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MUSEU 
D'ART CONTEMPORAN I 
DE BARCELONA 

Montserrat Oriol i Bellot, Secretaria del Consorci Museu d'Art Contemporani de Barcelona, 

CERTIFICA 

Que el Consell General del Consorci del Museu d'Art Contemporani de Barcelona reunit en sessió 
celebrada el dia 27 d'abril de 2016, ha adoptat el següent acord: 

APROVAR inicialment el Compte General de I'exercici 2015 del Consorci del Museu d' Art 
Contemporani de Barcelona. 

DISPOSAR la seva publicació en els diaris oficials corresponents. 

DONAR-LO per aprovat definitivament transcorregut el període d'exposició pública sempre que no 
s'hagin presentat reclamacions, aclariments o observacions. 

I perque així consti, i als efectes oportuns, expedeixo aquest certificat a Barcelona, sis de maig de 
dos mil setze. 

P1a9a deis Angels, 1 08001 Barcelona 
Tel.+3493 412 0810 Fax+34934124602 
www.macba.cal 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. COMPTES ANUALS EXERCICI 2015 
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 Memòria 



CONSORCI MUSEU D'ART CONTEMPORANI DE BARCELONA 
COMPTES ANUAlS EXERCICI 2015 



---- - -- -- --"..--.- --.- ---- -- . .-- - ---- ----. --- -----

BALAN!; 

Acnu Notes en 
2015 memoria 

A) ACTIU NO CORRENT 41.228.508,37 
1. Immobilitzat intangible 8 12.307.599,08 

2.. Propietat industrial i intel·lectual 39.306,31 
3. Aplicacions informatiques 55.459,64 
4. Inversions sobre actius utilitzats en re gim d1arrendament o cedits 2.249.272.,67 
5. Altre Immobilitzat intangible 9.963.560,46 

11. Immobilitzat material 5 28.920.909, 29 
1. Terrenys 1.417.552.,92 
2. Construccions 21.882.184,73 
4. Bens del patrimoni historic 4.244.989,13 
5. Altre immobilitzat material 1.376.182.,51 

B) ACTIU CORRENT 2.171.703,80 
1. Actius en estat de venda 0,00 
11. Existencies 13 51.390,34 

2. . Mercaderies i productes acabats 51.390,34 

111. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini 1.393.425,65 
1. Deutors per operacions de gestió 10 947.615,18 
2.. Altres comptes a cobrar 5.968,22 
3. Administracions públiques 439.842.,25 

v. Inversions financeres a curt termini 3.550,00 
4. Altres inversions financeres 3.550,00 

VI. Ajustos per periodificació 270.442,08 
VII . Efectiu i altres actius líquids equivalents 10 452.895,73 

2. Tresoreria 452..985,73 

TOTAL ACTIU (A+B) 43.400.212,17 

Les notes 1 a 30 de la memoria formen part integrant del balan, a 31.12.15 
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----------- --..-----_-.._- -_ .----- ------_.----

PATRlMONl NET I PASSIU Notes en 
2015 memoria 

Al PATRIMONI NET ECPN 40.191.461,94 
J. Patrimoni 890.709,54 
11. Patrimoni generat 199.216,66 

1. Resultats d'exercicis anteriors 218.961,59 
2. Resultat de I'exercici -19.744,93 

IV. Subvencions rebudes pendents d' imputació a resultats 15.1 39.101.535,74 
C) PASSIU CORRENT 3.208.750,23 

1. Provisions a curt termini 16 255.347,21 
11. Deutes a curt termini 57.003,40 

4. Altres deutes 57.003,40 
IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini 2.789.950,17 

1. Creditors per operacions de gestió 11 2.487.998,39 
2. Altres compte s a pagar 72.501,48 
3. Administracions públiques 229.450,30 

V. Ajustos per periodificació a curt termini 106.449,45 
TOTALPATRIMONI NETI PASSIU (A+B+C) 43.400.212,17 

Les notes 1 a 30 de la memória formen part integrant del balan~ a 31.12.2015 
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----- -- -- -- -- -- --- --....--.... ...-.- -- ---

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMIC PATRIMONIAL 

a) Del exercici 
8.1) Subvencions rebudes perfinanr;:ar des peses de I'exercici 
8.2) Transferencies 

b) Imputació de subvencions per el immobilitzat no financer 
Vendes i prestacions de servei 

a) Vendes 
b) Prestació de serveis 

Variacj6 d'existencies de productes acabats i en curs de fabricació i deteriorament de valor. 
. Altres ingressos de gesti6 ordinaria 

espeses de pers 
a) SOUS, salaris i assimilals 
b) Carregues socials 

9. Transferencies i subvencions atorgades 
11. Altres des peses de gesti6 ordinaria 

a) Subministrament i serveis eXleriors 
b) Tributs 
c)Allres 

Ingressos 

no o 

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

Despeses financeres 
b) Altres 

. Diferencies de canvi 
Deteriorament de valor, baixes i alienacions d 'actius i passius financers 

Les notes 1 a 30 formen part integrant del compte del resultat economic patrimonial de l'exercici 2015 

:s:z 

Notes en 
memoria 

15.1 

15.1 
15.1 

15.1 

15.2 
15.2 

2015 

59.542,84 
1457.627,04 
-5 .662,51 

507 .000,G3 

-----
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----~ ---- ~- -- --- -- - --...-- -- --- ---- -- ---- ---

Estat de canvis en el patrimoni net 

1. ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET 

Notes en 
1. Patrimoni 11. Patrimoni IV. Subvencions TOTAL memoria generat rebudes 

PATRIMONI NET AL ANAL DE L'EXERCICI2014 29 890.709,54 218.961,59 39.852.453,53 40.962.124,66 
AJUSTOS PER CANVIS DE CRlTERlS COMPTABLES I 
CORRECCIONS D'ERRORS 0,00 0,00 0,00 0,00 
PATRlMONI NET INICIAL AJUSTAT DEL EXERCICI2015 (A+B) 890.709,54 218.961,59 39.852.453,53 40.962.124,66 
VARlACIONS DEL PATRlMONI NET EXERCICI2015 

1. Ingressos i des peses reconeguts en ('exercici 0,00 -19.744,93 -750.917,79 -770.662,72 
2. Operacions patrimonials amb ('entitat o entitats propietaries 0,00 0,00 0,00 0,00 
3. Altres variacions del patrimoni net 0,00 0,00 0,00 0,00 

PATRIMONI NET AL ANAL DE L'EXERCICI2015 (C+D) 890.709,54 199.216,66 39.101.535,74 40.191.461,94 

Les notes 1 a 30 de la memória formen part integrant de I'estat total de canvis en el patrimoni net 2015 
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2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEG UTS 

Notes en 
2015 memoria 

l . Resultat economic patrimonial -19.744,93 

11 . Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net 
4. Subvencions rebudes 15.1 1.060.261,95 

Total (1+2+3+4) 1.060.261,95 

111. Transferencies al compte del resultat económic pat rimonial o al 
valor inicial de pa partida coberta 

4. Subvencions rebudes 15.1 -1.811.179,74 

Total (1+2+3+4) -1.811.179,74 

IV. TOTAL ingressos i despeses reconeguts (1+11+111) -770.662,72 

Les notes 1 a 30 formen part int egrant de I'estat d' ingressos i despeses reconeguts de I'exercici 2015 

3. ESTAT D'OPERACIONS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPI ETARIES 

OPERACIONS PATRIMONIALS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETARIES 

L'entitat no té operacions pat rimonia ls amb les entitats propietaries. 

AlTRES OPERACIONS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETARIES 

b) AlTRES OPERACIONS AMB l 'ENTlTAT O ENTITATS PROPIETARIES 

Notes en 
2015 memoria 

1.lngressos i des peses reconeguts directament al compte de 
resultats económic patrimonial (1+2+3) 8. 186.321,73 

1. Transferencies i subvencions 
1.1 Ingressos 30 8. 176.427,52 

2. Prestació de servels i venda de bens 
2.1 Ingressos 30 10.684,86 
2.2 Despases 30 790,65 

TOTAL (1+11) 8.186.321,73 

Les notes 1 a 30 de la memoria formen part integrant de I'est at d'operacions amb I'entitat o entitats 
propietaries de I'exercici 2015 

6 



-~--- ---- ----------- --.-- ----- -- -- -- --. 

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU 

Notes en 
2015 

membrla 
1. FLUXOS O'EFECTlU DE LES ACTlVITATS DE GESTlO 515.607 ,04 

Al Cobraments: 
2. Transferenc ies i subvencio ns rebudes 9212 .672 ,67 
3. Vendes i prestacio ns de serveis t635.980,O 
6.AItTes cobraments 695.406,63 

Bl Pagaments: 
7. Despeses de personal -3.556.080,55 
8. Transferencies i subvencions concedides -6.0 'D,t2 
ll Altres despeses de gestió -6.688.147,02 
n .Altres pagaments -778.214,58 

Fluxos nets d'efectlu per activitats de gest16 (+A-B) 515.607,04 

11. FLUXOS O'EFECTIU DE LES ACTIVITATS O'INVERSIO -896.350 ,05 

el Cobraments: 
t Venta d'inversions reals 9.089,64 

DJ Pagaments : 
5. Compra d'inversions reals -905.439.69 

Fluxos nets d'efectlu per actlvltats d ' Inversl6 (+C-O) -896.350,05 

111. FlUXOS D'EFECTIU DE lES ACTIVITATS DE FINANCAMENT 0 ,00 

Fluxos nets d'~f~ctlu peractivitats de finan~ament (+E-F+G-H) 0,00 

IV. FlUXOS D'EFECTlU PENDENTS DE RECLASSIFICACIO 66 .53 3,26 

1) Cobraments pendents d'aplicacló 72.501,48 
J) Pagaments pendents d'apllcacló -5.968,22 

Fluxos nets d'efectlu pendents de recla s sificació (+I-J) 66.533,26 

V. EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI 0,00 

VI, INCREM ENT/olSM INUCIO NETA DE l'EFECTIU I ACTIUS l QUID S EQUIVALENTS A l'EFECTlU (1+l1+1II+IV+V) -314.209,75 

Efectlu 1 actlus liqulds equlvalents a I'efectlu allnlcl de I'exerclcl 767.1J5.48 

Efectiu 1 actlus liqulds equivalents a I'efectiu al final de I'exercicl 452.895.73 

Les notes 1 a 30 de la memória formen part de I'estat de fluxos d'efectiu de I'exercici 2015 

? 
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ESTAT DE LlQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 

l. LlQUIDACIÓ DEl PRESSUPOST DE DESPESES 

CREDI T S PREl$S U POST.l.R I S 

OB1..IGAC I ONS 
DESP ESES 081..IO"CION$ PENOEN T S DE 

CAP I TOL D ESCA.IPC tó COMPROMESES RECONEGUDES PAOAMENTS PAOAMENT 10.31 ROMANENT8 DE 

UODIl' l CAC I ONa DEFIN I TIUS ,., NETES '" DE D ESEMBA. E CRt::O I T (8=3.5) 
IN I C I A L 8 (1) , " ( ".1+2) 

,., 
(1O<&-C) 

1 Despeses de Persona l 3.730.900,81 -70.263,29 3.660.637,52 3.668.558,76 3.668.558,76 3.556.080,55 112.478,21 -7.921,24 

2 Des peses en Béns Corrents i Serveis 7.071.411,19 546.367,21 7.617.778,40 6.844.826,85 6.844.826,85 5.527.959,71 1.316.867,14 772.951,55 

3 Despes€s Financeres 24.000,00 -3 .339,23 20.660,77 23.366,78 23.366,78 23.347 ,12 19,66 -2.706,01 

4 Transferencies Corrents 6.010,00 0 ,12 6 .010 ,12 6.010,12 6.010 ,1 2 6.010,1 2 0 ,00 0 ,00 

6 Invers ions Rea ls 161.606,88 1.500.737,49 1.662.344,37 850.098,17 850.098,17 772.109,47 77.988,70 812.246,20 

TOTAL 10.993.928,88 1.973.502,30 12.967.431 ,1 8 11.392.860,68 11.392.860,68 9.885.506,97 1.507.353,71 1.574.570,50 

~ 

11. LlQUIDACIÓ DEl PRESSUPOST D'INGRESSOS 

PREV1S l 0NS PRESSUPOSTARIES DRETS 

CRETS CRETa 
RECAUDACl6 

PENDENTS DE eXCESI 

CA",I TOL O ESCR IP CIÓ RECONIi.O UTS 
RECONEOUTS 

NETA COBR .... MENT CIiFEC TE 

MO D IFLCACIONS DEI'INI T IVIiS ,<1 NETS ,O) A 31 DE PREVISIÓ 
INICI .... 1.. 5 11' Ih4- 5-5) . DESEMBRE ( 10>=7_3) , " ( '''1+2) 

1'=7-8) 

3 Taxes i Altres Ingressos 2.394.085,00 -97.082,77 2.297 .002,23 1.548.183, 12 1.548.183,12 1.418.853,41 129.329,71 -748.819,11 

4 Transferéncies Corrents 8.088.237,00 91.345,82 8.179.582,82 8.336.710,83 8.336.710,83 8.336.710,83 0 ,00 157.128,0 1 

5 lngressos Patrirmnia ls 350.000,00 140.614,83 490.614,83 498.301,46 498.301,46 472.620,53 25.680,93 7.686,63 

7 Transferencies de Capital 161.606,88 0,00 161 .606,88 161.606,88 161.606,88 161.606,88 0,00 0,00 

8 Actius Rnancers 0 ,00 1.838.624,42 1.838.624,42 0 ,00 0,00 0,00 0 ,00 - 1.838.624,42 

TOTAL 10.993.928,88 1.973.502,30 12.967.431,18 10.544.802,29 10.544.802,29 10.389.791,65 155.010,64 -2.422.628,89 

:;; 
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111. RESULTAT PRESSUPOSTARI 

DRETS 
OBLIGACIONS 

RESULTAT CONCEPTES RECONEGUDES AJUSTAMENTS 
RECONEGUTS NETS NETES PRESSUPSOTARI 

a) Operacions corrents 10.383.195,41 10.542.762,51 -159.567,10 

b) Operacions de capital 161.606,88 850.098,17 -688.491,29 

1. Total operacions no financeres (a+b) 10.544.802,29 11.392.860,68 -848.058,39 

e) Actius financers 0,00 0,00 0,00 

d) Passius financers 0,00 0,00 0,00 

2. Total operacions financeres (c+d) 0,00 0,00 0,00 

1. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (1=1 +2) 10.544.802,29 11.392.860,68 -848.058,39 

Ajustarrents: 

3. Crédits ga5tats financ;ats amb romanent de tresoreria per des peses generals 0,00 

4. Desviacions negatives de finanyarr-ent 1.030.546,03 

5. Desviacions positives de financ;arrent 166.285,58 

11. TOTAL AJUSTAMENTS (3+4-5) 864.260,45 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (1+11) 16.202,06 

9 
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1. ORGANITZACIÓ I ACTIVITAT 

1.1. Norma de creació de I'entitat 

El Consorci del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (en endavant MACBAl, fou constitu·it per acord del 
Govern de la Generalitat de Catalunya en les seves sessions deis dies 24 i 28 de ma,,; de 1988. 

El MACBA té caracter local i és un ens de dret públic de caracter associatiu i voluntari, constitu"it per 
administracions públiques i entitats privades sense anim de lucre. 

El MACBA té personalitatjurídica propia i independent de la deis seus membres i plena capacitat d'obrar per 
complir les seves finalitats. El MACBA esta adscrit a l'Ajuntament de Barcelona. 

Constitueixen el MACBA l'Administració de l'Estat, per mitja del ministeri competent en materia de cultura, 
i les entitats fundadores següents: 

al L'Ajuntament de Barcelona. 
bl L'Administració de la Generalitat de Catalunya, per mitja del departament competent en materia de 
cultura. 
el La Fundació Museu d'Art Contemporani. 

El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona, en sessió del30 de gener de 2015, va adoptar 
I'acord de ratificar I'acord del Consell General aprovat en la sessió del 23 de juliol de 2013 per aprovar la 
proposta definitiva de modificació deis estatuts del MACBA. La publicació oficial deis nous estatuts del 
MACBA és va realitzar el24 de juliol de 2015 en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Els canvis més 
significatius introdu"its en aquests nous estatuts respecte als anteriors és la consideració del caracter local del 
Consorci i la seva adscripció a l' Ajuntament de Barcelona. 

1.2. Activitat principal de I'entitat, el seu regim jurídic, economic-financer i de contractació. En el 
suposit de serveis públics gestionats de forma indirecta, s'indicara la forma de gestió. 

El MACBA es regeix pels seu s estatuts, per la reglamentació interna dictada per desenvolupar-Ios i per la Llei 
de Museus. En els aspectes no previstos en els estatuts s'aplicara la normativa que conforma el regim especial 
de Barcelona i la resta de normativa en materia de regim local. 

La contractació es regira per la legislació de contractes del sector públic. 

El MACBA té per objecte: 

al La gestió del Museu com a institució dedicada a I'adquisició, la conservació, I'estudi, I'exposició i la 
interpretació educativa d'obres d'art contemporani, amb una aten ció especial per I'obra deis artistes 
catalans o relacionats amb Catalunya. 

bl La crea ció de fons bibliografics i documentals que facilitin el coneixement la difusió de I'art 
contemporani. 

el L'estímul i promoció de totes les activitats del Museu com a espai per gaudir de I'art contemporani 
en les seves diverses manifestacions iJ al mateix temps, com a espai per a la formació i J'educació de 
la sensibilitat i I'esperit crític de les persones. 

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

11 



Els presents comptes anuals han estat elaborats d'acord amb l'Ordre HAP/1781/2013 de 20 de setembre, 
d'aprovació de la Instrucció del model normal de comptabilitat local. 
Addicionalment s'ha considerat la següent legislació vigent: 

Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de regim local. 
RD Llei 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de disposicions vigents en materia de 
regim loca 1, 
Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal de Regim 
Local de Catalunya, 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de mar~, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals (Llei 39/1988, de 28 de desembre), 
RD 500/1990, que desenvolupa la Llei 39/1988, 
Documents sobre principis comptables emesos per la Comissió de Principis i Normes Comptables 
Públiques, creada per Resolució de la Secretaria d'Estat d'Hisenda de 28 de desembre de 1990, 
Llei 15/2010, 5 de juliol, per la que s'estableix mesures de Iluita contra la morositat en operacions 
comercials, 
Llei Orgimica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera, 
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de I'administració local. 
Llei Organica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic. 
R,D, Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector públic. 

1.3, Descripció de les principals fonts d'ingressos 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 r. 
capitols, amb indicació de la seva importancia relativa sobre el total. ~\ 

Capítol Drets reconeguts Importancia relativa 

3 1.548,183,12 14,68% 

4 8.336,710,83 79,06% 

5 498.301,46 4,73% 

7 161.606,88 1,53% 

Total 10.544.802,29 100,00% 

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

Impost de Societats 

En aplicació de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'lmpost sobre Societats, el MACBA es traba exempt 
parcialment de I'impost aplicant el regim fiscal especial d'entitats parcialment exemptes establert als arts, 
109 111 de la Llei 27/2014, 
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1m. Sr. Jaume Asens Lladra 
Ima. Sra. Gala Pin Ferrando 
Sra. Berta Sureda Berna 
Sra. Isabel Balliu Badia 
Sra. Margarita Tossas Marqués 
Sr. Caries Sala Marzal 
Sr. Marcelo Exposito Prieto 
Sr. Ignasi Aballí Sanmartí 
Vocal pendent de nomenar 

Fundació Museu d'Art Contemporani de Barcelona 

Excm. Sr. Javier Godó Muntañola 
Sra. Elena Calderón de Oya 
Sra. Marta Uriach Torelló 
Sr. Pedro de Esteban Ferrer 
Vocal pendent de nomenar 

Ministeri de Cultura 

Sr. Miguel Angel Recio Crespo 

La composició de la Comissió Delegada a 31 de desembre éso 

President 

1m. Sr. Jaume Asens Lladra 

Vocals 

Generalitat de Catalunya 

Hble Sr. Ferran Mascarell i Canalda 
Sra. Pilar Pifarré i Matas 
Sr. Joan Pluma i Vilanova 

Ajuntament de Barcelona 

Sra. Berta Sureda Berna 
Sra. Isabel Balliu Badia 
Sra. Margarita Tossas Marqués 
Sr. Caries Sala Marzal 
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Fundació Museu d'Art Contemporani de Barcelona 

Sra. Ainhoa Grandes Massa 
Sr. Pedro de Esteban Ferrer 
Vocal pendent de nomenar 

Ministeri de Cultura 

Sra. Begoña Torres González 

La resta d'brgans de govern i de gestió són el Director i el Gerent del MACBA. 

Director 

Sr. Ferran Barenblit Scheinin 

Gerent 

Sr. Joan Abell" Barril 

1.6. Nombre mitja d'empleats durant I'exercici i a 31 de desembre, distingint per categories i genere. 

Dones Homes 

Núm. mltja a 31.12.2015 Núm. mltja a 31.12.2015 

Personal laboral: 

Al ts ca rre es 0,00 O 2,00 2 

Categorla A 33,23 33 5,22 5 

Categorla B 9,74 12 2,00 2 

Categoria e 20,46 22 7,00 7 

TOTAL 63,43 67 16,22 16 

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

Exerclcl 2015 

Dones Homes 

Drgans de gavern: 

Cansell General 7 10 

Presidencia Cansell General 1 O 

Vicepresidencies Cansell General 1 2 
Comissió Delegada 6 4 
Presidencia Comissló Delegada O 1 

Di recci ó O 1 

Gerencia O 1 

TOTAL 15 19 
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1.7. Identificació, si escau, de I'entitat o entitats propietaries i percentatge de participació d'aquestes 
en el patrimoni de I'entitat comptable. 

El MACBA esta const itui'! per les entitats: 

a) L'Ajuntament de Barcelona, 
b) L'Administració de la Genera litat de Catalunya, per mitja del departament competent en materia de 

cultura, 
e) La Fundació Museu d'Art Contemporani, i 

d) L' Administració de l' Estat, per mitja del ministeri competent en materia de cultura. 

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

ALTRES FORMES DE 

2.1. 

2.2. 

El MACBA no presta cap servei públic sota cap de les formes de gestió indirecta previstes a la 
norm ativa. 

El MACBA ha signat convenis de col·laboració per a la rea lització de les seves activitats en I'exercici. 
Els convenis d'ingrés, o des pesa, amb vigencia durant I'exercici 2015 i d' import significatiu són els 
següents: 

Entitat Objeete Ingres Despesa 

Com.eni de eol ' laboració amb Producció de l'Exposició del 

l' lnstitut Ramon Llull Pa\.elló de Catalunya a la 180.482,47 
Biennal de Venécia 2015 

Con\.eni de col' laboració amb 
Pre-producció de l'Exposició 

l'lns titut Ramon Llull 
del Pa\.elló de Catalunya a la 32.557,76 
Biennal de Venécia 2016 

Con\€ni de col'laboració amb 
Elaboració catáleg Col' lecció la Fundació Museu d'Art 40.000,00 

Contemporani 2015 

Con\.eni de col'laboració amb Realització del projecte 
23.355,00 el CCCB "Habitació 1418" 

Con\.eni de col' laborac ió amb 
Activi tat de Promoció de l'Art la Fundació Museu d'Art 42.000,00 

Contemporani Contemporani: Access ibilitat 

Con\.eni de col' laboració amb Activitat de Promoció de l'Art 
la Fundació Museu d'Art Contemporani: Programa 30.000,00 
Contemporani Apropar l'Art a les Escoles 
Com.eni de col ' laboració amb Activitat de Promoció de l'Art 
la Fundació Museu d'A rt Contemporani: MACBA en 28.000,00 
Contemporani familia 

Con\€:ni de col'Jaboració amb 
Activitat de Promoció de l'Art 

la Fundació Museu d'Art 
Contemporani: formació 

40.000,00 permanent de professorat del Contemporani curs 2015/16 
Com.eni de col ' laboració amb Transferencia corrent per I'any 

2.807.935,00 la Generalitat de Catalunya 2015 
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2.3. El MACBA no participa en cap activitat significativa, la gestió del qual s'efectu'¡ de forma conjunta 
amb altres organitzacions. 

2.4. El MACBA no ha utilitzat cap altra forma de col·laboració públic-privada en la presta ció deis 
seus serveis durant I'exercici. 

3 . BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES 

3.1. Imatge fidel 

Els comptes anuals s'han obtingut deis registres comptables tancats a 31 de desembre de 2015, 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, i del resultat economic-patrimonial, 
deis canvls en el patrimoni net, deis fluxos d'efectiu, i del resultat de I'execució del pressupost del 
MACBAcorresponents a I'exercici anual acabat a la mateixa data. 

La seva formulació i rendició I'efectua la Comissió Delegada i són aprovats pel Consell General. 

La Liquidació del Pressupost ha estat aprovada el 24 de febrer de 2016. 

El regim de comptabilitat és el previst en la Llei reguladora de les Hisendes Locals per a les entitats 
locals i els seus organismes autonoms. Els comptes anuals de I'exercici 2015 han estat elaborats d'acord 
amb I'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, d'aprovació de la Instrucció del model normal de 
comptabilitat local (endavant, la IMNCL). 

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

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

Com a conseqüencia del que s'esmenta a la nota 10, al31 de desembre de 2015 el MACBA presenta un fons 
de maniobra negatiu i un romanent de tresoreria negatius per import de 1.037.046,43 i 965.038,74 euros 
respectivament. No obstant aixo, els presents comptes anuals han estat informats sota el principi d'empresa 
en funcionament donat que es preveuen aportacions extraordinaries deis ens consorciats per equilibrar el 
pressupost durant els exercicis 2016 i 2017 per tal de cobrir el romanent negatiu generic existent a data 31 
de desembre de 2015. 

3.2. Comparació de la informa ció. 

D'acord amb la disposició transitoria segona sobre la informació a incloure en els comptes anuals de I'exercici 
2015, de I'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, d'aprovació de la Instrucció del model normal de 
comptabilitat local, no es reflecteixen el balan~, en el compte del resultat economic-patrimonial ni 
en la resta d'estats que incorporin informació comparativa, les xifres relatives a I'exercici o exercicis anteriors. 
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A aquest respecte, la nota 29 d'aquesta memoria descriu els aspectes derivats de la transició a la nova 
normativa comptable. 

4. NORMES DE RECONEIXEMENT I VALORACIÓ 

4.1. Immobilitzat material. 

Criteris d'activació 

Són actius tangibles, mobles i immobles que: 

a) Posseeix l'Entitat 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 l'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 han estat resultat de treballs propis. 
Els terrenys i els edificis són actius independents i es comptabilitzen en tots els casos de forma diferenciada. V\ 
Els béns rebuts en adscripció o cessió per un termini igualo superior a la vida economica del bé es registren 
pel seu valor raonable a la data de formalització de I'adscripció o cessió. 

Capitalització de despeses financeres 

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

Valoradó posterior 

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

Els actius subjectes a amortització se sotmeten a revisió sempre que algun succés o canvi en les 
circumstancies pot implicar que el valor comptable no sigui recuperable. Les correccions valoratives per 
deteriorament es practiquen quan I'import recuperable de I'actiu (valor raonable) és inferior al seu valor net 
d'amortitzacions, i que succeeix, generalment, per: deteriorament físic sobrevingut, obsolescencia 
accelerada o disminució del rendiment esperat inicialment. Els actius que han sofert una perdua per 
deteriorament se sotmeten a revisions regulars per si s'haguessin produ"it reversions de la perdua. 

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

Els costos de grans reparacions, inspeccions o restauracions importants s'activen i s'amortitzen durant la vida 
útil d'aquestes. 

El MACBA no sol portar a terme treballs amb personal propi que siguin susceptibles d'activació. 
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En cas que la propietat o ús d'un terreny exigeixi el desmantellament i rehabilitació de I 'empla~a ment, 

aquests costos s'activen i s'amortitzen en el període que es prevegi obten ir rendiments economics o 
potencial de se rvei del terreny. 

Amortització 

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

Anys de vida Coefleient 
d'amortitzaeló útil ('lo} 

Conslruecions 50 2 

Infraestructures 25-50 25-50 

Maquinaria i utillalge 25-10 4-10 

Inslal'lacions lécniques i allres instal 'lacions 10 10 

Mobiliari 10 10 

Equips per al procés d'informaci6 4-5 25-20 

Elements de transport 5 20 

Altre immobililzat malerial 10 10 

4.2. Immobilitzat en curs I Avan~aments rebuts de l' Ajuntament de Barcelona. 

El MACBA no té immobilitzat en cu rs, ni avan~aments rebuts de l'Aju ntament de Barcelona 

4.3. Inversions immobilii.ries. 

Es tracta d'immobles (terrenys o edificis) que es tenen per a obtenir rendes, plusvalues o amb- dues, a 
través del seu arrendament o alienació, sense que sigui cap d'aquestes una finalitat del MACBA. len tot 
ca s, tots aquells que no es puguin considerar immobilitzat. A aquestes inversions se'ls apliquen els criteris 
de valora ció de I'immobilitzat material. 

El MACBA no té inve rsions immobiliaries. 

4.4. Immobilitzat intangible. 

Criteris d'activació 

Es tracta de béns intangibles i drets susceptibles de valoració economica de caracter no monetari i sense 
aparen~a física que complint les característiques de permanencia en el temps i utilització en la producció de 
béns i serveis, o constituint una font de recursos del MACBA, s6n identificables. És a dir: 

a) S6n separables i susceptibles de ser alienats, cedlts, arrendats, intercanviats o lIiurats per a la 
seva explota ció. 
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b) Sorge ixen 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. AixD és el "preu d'adquisició", 
inclosos els impostos indirectes no recuperables associats a la compra, els costos d'adquisició directament 
relacionats amb la compra i els de posada en funcionament, si escau, o el "cost de producció" en aquells que 
han estat resultat de treballs propis. 

Els béns rebuts en adscripció o cess ió gratu'ita per un període inferior a la seva vida economica es registren 
com a intangible pel valor raonable del seu dret d'ús. Les inversions realitzades sobre aquests béns també 
figuraran a I'immobilitzat intangible, sempre que aquestes inversions no siguin separables d'aquests actius i 
augmentin la seva capacitat, productivitat o potencial de servei. 

Valoració posterior 

Amb caracter general, es valoren al seu cost, més els desemborsaments posteriors, menys I'amortització 
acumulada i les correccions va loratives per deteriorament. Les correccions valoratives per deteriorament es 
practiquen qua n I' import recuperable de I'actiu és inferior al seu valor net d'amortitzacions, i que succeeix, 
generalment, per obsolescencia accelera- da, o disminució del rendiment esperat inicialment. Els costos 
d'ampliació, modernització o millora s'incorporen a I'actiu com a major valor del bé quan suposen un 
augment de la seva capacitat, productivitat o allargament de la seva vida útil. 

Amortització 

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

Anys de vida Coeficient 
d'amortilzació útil ('lo) 

Propielat industrial i intel'lectual 4 25 

Aplicacions informátiques 4 25 

Concessions i inversions en concessions 28 3,6 

Altre immobilitzat intangible 4 25 

4.5. Arrendaments. 

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. 

Aquests béns es registren pel menor valor entre el valor raonable de I'actiu i el valor actual deis pagaments 
acordats, i es classifiquen d'acord amb la seva naturalesa (immobilitzat material, intangible, etc.). 

En el cas deis terrenys, amb edifici o sense, la part que Ii corres pon de I'arrendament es registra com a 
despesa (arrendament operatiu) si no s'espera que la seva propietat passi al MACBA un cop finalitzat el 
període d'arrendament. 
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El MACBA no té cap arrendament financer. 

4.6. Permutes. 

El MACBA no sol realitzar operacions de permuta en el curs normal de les seves activitats. En tot cas, quan 
aquestes es produeixen, la seva valoració i registre comptable s'ajusta a I'establert a I'apartat 4.d) de la norma 
de reconeixement i valoració de l'lmmobilitzat material de la IMNCL. 

4.7. 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 obliga ció (passiu financer) o un component del patrimoni net 
(instrument de patrimoni) per I'altra. 

La seva classificació, valoració i comptabilització es realitza, basicament, segons la finalitat per la qual es 
mantenen o s'han emes. 

al 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 I'entitat. 

Els actius financers es classifiquen, a efectes de la seva valoració, en: 

Credits i partides a cobrar 

Inclouen: 

• Els credits per operacions derivades de I'activitat habitual. 

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

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

Com a norma general, els credits i 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 ca s, les fiances i dipbsits constiturts es valoren sempre per I'import lIiurat. 

Reconeixement 

El reconeixement comptable deis actius financers es realitza a la data establerta en el contracte o acord a 
partir de la quall'entitat adquireix el dret. 
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Com a norma general, els costos de les transaccions s'imputen al resultat de I'exercici, excepte quan la seva 
magnitud aconsella incorporar-los en el valor de I'actiu financer. 

Deteriorament 

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

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

Cada final d'exercici es procedeix a fer una dotació per al deteriorament de valor de credits per operacions 
comercials per cobrir el risc de deutors de dubtós cobrament. De les gestions realitlades durant I'any es 
realitla una dotació corresponent als nous saldos de dubtós cobrament que s'ha posat de manifest de import 
pendents de cobrament de I'exercici anterior. D'altra banda, es cancel·la la provisió de diversos drets, els I;i 
quals s'han cobrat definitivament. 

Baixa d'actius financers 

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

b) Passius financers 

Els passius financers es classifiquen, a efectes de la seva valoració, en: 

Passius financers a cost amortitzat 

Inclouen els: 

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

• Altres de bits i partides a pagar. 

Com a norma general, els de bits i les partides a pagar amb venciment a curt termini sense interes contractual 
es valoren, tant en el moment del reconeixement inicial com posteriorment, pel seu valor nominal. La mateixa 
valoració es realitla amb els de venciment a lIarg termini i els préstecs rebuts a lIarg termini amb interessos 
subvencionats quan I'efecte global de no actualitlar 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 amortitlat, reconeixent els interessos meritats en funció del seu 
ti pus d'interes efectiu com a ingressos de I'exercici. 

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

Reconeixement 

El reconeixement comptable deis passius financers es realitla a la data establerta en el contracte o acord a 
partir de la quall'entitat contrau I'obligació. En les operacions de tresoreria formalitlades amb polissa de 
credit, les obligacions es contrauen amb la recepció de les successives disponibilitats de fons. 
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Bai.a de passius finaneers 

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

e) Contractes de garanties finaneeres 

El MACBA no té subscrits contractes de garanties financeres. 

4.8. Cobertures eomptables. 

El MACBA no té cobertures comptables. 

4.9. Exist/mcies. 

Les existencies de publicacions són valorades pel menor deis valors entre el preu d'adquisició o el cost de 
producció, i el preu mig de venda. En el tancament de I'exercici, s'ha ajustat el compte d'existencies a partir \¡1 
del recompte físic deis diferents magatzems i de les empreses distribu'idores del Museu. La provisió per 
obsolescencia de les publicacions es calcula en base a la data de producció i a un 33,33% anual. 

4.10. Aetius constrults o adquirits per a altres entitats. 

El MACBA no té actius constru'its o adquirits per a altres entitats. 

4.11. Transaccions en moneda estrangera 

Les transaccions en moneda distinta de I'euro es registren en el moment del seu reconeixement en euros, 
aplicant a l'import corresponent el tipus de canvi al comptat existent en la data de I'operació. 

Ates que el MACBA no realitza de forma habitual i significativa operacions en moneda estrangera, i quan 
aquestes es produeixen no són en termes quantitatius rellevants, sobre la base del principi d'importancia 
relativa, no es practiquen correccions posteriors a les valoracions inicials. 

4.12. Ingressos i des peses. 

Els ingressos i les des peses es registren pel principi de meritació, i en els casos que sigui pertinent, pel de 
correlació entre ambdós. 

al Ingressos 

Transferencies i subvencions rebudes (Veure nota 4.14.) 

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'Entitat, 
dedu'ides les devolucions, les rebaixes, els descomptes i l'lmpost sobre el Valor Afegit, si escau. 
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El MACBA reconeix els ingressos quan I'import d'aquests es pot valorar amb fiabilitat; és probable que els 
beneficis econom ies futurs vagin a fluir a l'Entitat i es compleixen les cond icions específiques per a cadascuna 
de les activitats tal com es detalla a continuació. 

Els ingressos per vendes són registrats quan: el MACBA ha t ransferit 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 efeetiu sobre ells; i les des peses associades amb la 
transaceió poden se r mesurades amb fiabilitat. 

Els ingressos per a la presta ció de serveis es reconeixen quan el resultat de la transacció pot ser estimat amb 
fiabilitat, considerant el grau d'ava n~ o realització de la prestació a la data deis comptes anuals, o de forma 
lineal quan el servei es presta durant un període determina!. 

Quan no pot ser estimat de forma fiable, els ingressos són reconeguts en la quantia de les des peses 
reconegudes que es consideren recuperables. 

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

b) Despeses 

Transferencies i subvencions atorgades (Veure nota 4.14.) 

Les despeses de personal es reconeixen en el compte del resultat en el moment que merita I'obligació, amb 
independencia del moment en que es pradueixi el corrent monetari que se'n deriva. 

4.13. Provisions i contingencies. 

Es reconeix una pravisió qua n el MACBA té una obligació present (legal, contractual o implícita) resultat d'un 
succés passat que, prabablement, implicara el lIiurament d'uns recursos que es poden estimar de forma 
fiable. 

Les provis ions es traben valorades pel valo r actual deis desemborsaments que s'espera que seran necessar is 
per liquidar I'obligació, aetualitzats a una taxa de descompte equivalent al ti pus de deute públic per un 
venciment analeg. Els ajustaments en la provisió amb motiu de la seva actualització es reconeixen com una 
despesa financera a mesura que es van reportan!. Quan el seu venciment és inferior o igual a un any i !'efecte 
financer no és significatiu, no es descompten. 

Al tancament de I'exercici, les provisions són objecte de revisió i ajustades, si escau, per a reflectir la millar 
estimació existent en aquest mamen!. Quan no són ja pertinents o probables, es procedeix a la seva revers ió 
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 del MACBA en successos similars, que permetin establir la base de les estimacions de cadascun 
deis desenlla~os possibles, així com del seu efecte f inancer. 

4.14. TransferEmcies i subvencions. 

Transferencies i subvencions rebudes 

Les subvencions que tinguin caracter reintegrable es registren com a passius fins que compleixin les 
condicions per a considerar-se no reintegrables, mentre que les subvencions no reintegrables es registren 

24 



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 des peses derivades de la subvenció. 

A aquests efectes, una subvenció es considera no reintegrable qua n existe ix un acord individualitzat de 
concessió de la subvenció i s'han complert totes les condicions establertes per a la seva concessió i no 
existeixen dubtes raonables de que es cobrará. 

Les transferencies corrents pressupostáries estan fixades tenint en compte els supósits d'equilibri 
pressupostari previstos al Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

Les subvencions de carácter 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 Vamortització deis corresponents actius o, en el seu cas, quan es 
produeixi la venda, correcció valorativa per deteriorament o baixa en el balan" 

D'altra banda, les subvencions no reintegrables relacionades amb despeses específiques es reconeixen en el 
compte de resultats economic-patrimonial en el mateix exercici en que es meriten les corresponents 
des peses. 

Transferi,"cies i subvencions atorgades 

Les transferencies i subvencions concedides es comptabilitzen com a despeses en el moment que es tingui 
constáncia 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 des pesa, 

En el cas de lliurament d'actius, el reconeixement es produeix en el moment de !'acord o de la formalització 
dellliurament al beneficiari. 

En el cas de deutes assumits d'altres ens, aquests es reconeixen en el moment que entri en vigor I'acord 
d'assumpció, registrant com a contrapartida el passiu assumit. 

4.15. Activitats conjuntes. 

El MACBA no ha realitzat cap activitat conjunta en I'exercici. 

4.16. Actius en estat de venda. 

El MACBA no té actius en estat de venda. 
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S. IMMOBILlTZAT MATERIAL 

5.1 Moviment de I'exercici 

Partida 
Saldo a (+) Entrades (-) sortides 

(-) Dotació per Saldo a 
31.12.2014 amortittacions 31.12.2015 

1. Terrenys 1.417.552,92 0,00 0,00 0,00 1.417.552,92 

• Cost 1.417.552,92 0,00 0,00 O,OC 1.417.552,92 

• Amortització acumulada 0,00 O,OC 0,00 0,00 0,00 

2. Construccions 22.178.481,13 442.736,71 -11.545,92 -727.487,19 21.882.184,73 

• Cost 34.827.541,59 442.736,71 -11.545,92 0,00 35.258.732,38 

• Amortització acumulada -12.649.060,46 O,OC 0,00 -727.487,19 -13.376.547,65 

5. Altre immobilitzat mateñal 5.667.895,52 422.409,69 -244,08 -468.889,49 5.621.171,64 

• Cost 11.301.567,19 422.409,69 -244,08 0,00 11.723.732,80 

• Amortització acumulada -5.633.671,67 0,00 O,OC -468.889,49 -6.102.561,16 

TOTAL 29.263.929,57 865.146,40 -11.790,00 -1.196.376,68 28.920.909,29 

? 
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5.2. Descripció de I'immobilitzat material. 

Els principals elements que formen I'immobilitzat són: 

Terrenys 

Els terrenys necessaris per a la construcdó del Museu van ser cedits gratu'itament pel Consord del Centre de 
Cultura Contemporimia de Barcelona (Casa de la Caritat). i es va formalitzar la corresponent escriptura 
pública amb data 2 de novembre de 1995, en la que es va fixar un valor a efectes de cessió de 1,42 milions 
d'Euros. El registre comptable d'aquesta operació va ser realitzada pel MACBA amb data 23 de maig de 1996, 
una vegada que I'escriptura va ser inscrita en el Registre de la Propietat, amb abonament a I'epígraf de "Fons 
Sodal". 

Construccions 

Aquest epígraf reflecteix el valor de cost de construcdó de I'edifici i annexos del Museu. L'edifid del Museu lA 
d' Art Contemporani de Barcelona és obra de I'arquitecte nord-americá Richard Meier. Es va projectar el 1990 
i es va construir entre el 1991 i el 1995. El Museu va ser ináugurat amb data 28 de novembre de 1995. 

L'edifici inclou espais d'exposicions, oficines, magatzems i altres. 

L'any 2004 es va realitzar la primera reforma fundonal del Museu i es va construir un Auditori per satisfer la 
demanda creixent de tenir un lIoc per a les activitats propies. L'Auditori és I'únic espai públic del MACBA 
situat en el soterrani de I'edifici. 

L'any 2014 es van inidar les obres per reformar I'accés principal de I'edifid Meier i transformar el seu hall en 
la nova botiga del Museu. Aquestes obres han finalitzat al 2015. 

Obres d'art 

Les obres d'art propietat del MACBA estan registrades amb carácter general seguint el criteri de preu 
d'adquisidó. La major part de la Col-lecció són obres propietat de les administradons consorciades i de la 
Fundadó Museu d'Art Contemporani de Barcelona que han estat cedides a títol de diposit. Pel que fa a les 
donadons rebudes pel Museu, s'ha registrat pel valor més alt, entre els de donadó segons contracte, de 
taxadó o de valoradó assegurada. 

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

A 31 de desembre de 2015 hi ha elements de I'immobilitzat material amortitzats en la seva totalitat per 
valor de 4.004.922,53 Euros. 

6. PATRIMONI PÚBLlC DEL SOL 

EL MACBA no té patrimoni públic del sol. 

7. INVERSIONS IMMOBILlARIES 

EL MACBA no té d'inversions immobiliáries. 
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8. IMMOBILlTZAT INTANGIBLE 

8.1 Moviment de I'exercici 

Partida 
Saldo a 

(+) Entrades 
(-) Dotaci ó pe r Saldo a 

31.12.2014 amortitzacions 31.12.2015 
2. Propietat industrial i intel'lectual 26.169,99 26.216,14 -13.079,82 39.306,31 

• CasI 46.019,05 0,00 0,00 46.019,05 
.. Amortització acumulada -19.849,06 26.216,14 -13.079,82 -6.712, 7~ 

3. Aplicacions informatiques 127.250,20 0 ,00 -71.790 ,56 55.459,64 

• CasI 1.315.035,08 0,00 0,00 1.315.035,08 
.. Amortització acumulada -1.187.784,88 0,00 -71.790,56 -1.259.575,44 

4. Inversions sobre actius 
2.205.051 ,33 169.724,63 -125.503,29 2.249.272,67 arrendats o cedits 

• CasI 3.060.403,20 169.724,63 0,00 3.230.127,83 
• Amortització acumulada -855.351,87 0,00 -125.503,29 -980.855,16 

5. Altre immobilitzat intangible 10.517.479,13 0,00 -553.918,67 9.963.560,46 

• CasI 14.404.000,00 0,00 0,00 14.404.000,00 
.. Amortització acumulada -3.886.520,87 0,00 -553.918, 67 -4.440.439,54 

TOTAL 12.875.950,65 195.940,77 -764.292,~ 12.307.599,08 
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8.2. Descripció de I'immobilitzat intangible. 

El principal element és : 

Cessions d'ús 

EI18 de novembre de 2005 el Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona va aprovar el plec de clausules 
reguladores de la concessió al MACBA, i amb caracter gratu',t, de I'ús privat iu d'una part del conjunt 
d'edificacions conegudes com "Cape lla i Convent deis Angels" per albergar exposicions d'una part i per una 
altra part el Centre de Documentació i Biblioteca d'Art Contemporani fins el 17 de mar~ de 2033. El 28 de 
juny de 2013 el Consell Municipa l va aprovar I'ampliació de la concessió per la totalitat de l conjunt 
d'edificacions per un import de 1.904.000,OO€. 

A fi de que quedi constancia d'aquesta cess ió d'ús, el MACBA, incorpora aquest conjunt d'edificis al seu {;l 
patrimoni pel va lor estimat de 13.904.000€, 11.500.000€ de la concessió inicial, més I'ampliació de 
1.904.000€, d'acord amb I'informe de valora ció de l'Ajuntament de Barce lona, i fa ÚS com a contrapartida 
d'un compte diferenciat a I'epígraf d' lngressos a distribuir en diversos exercicis, "Subvencions de capital". 

El mateix 28 de juny de 2013 el Consell Municipal va aprovar el plec de clausules reguladores de la concessió 
al MACBA, i amb caracter gratu'it, de I'ús privatiu de la f inca de propietat municipal situada al carrer 
Montalegre número 4, per a la insta l·lació d'un nou equipament destinat a I'ampliació del Museu, 
incrementant I'espai expositiu de la co l-lecció permanent fins el 17 de mar<; de 2033. Per deixar constancia 
d'aquesta cessió d'ús, el MACBA, incorpora aquesta finca al seu patrimoni pel valor estimat d'1.000.000€, 
d'acord amb I' informe de va loració de l'Ajuntament de Barcelona, i fa ÚS com a contrapartida d'un compte 
diferenciat a I'epígraf d'lngressos a distribuir en diversos exercicis, "Subvencions de capital". 

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

A 31 de desembre de 2015 hi ha elements de I'immobi litzat intangible amortitzats en la seva tota li tat per 
valor de 1.058.319,98 Euros, 

9. ARRENDAMENTS FINANCERS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR 

EL MACBA no disposa d'actius en regim d'arrendament financer. 

10. ACTIUS FINANCERS 

Els actius financers del MACBA són: 

Actius financers a curt termini 
sses 

Altres inversions 
Total 

Categories 
2015 2015 

Crédits i partides a cobrar 3.550,00 3.550,00 
Total 3.550,00 3 .550,00 

El saldo deis credits per operacions derivades de I'activit at habitual a lIarg i curt termini (cred its comercials) 
no es troben inclosos en la taula. Aquests es registren pel seu va lor nominal i quan, d'acord amb la norma de 
registre i va loració deis actius financers, la seva aplicació no és possible, pel metode del cost amortitzat. 
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Entre els credits per operacions derivades de I'activitat habitual destaquen els sa ldos següents d'import més 
significatiu: 

e lient 
Institut de Cu ltura de Barcelona (nota 30) 

Württembergischer Kunstverei n 5tuttga rt 

París Musées 
Books On The Move Acta r SL 

Fondazi one Tori no Musei - GAM - Ga lleria Civica d'Arte Moderna e Contempora nea 

Iri sh Museum af Moderm Art 

Hamburger Kunstha ll e 

Universidade Católica Portuguesa 

Moonlight Iluminación W. SL 

Ufe Cata luña 

Altres 
TOTAL 

Import 
754.049,40 

34.779,86 

28.982,65 

16.858,84 

10.500,00 

10.500,00 

9.500,00 

7.833,00 

7.576,20 

5.674,90 

61.360,33 

947.615,18 

a) El MACBA no ha reclassificat durant I'exercici cap actiu financer que hagi exigit un canvi de 
valoració, ja sigu i de cost o cost amortitzat a valor raonable, o a la inversa. 

b) El MACBA no ha Iliurat actius financers en garantia. 

e) Respecte als Deutors i altres comptes a cobrar, el moviment de les correccions per deteriorament 
durant I'exercici -per aplicació deis criteris i coeficients descrits a la nota 4- ha estat el següent: 

Disminució de 
valor per 

Reversió del 
Saldo a deteriorament Saldo a 

1/01/2015 
deteriorament 

creditici en 31/12/201S 
creditici de 
I'e)(ercici 

I 'exercici 

!Oeutors i altres comptes a cobrar 44.658,47 1 7.238,17 1 - 22.252,62 1 29.644,02 1 

D'acord amb la va riació descrita a la taula anterior, els Deutors de dubtós cobrament assoleixen els 29.644,02 
euros al tancament de I'exercici. Respecte a I'exercici anterior, aquesta xifra suposa una variació de 15.014,45 
Euros (minoració). 

Informació relacionada amb el compte del resultat economic-patrimonial. 

a) El MACBA ha obtinguts un resu ltats nets positius de 15.014,45 Euros en I'exercici corresponents a la 
correcció per deteriorament del comptes a cobrar. 

b) No s'han registrat en el compte del resultat economic-patrimonia l ingressos financers calculats per 
I'aplicació de l metode del tipus d'interes efectiu. 

Informaci6 sobre els riscos de tipus de canvi i de tipus d'interes. 

Riscos de tipus de canvi. 

El MACBA no té inversions en moneda diferent de I'euro i, per tant, no té riscos d'aquest ti pus. 

Riscos de ti pus d'intere5. 

El MACBA no té actius financers valorats a cost amortitzat que comportin cap risc pel tipus d'interes. 
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Caixes i comptes bancaris contractats pel MACBA 

El MACBA disposa de les següents caixes i comptes bancaris: 

Número de compte Producto/contracta Saldo a data 
31.12.2015 

Caixabank,SA Compte corrent 94,58 

Caixabank,SA Compte corrent 7.100,71 

Caixabank,SA Compte corrent 0,00 

Caixabank,SA Compte corrent 16.261,22 

Caixabank,SA Compte corrent 52.773,61 
Caixabank, SA Compte corrent 14.350,83 

Banco de Santander Compte corrent 256.989,95 

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Compte corrent 26.061,03 

Catalunya Banc, SA Compte corrent 18.459,76 

Cash-Pooling, Generalitat de Catalunya 37.367,21 

Efectiu i altres 23.436,83 
TOTAL 452.895,73 

El resultat de I'exercici 2012 va ser negatiu per valor de 1.532.520,09€, aquest fet es va produir com a 
conseqüimcia de I'impagament de l' Administració de l'Estat, per mitj" del Ministeri de Cultura de la subvenció 
nominativa que s'havia aprovat en els Pressupostos Generals de l'Estat per al 2012 per valor de 1.640.000€. 
Aquesta aportació es corresponia a la que d'acord amb els Estatuts ha de fer I'administració de l'Estat com a 
membre del Consorci i representava el 15% del pressupost inicial total per I'exercici 2012. 

Aquest fet va comportar unes elevades tensions en la gestió de la tresoreria del Museu que es van reflectir 
en el fons de maniobra negatiu a 31 de desembre de 2012 de 1.524.740,52€; a I'exercici 2013, amb un fons 
de maniobra negatiu a 31 de desembre de 1.008.290,67€ i a I'exercici 2014, amb un fons de maniobra negatiu 
a 31 de desembre de 973.622,56€. Aquestes tensions s'han mantingut durant I'exercici 2015, el fons de 
maniobra negatiu a 31 de desembre ha estat de 1.037.046,43€. 

Política d'inversions 

La política d'inversions del MACBA busca optimitzar els fons de tresoreria a fi d'obtenir una rendibilitat 
de mercat deis excedents puntuals, tot complint amb els principis de seguretat i liquiditat. 

11. PASSIUS FINANCERS 

El MACBA els següents passius financers: 

o: Deute 1'1 de gener Creacions Deute a 31 de desembre 
ro , ". '" Disminucions Valor Interessos n 

ñ. Valor excupó Interessos Efectiu 
Despeses {4} (lO) excupó{11)= ExpHc1ts 

o· 
o. (1) e}(plfcits (2) (3) (1}+(3}+(7}+(8)- (12}=(2}+(5}+(9) 
ro 
e (lO) (6) 
~ ro 

560-Flances 66.883,11 0,00 34.118,45 0,00 43.998,16 57.003,40 QJ OD 

TOTAL 66.883,11 0,00 34.118,45 o,ao 43.998,16 57.003,40 0,00 
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Entre els comptes a pagar per operacions habituals destaquen els següents: 

Servicios Securitas SA 
Iss Soluciones de Limpieza DirectSA 

Securitas Seguridad España SA 

Prove'idor 

Consorci de Serveis Universitaris de Catal unya 

Gas Natural Comercializadora SA 

Serveis Educatius Ciut'Art SL 

Optima Facility Services SL 

AbastSolutions SA 
Ca rpi nteri a Di ora ma SL 

ITGlobal5L 

EGM5A 

Técnicas de Transportes Internacionales SA 
Expomon Produccions i Muntatges SL 

Artpercent, Integra I Art Serví ces SL 

La Termita Films Sl 
Tempo Metal 5L 

Norprint SA 

Pinta-Croma SL 
Fotogasull SL 

Mucho Diseño SL 

Altres 

TOTAL 

Morositat 

Import 

124.406,74 

112.885,55 

107.707,90 

102.578,36 

83.493,33 

66.608,38 

53.491,76 

43.914,53 

32.767,09 

31.309,72 

25.376,08 

21.902,92 

21.242,39 

17.582,16 

16.797,75 

16.313,60 

16.039,76 

14.745,50 

14.448,61 

14.278,00 

1.550.108,26 

2.487.998,39 

Informació sobre el període mitj" de pagament a prove'idors, segons la Disposició addicional tercera. 
"Deure d'informació" de la Llei 15/2010, de 5 de julio!. 

2015 

Dies 
Període mig de pagament a prove'idors 28,12 

Rati de les operacions pagades 32,65 

Rati de les operacions pendents de pagament 3,76 

Import (euros) 
Total pagaments realitzats 7.847.883,72 

Total pagaments pendents 1.461.666,64 

h 
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12. COBERTURES COMPTABlES 

EL MACBA no ha realitzat cap cobertura comptable. 

13. ACTIUS CONSTRUITS O ADQUIRITS PER A Al TRES ENTITATS 1 Al TRES EXISTENCIES 

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

Saldo a Entrades Sortides Saldo a 
31.12.2014 31.12.2015 

2. Mercaderíes i productes terminats 57.052.85 7.451.95 -13.114,46 51.390,34 

(+) Cas! 416.363,71 0,00 -13.114,46 403.249,25 

(-) Correccions valoratives -359.310,86 7.451,95 0,00 -351.858,91 

11. Existéncies 57.052.85 7.451,95 -13.114,46 51.390.34 

Les existencies de publicacions són valorades pel menor deis valors entre el preu d'adquisició o el cost de 
producció, i el preu mig de venda. En el tancament de I'exercici, s'ha ajustat el compte d'existencies a partir 
del recompte físic deis diferents magatzems i de les empreses distribu'idores del Museu. La provisió per 
obsolescencia de les publicacions es calcula en base a la data de producció i a un 33,33% anual. 

14. MONEDA ESTRANGERA 

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

15. TRANSFERENCIES, SUBVENCIONS 1 ALTRES INGRESSOS I DESPESES 

15.1. Ingressos. 

15.1.1. Transferencies i subvencions rebudes 

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

Concepte 
Transferencia corrent de I'ICUB (nota 30) 
Transferencia corrent de la Generalitat de Catalunya (nota 30) 
Transferencia corrent del MECO (nota 30) 
Subvencions projectes expositius de l'lnstitut Ramon Llull 
Subvencions UE projecte expositiu La Internacional 
Altres subvencions i aportacions d1empreses privades 

Total transfer,mcies i subvencions rebudes 

Exercici 2015 
4.230.562,45 
2.807.935,00 

992.490,00 
185.040,59 
35.431,39 

177.100,07 
8.428.559,50 

Les transferencies i subvencions descrites compleixen els requisits de reconeixement i valoració descrits a 
la nota 4.14. 
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15.1.2. Vendes i prestadons de serveis 

Els ingressos obtinguts per vendes i prestacions de serveis es detallen a continuació: 

Vendes de publieacions 
Entrades exposicions 
PEI 

Coneepte 

Coproduccions, itinerancies i coedicions 
Patrocinis 

Total vendes i prestacions de serveis 

15.1.3. Altres ingressos 

Els altres ingressos són: 

Coneepte 

Ingressos per cessió espais 

Ingressos per cessió d'espais: Ilibreria-botiga 

Ingressos per cessió d'obres de la Col·lecció 

Ingressos per cessió d'imatges de la Col·lecció, del fons Miserachs 

Ingressos per serveis diversos 

Total vendes i prestacions de serveis 

15.1.4. Transferimcies de capital 

Subvencions, donacions i lIegats rebuts 
Saldo a 31 de desembre de 2014 
Ajustament de subvencions de capital imputades per defecte en 
exercicis anteriors 
Ajustament de I'import de les transferencies corrents imputades 
com a subvencions de capital en exercicis anteriors 
Saldo a 1 de gener de 2015 

Addicions de I'exercici 
Traspas al resultat de I'exercici 

Saldo a 31 de dese mbre de 2015 

Exe rci ci 2015 
59.542,84 

1.248.323,42 
36.850,00 

119.127,17 
53.326,45 

1.517.169,88 

Exe rci ci 2015 

375.101,88 

44.105,34 

32.589,17 

24.191,00 

31.013,24 

507.000,63 

Exe rci ei 2015 
40.836.508,60 

-154.968,07 

-829.087,01 
39.852.453,52 

1.060.261,96 
-1.811.179,74 
39.101.535,74 

Aquest epígraf esta principalment integrat per les transferencies de capital rebudes pels ens consorciats per a 
la construcció de I'edifici i annexos del Museu. 
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Durant I'any 2013, es va registrar dins de I'epígraf "Construccions" I'ampliació de la concessió del conjunt 
d'edificacions conegudes com "Capella i Convent deis Angels" per un import de 1.904.000,00 Euros; i la 
concessió de la finca de propietat municipal situada al carrer Montalegre número 4, per un import de 
1.000.000,00 Euros. A 31 de desembre de 2012 estava registrada la concessió de la "Capella i Convent deis 
Angels" per import de 11.500.000,00 Euros. 

Aquestes concessions registrades a I'actiu del Museu, tenen com a contrapartida un compte diferenciat a 
I'epígraf de "Patrimoni Net. Subvencions, donacions i lIegats rebuts. Subvencions oficials de capital" pel mateix 
import de les concessions concedides fins al 31 de desembre de 2013, de 14.404.000,00 Euros. 

Dins de "Donacions i lIegats de capital" esta n registrad es les donacions al fons d'obres d'art del Museu. 

15.2. Despeses. 

15.2.1. Transferencies i subvencions concedides 

EL MACBA forma part del Patronat de la Fundació Tot Raval des de la seva constitució, tal com va acordar la 
Comissió Delegada en la seva reunió de data 5 d'abril de 2002, i que va quedar reflectit en el Conveni entre 
ambdues institucions signat el dia 4 de desembre de 2002. 

Des de la data, el MACBA ha concedit una aportació a la Fundació Tot Raval, Fundació Privada amb número 
de NIF G-62860796, per import de 6.010,12 €, que esta destinada a col· laborar en el finan~ament del 
manteniment de les despeses d'estructura i d'organització internes a fi i efecte d'atendre i donar suport a la 
promoció i millora de la qualitat de vida del barri del Raval de Barcelona, segons el que preveu I'article 2.1 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

15.2.2. Despeses de personal 

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

Sous i salaris 
Indemnitzacions 

Sous salaris i assimilats 
Seguretat Social 
Altres despeses socials: formació 
Altres despeses socials: vestuari, EPIS 
Altres des peses socials: altres 

Carregues socials 
DESPESES DE PERSONAL 

15.2.3. Altres despeses de gestió ordinaria 

Les altres des peses de gestió es composen de: 

Exercici 2015 
2.798.824,55 

145.913,17 
2.944.737,72 

790.333,64 
12.302,77 
5.990,19 
1.970,00 

810.596,60 
3.755.334,32 
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Arrendaments 
Reparacions i conservació 
Serveis profesional s 
Transports 
Assegurances 
Serveis bancaris 
Publicitat 
Subministraments 
Seguretat 
Neteja 
Atenció al públic 
Altres serveis 
Tributs: IBI i ajustos IVA 
Altres despeses de gestió 

ALTRES DESPESES DE GESTIÓ 

16. PROVISIONS I CONTINGENCIES 

Exercici 2015 

453.179,69 
751.730,49 

1.501.194,86 
180.308,44 
122.965,88 
15.241,54 

116.641,18 
405.672,47 
886.550,80 
428.268,78 
307.637,38 

1. 255. 502,03 
153.870,97 

455,92 
6.S79.220,43 

El de!all del movimen! de les provisions reconegudes en el passiu del balanQ, tan! a curt com a lIarg !ermini, 
duran! I'exercici ha esta! el següen!: 

Saldo a 1.01.201S (+) Dotacions (-) Disminucions Saldo a 31.12.2015 

Eprgraf 
Llarg Llarg 

Traspas 
Llarg Curt Curt Curt Pagaments 

Curt 
termlni termini termini termini Realitzats termini termini termini 

Provisió Paga Extra 
172.089,55 0,00 0,00 0,00 76.271,25 95.818,30 0,00 95.818,30 

2012 

Provisió 
i ndemnitzaci ons 

0,00 16.745,06 0,00 
contractes perobra 

19.528,91 0,00 16.745,06 0,00 19.528,91 

o selVei i altres 
Provisió redamació 

0,00 0,00 0,00 
de tercers 

140.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 

TOTAL 172.089,55 16.745,06 0,00 159.528,91 76.271,25 112.563,36 0,00 255.347,21 

L'epígraf de provlslons a lIarg termini inclora I'import inicial de la quantia de la paga extraordinaria de 
desembre del exercici 2012 que s'hagués tingut d'abonar al personal de I'entitat abans de finalitzar I'exercici 
2012, pero que va estar suprimida per I'article 2.1 del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures 
per a garantir I'estabilitat pressupostaria i de foment de la competitivitat. L'article 2.4 d'aquesta disposició 
preveu que "les quantitats derivades de la supressió de la paga extraordinaria i de les pagues addicionals de 
complement específic o pagues addicionals equivalents, d'acord amb el disposat en aquest article, es 
destinaran en exercicis futurs a realitzar aportacions a plans de pensions o contractes d'asseguran<;:a 
col·lectiva que incloguin la cobertura de la contingencia de jubilació, amb subjecció al que estableix la Llei 
Organica 2/2012, d'Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera i en els termes i amb I'abast que es 
determini en les corresponents Ileis de pressupostos". 
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La Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat per I'any 2016 a la disposició addicional 
dotzena apartat ú.1 estableix que cada Administració Pública, en el seu ambit, podra aprovar I'abonament 
de quantitats en concepte de recuperació de la paga extraordinaria i de les pagues addicionals de 
complement específic o pagues addicionals equivalents. Amb Decret d'Alcaldia de 17 de desembre de 2015, 
s'autoritza a les entitats a abonar dins I'exercici 2016 la quantia restant de la paga extraordinaria de desembre 
de I'exercici 2012. 

També inclou la provisió per les indemnitzacions al personal amb contractes d'obra o servei per I'import 
meritat a 31 de desembre de 2015 corresponent a la indemnització de vuit dies de sou per cada any treballat 
regulada a I'article 49 de l'Estatut deis Treballadors per aquells treballadors amb contractes per obra o servei, 
per un import de 19.528,91 euros. 

A 31 de desembre s'ha provisionat un import de 140.000 euros per a cobrir eventuals riscos derivats de 
reclamacions de tercers, per a les que els administradors del MACBA aixl com els seus assessors legals 
consideren que el risc és probable. 

17. INFORMACIÓSOBRE EL MEDI AMBIENT 

El MACBA no ha reconegut cap obligacions durant I'exercici en cap programes de la política de despesa 17 
de Medi ambiento 

18. ACTIUS EN ESTAT DE VENDA 

El MACBA no té actius en estat de venda. 

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

EL MACBA no presenta per activitats el compte del resultat economic-patrimonial. 

20. OPERACIONS PER ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS PER COMPTE O' ALTRES ENS PÚBLlCS 

EL MACBA no té operacions per administracló de recursos per compte d'altres ens públics. 

21. OPERACIONS NO PRESSUPOSTARIES DE TRESORERIA 

A continuació s'informa sobre les operacions no pressupostaries de tresoreria que comprenen aquelles 
operacions realitzades durant I'exercici que han donat lIoc al naixement o extinció de: 

• 

• 

Deutors i creditors que, d'acord amb la normativa vigent per a l'Entitat, no s'hagin d'imputar al seu 
pressupost, ni en el moment del seu naixement ni en el del seu venciment. 

Partides representatives de cobraments j pagaments pendents d'aplicació definitiva, tant per 
operacions pressupostaries com no pressupostaries. 
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21.1. Estat de deutors no pressupostaris. 

Carrees Abonaments 
Deutors 

Concepte 
. Saldo a lde pendents de Compte realitzats en Total deUtors realitzats en cobrament a 31 gener 

I'exercici ,'exercici Cadí Descripció 
de desembre 

430 430 Deutors per IVA 22.854,06 ' '106.441,84 129.295,90 121.348,90 7.947,00 
Total compte 106.441,84 129,295,90 121.348,90 7.947,00 

465 I 465 !Altres remuneracions penl 4.845,15 2.416.299,67 2.421.144,82 2.418.566.42 2.578,40 
Total compte 2.416.299,67 2.421.144,82 2.418.566,42 2.578,40 

472 472 Hisenda Pública ¡VA 178.594,36 768.976,99 947.571,35 520.271,11 427.300,24 

473 473 Hisenda Pública IRPF 3.164,66 2.078,33 5.242,99 533,98 4.709,01 
Total compte nl..055,32 952.814,34 520.805,09 432.009,25 

565 I 565 IFiances I 3.550,00 0,00 3.550,00 0,00 3.550,00 
Total compte 0,00 3.550,00 0,00 3.550,00 

Total 446.084,65 

21.2. E5tat de creditors no pressupostaris. 

Concepte Abonaments Carrees 
Creditors 

Saldo a 1 de pendents de 
Compte realitzats en Total creditors realitzats en 

cobrament a 31 
Cadi Descripció 

gener 
J'exercici ,'exercici 

de desembre 
400 400 Creditors.per ¡VA 0,00 563.997,60 563.997,60 318.153,70 245.843,90 

Total compte 563.997,60 563.997,60 318.153,70 245.843,90 

560 I 560 IFiances I 66.883,11 33.986,71 100.869,82 75.909,90 24.959,92 
Total comote 33.986,71 100.869,82 75.909,90 24.959,92 

Total 270.803,82 
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21.3. Estat de partides pendents d'aplicació. 

al Cobraments pendents d'aplicació 

Concepte Cobraments Total 
Cobraments 

pendents 
Cobraments 

cobraments 
Cobraments pendents 

Compte reaUtzats en aplicats en d'aplicació a 
Codi Descripció d'aplicació a 1 

I'exercici 
pendents 

I'exercici 31 de 
de gener d'aplicació 

desembre 

555 555 Partides pendents cobrament diverses 58.160,46 1.228.701,91 1.286.862,37 1.214.360,89 72.501,48 

Total compte 1.228.701,91 1,286.862,37 1.214.360,89 72.501,48 

Total 1.228.701,91 1.286.862,37 1.214.360,89 72.501,48 

bl Pagaments pendents d'aplicació 

Concepte 
Pagaments Total 

Pagaments 

pendents 
Pagaments 

pagamentS 
Pagaments pendents 

Compte realitzats en aplicats en d' apHcació a 
Codi Descripció d'aplicació al 

I'exerdd 
pendents 

l'exercid 31 de de gener d'aplicació 
desembre 

554 554 Partides oend ents diversos 7.071,51 270.152,39 277.223,90 271.255,68 5.96822 

Total co",lIte 270.152,39 277.223,90 271.25568 5.96822 

Total 270.152,39 277.223,90 271.255,68 5.968,22 
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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. 

Procediment obert Procediment negociat 
Tipus de contracte Multiplic. 

Únic criteri 
Amb Sense Total 

Criteris Total publicitat publicitat Total 

D'obres 0,00 24.708,78 24.708,78 24.708,78 
De subministraments 0,00 67.024,16 67.024,16 67.024,16 
De serveis 767.783,97 767.783,97 30.670,77 30.670,77 798.454,74 

TOTAL 767.783,97 0,00 767.783,97 0,00 122.403,71 122.403,71 890.187,68 

23. VALORS REBUTS EN DIPOSIT 

El detall deis conceptes mitjan~ant els quals es registren comptablement els valors rebuts en dipbsit, entre els quals s'inclouen els avals i les assegurances de 
caució rebuts, és el següent: 

Concepte 
Dipósits 

Saldo a 1 de Dipósits Total Diposits pendents de 
rebuts en díposits cancel-lats devolució a gener 
I'exercici rebuts Codí Descripció 31 de 

desembre 

5600000 Bestiario Proyectos, SL 1.160,00 1.160,00 1.160,00 

5600000 Atlas Information Technology, SA 2.900,00 2.900,00 2.900,00 0,00 

5600000 Vodafone España, SA 2.304,00 2.304,00 2.304,00 

5600000 Cn2dit Restaurant, SL 16.803,54 16.803,54 16.803,54 

5600000 Azulius,SL 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

5600000 Sistemas de Catalunya, SL 7.976,42 7.976,42 7.976,42 0,00 

5600000 Serveis Educatius Ciut'Art, SL 31.911,74 31.911,74 31.911,74 0,00 

5600000 Asesoría y Gestión de Proyectos y Obras HG, SL 947,37 947,37 947,37 

5600000 Lla mazares Parnés Arquitectura, SLP 670,04 670,04 670,04 

5600000 Eskubi~Turró Arquitectes, SLP 1.210,00 1.210,00 1.210,00 0,00 

5600000 Exit de Disseny, SL 2.075,00 2.075,00 2.075,00 

5600000 Serveis Educatius Ciut'Art, SL 32.043,45 32.043,45 32.043,45 

Total 66.883,11 34.118,45 101.001,56 43.998,16 57.003,40 
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24. INFORMACIÓ PRESSUPOSTARIA 

24.1. Exercici corrent. 

1) Pressupost de despeses 

Modificacions de credit 

Transferencies Transferencies 
Incorporació de Generació de Capitol Descripció de Credit de Credit Total 

Positlves Negatives 
romanent credit Modificacions 

1 Despeses de Personal 7.317,06 -77.580,35 0,00 0,00 -70.263,29 
2 Despeses en Béns Corrents i Serveis 695.412,25 -622.547,21 338.624,42 134.877,75 546.367,21 
3 Despeses Financeres 660,77 -4.000,00 0,00 0,00 -3.339,23 
4 Transferenc'les Corrents 0,00 -0,01 0,00 0,13 0,12 

6 !nversions Reals 40.920,81 -40.183,32 1.500.000,00 0,00 1.500.737,49 
Total Despesa 744.310,89 -744.310,89 1.838.624,42 134.877,88 1.973.502,30 

Romanents de credit 

Romanents no 
Capitol Descripció compromesos 

No incorporables 

1 Despeses de Personal -7.921,24 

2 Despeses en Béns Corrents i Serveis 772.951,55 

3 Despeses Financeres -2.706,01 

6 I nversions Reals 812.246,20 

-----
Total general 1.574.570,~O 

No hi a creditors per operacions pendents d'aplicar al Pressupost. 
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2} P ressu post d'ingressos 

Procés de gestió: 

Drets anul-lats / Drets cancel·lats: No aplica. 

Recaptació neta: 

Capítol Descripció 
Recaptació Devolucions Recaptació 

total d'ingrés neta 

3 Taxes i Altres Ingressos 1.418.853,41 0,00 1.418.853,41 

4 Transferencies Corrents 8.336.710,83 0,00 8.336.710,83 

5 Ingressos Patrimonials 472.620,53 0,00 472.620,53 

7 Transferencies de Capital 161.606,88 0,00 161.606,88 

Total 1O.389.791,65L- 0,00 10.389.791,65 
------

Compromisos d'ingrés: No aplica. 

24.2. Exercicis tancats. 

Pressupost de despeses. Obligacions de pressupostos tancats: 

Obligacions 
Modificacions 

Descripció 
pendents de 

saldo inicial i Total 
Prescripcions 

Pagaments 
Capitol 

pagament al obligacions realitzats 
de gener 

anul·lacions 

2 Despeses en Béns Corrents i Serveis 1.160.187,31 0100 1.160.187,31 0 100 1.160.187,31 

3 Despeses Financeres 51,00 0,00 51,00 0,00 51,00 

6 Inversions Reals 133.330,22 0,00 133.330,22 0,00 133.330,22 

Total ~.293.568,53 0,00 1.293.56j!,53 _ .. 0,00 1.293.5_6_8,53 

Pressupost d'ingressos. Drets a cobrar de Pressupostos tancats: 

Drets pendents de cobrament totals: 

S' 
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Drets Drets 

pendents de Modificacions Drets Drets pendents de 
C.pítol Descripció 

cobrament a saldo inicial anul·lats cancel·lats 
Recaptació cobrament a 

1 de gener 31 de 
desembre 

3 Taxes i Altres lngressos 255.235,70 0,00 0,00 0,00 217.126,60 38.109,11 

4 Transferencies Corrents 436.237,36 0,00 0,00 0,00 428,404,36 7.833,00 

S lngressos Patrimonials 100,107,62 0,00 0,00 0,00 80,994,33 19.113,29 

6 lnversions Reals 12,119,40 0,00 0,00 0,00 9,089,64 3,029,76 

7 Transferencies de Capital 1.040,000,00 0,00 0,00 0,00 285,950,60 754,049,40 

Total 1.843,700,09 0,00 0,00 0,00 1.021.565,53 822,134,56 

Drets anuHats / Drets canceHats / Variació de resultats pressupostaris d'exercicis anteriors: No aplica, 

24.3. Exercicis posteriors. 

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

Aplicació 
pressupostaria 

Descripció 2016 2017 2018 2018 TOTAL 

20500 Arrendaments Mobiliari i Equipament 157.205,52 120.563,34 44.958,72 7.493,12 330.220,70 

20800 Arrenda ments Altres Immobilitzat Materia 1 40.073,96 37,698,96 9,424,74 0,00 87.197,66 

21200 Manteniment Edificis i Altres Construccions 94,080,66 0,00 0,00 0,00 94.080,66 

21600 Manteniment Equips i Software Procés d'lnformació 10.765,39 0,00 0,00 0,00 10.765,39 

22100 Energia Electrica 285.826,88 0,00 0,00 0,00 285.826,88 

22606 Reunions, Conferencies i Cursos 207.342,40 0,00 0,00 0,00 207342,40 

22609 Activitats Culturals 35.275,00 0,00 0,00 0,00 35.275,00 

22704 Custodia, Diposits i Emmagatzematge 1.319,04 0,00 0,00 0,00 1.319,04 

22799 A1tres Treba 115 Realitzats per Altres Empreses 47.140,00 0,00 0,00 0,00 47.140,00 

Total 879,028,85 158.2~~,~~_ .. ____ ~_~~~~~¿_~ I _____ X~~_~3,1_~1 ].--"--~_~~~167~~ 
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2) Compromisos d'ingrés amb carrec a pressupostos d'exercicis posterior: 

Aplicació Descripció 2016 2017 TOTAL pressupostaria 

30609 Prestació de serveis: patrocinis 75.000,00 75.000,00 150.000,00 
45080 Altres sub. corrents de I'adm. Gral. de la CCAA 22.867,59 0,00 22.867,59 

Total 97.867,59 75.000,00 _1Z?¡¡67,59 

24.4. Execució de projectes de des pesa 

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

1. RESUM D'EXECUCIÓ 

Codí Any Despesa 
Obli acions reconegudes Despesa 

Finan~amen 
Denominació Duració pendent de 

projecte d'ínicí prevista A 1 de gener En I'exercici Total 
realitzar 

t afectat 

2011-01 Mela Project 2011 2015 119.635,54 111.243,47 8.392,07 119.635,54 0,00 0,00 
2013-01 Culture&Work 2013 2015 27.433,00 4.735,11 22.697,89 27.433,00 .. 0,00 0,00 
2014-01 la Internacional 2 2014 51.125,67 0,00 1.500,00 1.500,00 49.625,67 49.625,67 
2014-02 P]a Director d'Usos 2014 1.500.000,00 0,00 699.456,07 699.456,07 800.543,93 800.543,93 
2014-03 Expos i ci ons 2015 2014 2015 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 
2015-01 Articket: 2015 2016 75.000,00 0,00 22.870,66 22.870,66 52.129,34 52.129,34 

Instal·lació a 
I 'Aeroport de 
Barcelona 

2015-02 Publicació 2015 2016 40.000,00 0,00 2.607,01 2.607,01 37.392,99 37.392,99 
Co!·lecció MACBA 

2015-03 Educació 2015 2016 40.000,00 0,00 12.862,42 12.862,42 27.137,58 27.137,S8 

Professorat Curs 
2015-16 

Total 2.153.194,21 115.978,58 1.070.386,12 1.186.364,70 966.829,51 966.829,51 
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24.5. Despeses amb finan~ament afectat. 

En el segOent quadre s'informa per a cada despesa amb finangament afectat de les desviacions de finangament per agent, tant de I'exercici com acumulades. 

Agent finan!';ador Desviacions de I'exercici Desviacions acumulades 

Codi 
Coeficient 

des pesa 
Descripció Aplicació de 

Tercer pressupostar finan!';ament Positives Negatives Positives Negatives 
ia 

2013_01 Mela Project Politecnico di 49700 100,00% 8.392,07 

Milano 
2014_01 la Internacional 2 Van Abbemuseum 49700 100,00% 49.625,67 49.625,67 

2014_01 Culture&Work Universidade 49700 100,00% 22.697,89 

Católica 
Portuguesa 

2014_02 Pla directord'Usos lnstitut de Cultura 71001 100,00% 699.456,07 800.543,93 

de Barcelona 
2014_03 Aporta ci ó lnstitut de Cultura 41000 100,00% 300.000,00 

Exposicions lCUB ~ de Barcelona 
Ajuntament de 
Barcelona 

2015_01 Arti cket: Institut de Cultura 71001 100,00% 52.129,34 52.129,34 

lnstal·lació al de Barcelona 
Aeroport de 
Barcelona 

2015_02 Publicació Fundació Museu 47000 100,00% 37.392,99 37.392,99 

Col·lecció MACBA d'Art Contemporani 
de Barcelona 

2015_03 Educació Fundació Museu 47000 100,00% 27.137,58 27.137,58 

professorat Curs 15 d'Art Contemporani 
16 de Barcelona 

Total 166.285,58 1.030.546,03 966.829,51 0,00 
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24.6. Romanent de tresoreria. 

2015 

1. (+) Fans líquids 452.895,73 

2. (+) Drets pendents de cobrament 1 .423.229,85 

(+) del Pressupost corrent 
155.010,64 

(+) de Pressuposts tancats 
822.134,56 

(+) d'operacions no pressupostaries 446.084,65 

3. (-) Obligacions pendents de pagament 1.778.157,53 

(+) del Pressupost corrent 1.507.353,71 

(+) de Pressuposts tancats 0,00 

(+) d'operacions no pressupostaries 
270.803,82 

4. (+) Partides pendents d'aplicació -66.533,26 

(-) cobraments realitzats pendents 
-72.501,48 

d'aplicació definitiva 
(+) pagaments realitzats pendents 5.968,22 
d'aplicació definitiva 

1. Romanent de tresoreria total 31.434,79 
(1 +2-3+4) 

11. Saldos de cobrament dubtós 29.644,02 

111. Excés de finan9ament afeclat 966.829,51 

IV. Romanent de tresoreria per a des peses -965.038,74 
generals (1-11-111) 

En relació amb els Saldos de dubtós cobrament, en la nota 4 d'aquesta memoria es descriu el metode 
d'estimació i els criteris establerts pel MACBA per a la determinació de la seva quantia, i en I'apartat d) de la 
nota 10.1, els imports obtinguts per aplicació d'aquests criteris. 

25. INDlCADORS FINANCERS, PATRIMONIAlS I PRESSUPOSTARIS 

Indicadors financers i patrimonials 

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

452.895,73 
--,----c'--c- = 0,14 
3.208.750,23 
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2. LlQUIDITAT A CURT TERMINI: Reflecteix la capacitat que té I'entitat per atendre a curt termini 
les seves obligacions pendents de pagamento 

1.846.321,38 
".-::::-:::-:::c::='-;;-;;-= 068 
3.208.750,23 ' 

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

2.171.703,80 
3.208.750,23 

0,68 

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

3.208.750,23 
--:--::-:::-:::-=:-0- = 2,00 

1.602.386 

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

3.208.750,23 
-=-~:c-::-:-::-:-= = 0, ° 7 43.400.212,17 

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

3.208.750,23 
0,00 

n/a 

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

0,00 3.208.750,23 
314.209,75 + 314.209,75 = 10,21 

8. PERíODE MITJ.A DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS: Reflecteix el nombre de dies que per 
terme mitjá I'entitat triga a pagar als seus creditors comercials derivats, en general, de I'execució deis 
capitols 2 i 6 del pressupost. 

256.240.652,61 = 32,65 
7.847.883,72 

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

317.633,30 
~;;-;-~-:-::- X 365 = 57,28 
2.024.170,51 

10. Rimos DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONbMIC PATRIMONIAL. 

Per a I'elaboració de les rátios següents s'han de tenir en compte les equivalencies amb els 
corresponents epigrafs del compte del resultat economic patrimonial de I'entitat: 
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ING. TRIB Ingressos tributaris i urbanlstics 
TRANSFR Transferencies i subvencions rebudes 
V.IPS Vendes i presta ció de serveis 
D.PERS Despeses de personal 
TRANSFC Transferencies i subvencions concedides 
APROV Aprovisionaments 

Estructura deis ingressos. 

INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINARIA (IGOR) 
ING. TRIB/IGOR TRANSFR/IGOR Vi PS/IGOR Resta IGOR/IGOR 

0,00",6 83,43% 12,36% 4,21% 

Estructu ra de les des peses. 

DESPESES DE GESTIÓ ORDINARIA (IGOR) 
D. PERS./ DGOR TRANSFC/DGOR APROV/DGOR Resta DGOR/DGOR 

30,53% 0,05% 0,00",6 69,42% 

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

Indicadors pressupostaris 

Del pressupost de despeses corrent: 

12.301.233,89 

12.273.261,69 
1 

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

í 11.392.860,68 
I 12.967.431,18 = 0,88 
Ii , 

li 
ir ¡ 

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

9.885.506,97 __ -.,-,....,....--'--- = 0,87 
11.392.860,68 

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

9.885.506,97 
1.602.386 = 7,11 
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4. 

5. 

INVERSIÓ PER HABITANT: Per a les entitats territorials i els seus organismes auti>noms, aquest índex 
distribueix la totalitat de la des pesa pressupostaria per operacions de capital efectuada en I'exercici 
entre el nombre d'habitants de I'entitat. 

850.098,17 
1.602.386 = 0,53 

ESFOR(,: INVERSOR: Mostra la proporció que representen les operacions de capital efectuad es en 
I'exercici en relació amb la totalitat de les des peses pressupostaries efectuades en I'exercici 
esmentat. 

850.097,17 
11.392.860,88 = 0,07 

Del pressupost d'ingressos corrent: 

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

10.544.802,29 
c-=-.,.-c-:~,..,.--,:-:- = O 81 
12.967.431,18 ' 

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

10.389.791,65 
10.544.802,29 = 0,99 

3. AUTONOMIA: mostra la proporció que representen els ingressos pressupostaris efectuats en 
I'exercici (excepte els derivats de subvencions i de passius financers) en relació amb la totalitat deis 
ingressos pressupostaris efectuats en I'exercici esmentat. 

10.228.184,77 
-;-:;--::-:--:-::c=-::-::- - O 9 7 
10.544.802,29 - , 

4. AUTONOMIA FISCAL: reflecteix la proporció que representen els ingressos pressupostaris de 
naturalesa tributaria efectuats en I'exercici en relació amb la totalitat deis ingressos pressupostaris 
efectuats en I'exercici esmentat. 

0,00 
-:-::--::-:-c-::c:-::-::-:- = O, O O 
10.544.802,29 

5. SUPERAVIT (O DEFICIT) PER HABITANT a les entitats territorials i els seus organismes auti>noms: 

De pressupostos tancats: 

16.202,06 
1.602.386 = 0,01 

1. REALlTZACIÓ DE PAGAMENTS: posa de manifest la proporció de pagaments que s'han efectuat en 
I'exercici de les obligacions pendents de pagament de pressupostos ja tancats. 
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1.293.568,53 
1.293.568,53 = 1,00 

2. REALlTZACIÓ DE COBRAMENTS: posa de manitest la proporció de cobraments que s'han efectuat 
en I'exercici relatius a drets pendents de cobrament de pressupostos ja tancats. 

1.021.565,53 = 0,55 
1.843.700,09 

26. INFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS 

Nota aplicable a partir deis Comptes Anuals de I'exercici 2017. 

27. INDICADORS DE GESTIÓ 

Nota aplicable a partir deis Comptes Anuals de I'exercici 2017. 

28. FETS POSTERIORSAL TANCAMENT 

No hi ha fets posteriors significatius en formalitzar els Comptes Anuals. 

29. ASPECTES DERIVATS DE LA TRANSICIÓ A LA NOVA NORMATIVA COMPTABLE 

Com s'estableix a la disposició transitoria segona de l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, d'aprovació 
de la Instrucció del model normal de comptabilitat local, en els comptes anuals d'aquest exercici no figuren 
les xifres relatives a I'exercici o exercicis anteriors en tots aquells estats que han d'incloure informació 
comparativa. 

A I'efecte de clarificar el procés de transició de la comptabilitat de I'exercici 2014 a la de I'exercici 2015 
s'incorpora aquesta nota addicional amb la informa ció que a continuació es detalla. 

Ajustaments comptables realitzats per donar compliment a allo que estableix la disposició esmentada: 
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Comptes Anuals de l' exercici 2014 

Balanc de situació - 2014 

ACT I U 

Al ACTlU NO CORRENT 

1. Immobililzat intangible 
3. Patents, llieéneies, marques i similars 
5. Aplleaeions infonnatiques 

n. Immobilitzat material 

1, Terrenys i construccions 
2. InslaHacions tecniques, i aitre immobilitzat material 

Bl ACTIU CORRENT 

11. Existéneies 

4. Productes aeabats 
6. Anticipis a proveTdors 

111. Deutors comercials i altres comptes a cobrar. 

1. Clients per vendes i prestacions de serveis 
3. Deutors varis 
4. Personal 
6. Altres erédils amb les Administraeions Públiques 

V. Inversions financeres a curt termini 

5. Altres actius financers 

VI. Periodificacions a curt termini 

VII. Efeetiu I altres aetius líquids equivalen!s 

1. Tresoreria 
2. Altres aetius "quids equivalents 

TOTAL ACTIU (A + Bl 

2014 

42.296.196,17 

153.420,19 

26.169,99 

127.250,20 

42.142.775,98 

36.474.880,46 

5.667.895,52 

2.872.601,56 

58.249,31 

57.052,85 

1.196,46 

2.041.154,70 

405.158,32 

0,00 

0,00 

1.635.996,38 

3.550,00 

3.550,00 

2.542,07 

767.105,48 

697.701,62 

69.403,86 

45.168.797,73 
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PATRIMONI NET I PASSIU 

Al PATRlMONI NET 

A-1 l Fons propis 

1. Fans Soc ia I 
1. Fans Social 

VII. Resultat de I'exercici 

A~3) Subvencions, donacions i lIegats rebuts 
1.Subvencions oficials de capital 

2. Donacions i lIegats de capital 

3. A1tres subvencions, donacions i lIegat5 

Bl PASSIU NO CORRENT 

l. Provisions a lIarg termini 
1. Obligac1ons per prestacions a lIarg termini al personal 

11. Deutes a lIarg termini 
5. A1tres passius financers 

C) PASSIU CORRENT 

11. Provisions a curt termini 

111. Deutes a curt termini 

5. A1tres passius financers 

V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 
1. Proveidors 

4000000 

4009000 

2. Proveidors, entitats del grup i associades 

3. Creditors varis 

4100000 

4. Personal (remuneracions pendents de pagament) 
6. J\ltres deutes amb les Aclministracions Públiques 

7. Bestretes de clients 

VI, Periodificacions a curt termini 

TOTAL PATRlMONI NET I PASSIU (A + B + Cl 

2014 

41.186.307,25 

349.798,65 

370.286,77 

370,286,77 

-20.488,12 

40.836.508,60 

37,203,974,06 

2,781.484,95 

851,049,59 

136.266,36 

104.222,91 

104,222,91 

32.043,45 

32,043,45 

3.846.224,12 ~ 
16.745,06 

1.956.226,52 

1,956.226,52 

1.684.542,31 

1.388,617,57 

1,338,868,26 

49,749,31 

0,00 

0,00 

0,00 

37,362,57 

258.462,16 

100,01 

188.710,23 

45.168.797,73 
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Compte de resultats - 2014 

1. Import net de la xifra de negocls 

a) Vendes 

b) Prestacions de serveis 

2. Variació d'existencies de productes acabats i en curs de fahrlcació 

5. Altres ingressos d'explotació 

a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 

b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de I'exercici 

6. Despeses de personal 

a) Sous, salaris i assimilats 

b) Carregues socials 

7. Altfes despeses d'explotació 

a) Serveis exteriors 

b) Tributs 

e) Pérdues, deterioració ¡ variació de provisions per aperacions comercials 

d) Altres despeses de gestió corrent 

8. Amortitzacló de I'immobililzat 

9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altfes 

11. Deterioració i resultats pervenda del immobilitzat 

A.1) RESUL TAT D'EXPLOTACló (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) 

13.ln9ressos financers 

b) De valors negociables i altres instruments financers 

b2) En tercers 

14. Despeses financeres 

e) Per actualització de provisions 

16. Diferencies de canvi 

A.2} RESUL TAT FINANCER (13+14+15+16+17) 

A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1.A.2) 

A.4) RESUL TAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OP. CONTINUADES (A.13.18) 

A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A.4.19) 

2014 

1.497.963.30 

47.569.51 

1.450.393.79 

20.948,16 

8.865.825,84 

493.144,04 

8.372.681,80 

-3.514.060,16 

-2.701.631,09 

-812.429,07 

-6.886.256,80 

-6.750.239,57 

-111.190.14 

-17.963,42 

-6.863,67 

-2.034.024,47 

2.006.721,15 

12.119,40 

-30.763,58 

10.492,93 

10.492.93 

10.492,93 

1.271,25 

1.271,25 

-1.488,72 

10.275,46 

-20.488,12 

-20.488,12 

-20.488,12 

53 



I 

I 
f 

r 
\ 

r 

I 
¡ 
I , 
f 
i 
I 
\ 

I 

L 
€ 

í 
I 

( 

j' , ¡ , . 

1
:. ' ¡ , 
\ 

I I1 , 

1I 
'f; 

l.' .: ! 
~ I 

Romanent de Tresoreria 
Deutors Comercials i altres comptes (excepte deutors per obres gestionades per altres ens) 
Inversions Financeres a curt termini 
Efectiu i altres actius IIquids equivalents 

I 

Beca Work & Culture 
Pla Director d'Usos i Espais. Institut de Cultura de Barcelona 
Exposicions a realitzar durant el 2015. Institut de Cultura de Barcelona 

30. AlTRA INFORMACIÓ 

a) Els honoraris de I'auditoria són de 6.950,00 Euros assumits íntegrament pel MACBA. 

b) Estat d'operacions amb entitats del grupo 

2015 

INGRESSOS 

Transferencies Serveis 
.Ajuntament de Barcelona 964,01 
Institut de Cultura de Barcelona 4.230.562,45 2.610,00 
Barcelona Activa 980,00 

Generalitat de Catalunya 2.807.935,00 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 992.490,00 
Fundació Museu d'Art Contemporani 145.440,07 7.110,85 
TOTAL 8.176.427,52 11.664,86 

2015 

DESPESES 
Transferencies Serveis 

Ajuntament de Barcelona 290,65 
Institut de Cultura de Barcelona 500,00 
TOTAL 0,00 790,65 

2015 

PENDENT PENDENT 
COBRAMENT PAGAMENT 

Institut de Cultura de Barcelona 754.409,40 
Barcelona Activa 980,00 
Fundació Museu d'Art Contemporani 440,41 
TOTAL 755.389,40 440,41 

2014 

-22.697,89 
-1.500.000,00 

-300.000,00 
-1 
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c) Són susceptibles d'inspecció fiscal tots els tributs a que es troba subjecte el Consorci per a tots els 
exercicis que no hagi transcorregut el termini de prescripció previst a la normativa vigent. No s' espera 
que es meritin passius addicionals per I'Entitat com a conseqüencia d'una eventual inspecció. 

d) Informació sobre el compliment de I'objectiu d'estabilitat pressupostaria. 

Quant a I'avaluació del compliment de I'objectiu d'estabilitat pressupostaria, de la regla de la despesa i 
dellímit de la despesa no financera, I'informe de la Intervenció sobre la liquidació del pressupost tras liada 
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. 

La Memoria i els Comptes Anuals queden formalitzats per la Comissió Delegada, a Barcelona, 27 d'abril de 
2016, 

me Asens Lladra, President 

Sr. Marcelo Expósito Prieto 

/ 
~, 
! 

! 
Sr. Carlés Sala Marzal 

Sr. 

Hble. Sr. Santi Vila i Vicente 

Sr. Jusep Maria Boya i Busquet 

flj/L 
Sr. pe1ro de Esteban Ferrer 

uV'"l=-4 
Sra. Ainhoa Grandes Massa 

() 
/l(L 

'J=-4"eda~ 
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3. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2015  
 

 Informe de la Intervenció de l’Ajuntament de Barcelona de la 
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LlQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2015 DEL CONSORCI MUSEU D'ART 
CONTEMPORANI DE BARCELONA. 



1. Informe de la Intervenció de l' Ajuntament de Barcelona de la liquidació del pressupost 
de I'exercici 2015 del Consorci Museu d'Art Contemporani de Barcelona. 



Ajuntament 
de Barcelona 

Consorci del Museu d'Art Contemporani de Barcelona 

Informe de la Iiquidació del pressupost de I'exercici 2015 

1. NORMATIVA D'APLICACIÓ 

1. Normativa d'aplicació 
2. Modificacions de Pressupost 
3. Estat d' execució del Pressupost 
4. Resultat pressupostari 
5. Avaluació del compliment de I'objectiu d'estabilitat 

pressupostaria. 
6. Romanen! de tresoreria 
7. Romanents de credit. 

Es troba recollida en els següents textos legals i reglamentaris: 

Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Regim Local, amb les modificacions· 
introdui'des per la Llei 27/2013 de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l'Administració Local. 

Llei 3011992, de 26 de novembre, de Regim Jurídic de les Administracions Públiques i 
procediment administratiucomú (disposició addicional vigesima). 

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de mar" que aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals (article 191). 

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

Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local (ICAL-2013), aprovada per Ordre 
HAP1I78112013 de 20 de setembre. 

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

Reial Decret 146312007 de 2 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de 
desenvolupament de la Llei d'estabilitat pressupostaria, en la seva aplicació a les entitats 
locals. 

La liquidació del pressupost s'haura d'aprovar per la presidencia del consorci del Consorci, 
d'acord amb els seus estatuts. 
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2. MODIFICACIONS DE PRESSUPOST 

INTERVEN CiÓ 

Durant l'any 2015 el Consorci del Museu d'Art Contemporani de Barcelona,ha realitzat les 
següents modificacions del pressupost: 

0110112015 Press upost inicial 10.993.928,88 

!RC Incorporacions de Romanents de Credit 1.838,624,42 

CE Credits Extraordinaris 0,00 

SC Suplements de Credit 0,00 

GC Generacions de erédit 134,877,88 

TFR- Transferencies de erédit - babea -544.202,99 

TFR+ Transferencies de credit - alta 544.202,99 

31112/2015 Pressupost final . 12.967.431,18 

Segons estableix l'atticle 47.3, 43.2 i 40.2 del RD 500/1990, la tramitació deis expedients 
d'incorporació de romanents, de generacions de crectit i de transferimcies de crectit s'haura de 
regular en les bases d'execució del pressupost 

D'acord amb el que es regula a les bases d'execució 4a. i 7a, del pressupost del Consorci, les 
incorporacions de romanents, les transferimcies de crectit i les generacions de crectit han estat 
aprovades per la Gerencia del Consorcio 

3. ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 

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

Prc"isió inicial P-rsvisió -
%2/1 Orets neIs (3) %3/2 

Recaptltl, %4/3 Pendenl 
%5/4 Ingressos 

(1) definitiva (2) Iíquid (4) cobmlllcnl (5) 

Operadons corrents 10.832.322,00 10.967,199,88 1,25% 10.383.195,41 94,67% '10.228.184,77 98,51% 155.010,64 1,49% 

1. Impostos dircclcs 
2. Impostos indirectcs 

3. Taxes i altres ingressos 2.394.085,00 2.297.002,23 -4,06% 1.548.183,12 67,40% 1.418.853,41 91,65% 129.329,71 8,35% 

4. Trallsf. correnls 8.088.237,00 8.179.582,82 1,13% 8.336.710,83 101,92% 8.336.710,83 100,00% 
5. [ngrcssos patrilllonials 350.000,00 490.614.83 40.18% 498.301,46 101,57% 472.620,53 94,85% 25.680,93 5,15% 

Opcradons dc capital 161.606,88 2.000.231,30 >1.000,00% 161.606,88 8,08%' 161.606,88 100,00% 0,00 
6. Alienació d'inv. Teals 
7. Transf. de capilal 161.606,88 161.606,88 161.606,88 100,00% 161.606,88 100,00% 
8. Actius financers 1.838.624,42 
9'. Passins financers 

TOTAL INGRE&SOS 10.993.928,88 12.967.431,18 . 17,95% 10.544.802,29 81,32% 10.389.791,65 98,53% 155.010,64 1,47% 

Credits inicials Credits %211 
Obligacions 

%3/2 
Pagaments 

%4/3 
Pendenl 

%5/4 Despeses. 
(1) definitius (2) reconegndes (3)' Uquids(4) .pagalllent (5) 

Operacions corrents 10.832.322,00 11.305.086,81 4,36% 10.542.762,51 93,26% '9.113.397,50 86,~4'10 1.429.365,01 13,56% 
1. Dcspcscs de personal 3.730.900,81 3.660',637,52 -1,88% 3.668.558,76 100,22% 3.556.080,55 96,93% 112,478,21 3,07% 

2. Despeses béns i serveis 7.07IAII,19 7.617.778,40 7,73% 6.844.826,85 89,85% 5.527.959,71 80,76% 1.316.867,14 19,24% 

3. Despeses fmanceres 24.000,00 20.660,77 ·13.91% 23.366,78 113,10% 23.347,12 99,92% 19,66 0,08% 

4. Transf. corrcnts 6,010,00 6.010,12 0,00% 6.010,12 100,00% 6.010,12 100,00% 

Operacions de capital 161.6015,88 1.662.344,37 928,63% 850.098,17 51,14%' 772.109,47 90,83% 77.988,70 9,17% 
6. Inversions Teals 161.606,88 1.662.344,37 928.63% 850.098,17 51,14% 772.109,47 90,83% 77.988,70 9,17% 

7. Transf. de capital 
8. Actius financers 
9. Passius finllncers 

'TOTAL,DESPESES 10.993.928,88 12.967.431,18 17.95% I 1.392.860,68 87,86% 9.885.506,97 86,77% 1.507.353,71 13,23% 
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INTERVENCIÓ 

• En relació al pressupost d'ingressos s'han liquidat drets al voltant del 81 % de la previsió 
definitiva. 

• El nivell de recaptació s'ha situat en el 98,5% deIs drets reconeguts en I'exeréici. La major 
part del pendent de cobrament correspon a taxes i altres ingressos. 

• Pel que fa al pressupost de despeses s'han reconegut obligacions per un 87,8% deIs credits 
definitius. 

• El nivell de pagament es situa en el 86,7% de les obligacions reconegudes, i resta pendent 
de pagament I'import de 1.507.353,71 €. 

3.1 ESTAT D'INGRESSOS 

L'Estat d'ingressos de la Iiquidació del pressupost del Consorci a 31 de desembre de 2015, és el 
següent: 

Dl'ets Iiquidats 
2015 

Jinpol't % 

Opcl'acions COl'rents 10.383.195,41 98,47% 
1. Impostas directes 

2. Impostas indircctcs 

3. T axes i altres illgressos 1.548.183,12 14,68% 

4. Transf. corrents 8.336.710,83 79,06% 

5. Ingressos patrimonials 498.301,46 4,73% 

Operacions de capital 161.606,88 1,53% 
6. Alienació d'inv. reals 

7. Transf. de capital 161.606,88 1,53% 

8. Actius fillancers 

9. Passius financers 

10 TAL li'lG IUSSO S 10·544.802,29 100,00% 

• EIs ingressos del Consorci provenen en la seva major pmt (79%) de les transferimcies 
corrents, segons el detall següent: 

TransferenCies corrents 2015 
, Ingres~os Import % 

Ajuntamenl de Barcelona 4.062.812,00 48,73% 

Estat 992.490,00 11,91% 

Gcncralitat 2.992.975,59 35,90% 

Unió europea 46.802,60 0,56% 

Altres 241.630,64 2,90% 

To'-al 8.336.710,83 100,00% 

• El segon apartat d' ingressos del consorci prové (14,7%) de les taxes i altres ingressos, 
essent les més importants les corresponents a entrades a les exposiC'ions i activitats. 
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• L'altre capítol d'ingressos important del Consorci prové deis ingressos patrimonials, 
majoritariament de l'arrendament de finques urbanes, que, amb 498.301,46 euros, 
representa en conjunt,més d'un 4,7% deis ingressos del consorcio 

3.2 ESTAT DE DESPESES 

L'Estat de despeses de la liquidació del pressupost del Consorci a 31 de desembre de 2015 és el 
següent: 

Obligacions 
rel;'onegudes 

Operacions corl'ents 
1. Dcspcscs de personal 

2. Despeses béns i serveis 

3. Despeses financeres 

4. Transf. corrcllts 

Opcl'acions de capital 
6. Inversions reals 

7. Transf. de capital 

8. Actius financers 

9. Passius financers 

roTAL DES PFB ES 

·2015. 
Import 

10.542.762,51 
3.668.558,76 

6.844.826,85 

23.366,78 

6.010,12 

850,098,17 

850.098,17 

% 

92,54% 
32,20% 

60,08% 

0,21% 

0,05% 

7,46% 
7,46% 

11.392.860,68 100,00% 

• Les despeses de personal representen un 32% del total de les despeses de l'entitat. No hi 
figuren retribucions a funcionaris. 

• Les despeses més impOltants del capítol 2 (compra de béns i serveis) són les corresponents a 
treballs d' empreses i professionals, seguretat i activitats culturals. 

4 RESULTAT PRESSUPOSTARI 

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

• El resultat pressupostari abans d'ajustos del 2015 és negatiu en -848.058,39€. La suma deis 
ajustos per desviaciOllS de finan,ament de l'exercici positives i negatives és de 864.260,45€ 
positius, la qual cosa ha suposat una millora del resultat pressupostari positiu ajustat fins a 
16.202,06 €. 

5 AVALUACIÓ DELCOMPLlMENT DE L'OBJECTlU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÁRIA 

L'alticle 16.2 del RO 1463/2007 de 2 de novembre, pel qual 's'aprova el reglament de 
. desenvolupament de la L1ei d'estabilitat pressupostaria, en la seva aplicació a les entitats locals, 
estableix que: "la Intervención local elevará al Pleno un informe sobre el cumplimiento del 
objetivo de estabilidad de la propia entidad local y de sus organismos y entidades dependientes. 
El informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará a los previstos en los altículos 
168.4, 177.2 Y 191.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
referidos respectivamente, a la aprobación del presupuesto general, a sus modificaciones y a su 
liquidación". 

Objectiu d'estabilitat pressupostaria 

L'article 3 de la L1ei Organica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostaria i sostenibilitat 
financera, estableix que: "l. La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y 
demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en 
el ámbito de aplicación de esta Ley se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, 
coherente con la normativa europea. 
2. Se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación de 
equilibrio o de superávit estructural". 
La instrumentació del principi d'estabilitat pressupostaria es realitza a ¡'article 11 de la mateixa 
norma, en el que es posa de manifest que ''para el cálculo del déficit estructural se aplicará la 
metodología utilizada por la Comisión Europea en el marco de la normativa de estabilidad 
presupuestaria n. 

La capacitat de finan,ament en termes de comptabilitat nacional es determina a paltir de la 
diferencia entre els ingressos i les despeses no financeres (capítols 1 a 7 del pressupost deis 
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INTERVENCIÓ 

consorcis), aplicant posteriorment els ajustaments necessaris per tal de convertir les magnituds 
pressupostitries als termes previstos en el SECo 

Saldo de les operacions no financeres: 

Ajustaments: 

+ Drets reconeguts nets (cap. 1 a 7) 
- Obligacions reconegudes netes (cap. 1 a 7) 
Saldo d'opel"acions no financeres 

10.544.802,29 
11.392.860,68 
-848.058,39 

Per determinar els ajustaments a realitzar sobre els imports pressupostaris, s'ha tingut en compte 
el "Manual de cálculo del déficit en contabilidad nacional adaptado a las entidades locales", 
elaborat per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat. 

En el cas del Consorci, l'ajustament a realitzar en aplicació del criteri de caixa en els ingressos 
del capítol 3 de l'estat d'ingressos del pressupost és el següent: 

Drets pendent de cobrament, capítol3, 
pressupost corrent 
Cobraments del capítol3 de pressupostos 
tancats 
Ajust a realitzar 

-129.329,71 

217.126,60 
87.796,89 

Pel que fa als ingressos deis capítols 4 i 7, d'acord amb el criteri d'entitat pagadora, cal ter 
esment que no ha estat possible confirmar la totalitat deIs ajustaments a realitzar donat que les 
dades disponibles no han estat confirmades per les administracions públiques corresponents. 
Malgrat aixó, no s'ha efectuat cap ajust donat que la totalitat delsdrets reconeguts de l'exercici 
han estat cobrats en el mateix any. . 

Detenuinació de la capacitat o necessitat de finanyament del Consorci: 

S'obté aplicant al saldo de les operacions no financeres els ajustaments obtinguts d'acord amb el 
manual de la IGAE. En el present cas és el següent: ' 

Saldo de les operacions no financeres 
Total ajustaments d'acord manual IGAE 
Capacitat / Necessitat de linan~ament 

-848.058,39 

87.796,89 
-760.261,50 

Pel que fa al compliment de la regla de despesa i dellímit de la despesa no financera previstos 
als atlicles 12 i 30 de la L1ei Orgitnica 212012, d'estabilitat pressupostitria i sostenibilitat 
financera seran objecte d'anitlisi a l'informe de la Intervenció General de l'Ajuntament de 
Barcelona relatiu a l'aprovació de la liquidació del Pressupost general de la corporació, on es 
presentara en tenues consolidats d'acord amb els criteris SECo 
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7 ROMANENTS DE CRÉDIT 

INTERVEN CiÓ 

EIs romanents de credit de l'exercici que es liquida són els saldos deIs credits definitius no 
afectats al compliment d'obligacions reconegudes que, en el cas del Consorci, sumen un impOlt 
de l.574.570,50€, d'acord amb el detall següent. 

Els saldos de disposicions 
Bs saldos d'autoritzacions 
Els saldos de credit 

TOTAL 

Barcelona 24 de febrer de 2016 

Informe Iiquidació presstlpost~2015_MAC13A:docx 
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2. Estat de liquidació del pressupost de despeses de I'exercici corrent. 



MIJ'SlHII 
O"AA'r ea NTEIMiPORAít; 
0$' lUo~CIi?:'l..Or;¡jA 

EsTAT DE LlQUIDACIÓ DEl PREssUPOsT DE DES PESES DE L'EXERCICI CORRENT - 2015 

1 Despeses de Personal 3.730.900,81 -70.263,29 3.660.637,52 3.668.558,76 3.668.558,76 3.556.080,55 112.478,21 -7.921,24 
2 Despeses en Béns Corrents i Serveis 7.071.411,19 546.367,21 7.617.778,40 6.844.826,85 6.844.826,85 5.527.959,71 1.316.867,14 772.951,55 
3 Despeses Financeres 24.000,00 -3.339,23 20.660,77 23.366,78 23.366,78 23.347,12 19,66 -2.706,01 
4 Transferéncies Corrents 6.010,00 0,12 6.010,12 6.010,12 6.010,12 6.010,12 0,00 0,00 
6 Inversions Reals ...... . 161.606,88 1.500.737,49 1.662.344,37 850.098,17. 850.098,17 772.109,47 . 77.988,70 812.246,20 

;?;:fQij!~Ñillllii~¡;&~!:~:;liillrlli::;@f:gif0i:illiIJiiÉ;;;::mmrr~mmiill!f¡ill;~t¡RJ!.q¡~9?t"92$;~U;¡ rt~1;~]~¡¡~;~~¡~l~g¡j3"fu;~¡:)m¡l!lE:i,,!g:l!~º¡~ª(m[@!1l~.~~~¡~~mm:~~~&i~7ilfmi¡ill"~~~~Iª,JEi¡¡';~5it!~~¡~ 

Barcelona, 24 de febrer de 2016 

~1-1 ----Sr. Jaan Abella Barril, 
Gerent 

/' . 

~; Jes~s <;arr..ero López, 
lnterv n{or 

I 

,.~----._,-~_._~--~._. 

Presidenta del Cansel1 General 

w 



3. Estat de liquidació del pressupost d'ingressos de I'exercici corrent. 



11 "O,,, 
g'-,," CONTE .. ,.O....,., 

: .. <>1i II-""CS~O"''' 

ESTAT DE lIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS DE L'EXERCICI CORRENT - 2015 

Altres Ingressos 2.394.085,00 -97.082,77 2.297.002,23 1.548.183,12 0,00 0,00 1.548.183,12 1.418.853,41 129.329,71 
4 Transferencies Corrents 8.088.237,00 91345,82 8.179.582,82 8336.710,83 0,00 0,00 8336.710,83 8336.710,83 0,00 
5 Ingressos Patrimonials 350.000,00 140.614,83 490.614,83 498.301,46 0,00 aJaD 498.301,46 472.620,53 25.680,93 
7 Transferencies de Capital 161.606,88 0,00 161.606,88 161.606,88 0,00 OJOD 161.606,88 161.606,88 DJOD 
8 Actius 

Barcelona, 24 de febrer de 2016 

Sr. Joan Abella Barril, 
Gerent 

I 
'1 
I 

r 
// 

/

/ Se Jelús,ta In~e~O/rer~pezl 

,~ 

---._----- --_._-~---
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4. Estat demostratiu del pressupost de despeses d'exercicis tancats. 



MUSEU 
P· ... RT CONTEMPORANI 
PE BARCll:J..ONA 

ESTAT DEMOSTRATIU DEL PRESSUPOST DE DESPESES D'EXERCICIS TANCATS - 2015 

2009 
2009 

Total 2009 
2010 

Total 2010 
2013 
2013 

Total 2013 
2014 
2014 

2 Despeses en Béns Corrents i Serveis 16.373,06 
6 Inversions Reals 111,57 

16.484,63 
2 Despeses en Béns Corrents i Serveis 1.439,29 

1.439,29 
2 Despeses en Béns Corrents i Serveis 1.164,60 
6 Inversions Reals 14.335,93 

15.500,53 
2 Despeses en Béns Corrents i Serveis 1.141.210,36 
3 Despeses Financeres 51,00 

Barcelona, 24 de febrer de 2016 

I /1~1.1 
Sr. JOa;;-;;.¡;:rla Barril, 

Gerent 

1------
~'10/ 

( Sr. Jes~re,",,*ó ez 
" ... " .. ___ Interventor p , 

0,00 16.373,06 0,00 
0,00 111,57 0,00 
0,00 16.484,63 0,00 
0,00 1.439,29 0,00 
0,00 1.439,29 0,00 
0,00 1.164,60 0,00 
0,00 14.335,93 0,00 
0,00 15.500,53 0,00 
0,00 1.141.210,36 0,00 
0,00 51,00 0,00 

72 0.00 

16.373,06 0,00 
111,57 0,00 

16.484,63 0,00 
1.439,29 0,00 
1.439,29 0,00 
1.164,60 0,00 

14.335,93 0,00 
15.500,53 0,00 

1.141.210,36 0,00 
51,00 0,00 

118.882.72 

Excma. Sra. Ada Colau Ballano, 
Presidenta del Consell General 

~ 



5. Estat demostratiu del pressupost d'ingressos d'exercicis tancats. 



t.luseu 
O'''RT CONT~MPORAHI 
oe SARCIit.ON" 

ESTAT DEMOSTRATIU DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS D'EXERCICIS TANCATS - 2015 

Total 2009 
2010 3 Taxes i Altres Ingressos 
2010 5 Ingressos Patrirnonials 

Total 2010 
2011 3 Taxes i Altres Ingressos 
2011 4 Transferencies Corrents 
2011 5 Ingressos Patrirnonials 

Total20U 
2012 3 Taxes i Altres lngressos 
2012 5 Ingressos Patrirnonials 

Total 2012 
2013 3 Taxes i Altres Ingressos 
2013 4 Transferlmcies Corrents 
2013 5 Ingressos Patrimonials 

Total 2013 
2014 3 Taxes i Altres Ingressos 
2014 4 Transferencies Corrents 

2014 5 Ingressos Patrimonials 
2014 6 Alineació d'lnversions Reals 

Barcelona, 24 de febrer de 2016 

~,--v 
''''si:J-oan Aberra Barril, 

Gerent 

5.712,23 0,00 

650,28 0,00 
2.350,20 0,00 
3.000,48 0,00 
9.282,22 0,00 

19.020,00 0,00 
718,00 0,00 

29.020,22 0,00 
8.026,62 0,00 

251,50 0,00 
8.278,1,2 0,00 

14.662,87 0,00 
17.633,00 0,00 
27.733,59 0,00 
60.029,46 0,00 

218.339,88 0,00 
399.584,36 0,00 
67.615,93 0,00 
12.119,40 0,00 

/r~~::'" 

sr.Jes .. ...r~;¡ ~r_r roló 

¿~ erven' r P '"', 

--~-~--- --- -_.~ 

0,00 
0,00 
0,00 

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

0,00 5.712,23 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 19.020,00 
0,00 0,00 
0,00 19.020,00 
0,00 450,00 
0,00 0,00 
0,00 450,00 
0,00 14.440,07 
0,00 9.800,00 
0,00 16.879,36 
0,00 41.119,43 
0,00 197.962,70 
0,00 399.584,36 
0,00 62.676,57 
0,00 9.089,64 

Excma. Sra. Ada Calau Ballana, 
Presidenta der Cansell General 

0,00 

650,28 
2.350,20 
3.000,48 
9.282,22 

0,00 
718,00 

10.000,22 
7.576,62 

251,50 
7.828,12 

222,80 
7.833,00 

10.854,23 
18.910,03 
20.377,19 

0,00 
4.939,36 
3.029,76 

w 



6. Resultat pressupostari. 



MlIJeEU 
.o~I\R't' eCl'N'fEUPO-RA-l'CJ 
1.lS SA:!i«:lSl.i()NA 

RESULTAT PRESSUPOSTARI- 2015 

a. Operacions corrents 
b. Operacions de capital 

1. Total operaciones no financeres (a+b) 
c. Actius financers 
d. Passius financers 

2. Total operaciones financeres (c+d) 

1. RESULTAT PRESSUPOSTARI DEL EXERCICI 

AJUSTOS 
3. Credits gastats finan¡;:ats amb romanent de tresoreria per a despeses generals 
4. Desviacions de finan¡;:ament negatiu de I'exercici 
5. Desviacions de finan¡;:ament positiu de I'exercici 
11. TOTAL AJUSTOS (3+4-S) 

Barcelona, 24 de lebrer de 2016 

Sr. Joan Abella Barril, 
Gerent 

Drets Reconeguts Obligacions 
Nets Reconegudes Netes 

10.383.195,41 
161.606,88 

10.544.802,29 
0,00 
O,GO 
0,00 

10.544.802,29 

Sr. Jesús'eárrero López, 
Interventor 

---
10.542.762,51 

850.098,17 
11.392.860,68 

0,00 
0,00 
0,00 

11.392.860,68 

Ajustos 

0,00 
1.030.546,03 

166.285,58 
864.260,45 

Resultat 
Pressupostari 

-159.567,10 
-688.491,29 
-848.058,39 

0,00 
0,00 
0,00 

-848.058,39 

864.260,45 

Excma. Sra. Ada Colau Ballano, 
Presidenta del Consel! General 

\tJ 



7. Estat del romanent de tresoreria. 



MUSEU 
O'ART COtlfEMPORA«I 
p~ BARCHONA 

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA - 2015 

1. 

2. 

3. 

4. 

l. 

11. 

111. 

IV. 

(+) 

(+) 
-(+) 
-(+) 
-(+) 

(-) 
-(+) 
-(+) 
-(+) 

(+) 
-(-) 
-(+) 

Fans Líquids 

Drets pendents de cobrament 
del Pressupost corrent 
de Pressupostos tancats 
d1operacions no pressupostaries 

Obligacions pendents de pagament 
del Pressupost corrent 
de Pressupostos tancats 
d'operacions no pressupostaries 

Partides pendents d'aplicació 
cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 
pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 

Romanent de tresoreria total 

Saldos de dubtós cobrament 

Excés de finan(:ament afectat 

Romanent de tresoreria per a despeses generals 

Barcelona, 24 de lebrer de 2016 

Sr. Joan Abella Barril, 
Gerent 

a. Sra. Ada Colau Ballano, 
Presidenta del Cansel! General 

2015 

155.010,64 
822.134,56 
446.084,65 

1.507.353,71 
0,00 

270.803,82 

-72.501,48 
5.968,22 

452.895,73 

1.423.229,85 

1.778.157,53 

-66.533,26 

31.434,79 

29.644,02 

966.829,51 

-965.038,74 



8. Estat d'existencies a caixa. 



MU5fU 
fl'Al'tf COrtU;MPClJi/UI¡ 
011 IIARClllONA 

ESTAT D'EXISTENCIES A CAIXA - 2015 

Com(!:te PGC Descril!cló 
5700000 Calxa, Euros ~ GESTIÓ ECONOMICA 
5700001 Cajxa, Euros - GESTIÓ ADMINISTRATIVA 
5700002 Cajxa, Euros -ARQUITECTURA I SERVEIS GENERAlS 
5700003 Caixa, Euros - COMUNICAClÓ I MARKETING 
5700004 Caixa, Euros - COL,lECCIÓ 
5700005 Caixa, Euros - EXPOSICIONS 
5700006 Calxa, Euros - REGISTRE 
5700007 Calxa, Euros - RESTAURACIÓ I CONSERVACIÓ 
5700008 Caixa, Euros - CENTRE D'ESTUDlS I DOCUMENTACIÓ 
5700009 Caixa, Euros - ACTIVITATS PROGRAMES PÚBUCS 
5700010 Calxa, Euros ~ PROGRAMES EDUCATIUS 
5700011 Caixa, Euros - PUBLJCACIONS 
5700012 Caixa, Euros - AUDIVISUALS 
5700013 CaJxa, Euros - RECURSOS EXTERNS 
5720002 Caixa d'Estalvis I Penslons de Barcelona 
5720003 Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona 
5720004 Calxa d'Estalvis I PensJons de Barcelona 
5720005 Calxa d'Estatvls de Catalunya 
5720006 Banco Bilbao Vizcaya Argentarla 
5720008 Banco de Santander 
5720009 Calxabank SA 
5720010 Caixabank SA 
5720011 Caixabank SA 
5720104 Conclllacló - Calxa d'Estalvls I PensJons de Barcelona 
5720108 Conciliació - Banco de Santander 
5720110 Condliadó - Caixabank SA 
5720111 Conclflac!ó - Calxabank SA 
5720200 Compte pont cobrament Euromus - efectiu 
5720201- Compte pont cobrament Euromus - visa 
5720202 Compte pont cobrament Euromus - transferencia 
5720203 Compte pont cobrament Euromus - Devolució 
5720204 Compte pont cobrament Euromus - internet 
5720904 la Caixa. Targeta de Prepagament Pubticadons 
5720906 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. Visa Iberia 
5720914 la Caixa. Targeta de Prepagament COOC 
5720924 la Calxa. Targeta de Prepagament GE 
5720934 la Calxa. Targeta de Prepagament Mitjans Digltals 
5720999 Compensació 
5761000 clc cash pool1ng Generafltat, transferencia 
5762000 clc cash [!oolinG Generalitat, in¡¡rés ~roel 

Barcelona, 24 de febrer de 2016 

.:1~11 
Gerent 

cma. Sra. Ada Colau Ballano, 
Presidenta del Consell General 

Saldo Inicial O H 
1,100,82 37,543,53 35,226,73 

300,00 178,50 478,50 
300,00 1,142,36 1.442,36 
300,00 1,050,00 1.350,00 
250,00 1,144,95 1,394,95 
700,01 9,018,72 9.718,73 
300,00 873,51 1.173,51 
300,00 3.097,75 3.397,75 
300,00 499,96 799,96 
GOO,OO 7,097,11 7,697,11 

0,00 158,29 158,29 
300,00 300,00 600,00 
300,00 1.154,80 1.454,80 
200,00 532,15 732,15 

75,76 13.046,15 13.027,33 
7.409,66 1.150.435,24 1.150,744,19 

0,00 7,000,613,41 7,000,613,41 
21,488,25 1.422,346,96 1.425,375,45 
25.883,61 524.177,82 524.000,40 

617.389,31 7.634.105,10 7.994.504,46 
0,00 121.875,95 105.614,73 
0,00 328.761,07 275.987,46 
0,00 17.346,89 2.996,06 
0,00 1.357.777,04 1.357.777,04 
0,00 6.358.101,42 6.358.101,42 
0,00 258.808,33 258.808,33 
0,00 3.304,16 3.304,16 

20.497,00 720.167,00 721.593,00 
2.063,00 311.694,00 311.453,00 

-6.828,00 127.104,98 123.572,98 
-80,00 80,00 0,00 

0,00 80,00 80,00 
2,04 0,00 0,99 

172,60 111.934,99 112.111,59 
1.721,53 1.719,87 2.545,31 
2.600,00 25.400,00 27.000,00 

56,03 54,00 62,96 
0,00 3.268.704,50 3.268.704,50 

69.403,86 3.223.972,85 3.256.009,50 
0100 2.159.219,24 2.159.219,24 

767.105,48 

~._--_._--'-~ 

/ 
sr.JesÓsprr ~ Lóp"" 
Intervent~O 

Saldo Final 
3.417,62 

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

94,58 
7,100,71 

0,00 
18.459,76 
26,061,03 

256.989,95 
16.261,22 
52.773,61 
14.350,83 

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

19.071,00 
2.304,00 

-3.296,00 
0,00 
0,00 
1,05 

-4,00 
896,09 

1.000,00 
47,07 

0,00 
37.367,21 

0,00 
452.895,73 



9. Estat del romanent de credit. 



'MlLlSiEO 
lJ,'AR't' ,CO,NlT:EMPORA,N, 
O·E: BAReE:!l..ONA 

ESTAT DEL ROMANENT DE CREDIT - 2015 

1 
2 
3 

Despeses de Personal 
Despeses en Béns Corrents i Serveis 
Despeses Financeres 
Inversions Reals 

Barcelona, 24 de febrer de 2016 

~ 
Sra. Imma López Villanueva 
Directora de Gestió 

~//\/11 1·0. , 
~.---

Sr. Joan Abellá Barril, 
Gerent 

-7.921,24 
772.951,55 

-2.706,01 



10. Estat deis compromisos de des pesa amb carrec a exercicis futurs. 



Museu 
t/'P,RT CONTeMPORANI 
De eAACELONA 

ESTAT DELS COMPROMISOS DE DESPESES AMB CARREC A EXERCICIS FUTURS - 2015 

D/20500. Arrendaments Mobiliari i Equipament 
D/20800. Arrendaments Altres Immobilitzat Material 
D/21200. Manteniment Edificis i Altres Construccions 
D/21600. Manteniment Equips i Software Procés d'lnformació 
D/22100. Energia Eléctrica 
D/22606. Reunions, Conferencies i Cursos 
D/22609. Activitats Culturals 
D/22704. Custodia, Diposits i Emmagatzematge 
D/22799. Altres Treballs Realitzats per Altres ~_rr1~reses _ 

Barcelona, 24 de febrer de 2016 

157.205,52 
40.073,96 
94.080,66 
10.765,39 

285.826,88 
207.342,40 
35.275,00 

1.319,04 

/l\;7 
\y _---1> l- I 

Sra. Imma López Villanueva Sr. Joan Abella Barril, 
Directora de Gestió Gerent 

330.220,70 
87.197,66 
94.080,66 
10.765,39 

285.826,88 
207.342,40 

35.275,00 
1.319,04 



11. Estat de modificacions de credit. 



2 

Museu 
D'ART CONTEMPORAN) 
DE BARCELONA 

Despeses en Béns Corrents i Serveis 

E5TAT DE MODIFICACION5 DE CREDIT - 2015 

695.412,25 -622.547,21 338.624,42 546.367,21 
3 Despeses Financeres 660,77 ~4.000,00 0,00 0,00 -3.339,23 

Barcelona, 24 de febrer de 2016 

~ 
Sra. Imma López Villa nueva 
Directora de Gestió 

0,00 -0,01 0,00 0,13 0,12 

Sr. Joan Abella Barril, 
Gerent 

/ 



12. Estat deis compromisos d'ingrés amb carrec a pressupostos futurs. 



• 

MUSE" 
O'ART CONTeMPORANI :.10 DE BAA(:EI..ONA 

ESTAT OElS COMPROMISOS O'INGRÉS AMB cARREC A PRESSUPOSTOS FUTURS - 2015 

Barcelona, 24 de febrer de 2016 

l~ 
Sra. Imma López Villanueva 
Directora de Gestió 

/Z"sl 
~Abella Barril, Sr. Joan 

Gerent 





11 g~""Co"'O_"' 

Aportadó Exposicions ICUB - Ajuntament de Barcelona 
Artidet: Instar-Iadó al Aeroport de Barcelona 
Publicado Col'lecdó MACBA 

Barcelona, 24 de febrer de 2016 

~ 
Sra. Imma L6pez Villa nueVa 
Directora de Gesti6 

ESTAT DE DESPESES AMB FINAN¡;AMENT AFECTAT - 2015 

Sr. loan Abellil Barril, 

Gerent 

100% 
100% 
100% 
100% 52.129,34 

22.697,89 
699.456,07 
300.000,00 

49.625,67 

800.543,93 

52.129,34 
37.392,99 



MUSEU 
D'ART CONTEMPORANI 
DE BARCELONA 

Assumpte: liquidació Pressupost 2015 

DISPOSICIONS APLICABLES: 

Els articles 191 i 193 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de mar~, pel qual s'aprova el text 
refós della Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aixf com els articles 89-105 del Reial Decret 
500/1990 de 20 d'abril, Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local. 

Apartat d) de I'article 12.1 deis Estatuts del Consorci Museu d'Art Contemporani de Barcelona. 

PART DISPOSITIVA: 

APROVAR la liquidació del Pressupost de I'exercici 2015 corresponent al Consorci Museu d'Art 
Contemporani de Barcelona. 

DONAR-NE COMPTE al Consell General 

LA PRESIDENTA DEL CONSORCI 

Exc . ra. Ada Colau Ballano 

Barcelona, 24 de Febrer de 2016 

Plac,:a deis Angels, 1 08001 Barcelona 
Te!. +34 93 412 08 10 Fax +34 93 412 46 02 
www.macba,cat 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

4. INFORME  D’AUDITORIA  DE  COMPTES  ANUALS  DE 
PRICEWATERHOUSECOOPERS  AUDITORES,  SL  I  GABINETE  TÉCNICO  DE 
AUDITORÍA CONSULTORÍA, SA 
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pwc 
Avda. Diagonal, 640 
08017 Barcelona 

Gabinete Técnico 
de Auditoría y Consultoría, s.a. 

Balmos, 89-9' 
08008 Barcelona 

Consorci Museu d'Art Contemporani de Barcelona 

Informe d'auditoria i Comptes Anuals al31 de desembre de 2015 
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I 

pwc 
Avda. Diagonal, 640 
08017 Barcelona 

Gabinete Técnico 
de Auditoría y Consultoría, s.a. 

Balmes, 89-91 
08008 Barcelona 

INFORME O'AUDITORlA DE COMPTES ANUALS 

Al Consell General del Consorci Museu d'AIt Contemporani de Barcelona, 

Hem auditat els comptes anuals adjunts del Consorci Museu d'AIt Contemporani de Barcelona, que 
comprenen el balan~ a 31 de desembre de 2015, el compte del resultat eeonomieo-patrimonial, l'estat 
de canvis en el patrimoni net, l'estat de fluxos d'efeetiu, l'estat de liquidació del pressupost i la 
memoria corresponents a l'exercici finalitzat en aquesta data. 

Aquesta auditoria ha estat realitzada dins del marc que preveu l'altic1e 58.e de la Llei 1/2006, de 13 de 
mar~, que regula el regim especial del municipi de Barcelona, ates que el Consorci és un ens sectoritzat 
per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat a l'Ajuntament de Barcelona, així com pels 
propis estatuts del Consorei, que estableixen en el seu altic1e 23.4 que els comptes anuals es sometran 
a auditoria externa. 

La Comissió delegada del Consorci és responsable de la fonllulació deIs comptes anual s del Consorci 
d'acord amb el marc normatiu d'informació finaneera que es detalla a la Ilota 3.1 de la memoria 
adjunta i en particular d'acord amb els prineipis i eriteris comptables, així mateix, és responsable del 
control intern que consideri neeessari per a permetre que la preparació deIs esmentats comptes anuals 
estiguin lliures d'incorrecció material. 

Els comptes anuals a que es refereix aquest informe han estat formulats per la Comissió delegada del 
Consorci en data 27 d'abril de 2016. 

Objectiu i abast del trebal/: Responsabilitat deis auditors 

La nostra responsabilitat és emetre una opinió sobre si els comptes anuals adjunts expressen la imatge 
fidel, basada en el treball realitzat d'acord amb les Normes d'Auditoria del Sector Público Aquestes 
normes exigeixen que planifiquem l'auditoria per tal d'obternir una seguretat raonable, encara que no 
absoluta, que els comptes anuals esta n lliures d'incorrecció material. 

Una auditoria compOlta l'aplicació de procediments per obtenir evidencia adequada i suficient sobre 
els imports i la informació recoUida en els comptes anuals. Els procediments seleecionats depenen del 
judici de l'auditor, inclosa la valoració deIs riscos d'incorrecció material en els eomptes anuals. En 
efectuar aquestes valoracions del rise, l'auditor té en eompte el control intern rellevant per a la 
prepara ció i presentaeió raonable per palt del gestor de eomptes anuals, a fi de dissenyar els 
proeediments d'auditoria que siguin adequats en funció de les eireumstancies, i no amb la finalitat 
d'expressar una opinió sobre l'eficilcia del control intern de l'entitat. Una auditoria també inc10u 
l'avaluaeió deIs eriteris eomptables i de la raonabilitat de les estimacions eomptables realitzades pel 
gestor, així eom l'avaluació de la presentació global deIs comptes anuals. 

Pi:ice\vat'e'i'houseto(;iiers 'Áüdftores~' S':L: ' . . , .... ····Gabin·c'i(! técnl'cclde"AúdJiorfa'y'consültoi:íü; S.A:'·· 
R. M. Madrid, fuIl87.250-1, foH 75. tomo 9.267, lIibl'e 8,054. R. M, Barcelona, Volum 10296, Llibre 9349. Foli 42. Seco 2, 
sccci6 3a, Inscrita en el R.O.A.C. amb el número 80242 - Full 8-27831. Inscrita en el R.O.A.C. amb el número S0687 
CIF: 8-79031290 Inscrita en ¡'Institut de Censors Jurats de Comptes. C¡F A-

58604745 



pwc 
Avda. Diagonal, 640 
08017 Barcelona 

Gabinete Técnico 
de Auditoría y Consultoría, s.a. 

Balmes, 89-91 
08008 Barcelona 

Considerem que l'evidencia d'auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i adequada 
per emetre la nostra opinió d'auditoria. 

Opinió 

Segons la nostra opinió, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, la 
imatge fidel del patrimoni i de la situació financera del Consorci Museu d'AIt Contemporani de 
Barcelona a 31 de desembre de 2015, així com deIs seu s resultats, els seus fluxos d'efectiu i de l'estat de 
liquidació del pressupost corresponents a l'exercici anual acabat en aquesta data, de conformitat amb 
el marc normatiu d'informació financera que resulta d'aplicació i, en palticular, amb els principis i 
criteris comptables continguts en el mateix. 

Paragrafs d'emfasi 

Cridem l'atenció respecte de l'assenyalat a la Nota 10 de la memoria adjunta, en la qual s'indica que 
una de les administracions consorciades, el Ministeri d'Edncació, Cnltura i Esport, no va fer front, en 
l'exercici 2012, a una subvenció nominativa que tenia per objecte contribuir al finan~ament de les 
despeses corrents del Consorci d'aquell exercici per un import total de 1.640,0 milers d'euros, 
circumstancia que va donar lloc, entre altres aspectes, a la generació d'un fons de maniobra i un 
romanent de tresoreria negatius, els quals es mantenen també negatius al 31 de desembre de 2015 per 
impOlt de 1.037,0 i 965,0 milers d'euros respectivament. Aquesta situació indica l'existencia d'una 
inceltessa rellevant sobre la capacitat del Consorci per continuar la seva activitat de forma que pugui 
liquidar els seus passius pels imports i segons la elassificació amb que figuren en els comptes anuals 
adjunts, que han estat preparats assumint que aquesta activitat continuara. Aquesta qüestió no 
modifica la nostra opinió. 

Sense que afecti a la nostra opinió d'auditoria, cridem l'atenció respecte de l'assenyalat a la Nota 3 .2 de 
la memoria adjunta, en la qual s'indica que els comptes anuals de l'exercici 2015 adjunts s'han 
formulat aplicant l'ordre HAP /1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del 
model normal de comptabilitat local, fet que suposa una transició respecte del marc comptable que 
venia aplicant el Consorci, Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el Pla General 
de Comptabilitat. Ates que l'exercici 2015 és el de transició, els presents comptes anuals es consideren 
com a inicials als efectes derivats de l'aplicació del principi d'uniformitat i del requisit de 
comparabilitat, raó per la qual no s'inelouen xifres comparatives. A la Nota 29 de la memoria adjunta 
"Aspectes derivats de la transició a la nova normativa comptable" s'incorpora el balan~, el compte de 
resultats i el romanent de tresoreria inclosos en els comptes anuals aprovats de l'exercici 2014, i una 
explicació de les principals difere ncies entre els criteris comptables aplicats en l'exercici anterior i els 
actuals, així com la quantificació de l'impacte que produeix aquesta variació de criteris comptables en 
el patrimoni net a l'1 de gener de 2015, data de la transició. 



[ 

pwc 
Avda. Diagonal, 640 
08017 Barcelona 

Altres qüestions 

Gabinete Técnico 
de Auditoría y Consultoría, s.a. 

Balmes, 89-91 
08008 Barcelona 

EIs comptes anuals del Consorci Museu d'Alt Contemporani de Barcelona corresponents a l'exercici 
finalitzat a 31 de desembre de 2014 varen ésser auditats per un al re auditor que va expressar una 
opinió no modificada amb data 22 de maig de 2015. 

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. 

Sandra Deltell Jordi Vila López 

13 de maig de 2016 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. INFORME DE LA INTERVENCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA 
DEL COMPTE GENERAL 

 
 
 
 
 
 



Ajuntament 
de Barcelona 

INTERVENCIÓ 

INFORME DE LA INTERVENCIÓ DEL COMPTE GENERAL 
DEL CONSORCI DEL MUSEU D'ART CONTEMPORANI DE 

BARCELONA DE L'EXERCICI 2015 

1. ANTECEDENTS 

1.1 Contingut deis comptes 

O'acord amb el que estableix I'article 209 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
mary, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i la 
regla 45 de la Instrucció del model normal de Comptabilitat local (ICAL-2013) 
aprovada per l'Ordre del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, 
HAP/1781/2013 de 20 de setembre, el compte general de I'exercici 2015 del Consorci, 
ha d'estar format per la documentació següent: 

Oocumentació basica: Comptes Anuals 

a) Balany 
b) Compte del resultat economic-patrimonial 
c) Estat de canvis en el patrimoni net 
d) Estat de fluxos d'efectiu . 
e) . Estat de liquidació del pressupost 
f) Memoria 

Igualment d'acord amb la regla 45.3 de la ICAL-2013, als comptes anuals caldra 
adjuntar la documentació següent: 

a) Actes d'arqueig de les existéncies en caixa referides a fi d'exercici. 
b). Certificacions de les entitats bancaries deis saldos existents, referits a fi d'exercici. 

En cas de discrepancia entre els saldos comptables i els bancaris, caldra adjuntar 
I'estat conciliatori. 

A I'empara de I'art, 74 de la Llei 1/2006, Especial del Municipi de Barcelona, ha estat 
adjudicat el contracte d'auditoria de comptes a I'UTE "PriceWaterHouseCoopers 
-Gabinet Técnic d'Auditoria i Consultoria, S.A.". Oonats el limitats mitjans de que 
disposa la Intervenció es fara: servir aquest informe com informe complementari del 
Compte General. En data 20 d'abril de 2016 els auditors han tramés una carta d'opinió 
en la que manifesten que "si des de la data d'aque~ta carta fins a la data d'emissió de 
/'informe d'auditoria no esdevé cap fet que pugui afectar els comptes anuals, o sigui 
necessari revelar en I'informe d'auditoria, ¡una vegada s'hagin conclos de manera 
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satisfactoria els procedimeQts d'auditoria pendents, el n~stre informe es redactara en 
els següents termes: 

Opinió 

" ... Els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge 
fidel del patrimoni i de la situació financera del Consorci del Museu d'Art Contemporani 
de Barcelona a 31 de desembre de 2015 ... " . 

. En virtut del punt 4 de la disposició addicional vigesima de la Llei 30/1992de 26 de 
novembre de Regim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú, la Intervenció General de l'Ajuntament de Barcelona ha 
encarregat una auditoria de compliment referida a I'any 2015 a la societat auditora 
amb núm. del ROAC 8206. 

Un cop rebuts els informes d'auditoria, la Intervenció procedira a efectuar I'informe de 
control financer al que fa referencia I'article 220 del Text refós de la Llei d'Hisendes 
Locals. 

1.2. Analisi deIs comptes 

1.2.1. Analisi PQtrimoniQI 

El balanc;: de situació reflecte ix la situació dels'actius segons el grau de disponibilitat, i 
deis passius segons el grau d'exigibilitat. En tancar I'exercici 2015 dóna un actiu i un 
passiu de 43.400.212,17 €. ' 

Hi ha desequilibri patrimonial, ja que els actiús fixos de 41.228.508,37 € són superiors 
als capitals permanents (40.191.461,94 €), i per tant, part deis actius fixos es financen 
amb passiu corrent. 

En conseqüencia, el fons' de maniobra o capital circulant, entes com el conjunt de 
recursos financers permanents necessaris per a poder desenvolupar normalment les 
operacions de naturalesa corrent, és negatiu en 1.037.046,43 €, determinat per la 
diferencia entre I'actiu circulant i el passiu circulant, o bé per la resta entre elscapitals 
permanents i I'actiufix. 

El net patrimonial (actiu - passiu exigible) és positiu en 40.191.461,94 €, i esta format 
per les partides següents: 

Patrimoni rebut 890.709,54 

Resultats d'exercicis anteriors 218.961,59 

Resultats de I'exercici -19.744,93 

Ingressos a distribuir en varis exercicis 39.101.535,74 
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1.2.2. Analisi financera 

a)' Romanent de tresoreria 

El romanent líquid de tresoreria resultant del tancament de I'exercici és negatiu de 
-965.038,74 €. 

b) Estalvi brut 

Inf!ressos 10.383.195,41 

Caoítol3 1.548.183,12 

Capítol4 8.336.710,83 

Capítol5 498.301,46 

Despeses 10.542.762,51 

Capital 1 3.668.558,76 

Cap1tol2 6.844.826,85 

Capital 3 23.366,78 

Capítol4 6.010,12 

L'estalvi brut de I'exercici 2015 ha estat negatiu en -159.567,10€. 

e) Endeutament a IIarg termini 

El consorci no té contractada cap operació d'endeutament amb cap entitat de crédit. 

1.2.3. Analisi económica 

El compte de resultats económic patrimonial de I'exercici dóna un resultat negatiu 
(desestalvi) de -19.744,93 €, determinat de la següent manera: 

N·cfe'com-pte , ." ..•.. DESCRipCIÓ -- 1··._··201~. 
I 

N:- d,e comPte . '. ,-- 'DESCRIPCló . .....•...• 

Transferenc!es entltats consordades 640 Saus i salaris i similars 2.944.737,72 I 
-7500 ., 

~2,-644. Carregues scic!als 810.596,60 
! 

I . 7501_ -. ~ Transferencies resta entitats 

.62 Submlnlstraments r serveis exteriors 6.424.893,54 
! 

I 
63 Trlbuts 153.870,97 

-

650,:651--- Trnsferenc!es I subvendons 6.010,12 
'. 66 ...... Despeses f¡nanceres 21,075,64 

676 Altres perdues de gestió ordinaria 455,92 I 
.... 

. 68 - Amortitzacions 1.960.669,02 ... 

.' .. ' 

TOTAlDESPESES 12.322.309,53 

Estalvi -19.744,93 

1.2.4, Analisi de la gestió pressupostaria 

El resultat pressupostari és el següent: 

MACBA_lnforme _compte _general-2015.docx 

751 $ubvenc!ons despeses no finam:eres 

753 Subvenc!ons lmputades al resultat 
700 Vendes de pubficacions 
705 Prestacló de serveis 
-71······ Vari ació d'existenciés 
76 Ingressos financers 

776 Ingressos percessló espals 
778 :: - - Ingressos excepcional s 
79. '.' Excessos i aplicacions provisions 

.. ' TOTAllNGRESSOS 

Desestalvi 

·.···.2015 .... 

3.985.465,59 

4.230.562,45 

212.531,46 
1.811.179,74 

~~:5.42,~ 
1.488.640,28 

~13.1~4,~6 

. 2:421,_57 

~??_.~8J!.~~ 
19.643,17 

29.704,57 

12.302.564,60 

-19.744,93 
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Desviacions de financ;arnent negatives de l'exercici 
Desviacions de finan9a~nt positives de l'exercici 

INTERVENCIÓ 

De I'ahalisi del resultat pressupostari de I'any 2015, se'n desprén que els recursos 
pressupostaris han estat inferiors en 848.058,39 € a les despeses pressupostaries. 

- Ihgressos: 

3. Taxes i altrcsingrcsSos 2.394.085,00 2.297.002,23 -4,06% 1.548.183,12 67,40% 1.418.853,41 91,65% 129.329,71 8,35% 

4. Transf. corrents 8.088.237,00 8.179.582,82 1,13% 8.336.710,83 101,92% 8.336.710,83 100,00% 

5.1ngrcssos ratrimonials 350.000,00 490.614.,83 . 40,18% 498.301,46 101,57% 472.620,53 94,85% 25.680,93 5,15% 

Operado'us de capital 161.606,88 2.00Q.231,30 >1.000,00% 161.606,88 8,08%' 161.606,88 100,00% 0,00 

7. Transf. de capitª-l 161.606,88 161.606,88 161.606,88 100,00% 161.606,88 100,00% 
. Actius financers 1. 

L'execució del pressupost d'ingressos ha estat del 81,32 % respecte de les previsions 
definitives. S'hade tenir en compte que en el pressupost definitiu hi ha inclosos els 
1.838.624,42 € de la utilització del romanent de tresbreria que, al no executar-se, 
disminueixen el percentátge d'execució. El percentatge d'execució sense tenir en 
compte el capitol 8 d'ingressos ha estat de gaire bé el 95 % del previst. 

- Despeses: 

3.730.900,81 3.6(\0.637,52 -1,88% 3.668.558,76 100,22% 3.556.080,55 96,93% 112.478,21 3,07% 

2. Despeses Mns i serveis 7.071.411,19 7.617.778,40 7,73% 6.844.826,85 89,85% 5.527.959,71 80,76% 1.316.867,14 19,24% 

3. Despeses financeres 24.000,00 20.660,77 -13,91"4 23.366,78 113,10% 23.347,12 99,92% 19,66 0,08% 

4. Transf. corrents 6.010,00 6.010,12 0,00% 6.010,12 100,00% 6.010,12 19°,00% 
Operacions de capital 161.606,88 1.662.344,37 928,63% 850.098,17 51,14%' 772.109,47 90,83% 77.988,70 9,17% 

6. Inversions resls 161.606,88 1.662.344,37 928,63% 850,098,17 51,14% 772.109,47 90,83% 77 .988,70 9,17% 

""'\'9,\,:AI;:DE.';¡>)!!iES '"jlO:99?,'92,&¡&&,>.!,,~67A;l;l:~&;' ::::::;'J7.;95% :~L39~,~6Q;6~";' '&1.&ój\"9iMS,$06;97." :.S.6n?,,%- :l::$Qr;l$$,;Hi;;J:f,23,%'i 
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L'execució del pressupost de despeses corrents durant I'any 2Q15 ha estat del 
93,26%, superior a I'execució' de les operacions de capital que ha estat un 51,14 % 
deis. crédits definitius. El percentatge d'execució global ha estat del 87,86%. 

- Modificacions de crédit: 

Les modificacions de crédit de I'exercici 2015 són les següents: 

ol./()ilii)'i~ j>f~~iu" !!}jíI;:;<íI"íIíIíI~'[!!Ú~)i9~J¡~'3~¡9~i8~18~8 
!RC Incorporacions de Romanents de Credit 1.838.624,42 
GC Generacions de Credit 

TFR - Transferencies de credit - baixa 
TFR + Transferencies de credit - alta 

31tlZI~¡j15 ' ........ . 

2. FONAMENTS DE DRET 

134.877,88 
-544.202,99 

544.202,99 

ii;9()"r;~3.i;í8. 

. - La formació i rendició de comptes es troba regulada per la normativa següent: article 
116 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril i els articles 208 a 212.1 del Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de man;:, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals (TRLRHL), segons la qual elsestats i els comptes de I'entitat local els 
retra el president de la corporació abans del dia 15 de maig de I'exercici següent a qué 
correspongui. 

- D'acord amb I'article 212.3 del TRLRHL, el compte general s'haur¡3 d'exposar al 
públic per un termini de 15 dies, durant els quals i vuit més, els interessats podran 
presentar reclamacions, reparaments o observacions. 

- D'acord amb I'article 212.4. del TRLRHL, els comptes, acompanyats de tots els 
justificants, se sotmetran a I'aprovació del Pie de la corporació abans del dia 1 
d'octubre. 

- Un cop aprovat el compte general, es trametra una copia de. I'expedient a la 
Sindicatura de Comptes, per a la fiscalització subsegüent, abans del 15 d'6ctubre. 

- L'article 11 lIetra b) deis Estatuts del Consorci diu que són funcions del Consell 
General, I'aprovació del compte general. 

- D'acord amb la Disposició Addicional 20' de la Llei 30/1992 de Procediment 
administratiu i régim jurídic de les administracions públiques, els comptes anuals del 
Consorci s'hauran d'incloure en el Compte General de l'Ajuntament al qual han estat 
adscrits. 

MACBA_lnforme_compte_general-2015.docx 5 
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3. CONCLUSIÓ 

INTERVENCIÓ 

Quant al contingut deis esmentats comptes,la Intervenció posa de manifest que, 
realitzades les comprovacions previes al tancament del compte general, s'han seguit 
les bases d'execució del pressupost, aixi com el que disposen els articles 208 a 212 

~ del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de mary, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals, i el capitol segon del Titol quart, regles de la 44 
a la 51, de la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, de 20 de setembre 
de 2013. 

Barcelona, a 26 d'abril de 2016 

L'intervent 

MACBA_lnforme_compte_general~2015.docx 6 
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6. DOCUMENTACIÓ ANNEXA: EXISTÈNCIES A CAIXA ‐ CERTIFICACIONS 
BANCÀRIES 

 
 
 
 
 
 





"la Caixa" 

 apoderat de CaixaBank, S.A. , inscrita amb el número 2100 al 
Registre d'Entitats Financeres del Banc d'Espanya, inscrita així mate ix al Registre Mercantil 
de Barcelona, full B-41.232, amb número d'identificació fiscal A-08663619 i domiciliada a 
Barcelona, Avinguda Diagonal 621 

CERTIFICA 

Que CONSORCI MUSEU D'ART CONTEMPORANI BARCELONA, amb CIF número 
Q5856181 B, és titular individual deis comptes que a continuació es relacionen, acreditant a 
data 31/12/2015 es el saldo següent: 

\ ' . " 
NUMERO DE COMPTE PRODUéTE/CONTRACTE SALDO A DATA 31/12/2015 

 COMPTE A LA VISTA 94,58 € 
COMPTE A LA VISTA 7.100,71 € 
COMPTE A LA VISTA 16.261,22 € 
COMpTE A LA VISTA 52.773,61 € 
COMPTE A LA VISTA 14.350,83 € 
COMPTE A LA VISTA O,OO€ 

I perqué així consti i tingui efectes davant qui pertoqui, lliura aquesta certifica ció a 
BARCELONA el dia 08 de FEBRER de 2016. 

CAIXABANK, S.A. 
03675, CIB BARCELONA 

Ref: 09862-02087-2016 /1-723366413 



ex eatalunyaCalxa 

El Senyor/a  persona autoritzada de I'oficina 1240-Bca. Corporativa 
Institucional Catalunya de CatalunyaCaixa (C.LF. A65587198), 

CERTIFICA, 

Les dades relatives al/s nostre/s c1ient/s: 

QUALITAT 
PARTÍCIP NOM i COGNOMS IDENTIFICACIÓ ALTA EN EL CONTRACTE 

Titular Consorci Del Museu D'art Contemporani De Q5856181B 19/05/1993 
Barcelona Cct 

DEL COMPTE: 
CESCESBBXXX 

DATA OBERTURA: 19/05/1993 
BIC: 
IBAN: 

SALDO A DATA 31/12/2015: 18.459,76 euro .(divuii mil quatre-cents cinquanta-nou amb setanta-sis cent.) 
' j ¡! . . 

1 perque així consti, a petició de la part interessada, expedim aquest certificat a Barcelona, amb data 9 de 
febrer de 2016. 

Mod. CERTFC Ed. 1102 . CATALUNYA I3ANC, S.A. - PI. Antonl Mua, 6 - 08003 Barcelona - C1F A65597198 
Reg. Mercantil de Barcelona Tomo <12.616, Folio 1, Hoja 8411816, Insolpdón la 

iY 
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nnVA CERTlFICAT DE SALDO EN COMPTE 

EL SENYOR  en nom I repro. entació del ' BANOO BILBAO VIZOAYA ARGENTARlA, S.A." 

CERTIFICA: 
Que, segona le8 dades que consten en els nOl tres registres comptables, el comple CORRENT 
OONSOROI DEL MUSEU D ART OONTEMPORANI DE BAROELONA 

té en data 31 - 12- 2015 un .aldo FAVOR SEU 
VINT'¡'SIS MIL SEIXANTA·UN AMB TRES 

LIHIT DE 
ZERO 

par ull lmport de 

 obert a 110m de: 

26 061, 03 EURO 

I par donar-na fe I a petlcló de "Interssut, I'expede lx aquelt certificat. 04 DE GENER DE 201 6 

" ~T~IT"U"~"R~S~---------------------------------------' 
~ CONSORel DEL MUSEU D ART CONTEMPORANI DE BAR ~AJ 
>(~~~~~~~~~~O~F~IC~IN~A~~~~~~~~~~~~l r!;;~DA~T~A;;~ ~~ P~TE~C~L~'E~N  
f SARCELONA INSTITUCIONES I \.f __ .::31:.. • .::12::...1.::5:........J \.~ _ .l::::.::::::::======:::.... ________________ --' IU Ol lBI51Ul DaStOl 

) r. 



• Santander . 

La Sra.  amb DNI  i el Sr. 
amb DNI.  com apoderats de 

BANCO SANTANDER, SA Banca Institucional, Pg. de Gracia, nr. 5 de 
BARCELONA 

FAN C O N S T A R: 

Que el nostre client CONSD.RCI DEL MUSEU D'ART CONTEMPORANI DE 
BARCELONA amb NIF Q5856181 B és titular del compte obert a la nostra 
entitat amb el número , esselÍt el saldo del mateix a 
data 31/12/2015 de 256.989,95 euros. 

I perqué consti així als efectes oportuns, s' expedeix el present document a 
Barcelona el día 8 de febrer de 2.016. 
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