 

Institut Municipal d' lnformatica, contracte programa 

(vegeu Nota 2) 

• A tercers: 

Conveni Ajuntament - Departament d'Ensenyament (vegeu 

Nota 2) 

Totel Transferencies i subvencions ator •• des (Ve.eu Nota 2) 

Pressupost 

3.418.000,00 

14.596,26 

3.432.596,26 

Resultet 

economlco

~trlmoni.1 

3.418.000,00 

14.596,26 

3.432.596,26 

No s'han produ'it reintegraments per incompliment de les condicions o requisits per a gaudir 

de les subvencions. 

b) Despeses de personal 

Les despeses de personal de I'exercici es detallen a continuació : 

Sous salaris i asslmilats 

Sous i salaris 

(arregues socials 

Cotitzacions socials de I'ocupador 

Altres despeses socials 

Total despeses de personal 

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

10.520.576,81 

10.520.576,81 

2.597.517,66 

2.583.239,36 

14.278,30 

13.118.094,47 

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

• Personal laboral del propi Institut. 

El personal de l'lnstitut es regeix per: 

• L'acord de condicions de treball comunes deis empleats públics de l' Ajuntament de 

Barcelona, aplicable tant al personal funcionari com als treballadors contractats en 

regim laboral. 

• El regim de condicions de treball propi deis empleats públics: el personal funcionari 

amb complement 28 de destinació o superior i el personal eventual de confian<;a i 

d'assessorament especial, per ana logia. 

• El cataleg de lIocs de treball de l' Ajuntament de Barcelona, de categories professionals 

i de taules retributives. 

El nombre de treballadors a 31 de desembre es detalla a la Nota 1.6 d'aquesta memoria. 
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e) Altres des peses de gestió ordinaria 

Submlnlstramants I servels 8xtarlors 

Arrendaments i canons 

Reparacions i conservació 

Serveis professionals independents 

Transports 

Primes d'assegurances 

Publicitat, propaganda i relacions públiques 

Subministraments 

Comunicacions posta ls 

Altres serveis 

Total Altras despases de ¡astió ordinaria 

16. PROVISIONS I CONTINGENCIES 

8.S64.~19,31 

1.377.819,95 

119.075,88 

103.698,41 

30.348,43 

23.477,92 

31.055,13 

120.911,50 

5.581.996,73 

1.175.895,36 

8.564.219,31 

16.1 El detall del moviment durant I'exercici de les provisions reconegudes en el passiu del balanc;, tant 

a curt com a IIarg termini, ha estat el següent: 

S.ldo • 1.01.2016 (-) Dllmlnuclonl (+/-) Tr.spa ..... S.ldo e 31.12.2016 

Epílfaf 
Uera Curt U.ra Curt llera Curt llera Curt 

termlnl termlnl termlnl termlnl termlnl termlnl termlnl termlnl 

Paga extraordinaria, 
279.008,78 - (-)279.008,78 . - . -

desembre 2012 

TOTAL 279.008,78 (-)279.008,78 - - -

Aquest epígraf a 31 de desembre de 2015 inclo"ia I'import de la paga extraordinaria de desembre 

de I'exercici 2012 que restava pendent de pagament. 

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 preveia 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'asseguranc;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 IIeis de pressupostos. 

En tractar-se d'un passiu exigible cert, I'import de la paga (569.652,54 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 IIarg termini" del passiu del balanc;. 
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l'lnstitut a I'exercici 2016 ha fet efectiu el pagament de 279.008,78 euros, en les condicions que 

estableixen la Disposició addicional dotzena de la lIei 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. 

16.2 Passius contingents. 

S'informa de I'existencia d'una discrepancia en la interpretació d'un deis contractes adjudicats 

per l'lnstitut que su posa la reclamació per part de I'empresa adjudicataria d'uns 300.000 euros. 

Aquest Institut, en base a la normativa vigent, ha iniciat el procediment d'interpretació del 

contracte, sense que a la data de formulació deis comptes anuals pugui concloure's al respecte. 

16.3 Actius contingents. 

A la data de tancament de I'exercici, l'lnstitut no té actius de naturalesa contingent deis que 

calgui informar en la memoria. 

17. INFORMACIÓ SOBRE EL MEDI AMBIENT 

l'lnstitut no ha registrat obligacions amb carrec al pressupost de I'exercici que tinguin incidencia 

concreta en el medi ambiento 

18. ACTIUS EN ESTAT DE VENDA 

A la data de tancament, l'lnstitut no manté en balane;: actius no corrents el valor comptable deis 

quals hagi de recuperar-se a través de la seva venda. 

19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONOMIC-PATRIMONIAl 

Per a I'execució de les seves operacions l'lnstitut estructura el seu pressupost en un únic 

programa, el 93.211, Gestió Tributaria. 

Conseqüentment, tant la liquida ció del pressupost com el compte del resultat economic

patrimonial són representatius d'aquesta activitat. 

20. OPERACIONS PER ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS PER COMPTE D'ALTRES ENS PÚBlICS 

D'acord amb els seus Estatuts I'Institut gestiona, inspecciona i recapta els tributs, preus públics, 

multes i altres ingressos de dret públic de l' Ajuntament, els seus organismes autonoms i d'altres 

entitats públiques que se Ii encomani. 

El registre comptable d'aquestes operacions s'efectua directament al sistema de gestió 

pressupostaria i comptable de l' Ajuntament de Barcelona, sense efectes en els estats financers i 

pressupostaris de l'lnstitut. 
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21. OPERACIONS NO PRESSUPOSTARIES DE TRESORERIA 

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

aquelles operacions realitzades durant I'exercici que han donat lIoc al naixement o extinció de: 

• Deutors i creditors que, d'acord amb la normativa vigent per a l'lnstitut, 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. 

21.1 Estat de deutors no pressupostaris. 

Cancepte 

Saldo a Modlflcaelons 
Cirrea 

Total 
Abonamenta 

Saldo 131 de 
Campte re.lltut. rulltuta 

Cadl Deacrlpcl6 1 H,lner nido Inicial 
In I'ex.relel 

Hutora 
.n I' ... relel 

d ... mbr. 

270 -Fllnees constituidas a liare 
151,45 - 151,45 151,45 

termlnl 

Total compte 151,45 151,45 

544 -Critdltl a eurt termlnl al 
1.300,00 3.000,00 

peraonal 
4.300,00 (-)3.700,00 600,00 

Total compte 3.000,00 4.300,00 (-)3.700,00 600,00 

558- Provillons de fons per a 

paelmento I baltrete. da calx. - 55.506,70 55.506,70 (-)55.506,70 

tixa 

Total compte 55.506,70 55.506,70 (-)55.506,70 

Total 1.451,45 58.506,70 59.958,15 (-)59.206,70 751,45 

21.2 Estat de creditors no pressupostaris. 

Concepte 
Abanlmenta carrees 

Compte 
Saldo. ModlflClelons 

realltuta 
Totll 

r .. liblts 
SaldolSld. 

Cadl Descrlpel6 1 de.ener nido inicial 
en I'e .. raiei 

creditora 
en I'exlreial 

dlHmbre 

41 - Creditor. no 

pressupostari. 
419 Altres creditors no pressupost 4.803,70 81.878,05 86.681,75 (-)81.480,84 5.200,91 

Total compte 81.878,05 86.681,75 (-)81.480,84 5.200,91 

475 
Hisenda Públ ica, creditora per 

267.742,04 2.031.254,71 2.298.996,75 (-)2.072.517,02 226.479,73 
47- Administracions diferents concetes 

Públiques 
476 

Organismes de Previsió Social, 
236.405,42 3.836.594,88 4.073.000,30 (-)3.842.809,19 230.191,11 

creditors 
-

Total compte 5.867.849,59 6.371.997,05 (-)5.915.326,21 456.670,84 

56- Flance. i dlposlts 
560 Fiances rebudes a curt terminl 17.272,50 17.272,50 17.272,50 

rebuts 
o -

Total compte 17.272,50 o 17.272,50 

Total 526.223,66 - 5.949.727,64 6.475.951,30 (-)5.996.807,05 479.144,25 
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21.3 Estat de partides pendents d'aplicació 

a) Cobraments pendents d'aplicació 

Concept. 

Comptl 
Codl Dllcrlpcló 

5549000501 Ingressos facturats 
554 

5549900001 Pendent d'aplicació Ajuntament 

Tot.1 compte 

Totll 

b) Pagaments pendents d'aplicació 

CobramlnU 

pendl nh Modlflcaciona 

d'lpllClcló .. Ido inicial 

al dl,lnlr 

(-)32.787,08 -
32.787,78 -

0,70 

Tohl 
CobramenU 

eobr.menb 
cobrlmenh 

Cobr.mlnh pend.nU 

re.llta.u .pllcaban d'apllcacló 

I n 1'''l reiel 
pendlnu 

l'IXlrelcl .'1 d. d'apllcacló 
dUlmbr. 

45.950,71 13.163,63 (-)13.163,63 

26.662.627,79 26.695.415,57 (-)26.695.415,57 -
26,708.578,50 26,708.579,20 (-)26,708.579,20 -
26.708.578,50 26.701.57'.20 H26.708.57!t,20 . 

En les seves operacions l'lnstitut no utilitza el compte Pagaments pendents d'aplicació. 

22. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ 

A continuació es detallen els imports agregats de les contractacions administratives realitzades en 

I'exercici en funció del seu procediment d'adjudicació. 

Procldlmlnt oblrt Procedlmlnt n.,oclat 
D, carictlr Adjuclicat per 

Tipus da contracta Multipllc. Únlc Amb SIn .. Mlnors Tobl 
Total Total privat Ajuntamant 

Critlrie criteri publlcltat publlcltlt 

De subministraments . - 46.522,08 46,522,08 143,000,00 175.359,82 364.881,90 

De serveis 1.145.707,67 1.145.707,67 35.876,50 35.876,50 1.371.701,31 208.797,47 360.502,22 3.122.585,17 

TOTAL 1.145.707,67 - 1.145.707,67 35.876,50 46.522,08 82.398,58 1.371.701,31 351.797,47 535.862,04 3.487.467,07 

El quadre anterior inclou contractes tramitats el 2016 que entren en vigor el 2017 per import de 

298.956,89 euros, i contractes tramitats el 2015 que han entrat en vigor a I'exercici 2016 per 

import de 1.295.997,16 euros. 

23. VALORS REBUTS EN DIPOSIT 

Concepte Dlposlts Total 
Dlposlts 

Saldo a Modlflcaclons 
rebuts en devoluclons 

Total dlposlts Dlposlts pendentsde 

Codl DescrlpclÓ 1 de gener saldo Inicial 
I'exerclcl reconegudes 

rebuts cancel·lats devoluciÓ a 31 
dedesembre 

A060000 Valors en diposit 1.002.997,80 - 54.283,65 - 1.057.281,45 (-)33.182,20 1.024.099,25 

A065000 Dipositants de valors (-)1.002,997,80 - (-)54.283,65 - (-)1,057,281,45 33,182,20 (-)1.024,099,25 

Total . . - - . . -
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24. INFORMACIÓ PRESSUPOSTARIA 

24.1 Exerciei eorrent. 

1) Pressupost de despeses 

a) Modifieacions de eredit 

APUCACIÓ 
DESCRIPCIÓ 

PRESSUPOSTARIA 

Op~raclons corr~nts 

Capítal ! Despeses de personal 

CREDITS 
TRANSFERENCIES 

GENERATS PER 

INGRESSOS 
DE CREDIT 

534.475,21 402.000,00 

Capítal2 Despeses de béns corrents i serveis 0,00 -280.000,00 

Capítol4 T ransferEmcies carrents 0,00 -122.000,00 

Opllrac/ons d~ capital 

Capítal6 Inversions rea ls 71.448,43 0,00 

TOTAL 605.923,64 0,00 

b) Romanents de credit 

ROMANENTS COMPROMESOS 

SUPLfMENTS DE TOTAL 

CREDIT MODIFICACIONS 

800.000,00 1.736.475,21 

0,00 -280.000,00 

0,00 -122.000,00 

0,00 71.448,43 

800.000,00 1.405.923,64 

ROMANENTS NO COMPROMESOS 

APUCAaó 
DESCRIPClÓ 

NO 
TOTAL INCORPORABLES 

NO 
TOTAL 

PRESSUPOSTARIA 
INCORPORABLES 

2) 

INCORPORABLES INCORPORABLES 

Op.rt:lclom corr.nt. 

Capítol1 Despeses de personal 113.449,29 113.449,29 

Capítol2 Despeses corrents en b~ns i servels 284.263,63 - 284.263,63 - 137.890,95 137.890,95 

Capítol4 Transferencies corrents 35,02 35,07 19.368,72 19.368,72 

Op.,ací"". d. c"plta' 

Capítol6 Invers ions reals - - 103,52 103,52 

TOTAL 284.298,65 284.298,65 270.812,48 270.812,48 

e) Creditors per operacions pendents d'apliear al pressupost 

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

Pressupost de ingressos 

a) Proeés de gestió 

al) Drets anu/'/ats 

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

a2) 

d'ingressos. 

Drets cancef.lats 

En I'execució del pressupost de I'exercici no s'han produ'it operacions de cancel·lació 

d'ingressos. 
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aj) Recaptació neta 

En no haver-se produ"it operacions de devolució d'ingressos el drets recaptats nets de 

I'exercici (20.540.534,75 euros, vegeu Estat de liquidació del pressupost d'ingressos) són 

coincidents amb la recaptació total. 

APUCACIÓ 
DESCRIPCIÓ RECAPTACIÓ TOTAL 

DEVOLUCIONS 
RECAPTACIÓ NETA 

PRESSUPOSTARIA D'INGRESSOS 

Op.raclans carr.nrs 

Capltol3 laxes i altres ingressos 40.515,69 - 40.515,69 

Capltol4 lransferencies corrents 20.500.000,00 - 20.500.000,00 

Capítol5 Ingressos patrimonials 19,06 . 19,06 

O~raclans d. cap/ral 

Capltol7 l ransferencies de capital - -
TOTAL 20.540.534,75 - 20.540.534,75 

b) Devolucions d'ingressos 

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

d'ingressos. 

e) Compromisos d'ingrés 

Al tancament de I'exercici no hi ha operacions de compromisos d'ingrés. 

24.2 Exercicis tancats. 

1) Pressupost de despeses. Obligacions de pressupostos tancats 

OBLlGAOONS 
OILlGAOONS 

APLlCACIÓ PENDENTS Di 
MODIFICACIONS 

TOTAL PAGAMENTS 
PENDENTS DE 

PRESSUPOSTARIA 
DESCRIPOÓ 

PAGAMENTA1 
SALDO INIOAL I 

OBLlGAOONS 
I'IIESCRIPOONS 

IlEALlTZATS 
PAGAMENTA 

DE GENEII 
ANUL·LACIONS UDE 

DESEMIRE 

OperacJotu ""ent. 

Capitol1 Des peses de personal 1.950,00 1.950,00 (-)1.950,00 -
Capítol 2 Despeses corrents en béns i serveis 988.439,08 988.439,08 (-)988.439,08 

Capítol4 'Tmsferimcies corrents 295.000.00 295.000,00 (-)295.000,00 

Op.raclon. de copital 

Capítol 6 Inverslons reals 36.635,58 - 36.635,58 (-)36.635.58 

TOTAL 1.322.024,6& 1.322.024,66 (-)1.322.024.66 

2) Drets a cobrar de pressupostos tancats 

a) Drets pendents de cobrament totals 

DRETS 
DRETS 

APLlCACIÓ PENDENTS DE MODIFICACIONS DRETS DRETS 
PENDENTSDE 

PRESSUPOSTARIA 
DESCRIPCIÓ 

COBRAMENT A 1 SALDO INIOAL ANUL·LATS CANCEL·LATS 
RECAPTAClÓ OOBRAMENTA 

DEGENER 
31 DE 

DESEMBRE 

Capitol3 Ta.e, I altre'lngresso, 

Capltol4 Tran,ferencles corrent, 5.990.177,19 (-)5.990.177,19 -
Capítol 5 Ingre550s patr lmonlals - -

Operaclons de capital 

Capítol 7 Tran,ferencles de capita l 83.970,16 (-)83.970,16 

TOTAL 6.074.147,35 . (-)6.074.147.35 , 
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b) Drets anuHats 

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

anteriors. 

e) Drets canceHats 

En I'exercici no s'han registrat operacions de canceHació de drets reconeguts en exercicis 

anteriors. 

3) Variació de resultats 

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) Compromisos de despesa amb carrec a pressupostos d'exercicis posteriors 

APLlCACIÓ 
DESCRIPCIÓ 2017 2018 2019 

PRESSUPOSTARIA 

Capítoll Despeses de personal - · -
Capítol2 Despeses corrents en béns i servels 6.349.445,48 5.835.729,04 38.627,93 

Capítol4 Transferimcies corrents 8.563,52 · 
Op.raclons d. capital 

Capítol6 Inversions reals . · . 
TOTAL 6.358.009,00 5.835.729,04 38.627,93 

2) Compromisos 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. 

24.4 Execució de projectes de des pesa. 

D'acord amb el que preveu la regla 21 de la IMNCL les despeses amb finan~ament afectat tenen 

la consideració de projectes de despesa. 

la taula següent presenta informació individualitzada deis projectes de despesa que es trobaven 

en curs d'execució a 1 de gener o que s'han iniciat en aquest exercici. 

1. RESUM D'EXECUCIÓ 

Obtipdon. r"""n~¡udlO$ Despesa 

DenomlBiKló Anyd';nicl Duradó 
DespeM Despesa 

~ndentde 
Flna~ment 

prevista C'OmpromeH A1dell.,ner EnJ'.,...,rdd Tol1ll 
realltur 

af~ctat 

Regu larització despeses de pers ona l 2016 2016 27 .502.15 27 .502,15 27.502.15 27.502.15 27.502,15 

Adqu isició material i nv~nt~r i able 2016 2016 71.344.91 71344,91 71.344,91 71.344.91 71 .344.91 

Tota l 98.847,06 98.847,06 98.847.06 98.847,06 98.847,06 
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24.5 Despeses amb finan~ament afectat 

Corresponen als projectes de despesa descrits en la nota anterior, en tots els casos finan~ats amb 

transferencies de l' Ajuntament de Barcelona (corrents per a despeses de capitoll i de capital per 

a despeses de capitol 6): 

Aaut nnln~ Coeficlenl de ~svl.dollS de l'eIIBtkl Desvladons _Iades 
Oesaipcló 

flnanfAlMIIt 
T~ ApI1Ci1cW pr .... upost.ria Positiv ... .... tivts PosIdv ... N~aliv ... 

R~ularitlac ió despeses de persc 
Ajuntament 40000 Transferencles 

100% . 
Barcelona corrents 

Adqu isició material inventariable 
Ajuntament 7()()()() - Transferencies 

100% 
IRRrr .. lnnR lrnrr .. n .< 

. -

Tot¡¡1 

24.6 Romanent de tresoreria 

L'estat del romanent de tresoreria que resulta de la liquidació del pressupost de I'exercici i de 

pressupostos d'exercicis anteriors és el següent: 

Components 2016 2015 

1. (+) Fons liquids 1.333.307,99 540.723,80 

2. (+) Drets pendents de cobrament 4.344.427,51 6.075.598,80 

(+) del Pressupost corrent 4.343.676,06 6.074.147,35 

(+) de Pressupostos tancats . · 
(+) d'operacions no pressupost1lries 751,45 1.451,45 

3. H Obligacions pendents de pagament (-)1.494.719,62 (-)1.848.248,32 

(+) del Pressupost corrent (-)1.015.575,37 (-)1.322.024,66 

(+) de Pressupostos tancats . · 
(+) d'operacions no pressupostaries (-)479.144,25 (-)526.223.66 

4. (+) Partides pendents d'aplicació . (-)O,70 

H co braments realitzats pendents d'aplicació definitiva - 0,70 

(+) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva - · 
1. Romanent de tresoreria total 

4.183.015,88 4.768.073,58 L(1 +2-3+4) 

11. Saldos de cobrament dubtós - - · . 
111. Excés de finan .. ament afectat . - . 

IV. Romanent de tresoreria per a despases generals {1..JI-ftI) 4.183.015,aa - 4.768.073,58 

En relació amb els saldos de dubtós cobrament, a la Nota 4.7.a3) d'aquesta memoria es descriu el 

metode d'estimació i els criteris establerts per l'lnstitut per a determinar la seva quantia, que és 

nul·la. 

25. INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS 

a) Indicadors financers i patrimonials 

• Liquiditat immediata: 

Fans Iiquids 

Passiu corrent 

1.333.307,99 
2.166.330,91 = 0,62 
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• Liquiditat a curt termini: 

Fons Ifquids + Drets pendents de cobrament 1.333.307,99 + 4.344.427,51 
:::: :::: 2,62 

Passiu corrent 2.166.330,91 

• Liquiditat general: 

Actiu corrent 5.693.249,88 
---- -:::: ::::263 
Passiu corrent 2.166.330,91 ' 

• Endeutament per habitant: 

Passiu 2.166.330,91 
Nombre habitants :::: 1.608.746 = 1,35 euros 

• Endeutament: 

Passiu 2.166.330,91 --___ --,----,-------:---: ___ :::: 0,36 
2.166.330,91 + 3.854.392,99 Passiu + Patrimoni net 

• Relació d'endeutament: 

Passiu corrent 2.166.330,91 
= = Passiu no corrent 0,00 

• Flux de caixa: Recursos corrents de caixa 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 2.166.330,91 
- ------ :::: :::: 264 
Fl uxos nets de gesti6 821.017,74 ' 

• Període mig de pagament a creditors comercials: 21,39 dies 

• Període mig de cobrament: l'lnstitut programa amb la Tresoreria de l' Ajuntament de 

Barcelona el cobrament de les transferencies corrents i de capital amb les que nodreix 

el seu pressupost. La programació s'efectua en funció de les necessitats de liquiditat. 

• Ratios del compte del resultat eco no mico-patrimonial 

Per a I'elaboració de les ratios següents s'han de tenir en compte les equivalencies amb 

els corresponents epígrafs del compte del resultat economic patrimonial de l'lnstitut. 

ING. TRIB Ingressos tributaris i urbanístics 35.850,56 

TRAN5FR Transferencies i subvencions rebudes 24.874.500,71 

V. I PS Vendes i prestació de serveis -
D.PERS Despeses de personal 13.118.094,47 

TRANSFC Transferencies i subvencions concedides 3.432.596,26 

APROV Aprovisionaments -
lGOR lngressos de gestió ordinaria 24.910.351,27 

DGOR Despeses de gestió ordinaria 25.248.431,43 
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Estructura deis ingressos 

INGRESSOS DE GESTlÓ ORDINARIA (lGOR) 

ING. TRIBjlGOR TRANSFRjlGOR Vi PSjlGOR Resta IGORjlGOR 

0,14% 99,86% - -

Estructura de les despeses 

DESPESES DE GESTlÓ ORDINARIA (lGOR) 

D. PERS.j DGOR TRANSFCjDGOR APROVjDGOR Resta DGORjDGOR 

51,96% 13,60% - 34A4% 

Cobertura de les despeses corrents: posa de manifest la relació existent entre les 

despeses de gestió ordinaria i els ingressos de la mateixa naturalesa. 

Despeses de gestió ordinaria 25.248.43t43 
Ingressos de gestió ordinaria = 24.910.351,27 = 10t36% 

b) Indicadors pressupostaris 

• Del pressupost de despeses corrent: 

Execució del pressupost de despeses: 

Obligacions reconegudes netes 25.469.268,51 
Crectits definitius = 26.024.379,64 = 97,87% 

Realització de pagaments: 

Pagaments efectuats 24.453.693,14 
Obligacions reconegudes netes = 25.469.268,51 = 96,01 % 

Despesa per habitant: 

Obligacions reconegudes netes 25.469.268,51 
Nombre ct'habitants = 1.608.746 = 15,66 euros 

Inversió per habitant: 

Obligacions reconegudes netes (Capítols 6 i 7) 
N b d h b' = No rellevant en el cas de l'lnstitut 

om re ' a ltants 

Esfore; inversor: 

Obligacions reconegudes netes (Capítols 6 i 7) 
T 1 bl' . d = No relIevant en el cas de l'lnstitut ota o IgaclOns reconegu es netes 
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• Del pressupost d'ingressos corrent: 

Execució del pressupost d'ingressos: 

Drets reconeguts nets 24.884.210,81 
= 26.024.379,64 = 95,62% Previsions definitives 

Realització de cobraments: 

Recaptació neta 20.540.534,75 
= 24.884.210,81 = 82,54% Drets reconeguts nets 

Autonomia fiscal: 

Drets reconeguts nets (Capítols 1 a 3, 5, 6, 8) , 
- -----:::----:-:----------- = No rellevant enel cas de l Institut 

Total drets reconeguts nets 

Superavit (o déficit) per habitant: 

Resultat pressupostari ajustat 214.942,30 
= 1.608.746 = 01 13 euros Nombre d'habital1ts 

• De pressupostos tancats: 

Realització de pagaments: 

Pagaments 1.322.024,66 
aldo in icial d'ob ligacions( ± modificacions i anu l . lacions) = 1.322.021,66 = 100% 

Realització de cobraments: 

Cobraments 6.074.147,35 ----------,---------------,- = = 100% 
Saldo in icia l drets (±modificaciol1s i anul . lacions) 6.074.147,35 

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. 

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. 
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28. FETS POSTERIORS AL TANCAMENT 

Entre la data de tancament de I'exercici i la de formulació deis comptes anuals no s'han produ'it 

fets significatius que hagin d'informar-se o que hagin de donar lIoc a la incorporació 

d'ajustaments en les xifres contingudes en els comptes anuals. 

29. ALTRA INFORMACIÓ 

a) Honoraris deis auditors 

Els honoraris d'auditoria deis comptes anuals són facturats a l' Ajuntament de Barcelona per 

a tot el grup economic municipal en virtut del procediment obert per a I'adjudicació del 

contracte d'auditoria, raó per la qual no s'expliciten en la memoria. 

b) 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: 

Tercers 
Inlressos 

Transferencies Altres 

Ajunt ament Barcelona 24.843.616,06 36.479,13 

Tercers 
Oespeses 

Transferimcies Serveis 

Ajunt ament Barcelona - 8.691,56 

Institut Municipal d'lnformatica 3.418.000,00 -
Barcelona de Serveis Municipals, SA - 3.110,94 

3.418.000,00 12.402,50 

Saldos 
Tercers Pendents Pendents 

cobrament pagament 

Ajuntament Barcelona 4.343.676,06 4.052,74 

Institut Municipal d'lnformatica - 284.837,00 

Barcelona de Serveis Municipals, SA . -
4.343.676,06 288.889,74 

e) Informació sobre el eompliment de I'objeetiu d'estabilitat pressupost~uia 

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. 
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d) Impostos i cotitzacions socials susceptibles d'inspecció 

Són susceptibles d'actuació inspectora tots els tributs i cotitzacions socials a que es troba 

subjecte l'lnstitut per a tots els exercicis que no hagi transcorregut el termini de prescripció 

que estableix la normativa vigent. No s'espera que es meritin passius addicionals de 

consideració per a l'lnstitut com a conseqüencia d'eventuals actuacions inspectores. 

e) Altra informació 

El Plenari del Consell Municipal de l' Ajuntament de Barcelona en data 5 de maig de 2016 va 

aprovar un suplement de credit per fer front al pagament de les despeses de personal 

corresponents a I'execució de la sentencia 1001/2015 del Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya, que obligava al pagament consolidat de 1'1% de la massa salarial del 2007 i 2008 

al personal adscrit a les condicions de treball deis empleats públics de l' Ajuntament de 

Barcelona. En aquest acord s'autoritzava als Presidents deis Instituts Municipals a utilitzar 

com a fons de financ;:ament pel pagament d'aquestes despeses el romanent de tresoreria 

disponible per a despeses generals de cada Institut, sempre que hi hagués disponibilitat 

pressupostaria. 

En base a aquesta autorització, el President de l'lnstitut ha aprovat el financ;:ament d'un 

suplement de credit al pressupost necessari per a fer efectiva I'obligació amb carrec al 

romanent de tresoreria de lIiure disposició, per import de 800.000,00 euros, essent la resta 

financ;:at amb esta Ivi del propi exercici. 

Per a cobrir aquest passiu l' Ajuntament de Barcelona mantenia al seu balanc;:, al tancament 

de I'exercici 2015, una provisió que cobria I'estimació economica del cost que pogués 

derivar-se de I'execució de la sentencia, tant per a la plantilla propia com de la d'altres 

entitats dependents del grup al que fossin aplicables les condicions de treball deis empleats 

públics de l' Ajuntament. 

Els comptes anuals de l'lnstitut Municipal d'Hisenda corresponents a I'exercici economic tancat a 31 de 

desembre de 2016 han estat formulats el30 de marc;: de 2017. 

El President del Consell Rector, 

·Im. Ger 
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Ajuntament 
de Barcelona 

DECRET 

Vistes les liquidacions deis Pressupostos deis Organismes Autonoms Municipals de I'any 
2016 fiscalitzades per la interven ció delegada de cada entitat i en ús de les facultats 
conferides a aquesta Alcaldia per I'article 13 de la Carta de Barcelona, ' 

DISPOSO 

PRIMER.- APROVAR les liquidacions deis Pressupostos de 2016 corresponents a: 

- Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 

- Institut Municipal d'lnformatica 

- Institut Municipal d'Urbanisme 

Institut Municipal d'Hisenda 

Institut Municipal de Mercats 

- Institut Municipal d'Educació 

Institut Barcelona Esports 

Institut Municipal de Serveis Socials 

Institut Municipal del Paisatge Urba i la Qualitat de Vida 

SEGON.- DONAR COMPTE al Plenari del Consell Municipal. 

Barcelona, 28 de febrer del 2017 

AJUNTA MENT DE BARCELONA 
Secretaria General 

ES·COPIA de ¡'original signat 
per l'Excm. Sr. Alcalde el día de 
la data 

Ho certifico. 
2 8 FEB. 2017 . Barcelona, 

El Secretari General, 

PLE~~RI DEL CO~1R~1~NIGIPAL 
Sesslo de: .... .. 3 ... 1. ..... ..... .......... ............ .. 

L'ALCALDESSA 

ES COMUNICA. 

El Secretari General 

Ada COLAU i BALLANO 
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Inst.Mpal. d<Hisenda DA!A: 16.02.2017 
ESIA! DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST FULL: 1 

ZEFI0020 
EXERCICI: 2016 MES: 12 

CONCEPIES DREIS RECON.NEIS OBLIGACIONS NEIES AJUSIOS RESULIA! PRESSUP. 

A.OPERACIONS CORRENIS 24.812.86S,90 2S.397.923,60 
B.ALlRES OPERACIONS NO FINANCERES 71.344,91 71.344,91 

1.IOIAL OPERACIONS NO FINANCERES 24.884.210,81 2S.469.268,Sl 

2.ACIIUS FINANCERS 0,00 0,00 

3.PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 24.884.210,81 2S.469.268,Sl S8S.0S7,70-

AJUSTO S 

4. DESP. FINAN<;AI)ES AMB BE.MANE.NT lRESORERIA PER DESP • GRAl 800.000,00 

S.DESVIACIONS DE FINAN9<MElIT NEGATIVES DE L<EXERCICI 0,00 

6.DESVIACIONS DE FINAN~rr POSITIVES DE L<EXERCICI 0,00 800.000,00 

RESULIA! PRESSUPOSIARI AJUSTAI 214.942,30 

LA INTERVENTORA DELEGADA, 1 EL PRESIDENT, 

!t 
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Inst.Hpal. d"Hisenda 
CLASSIFlCACIÓ: E 

Económic Ten Económic 

3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 

4 TRANSFERENCIES CORRENTS 

5 INGRESSOS PATRIMONIAL S 

7 TRANSFERENCIES DE CAPIIAL 

8 ACTIUS FINMiCERS 

*TOIAL GEN 

ESTAI DE LIQUIDACIÓ PRESSUPOST INGRESSOS 
EXERCICI PRESSUP.: 2016 

DE: 01.01.2016 A: 31.12.2016 

Data: 16.02.2017 
Full: 1 

Usuari :ANH0349 
ZEFI0015 / 006LIN 

PREVISIÓ INICIAL 
MODIF. PREVISlé 

PREV. DEFINITIV1l DRETS RECONEGU'IS DRETS CANCEL.LAIS RECAPTAI LIQUIDAI PEND. COBRAMENI 
DRETS ANUL.LATS DRETS LIQUIDAIS RECAPTAI EX/DEL PREVISIÓ 

29.600,00 29 . 600,00 40.515,69 0,00 40.515,69 0,00 
0,00 0,00 40.515,69 40.515,69 10.915,69 

24.587.856,00 25.122.331,21 24.772.331,15 0,00 20.500.000,00 4.272.331,15 
534.475,21 0,00 24.772.331,15 20.500.000,00 350.000,06-

1.000,00 1.000,00 19,06 0,00 19,06 0,00 
0,00 0,00 19,06 19,06 980,94-

0,00 71.448,43 71.344,91 0,00 0,00 71.344,91 
71. 448,43 0,00 71. 344,91 0,00 103,52-

0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
800.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00-

24.618.456,00 26.024.379,64 24.884.210,81 0,00 20.540.534,75 4.343.676,06 
1. 405.923,64 0,00 24.884.210,81 20.540.534,75 1.140.168,83-

ptL PRESIDENT, 
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Inst.Mpal. d'Hisenda 
CLASSIFICACIÓ: E 

Económic lext Económic 

1 DES PESES DE PERSONAL 

2 DES PESES EN BENS CORRENIS 1 SERVEIS 

4 lRANSFERENCIES CORRENlS 

6 INVERSIONS REALS 

*lOIAL GEN 

ESTAl DE LIQUIDACIÓ PRESSUPOSl DES PESES 
EXERCICI PRESSUP.: 2016 

DE: 01.01.2016 A: 31.12.2016 

CRtoIl INICIAl CRtoIl DEFINIlIU 
MODIF. CRtoII ROtWlEN'I CRtoII 

11. 787.389,78 13.523.864,99 
1.736.475,21 113.449,29 

9.257.066,22 8.977.066,22 
280.000,00- 422.154,58 

3.574.000,00 3.452.000,00 
122.000,00- 19.403,74 

0,00 71. 448, 43 
71. 448,43 103,52 

24.618.456,00 26.024.379,64 
1. 405. 923,64 555.111,13 

AUIORIIZAl 
A - IJ 

13.410.415,70 
0,00 

8.882.821,87 
43.646,60 

3.432.631,28 
0,00 

71.344,91 
0,00 

25.797.213,76 
43.646,60 

DISPOSAI 
D - O 

13.410.415,70 
0,00 

8.839.175,27 
284.263,63 

3.432.631,28 
35,02 

71.344,91 
0,00 

25.753.567,16 
284.298,65 

Data: 16.02.2017 
Full: 1 
Usuari:ANH0349 
ZEFI0014 I 006LDE 

OBLIGAI 
0-1' 

PAG. EFECTUAl 
REINIEGRAMENIS 

13.410.415,70 13.410.215,70 
200,00 201.194,29 

8.554.911,64 7.840.479,80 
714.431,84 128.017,21 

3.432.596,26 3.147.759,26 
284.837,00 0,00 

71.344,91 55.238,38 
16.106,53 0,00 

25.469.268,51 24.453.693,14 
1. 015 .575, 37 329.211,50 

f L PRESIDENT, 

¡t 
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Inst.~al. d'Hisenda 

ESTAl DE ROYJU~ DE lRESORERIA 
-Navegació 
Divisió 

~eX 

CO}/'-PONDIT S 

1.(+) FONS LÍQUIDS 

2. (+) DRETS PElIDENTS DE COBRAMENT 
(+) DEL PRESSUPOST CORREm 
(+) DE PRESSUPOSTOS TANCAlS 
(+) D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTAR. 

3.(-) OBLIGACIONS PElIDENTS DE PAGAMENT 
(+) DEL PRESSUPOST CORREm 
(+) DE PRESSUPOSIOS TANCAIS 
(+) D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTAR. 

4. (+) PARIIDES PENDENTS APLICACIÓ 
(-) COBR.REALIl.PEND.APL.DEFINIl. 
(+) PAG.REALII.PEND.APL.DEFINIl~ 

I. ROMANENT lRESORERIA lOTAL (1+2-3) 

II. SALDO COBRAMENT DUBIÓS 
III. EXCES FINAN9<HENI AFECIAI 

IV. ROMANENI TRES • DES PESES GENERALS 

DIilISIÓ: * a * 

2016 

1. 333.307,99 

4.344.427,51 
4.343.676,06 

0,00 
751,45 

1. 494.719,62-
1.015.575,37-

0,00 
479.144,25-

0,00 
0,00 
0,00 

4.183.015,88 

0,00 
0,00 

4.183.015,88 

LA INTERVENTORA DELEGADA, 

DAlA: 16.02.2017 FULL: 
USUARI: ANH0349 
ZEFI0Ct19 
De Gener a Desembre 2016 

2015 

540.723,80 

6.075.598,80 
6.074.147,35 

0,00 
1.451,45 

1. 848.248,32-
1.322.024,66-

0,00 
526.223,66-

0,70-
0,70-
0,00 

4.768.073,58 

0,00 
0,00 

4.768.073,58 

r L PRESIDENT, 

(l 

1 
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Inst.Mpal. d'Hisenda 
CLASSIFICACIÓ: E 

Económic Iext Económic 

4 IRl\NSFERENCIES CORRENIS 

7 TIUlNSFERENCIES DE Chl'IIAL 

*IOIAL GEN 

ESIAI D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOSI D'INGRÉS - EX.TARe 
EXERCICI PRESSUP.: 2000 - 2015 

DE: 01.01.2016 A: 31.12.2016 

PREV. INICIAl 
MODIF. PREVISIÓ 

PREV.DEFINIIIV1l COMPROM.CONCER'IAIS DREIS RECONEGUIS 

COMPROM.RElU.IIZAIS DREIS ANUL./CANC. 

5.990.177,19 
0,00 

83.970,16 
0,00 

6.074.147,35 
0,00 

5.990.177,19 

83.970,16 

6.074.147,35 

0,00 5.990.177,19 
0,00 0,00 

0,00 83.970,16 
0,00 0,00 

0,00 6.074.147,35 
0,00 0,00 

Data: 16.02.2017 
Full: 1 
Usuari:ANH0349 
ZEFI0015 / 001ING 

DREIS LIQUIDAIS RECAPIAI 
RECAP'I1ü LIQUIDAI 

5.990.177,19 5.990.177,19 
5.990.177,19 

83.970,16 83.970,16 
83.970,16 

6.074.147,35 6.074.147,35 
6.074.147,35 

~L PRESIDENT, 

rfJ 
~. 
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1 

2 

4 

6 

Inst.Mpal. d'Hisenda 
CLASsIFlCACIÓ: E 

DES PESES DE PERSONAL 

DES PESES EN BENS CORRENTs 1 SE:RVEIs 

TRANSFERENCIES CORRENTS 

INVERSIONS REALS 

*TOTAL GEN 

PREsSUP.IANCAIs OBLIGACIONs RECONEGUDEs 
EXERCICI PREsSUP.: 2000 - 2015 

DE: 01.01.2016 A: 31.12.2016 

OBL.REC. AL 1.11 MODIFIC. 1 ANUL. TOTAL OBL. REC. 

1.950,00 0,00 1.950,00 

988.439,08 0,00 988.439,08 

295.000,00 0,00 295.000,00 

36.635,58 0,00 36.635,58 

1.322.024,66 0,00 1.322.024,66 
- --

Data: 16.02.2017 
Full: 1 
Usuari:ANH0349 
ZEFI0014 I 0060BT 

PREsCRIPCIONsl PAGAM. REALITZAIs l OBL. PENDEN! PAG. 

0,00 1.950,00 0,00 

0,00 988.439,08 0,00 

0,00 295.000,00 0,00 

0,00 36.635,58 0,00 

0,00 1.322.024,66 0,00 

~EL PRESIDENT, 

p 
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Inst.Mpal. d"Bisenda 

400 
401 

418 

457 
453 
455 

COMPTABILITAT 

47000 

47500 
475 

476 
471 

419 

410 

502 
522 
524 

54 
554 

558 

559 
440 
449 

56 
55600 
578 

557 

472 
477 

DEURE 

CREDITORS OBLIG.REC. PT. CORRENT 
CREIlITORS OBLIG.REC. PT. TANCATS 

CREIlITORS PER DEVOLUCIONS INGR 

TOTAL PRESSUPOSTARIS 

CRED. DEVOL. INGR. RECURS. A.ENS 
ENS PÓBLICS INGR . PENDENTS LIQUID. 
ENS PÚBLICS DEV.ING.PEND.PAGAM. 

RECURSOS D ' ALTRES ENS 

BISENDA PÚBLICA DEUTORA PER I . V.A. 

HISENDA PÚBLICA CREDITORA PER 1. V .A. 
BISENDA PÚBLICA CREIlITORA PER IRPF 

475 - ( 47500 ) 
SEGURETAT SOCIAL 
PENSIONS A cARREC SEGURETAT SOCIAL 
ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS 

CREDITORS PER IVA SUPORTAT 
EMPRESTITS A CURT TElUoIINI 

OPERACIONS DE TRESORERIA 
OPERACIONS D' INTERCANVI FINANCER 

INVERSIONS FINANCERES 
COBRAMENTS PENDENTS D' APLICACIÓ 
PROV . FONS PAG, A JUSTIF. 1 RESTR. CA 

( 55800 a 55850 ) 
ALTRES PARTIDES PENDENTS APLICACIÓ 
DEUTORS PER IV1l REPERCUTIT 

ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS 
FIANCES 1 DIPOSITS A C~ TERMINI 
TRASPASSOS DE TRESORERIA 
ALTRES MOVDdENTs DE TRESORERIA 

( 57801 + 57802 + 57807 

FORMALITZACI6 

TOTAL NO PRESSUPOSTARIS 

1. V .A. SUPORTAT 
I,V.A . REPERCUTIT 

IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT 

DEURE 

EXISTENCIES FINALS 

TOTAL DEURE 

RESUM GENERAL 

24.453.693,14 
1. 322 024, 66 

0,00 

25.775.717,80 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 

0,00 
0,00 

2.072.574,62 

3.842.809,19 

0 , 00 
81. 480 , 84 

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

223.685,90 
27.ll4 . 562,39 

55.506,70 

0,00 
0,00 
0,00 

390.636,23 
26.660,81 

26.288.902,30 

252.754,52 

60.070 . 158,17 

0,00 
0,00 

0,00 

85.845.875,97 

1.333.307,99 

87.179.183,96 

LA CAP D'ADMINISTRACIO INTERNA, 

DE TRESORERIA * 

430 

431 

457 
453 
455 

47000 
47500 
475 

476 

471 
419 
410 
502 
522 
524 
54 
554 

558 

559 
440 

449 

56 
55600 
578 

557 

472 
477 

BAVER 

DEUTORS DRETS REC. PT . CORRENT 
DEUTORS DRETS REC. PT . TANCATS 

TOTAL PRESSUPOSTARIS 

CRED . DEVOL. INGR. RECURS . A. ENS 
ENS PÚBLICS INGR. PENDENTS UQUID . 
ENS PÓBLICS DEV.ING.PEND.PAGlIM . 

RECURSOS D ' ALTRES ENS 

HISENDA PÚBLICA DEUTORA PER LV . A. 
HISENDA PÚBLICA CREDITORA PER I . V.A . 
HISENDA PÚBLICA CREDITORA PER IRPF 

475 - ( 47500 ) 
SEGORETAT SOCIAL 
PENSIONS A cARREC SEGORETAT SOCIAL 

ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS 
CREIlITORS PER IVA SUPORTAT 
EMPRESTITS A CURT TERMINI 
OPERACIONS DE TRESORERIA 
OPERACIONS D' INTERCANVI FINANCER 
INVERSIONS FINANCERES 

COBRAMENTS PENDENTS D' APLICACIÓ 
PROV . FONS PAG. A JUSTIF. 1 BESTR. CA 

( 55810 a 55851 ) 
ALTRES PARTIDES PENDENTS APUCACI6 

DEUTORS PER IV1l REPE=IT 
ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS 
FIANCES 1 DIPOSITS A CURT TERMINI 
TRASPASSOS DE TRESORERIA 
ALTRES MOVDlENTS DE TRESORERIA 

( 57801 + 57802 + 57807 

FORMALITZACI6 

TOTAL NO PRESSUPOSTARIS 

I . V . A . SUPORTAT 
I.V. A . REP~IT 

IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT 

RAVER 

EXISTENCIES INICIALS 

T O TAL BAVER 

DATA:16.03.2017 

USOARI: ANH0349 
ZEFI0018_ 2 

DE Gener A Oesembre 2016 

20.540.534,75 
6.074.147,35 

26.614.682,10 

0 . 00 
0 , 00 

0 , 00 

0,00 

0 , 00 
0,00 

2. 031. 312 , 31 

3.836 . 594,88 
0,00 

81 . 878,05 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

224 . 385.90 
27.114 . 561,69 

33 , 644 . 92 

0,00 
0,00 
0,00 

390.636,23 
26.660,81 

26.288.902,30 

252.754,52 

60.001. 916, 28 

0,00 
0,00 

0,00 

86.616.598,38 

540.723,80 

87.157.322,18 
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Ajuntament 
de Barcelona 

INTERVENCIÓ 

Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona 
Informe de la liquidació del pressupost de I'exercici 2016 

1. NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Es troba recollida en els següents textos legals i reglamentaris: 

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de marc;, que aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals (articles 191 a 193). 

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

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

Llei Organica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostaria i sostenibilitat 
financera, amb les modificacions introdu'ldes per la Llei Organica 9/2013 de 20 de 
desembre, de control del deute comercial en el sector públic. 

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

Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l'Administració Local. 

L'article 192.2 del TRLRHL i I'article 90 del RP disposen que la liquidació deis 
pressupostos deis Organismes Aut6noms, informada per la Intervenció, sera remesa a 
l'Ajuntament per a la seva aprovació per l'Alcalde. 

L'article 193.4 del TRLRHL també preveu que es reti compte al Consell Plenari 
Municipal, en la primera sessió que celebri, de la liquidació de cadascun deis 
pressupostos que integren el Pressupost General, un cap realitzada la seva aprovació. 

2. MODIFICACIONS DE PRESSUPOST 

Durant I'any 2016 l'lnstitut Municipal d'Hisenda de Barcelona ha realitzat les següents 
modificacions del pressupost: 

01/01/16 Pressupost inicial 24.618.456,00 € 
Suplement de crédit finanyat amb romanents de 

800.000,00 € 
tresoreria per a despeses generals 
Generacions de crédit 605.923.64 € 
Transferéncies de crédit (baixes) - 402.000,00 € 
Transferéncies de crédit (altes) 402.000,00 € 

31/12/16 Pressupost final 26.024.379,64 € 

Segons I'article 37.3 del RO 500/1990, els suplements de crédit s'aprovaran pel 
Consell Plenari de la Corporació a proposta del President de l'lnstitut. 

Informe IMHB liq 2016 docx 
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Ajuntament 
de Barcelona 

INTERVENCIÓ 

El Plenari del consell Municipal de I'Ajuntament de Barcelona en data 05/05/2016 va 
aprovar un suplement de crédit per fer front al pagament de les despeses de personal 
corresponents a I'execució de la senténcia 1001/2015 del TSJC que obligava al 
pagament consolidat de l' 1 % de la massa salarial del 2007 i 2008. En aquest acord 
s'autoritzava als Presidents deis Organismes Autónoms Municipals a utilitzar com a 
fons de financ;:ament pel pagament d'aquests despeses el romanent de tresoreria per a 
despeses generals de cada organisme, sempre que hi hagi disponibilitat 
pressupostaria. S'ha comprovat que, en base a aquesta autorització, el President de 
l'lnstitut ha aprovat el financ;:ament del suplement de crédit amb carrec al seu romanent 
de tresoreria. 

Segons estableixen els articles 43.2 i 40.2 del RD 500/1990, en les bases d'execució 
es regulara la tramitació deis expedients de generacions i de transferéncies de crédit. 

El Departament d'Administració de l'lnstitut ha facilitat a aquesta Intervenció 
documentació relativa a I'aprovació d'aquestes modificacions de pressupost, i s'ha 
comprovat que les generacions de crédit han estat aprovades pel President, d'acord 
amb el que s'estableix a la base d'execució tercera del pressupost de l'lnstitut. 

3. ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 

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

Ingressos 

Capitol Previsió 
inicial (1) 

Previsió 
definitiva (2) 

% 
211 

Drets % Recaptat 
líquid (4) 

% Pendent % 
liquidats (3) 312 413 cobrament (5) 513 

Operacions corrents 
3. Taxes í altres íngr 
4. Transf. corrents 
5. Ingr patrímoníals 
Operacions de capital 
7. Transf. de capital 
6. Actius financers 

29.600,00 
24.567.656.00 

1.000.00 

0.00 
0.00 

29.600.00 
25.122.331.21 

1.000.00 

71.446,43 
600.000,00 

100.0 
102.2 
100,0 

40.515.69 136,9 40.515.69 
24.772.331,15 96,6 20.500.000.00 

19,06 1,9 19,06 

71.344,91 99,9 0,00 
0.00 0,00 

100,0 
62,6 

100,0 

0,0 

0,00 
4.272.331,15 

0.00 

71.344,91 
0.00 

0.0 
17,2 
0.0 

100,0 

TOTAL INGRESSOS 24.618.456,00 26.024.379,64 105,7 24.884.210,81 95,6 20.540.534,75 82,5 4.343.676,06 17,6 

Despeses 

Capitol Credits 
inicials (1) 

Credits 
definitius (2) 

% 
211 

Obligacions % Pagaments °k Pendent % 
netes (3) 312 líquids (4) 413 pagament (5) 513 

Operacions corrents 
1. Desp. de personal 11.787.389,78 13.523.864,99 114,7 13.410.415,70 99,2 13.410.215,70 100,0 200,00 0.0 
2. Despeses béns i serv 9.257.066,22 8.977.066,22 97,0 8.554.911,64 95,3 7.840.479,80 91,6 714.431,84 8,4 
3. Despeses financeres 
4. Transf. corrents 3.574.000,00 3.452.000,00 96,6 3.432.596,26 99,4 3.147.759,26 91,7 284.837.00 8,3 
Operacions de capital 
6. Inversions reals 0,00 71.448,43 71.344,91 99,9 55.238,38 77,4 16.106,53 22,6 
7. Transf. de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL DESPESES 24.618.456,00 26.024.379,64 105,7 25.469.268,51 97,9 24.453.693,14 96,0 1.015.575,37 4,0 

Durant I'exercici 2016 s'han liquidat drets per un 95,6% de la previsió definitiva, i se 
n'ha recaptat el 82,5%. Pel que fa al pressupost de despeses, s'han reconegut 
obligacions per un 97,9% deis crédits definitius, i se n'ha pagat el 96%. 
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4. RESUL TAT PRESSUPOSTARI 

INTERVENCIÓ 

Aquest estat ens informa del superavit o déficit de finanyament, és a dir, la capacitat o 
necessitat de finanyament de I'ens generada per les operacions pressupostaries de 
I'exercici. 

Drets liquidats 

2016 2015 

Capitol Import % Import % Diferencia % 
3. Taxes i altres ingr 40.515,69 0,2 34.813,15 0,1 5.702,54 16,4 
4. Transf. corrents 24.772.331,15 99,6 24.747.121,66 99,5 25.209,49 0,1 
5. Ingressos patrimonials 19,06 0,0 178,38 0,0 -159,32 -89,3 
7. Transf. de capital 71.344,91 0,3 83.970,16 0,3 -12.625,25 -15,0 
8. Actius financers 0,00 0,00 0,00 

TOTAL INGRESSOS 24.884.210,81 100,00 24.866.083,35 100,00 18.127,46 0,1 

Obligacions 
reconegudes 

2016 2015 
Capitol Import % Import % Diferencia % 

1. Despeses de personal 13.410.415,70 52,7 11.890.261,31 49,3 1.520.154,39 12,8 
2. Despeses béns i serv 8.554.911,64 33,6 8.603.060,36 35,6 -48.148,72 -0,6 
3. Despeses financeres 0,00 0,00 0,00 
4. Transf. corrents 3.432.596,26 13,5 3.556.103,97 14,7 -123.507,71 -3,5 
6. Inversions reals 71 .344,91 0,3 83.970,16 0,3 -12.625,25 -15,0 
7. Transf. de capital 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 

TOTAL DESPESES 25.469.268,51 100,00 24.133.395,80 100,00 1.335.872,71 5,5 

Descrlpcló Drets Obligaclona Resultat RP Diferencia 
reconeguts reconegudes pressupostarl 2016 % 

Operacions corrents 24.812.865,90 25.397.923,60 - 585.057,70 732 .687,55 -179,85% 
Operacions de capital 71 .344,91 71 .344,91 - -
Total operacions no financeres 24.884.210,81 25.469.268,51 - 585.057,70 732.687,55 -179,85% 
Acitus financers - - -
Passius financers - -
Total operacions financeres - - -
Resultat pressupostari 24.884.210,81 25.469.268,51 - 585.057,70 732.687,55 -179,85% 

AJustaments 

Crédits financ;:ats amb romanent de tresoreria per a desp generals 800.000,00 
Desviacions de financ;:ament negatives 

Desviacions de financ;:ament positives 

Total ajustaments 800.000,00 -
Resultat pressupostarl aJustat 214.942,30 732.687,55 -70,66% 

Els ingressos de I'lnstitut provenen quasi en la seva totalitat de les transferéncies 
corrents (99,6%). Aquests ingressos es destinen a despeses de personal (52,7%), 
de béns i serveis (33,6%) i a transferéncies corrents (13,5%). 
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INTERVEN CiÓ 

En comparació amb I'exercici anterior s'observa que els drets liquidats són 
practicament els mateixos mentre que les obligacions reconegudes s'han 
incrementat un 5,5%, per la qual cosa el resultat pressupostari de I'exercici ha 
disminuH en prop del 180%, i és de deficit de 585.057,70 €. Un cop efectuats els 
ajustaments per obligacions finanyades amb el romanent de tresoreria, el resultat 
pressupostari presenta un superavit de 214.942,30 €. 

S'observa que la variació del capítol 1 de despeses de personal de I'exercici 2016 
en relació a I'exercici 2015 ha estat d'un augment del 12,8%. Segons informe de la 
Directora d'ingressos i administració de l'lnstitut, de 8 de febrer de 2017, aquesta 
variació es deu principalment al compliment de la sentencia 1001/2015 del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya que determina I'increment consolidat del 1 % de 
la massa salarial del 2007 i 2008, i I'abonament deis endarreriments 
corresponents. 
Al respecte cal tenir en compte alió previst a I'article 19 Dos de la Llei 48/2015, de 

29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a I'any 2016, segons el qual 
durant I'exercici 2016 les retribucions del personal al servei del sector públic no 
podran experimentar un increment global superior al 1 % respecte a les vigents el 
31 de desembre de 2015, en termes d'homogene'itat per als dos períodes de la 
comparació, tant pel que fa a efectius de personal com a la seva antiguitat. 

la comptabilització de despeses i ingressos deis diferents projectes amb 
finanyament afectat no es realitza amb la imputació de les mateixes a un codi 
específic, tal i com preveu la regla 26 de la ICAl, i per tant el seguiment i control de 
les despeses amb finanyament afectat es realitza de forma manual i no, tal com 
determina la regla 27.1 de la ICAl, a través del sistema d'informació comptable, si 
bé aixó no ha de suposar cap diferencia en la determinació de les desviacions de 
finanyament a ajustar en el resultat pressupostari. 

5. AVALUACIÓ DEL COMPLlMENT DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTARIA 

Pel que fa al compliment del objectiu d'estabilitat i de la regla de despesa previstos als 
articles 11 i 12 de la Llei Organica 2/2012, d'estabilitat pressupostaria i sostenibilitat 
financera, seran objecte d'analisi a I'informe de la Intervenció General de l'Ajuntament 
de Barcelona relatiu a I'aprovació de la liquidació del Pressupost general de la 
corporació, on es presentara en termes consolidats d'acord amb els criteris SEC de 
comptabilitat nacional. 

6. ROMANENT DE TRESORERIA 

El romanent de tresoreria és un estat que mostra la liquiditat financera de I'entitat, amb 
una transcendencia financera ilegal. 
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ROMANENT DE TRESORERIA 

Fons líquids 

Drets pendents de cobrament 
(+) del pressupost corrent 
(+) de pressupostos tancats 
(+) d'operacions no pressupostaries 

Obligacions pendents de pagament 
(+) del pressupost corrent 
(+) de pressupostos tancats 
(+) d'operacions no pressupostaries 

Partides pendents d'aplicació 
(-) cobraments fets pendents d'aplicació definitiva 
(+) pago realitzats pendents d'aplicació definitiva 

Romanent de tresoreria total 

(-) Saldos de dubtós cobrament 
(-) Excés de financ;:ament afectat 

Romanent de tresoreria per a despeses generals 

INTERVENCIÓ 

ANY 2016 ANY 2015 % 

1.333.307,99 540.723,80 146,58% 

4.344.427,51 6.075.598,10 -28,49% 
4.343.676,06 6.074.147,35 -28,49% 

0,00 0,00 
751,45 1.451,45 -48,23% 

1.494.719,62 1.848.248,32 -19,13% 
1.015.575,37 1.322.024,66 -23,18% 

0,00 0,00 
479.144,25 526.223,66 -8,95% 

0,00 0,70 
0,00 0,70 
0,00 0,00 

4.183.015,88 4.768.073,58 -12,27% 

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

4.183.015,88 4.768.073,58 -12,27% 

D'acord amb la Llei organlca 2/2012 de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostaria i 
sostenibilitat financera, el destí del romanent de tresoreria vindra condicionat per 
I'import de la capacitat de finanyament del conjunt de les entitats que consoliden amb 
l'Ajuntament de Barcelona a efectes del compliment del principi d'estabilitat 
pressupostaria, per tant aquesta Intervenció considera que no es pot utilitzar el 
romanent de tresoreria per a despeses generals sense que préviament s'hagi 
determinat la capacitat financera de tot el grup municipal i I'argan competent de 
l'Ajuntament de Barcelona autoritzi la seva aplicació. 

6.1. CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT 

A data de tancament el total d'obligacions pendents de pagament, totes de I'exercici 
corrent, és de 1.015.575,37 €, i el detall per capitols és el següent: 

- Capitoll 200,00 € 
- Capitolll 714.431 ,84 € 

Subtotal 714.631,84 € 

- CapitollV 284.837,00 € 
- Capitol VI 16.106,53 € 

Total 1.015.575,37 € 

S'ha comprovat que en data 15 de febrer de 2017 d'aquestes obligacions 
comptabilitzades I'any 2016 resten pendent de pagar només 3.033,81 € de capitolll. 

7. ROMANENTS DE CREDIT 

Els romanents de crédit de I'exercici que es liquida són els saldos deis crédits definitius 
no afectats al compliment d'obligacions reconegudes. 

Els composen: 
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- Els saldos de disposicions 
- Els saldos d'autoritzacions 
- Els saldos de crédit 

Total 

Barcelona, 16 de febrer de 2017 

Concepció Franco i Poblet 
Interve tora Delegada 

Informe IMHB liq 2016 doc" 

284.298,65 € 
43.646,60€ 

227.165,88€ 

555.111,13 € 

INTERVEN CiÓ 
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Inst.Mpa1. d-His~nda 
CLASSIFlCACIÓ: EOE 

Eccmomic I~xt Economic 
Programa I~xt Prograx~ 

1 DES PESES DE PERSON:'.L 
932 GESTIÓ DEL SISIEl'.A TRIBUTARI 

2 DESPESES EN BENS CORRENIS I SERVEIS 
932 GESTIÓ DEL SISTEl'.A TRIBUTARI 

4 TRrolSFERDlCIES CORRENTS 
932 GESTIÓ DEL SISTEl'.A TRIBUTARI 

6 INv"ERSIONS REALS 
932 GESTIÓ DEL SISIEMA IRIBUTARI 

*IOIAL GEN 

Organic 

0100 

0100 

0100 

0100 

ESIAI DE LIQUIDACIÓ PRESSUPOSI DES PESE S 
EXERCICI PRESSUP.: 2016 

DE: 01.01.2016 A: 31.12.2016 

CREDII INICIA! CREDII DEFINITID 
MODIF. CREnIT 

11.787.389,78 13.523.864,99 
1.736.475,21 

9.257.066,22 8.977.066,22 
280.000,00-

3.574.000,00 3.452.000,00 
122.000,00-

0,00 71.448,43 
71. 448, 43 

24.618.456,00 26.024.379,64 
1. 405.923,64 

DI S POSAT 

13.410.415,70 

8.839.175,27 

3.432.631,28 

71. 344, 91 

25.753.567,16 

LA CAP D'ADMINISTRACIO INTERNA, 

OBLIGAT 

13.410.415,70 

8.554.911,64 

3.432.596,26 

71.344,91 

25.469.268,51 

LAGERENT, 

Data: 16.03.2017 
Full: 1 
Usuari : ll}1H0 349 
ZEFI0014 / 009LDE 

PAG. EFECTUAT OBLIG.PEND.PAG. 
ROMANENT CREDIT 

13.410.215,70 200,00 
113.449,29 

7.840.479,80 714.431,84 
422.154,58 

3.147.759,26 284.837 r OO 
19.403,74 

55.238,38 16.106,53 
103,52 

24.453.693,14 1.015.575,37 
555.111,13 
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Inst.Hpal. d'Hisenda 
CLASSIFlCACIÓ: E 

Económic Text Económic 

101 RET .BASIQUES I ALTRE PERSONAL DIRECIIU 

120 REIRIBUCIONS BASIQUES 

121 REIRIBUCIONS COMPLEMENTARlES 

130 LABORAL FIX 

131 LABORAL TEMPORAL 

150 PRODUCIIVIIAI 

151 GRAIIFICACIONS 

160 QUOIES SOCIALS 

ESTAI DE LIQUIDACIÓ PRESSUPOST DES PESES 
EXERCICI PRESSUP.: 2016 

DE: 01.01.2016 A: 31.12.2016 

CRtoIT INICIAL CRtoIT DEFINITIU 
MODIF. CRtoII ROHANE.NI CREnII 

515.216,00 515.216,00 
0,00 113.496,05-

2.438.585,14 2.438.585,14 
0,00 49.450,56 

3.704.300,00 5.013.273,06 
1.308.973,06 31.940,91 

1.820.950,00 1.920.950,00 
100.000,00 45.841,61 

201.487,65 301.487,65 
100.000,00 32.633,72 

581.429,00 581.429,00 
0,00 73.232,25-

13.380,62 29.551,47 
16.170,85 14.455,78 

2.506.916,07 2.706.916,07 
200.000,00 123.676,71 

AUIORITZAI 
A - r: 

628.712,05 
0,00 

2.389.134,58 
0,00 

4.981. 332, 15 
0,00 

1.875.108,39 
0,00 

268.853,93 
0,00 

654.661,25 
0,00 

15.095,69 
0,00 

2.583.239,36 
0,00 

DISPOSAI 
D - O 

628.712,05 
0,00 

2.389.134,58 
0,00 

4.981.332,15 
0,00 

1.875.108,39 
0,00 

268.853,93 
0,00 

654.661,25 
0,00 

15.095,69 
0,00 

2.583.239,36 
0,00 

---

Data: 16.03.2017 
Full: 1 
Usuari:ANH0349 
ZEFI0014 / 006LDE 

OBLIGAI 
0-1' 

628.712,05 
0,00 

2.389.134,58 
0,00 

4.981.332,15 
0,00 

1.875.108,39 
0,00 

268.853,93 
0,00 

654.661,25 
0,00 

15.095,69 
0,00 

2.583.239,36 
0,00 

PAG. E.FECIWJ 
REINTEGRAMEN'I S 

628.712,05 
0,00 

2.389.134,58 
0,00 

4.981.332,15 
0,00 

1.875.108,39 
0,00 

268.853,93 
0,00 

654.661,25 
0,00 

15.095,69 
0,00 

2.583.239,36 
201.194,29 

l 
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CLASSIFICACIÓ: E 

Económic Text Económic 

162 DESPESA SOCIAL 

202 ARRENDAMEN"IS EDIFICIS I liTRES CONSIRUCC 

205 ARRENIlAMEN"IS MOBILIARI I EQUIPAMENI 

213 HANIENIHEN'I MAQUINARIA, INSTAL. I UIIL. 

216 MANT. EQUIPS I SOFI. PROCES D'INFORMACIO 

220 MAIERIAL D'OFICINA 

221 SUBMINISIRAMENIS 

222 COHIlNICACIONS 

ESTAT DE LIQUIDACIÓ PRESSUPOST DES PESES 
EXERCICI PRESSUP.: 2016 

DE: 01.01.2016 A: 31.12.2016 

CREDII INICIAL CREDIT DEFINITIU AUIORITZAI 
HODIF. CREDII ROHANENI CREDII A - E 

5.125,30 16.456,60 14.278,30 
11. 331,30 2.178,30 0,00 

1.406.357,00 1.406.357,00 1.359.568,31 
0,00 46.788,69 0,00 

36.900,00 36.900,00 18.251,64 
0,00 18.648,36 0,00 

72.000,00 72.000,00 72.000,00 
0,00 22.434,38 18.778,90 

87.613,00 87.613,00 62.083,14 
0,00 28.546,05 3.016,19 

127.150,00 127.150,00 124.409,21 
0,00 23.059,47 20.267,76 

139.100,00 139.100,00 144.161,07 
0,00 18.188,50 0,00 

6.107.971,00 5.947.971,00 5.691.608,56 
160.000,00- 300.920,35 0,00 

DISPOSAI 
D - O 

14.278,30 
0,00 

1.359.568,31 
0,00 

18.251,64 
0,00 

53.221,10 
3.655,48 

59.066,95 
0,00 

104.141,45 
50,92 

144.161,07 
23.249,57 

5.691. 608,56 
44.557,91 

Data: 16.03.2017 
Full: 1 
Usuari:ANH0349 
ZEFI0014 I 006LDE 

OBLIGAI PAG. EFECIUAI 
O - F REINIEGRAMENIS 

14.278,30 14.078,30 
200,00 0,00 

1.359.568,31 1.359.568,31 
0,00 0,00 

18.251,64 18.251,64 
0,00 0,00 

49.565,62 39.123,57 
10.442,05 0,00 

59.066,95 55.196,35 
3.870,60 0,00 

104.090,53 83.460,88 
20.629,65 0,00 

120.911,50 110.287,87 
10.623,63 0,00 

5.647.050,65 5.166.614,96 
480.435,69 49.878,99 

't 
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Inst.Mpal. d"Hisenda 
CLASSIFICACIÓ: E 

Económic T eX!; Económi e 

223 TRANSPORTS 

224 PRIMES D'ASSEGURANCES 

226 DESPESES NO INCLOSES A ALTRES APARTAIS 

227 IREBALLS REALlTZAIS PE.R ALTRES EHPRESES 

230 DIETES 

231 LOCOMOCIO DEL PERSONAL 

410 A ORGANISMES AUI.LOCALS DE L'AJUlITAMENI 

481 AJUIS PE.R ESTUDIS I INVESIIGACIO 

ESTAr DE LIQUIDACIÓ PRESSUPOST DES PESES 
EXERCICI PRESSUP.: 2016 

DE: 01.01.2016 A: 31.12.2016 

eREnn INICIM eREnIT DEFINITIU AUIORITZAI 
HODIF. eREnn ROHANEN"I eREnn A - I: 

36.000,00 36.000,00 36.154,80 
0,00 5.651,57 0,00 

24.600,00 24.600,00 24.553,56 
0,00 46,44 0,00 

146.700,00 146.700,00 130.153,12 
0,00 19.331,24 1.583, 75 

1.057.675,22 937.675,22 1.207.488,37 
120.000,00- 64.070,38- 0,00 

2.000,00 2.000,00 934,68 
0,00 1. 065, 32 0,00 

13.000,00 13.000,00 11.455,41 
0,00 1.544,59 0,00 

3.540.000,00 3.418.000,00 3.418.000,00 
122.000,00- 0,00 0,00 

31.000,00 31.000,00 14.631,28 
0,00 16.403,74 0,00 

-

DI S POSAT 
D - O 

36.154,80 
5.806,37 

24.553,56 
0,00 

128.569,37 
1.200,61 

1 . 207.488,37 
205.742,77 

934,68 
0,00 

11.455,41 
0,00 

3.418.000,00 
0,00 

14.631,28 
35,02 

Data: 16.03.2017 
Full: 1 
Usuari:ANH0349 
ZEFI0014 f 006LDE 

OBLIGA]' PAG. EFEcnm::r 
O - F REINIEGRlOO:NIS 

30. 348,43 27.576,83 
2.771,60 0,00 

24.553,56 13.653,56 
10.900,00 0,00 

127.368,76 95.029,23 
32.339,53 78.138,22 

1. 001. 745,60 859.910,21 
141.835,39 0,00 

934,68 700 , 98 
233,70 0, 00 

11.455,41 11.105,41 
350,00 0,00 

3.418.000,00 3.133.163,00 
284.837,00 0,00 . 
14.596,26 14.596,26 

0,00 0,00 

% 
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Inst.Mpal. d'Hisenda 
CLASSIFICACIÓ: E 

Económc Text Económc 

485 lRANSFERENCIES NOMINATIVES 

635 MOBILIARI 

636 EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ 

641 DESPESA EN APLICACIONS INFORMAIIQUES 

"'TOTAL GEN 

ESTAr DE LIQUIDACIÓ PRESSUPOST DES PESES 
EXERCICI PRESSUP.: 2016 

DE: 01.01.2016 A: 31.12.2016 

CRtnrr INICIAL CRtnIT DEFINITIU 
MODIF. CRtnrr ROHl\NENI CRtnrr 

3.000,00 3.000,00 
0,00 3.000,00 

0,00 18.000,00 
18.000,00 78,47 

0,00 45.946,90 
45.946,90 7.476,48-

0,00 7.501,53 
7.501,53 7.501,53 

24.618.456,00 26.024.379,64 
1. 405.923,64 555.111,13 

AUTORITZAl 
A - I: 

0,00 
0,00 

17.921,53 
0,00 

53.423,38 
0,00 

0,00 
0,00 

25.797.213,76 
43.646,60 

LA CAP D'ADMINISTRACIO INTERNA, 

DISPOSA:I 
D - O 

0,00 
0,00 

17.921,53 
0,00 

53.423,38 
0,00 

0,00 
0,00 

25.753.567,16 
284.298,65 

Data: 16.03.2017 
Ful1: 1 
Usuari:ANH0349 
ZEFI0014 I 006LDE 

OBLIGA:!: 
O - P 

0,00 
0,00 

17.921,53 
16.106,53 

53.423,38 
0,00 

0,00 
0,00 

25.469.268,51 
1. 015. 575,37 

PAG. EFECTUAT 
REINTEGRAMENTS 

0,00 
0,00 

1.815,00 
0,00 

53.423,38 
0,00 

0, 00 
0, 00 

24.453.693,14 
329.211,50 
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Ins~.Mpal. d'Hisenda 
CLASSIFICACIÓ: E 

Económic len Económic 

38900 Altres rein~egraments d'operacions corren 

39800 Rein~egramen~s exercicis ~anca~s 

39980 Reintegrament fotocopiadora 

39981 Cos-ces 

39999 Altres ingressos diversos 

40000 lransferencies corren~s Ajun-camen-c 

52000 Ingressos financers 

70000 lransferencies capi~al Ajuntamen~ 

87000 ROM]J~S DE lRESORERIA PER DES PESES GENE 

"lOTAL GEN 

ESTAI DE LIQUIDACIÓ PRESSUPOSl INGRE.SSOS 
EXERCICI PRESSUP.: 2016 

DE: 01.01.2016 A: 31.12.2016 

Da~a: 16.03.2017 
Full: 1 
Usuari:ANH0349 
ZEFI0015 / 006LIN 

PREVI5IÓ INICIAL 
MODIF. PREVI5IÓ 

PREV. DEFINII:rw. DRElS RECONEGUT5 DREl5 ClINCEL.LAIS RECAPTII:r LIQUIDA! PEND. COBMMENI 
DRElS ANUL.LAIS DRElS LIQUIDAIS RECAP'IA! EXlDEF. PREVI51Ó 

0,00 0,00 3.111,64 0,00 3.111,64 0,00 I 

0,00 0,00 3.111,64 3.111,64 3.111,64 

0,00 0,00 202,59 0,00 202,59 0,00 
0,00 0,00 202,59 202,59 202,59 

600,00 600,00 1.553,49 0,00 1. 553,49 0,00 
0,00 0,00 1.553,49 1.553,49 953,49 

15.000,00 15.000,00 15.346,96 0,00 15.346,96 0,00 
0,00 0,00 15.346,96 15.346,96 346,96 

14.000,00 14.000,00 20.301,01 0,00 20.301,01 0,00 
0,00 0,00 20.301,01 20.301,01 6.301,01 

24.587.856,00 25.122.331,21 24.772.331,15 0,00 20.500.000,00 4.272.331,15 
534.475,21 0,00 24.772.331,15 20.500.000,00 350.000,06-

1. 000, 00 1.000,00 19,06 0,00 19,06 0,00 
0,00 0,00 19,06 19,06 980,94-

0,00 71. 448,43 71.344,91 0,00 0,00 71. 344,91 
71.448,43 0,00 71.344,91 0,00 103,52-

0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
800.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00-

24.618.456,00 26.024.379,64 24.884.210,81 0,00 20.540.534,75 4.343.676,06 
1. 405. 923,64 0,00 24.884.210,81 /) 20.540.534,75 1.140.168,83-

, 
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Ajuntament 
de Barcelona 
Institut Municipal d'Hisenda 

INFORMACIÓ SOBRE L'ENDEUTAMENT 

L'lnstitut Municipal d'Hisenda no ha efectuat operacions d'endeutament. 

LA CAP D'ADMINISTRACIÓ INTERNA, 
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Ajuntament 
de Barcelona 
Institut Municipal d'Hisenda 

INFORMACIÓ DE LES OPERACIONS PER ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS PER 

COMPTE D' AL TRES ENS PÚBLlCS 

L'lnstitut Municipal d'Hisenda no realitza operacions per administració de recursos per 

compte d'altres ens públics. 

LA CAP D'ADMINISTRACIÓ INTERNA, 
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Ajuntament 
de Barcelona 
Institut Municipal d'Hisenda 

INFORMACIÓ DE LES OPERACIONS NO PRESSUPOSTÁRIES 

Deutors 

Concepte 

Saldo a Modlfieaclons 
carrees 

Total 
Abonaments 

Compte realltzats realltzats 
Codl Deserlpció 1 de gener saldo Inicial 

en l'eKerclcl 
deutors 

en l'eKerclcl 

270 -Flances constituides a 
151,45 151,45 - . 

lIarg terminl 

Total compte . 151,45 

544 -Credlts a curt termini al 
3.000,00 4.300,00 (-)3 .700,00 

personal 
1.300,00 -

Total compte 3.000,00 4.300,00 (-)3.700,00 

558- Provlsions de fons per a 

pagaments I bestretes de ealKa - - 55.506,70 55.506,70 (- )55.506, 70 
fixa 

Total compte 55.506,70 55.506,70 (-)55.506,70 

Total 1.451,45 . 58.506,70 59.958,15 (-)59.206,70 

Creditors 

Concepte 

Saldo a Modiflcacions 
Abonaments 

Total 
Carrees 

Compte realltzats realitzats 
Codl Deseripció 1 de gener saldo inicial 

en l'eKerclcl 
eredltors 

en I'exerclcl 

41 - Creditors no Altre s credi tors no 
(-)81.480,84 

1 pressuPOStaris 
419 

[p re ssupost 
4.803,70 . 81.878,05 86.681,75 

Total compte 81.878,05 86.681,75 (. )81.480,84 

475 
Hisenda Pública, creditora 

267.742,04 2.031.254,71 2.298.996,75 (-)2.072.517,02 
47· Adminlstracions per diferents concetes 

-
Públlques 

476 
Organismes de Previsió 

236.405,42 3.836.594,88 4.073.000,30 (-)3 .842.809,19 
Social, creditors -

Total compte 5.867.849,59 6.371.997,05 (-)5.915.326,21 

56· Flances i diposits 
560 

Fia nces rebudes a curt 
17.272,50 

rebuts 
- 17.272,50 -

termini 

Total compte 17.272,50 -
Total 526.223,66 5.949.727,64 6.475.951,30 (-)5.996.807,05 

Partides pendents d'aplicació. Ingressos 

Concepte Cobraments Total 
pendents Modificaclons 

Cobraments 
cobraments 

Cobraments 
Compte 

d'apllcació saldo Inicial 
realitzats 

pendents 
apllcats en 

Codi Deserlpcló en I'exerclcl I'exerclci 
a 1 de gener d'aplleaeió 

5549000501 Ingressos facturats (-)32.787,08 . 45.950,71 13.163,63 (-)13.163,63 
554 

5549900001 Pendent d'a pl ica ció Ajunta ment 32.787,78 . 26.662.627,79 26.695 .415,57 (-)26.695.415,57 

Total compte 26.708.578,50 26.708.579,20 (-)26.708.579,20 

Total 0,70 26.708.578,50 26.708.579,20 (·)26.708.579,20 

LA CAP D'ADMINISTRACIÓ INTERNA, 

Saldo a 31 de 

desembre 

151,45 

151,45 

600,00 

600,00 

-

. 
751,45 

Saldo a 31 de 

desembre 

5.200,91 

5.200,91 

226.479,73 

230.191,11 

456.670,84 

17.272,50 

17.272,50 

479.144,25 

Cobraments 
pendents 

d'aplicació 
a 31 de 

desembre 

-
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Inst.Mpal. d'Hisenda 
CLASSIFlCACIÓ: E 

Económic Text Económic 

1 DES PESES DE PERSONAL 

2 DESPESES EN BENS CORRENTS 1 SERVE.IS 

4 TR1.NSFERENCIES CORRENTS 

6 INVERSIONS REALS 

"'TOT1lI. GEN 

MODIFlCACIONS DE CRtoIT PRESSUPOSIARI 
EXERCICI PRESSUP.: 2016 

DE: 01.01.2016 A: 31.12.2016 

CRtoITS EXIRAORD. 
SUPLEHENIS CRED. 

0,00 
800.000,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
800.000,00 

llMPLIACIONS TR1lNSFE.RENCIES (+) 

SALDO MINIS TR1lNSFE.RENCIES (-) 

0,00 402.000,00 
0,00 0,00 

0,00 0,00 
0,00 280.000,00 

0,00 0,00 
0,00 122.000,00 

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

0,00 402.000,00 
0,00 402.000,00 

INCORP. ROHANENIS 

AJUSTOS PRORROGlI 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

Data: 20.02.2017 
Full: 1 
Usuari:ANH0349 
ZEFI0014 / 006MCR 

GENER. INGRESSOS 
BAIXES PER 1INUL. 

534.475,21 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

71.448,43 
0,00 

605.923,64 
0,00 

r 
L 

TOT1lI. MODIF. 

1. 736.475,21 

I:f! 280.000,oo~ 

122.000,00-

71.448,43 

1.405.923,64 
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3 

4 

5 

7 

8 

Inst.Mpal. d'Hisenda 
CLASSIFICACIÓ: E 

lAXES I ALlRES INGRESSOS 

IRANSFERENCIES CORRE.NIS 

INGRESSOS PAIRIMONIALS 

IRANSFERENCIES DE CAPInL 

ACIIUS FINANCERS 

*rOnL GEN 

HODIFICACIONS DE LES PREVISIONS D'INGRÉS 
EXERCICI PRESSUP.: 2016 

DE: 01.01.2016 A: 31.12.2016 

PREVISIÓ INICIALIAMPLIACIO PREVISIOISUPLEMENT PREVISIÓ 

29.600,00 0,00 0,00 

24.587.856,00 0,00 534.475,21 

1.000,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 71.448,43 

0,00 0,00 800.000,00 

24.618.456,00 0,00 1.405.923,64 

BAIXA PREVISIÓ 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Data: 20.02.2017 
Full: 1 
Usuari:ANH0349 
ZEFI0015 / 006HCR 

HODIF. PREVISIÓ I PREV. DEFINITIVA 

0,00 29.600,00 

534.475,21 25.122.331,21 

0,00 1.000,00 

71.448,43 71.448,43 

800.000,00 800.000,00 

1.405.923,64 26.024.379,64 
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AJuntament 
de Barcelona 
InIIdIut .. unici .... d'N_oda 

ESTAT DEL ROMANENT DE CREDIT 2016 

CAPITOl NO INCORPORABLES 

Capitol1 113.449,29 

Capítol2 137.890,95 

Capltol4 19.368,72 

Capitol6 103,52 

TOTAL 270.812,48 

SUSCEPTIBLES 
D'INCORPORACIÓ 
COMPROMESOS 

0,00 

284.263,63 

35,02 

0,00 

284.298,65 

LAGERENT, 
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1 

2 

4 

6 

Inst.Mpal. d'Hisenda 
CLASsIFlCACIÓ: E 

DES PESES DE PERSONAL 

DES PESES EN BENS CORRENTs 1 SE:RVEIs 

TRANSFERENCIES CORRENTS 

INVERSIONS REALS 

*TOTAL GEN 

PREsSUP.IANCAIs OBLIGACIONs RECONEGUDEs 
EXERCICI PREsSUP.: 2000 - 2015 

DE: 01.01.2016 A: 31.12.2016 

OBL.REC. AL 1.11 MODIFIC. 1 ANUL. TOTAL OBL. REC. 

1.950,00 0,00 1.950,00 

988.439,08 0,00 988.439,08 

295.000,00 0,00 295.000,00 

36.635,58 0,00 36.635,58 

1.322.024,66 0,00 1.322.024,66 
- --

Data: 16.02.2017 
Full: 1 
Usuari:ANH0349 
ZEFI0014 I 0060BT 

PREsCRIPCIONsl PAGAM. REALITZAIs l OBL. PENDEN! PAG. 

0,00 1.950,00 0,00 

0,00 988.439,08 0,00 

0,00 295.000,00 0,00 

0,00 36.635,58 0,00 

0,00 1.322.024,66 0,00 

~EL PRESIDENT, 

p 
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Inst.Mpal. d'Hisenda 
CLASSIFICACIÓ: E 

Económic Iext Económic 

4 IRl\NSFERENCIES CORRENIS 

7 TIUlNSFERENCIES DE Chl'IIAL 

*IOIAL GEN 

ESIAI D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOSI D'INGRÉS - EX.TARe 
EXERCICI PRESSUP.: 2000 - 2015 

DE: 01.01.2016 A: 31.12.2016 

PREV. INICIAl 
MODIF. PREVISIÓ 

PREV.DEFINIIIV1l COMPROM.CONCER'IAIS DREIS RECONEGUIS 

COMPROM.RElU.IIZAIS DREIS ANUL./CANC. 

5.990.177,19 
0,00 

83.970,16 
0,00 

6.074.147,35 
0,00 

5.990.177,19 

83.970,16 

6.074.147,35 

0,00 5.990.177,19 
0,00 0,00 

0,00 83.970,16 
0,00 0,00 

0,00 6.074.147,35 
0,00 0,00 

Data: 16.02.2017 
Full: 1 
Usuari:ANH0349 
ZEFI0015 / 001ING 

DREIS LIQUIDAIS RECAPIAI 
RECAP'I1ü LIQUIDAI 

5.990.177,19 5.990.177,19 
5.990.177,19 

83.970,16 83.970,16 
83.970,16 

6.074.147,35 6.074.147,35 
6.074.147,35 

~L PRESIDENT, 

rfJ 
~. 
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IDENTIFICACIÓ DE LA DESPESA: 

A) Dades generals identificatives 

Data inici: 

Coeficient financament total: 

B) Gestió de la despesa 

C) Gestió deis ingressos afectats 

D) Desviacions de financament per agents 

Agent 

Ajuntament de Barcelona 

DESPESES AMB FINANCAMENT AFECTAT 

Adquisició material inventariable 

2016 Duració: 

100% Aplicacions pressupostaries: 

Any 
Despesa Obligacions Des pesa 
prevista reconegudes pendent 

2016 71.344,91 71.344,91 

2017 

Total 71.344,91 71.344,91 -

Any 
Ingressos Drets Ingressos 
previstos reconeguts pendents 

2016 71.344,91 71.344,91 

2017 

Total 71.344,91 71.344,91 _ -
- -

Any 
Ingressos Drets Coefincient 
previstos reconeguts financ¡ament 

2016 71.344,91 71.344,91 

2017 -
Total 71.344,91 71.344,91 100,00% 

31/12/2016 

Desv. fin. 
de I'exercici 

-
-
-

Resultat 
presupostari 

Desv. fin. 
acumulades 

-
Romanent 
tresoreria 
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IDENTIFICACIÓ DE LA DESPESA: 

A) Dades generals identificatives 

Data inici: 

Coeficient finan~ament total: 

B) Gestió de la despesa 

C) Gestió deis ingressos afectats 

D) Desviacions de finan~ament per agents 

Agent 

Ajuntament de Barcelona 

DES PESES AMB FINANCAMENT AFECTAT 

Regularització despeses de personal 

2016 Duració: 

100% Aplicacions pressupostaries: 

Any 
Despesa Obligacions Despesa 
prevista reconegudes pendent 

2016 27.502,15 27.502,15 

2017 

Total 27.502,15 27.502,15 -

Any 
Ingressos Drets Ingressos 
previstos reconeguts pendents 

2016 27.502,15 27.502,15 

2017 

Total 27.502,15 27.502,15 -

Any 
Ingressos Drets Coefincient 
previstos reconeguts financ;ament 

2016 27.502,15 27.502,15 

2017 -
Total 27.502,15 27.502,15 100,00% 

LA 

31/12/2016 

Desv. fin. 
de I'exercici 

-
-
-

Resultat 
presupostari 

Desv. fin. 
acumulades 

-
Romanent 
tresoreria 
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