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CONSORC! EL FAR, CENTRE DELS TREBALLS DEL MAR, EN D1SS0LUCIÓ 
Carrer Esear, 6-8 
08039~BARCELONA 

A I'a¡eneió de la Presidenta del CONSORCI EL FAR, CENTRE DELS TREBALLS DEL MAR, EN 
D1SS0LUCIÓ 

Molí senyors !lostres, 

Estem dllent a tenne I'auditoria deis eomptes ammls simplificats del CONSORC! EL FAR, CENTRE DELS 
TREBALLS DEL MAH, EN DISSOLUCIÓ eorresponents a I'exerciei 2016, els quals estan pendents de 
forll1ulaci6 per part de la Presidenta del Consorei. L'últim esborran)' d'aquests eomptes presenta les segUents 
xifi'es: 

Resultat: 
Patrímoni net: 

45.424,36 euros. 
133.415,60 euros. 
176.663,93 euros. Total aetiu: 

El nostre trebaJl es u'oba pnlcticament finalitzat, restanl pendents, principalmellt, els segUents procedimellts 
d'auditoria: 

Aetualitzaeió de la revisió i lectura de les Aetes deis Órgans de D!reeció. 

Revisió deIs fets posteriors al tancament de I'cxercici i fins a la data d'emissió de l'ínfonne. 

Obten ció de la carta de manifestacions de la Direcció. 

Obten ció deIs comptes unuals formulats pe!' la J:lrcsidenta del Consorcio 

Certificats del Secretad del Consore! en relació a I'aeord d';,,;c; de la Iiqu;dació del Consorcl i en 
relució als Iitigis que puguin estar vius a data de la present carta. 

Com vostes coneixen, la nostra opiníó d'uuditoria sera la continguda en l'infol'me d'auditoria que emetrem una 
vegada finalitzats els aspectes anteriors~ . 

D'acord amb la seva soHicitud, els informem que, si des de la data d1aquesta carta fins a la data d'emíssi6 de 
¡'informe 'd'auditoria no esclevé cap fet que pugui afectar els esmclltats comptes anu~ls simplificats, o sigui 
necessari revelar en Pinforme d'uuditoria, i una vegada s'hagin conelós de manera satisfactória els procediments 
d'auditoria pcndents abans esmentats, el nostre informe es redactan'! en els scgilents termes: 

SOdWMil4<Ctila e~ dR-O.A e, eooetnumen} SMS1 
S<>ddad im,rit~ en el lnst¡Mo d~ CeMo¡c$lur~do~df Clle-nlut"on ti n1Ímen) 189 

Regii1ro MrrClr,ti! de aarc~loJll Tomo 10_296, Ul)ro 9.149. Folio ·!Z, Heja b·2H-l! - N.l.F. A-58.604.145 
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"INFORME D' AUDITORlA DE COMPTES ANUAI.s 

Al Consell Gene ... 1 del Consorci El Far, Centre delsTreballs del Mar, en dissolueió, 
per encarrec de l'Ajuntament de Barcelona, 
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Rem auditat els comptes anuals adjullts del Cousorci El Far, Centre deIs Treballs del Mal', en dissolució, que' 
c,omprenen eJ balanl( a 31 de desembre de 2016, el compte del resultat económicowpatrímoulaI, l'estat de canvis 
en el patrimoni netl !'estat de fluxos d'efectiu¡ l'estat de Hquidací6 del pressupost i la memórÍa con-esponents a 
'¡'exercicl anual finalitzat en aquesta data. 

, Aquesta auditoria ha estat l'ealitzada dius 'del mare que preveu' l'article 58.e de la Llei 112006, de 13 de mar9, que 
regula el regim especial del lllunicipi de Barcelona, i tot alió que disposa el contracte fomlalitzat que té per 
objecte la prestació deIs serveis d'auditoria deIs comptes anuals de l' Ajuntament de Barcelona i del seu Grup 
economic municipal. 

El President del Consorci es responsable de la ¡"rmulació deis conlptes anuals del Consorci d'oeord amb el mare 
llOnnatiud'jnformació financera que es detalla a la Hota 3.1 de fa 'memoria adjunta j en particular d'acord amb 
eJs principis i criteris comptabJes, aixf muteix, és responsable del control intern que cónsideri necessad per a 
pennetre que la preparació deIs esmentats comptes anuals estiguin 1Iiur~s d'illcorrecció material. 

Els eomptes anuals a que es refereix aquest informe hall estat formlllats pel Presiden! del Consorei en data 10 de 
marv de 2017. 

ObJecllul abasl del Ireball: Respol1sabllilat de/s audilors 

La nostra responsabilitat és emetre una opinió sobre si els comptes anuals adjunts expressen la jmatge fidel, 
basada en el lreball realit",t d'aeord amb les Normes d' Auditoria del Sector públic. Aquestes normes exigeixen 
que planifiquem i executem Pauditoria pe!' tal d'obtenir üna seguretat raonable, encara que no absoluta) que els 
comptes' anuals estan lliures d)incorrecció material. 

Una auditoría comp011a l'aplicaci6 de pro.cediments pei' obtenir evidencia adequada i súficient sobre els imports i 
la ¡nfommeió recollida en els eomptes anuals. Els procediments seleccionats depenen del judici de I'auditor, 
inclosa la valoració deis riscos d'jncorrecció material en els comptes mIUals. En efectuar aquestes valoracions del 
rise, I'auditor té en compte el control intern rellevant per a la preparaci6 i presentació raonable per part del gestor 
de comptes auuals, a fi de dissenyar els procedimeutsd'auditoria que siguln adeqnats en fundó de les 
circumsrailCies, i no amb la finaJitat d'expressar una ,opinió sobre J'eficAcia del controJ intern de Pentitat. Una 
anditoria també iuclon l'avalnació de I'adeqnació deIs erite¡-is comptables I de la raonabilital de les estimacious 
comptables realitzades pel gestol', aixl com I'avaluació de la presentació glpbal deis comptes auuals . 

. Considerem que Pevidencia d'auditoda que hem obtingut proporcioú8 una base suficient i adequada pel'"emetre 
la uosn'a opinió d'auditoria amb excepclons. 

Fonament de I'Opil1i6 amb (l.\'cepcions 

D'acord amb el que s'indica ala nota 15.2.1 de la memoria deIs comptes anuals adjunts de I'exercici 2016, el 
Consord ha recollegu!, en els capftols 1 i II de I'estat de liquidació del pressupost de despeses, obligacions per (111 

impor! total de 134.683,22 euros, en concepte de subvencions atorgades, les quals s'haurjen d'haver reconegut 
en el capftollV. 
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Opíní6 

Segolls la nostra opioió, excepte pels efectes del fet descl'Ít en el pan'¡graf de 'IFonament ,de I'opiuió mnb 
excepcions", els comptes anuals adjunts expl'essen, en tots cls aspectcs significatius, la hnatge fidel del'pnlrimoni 
i de la sitllació finoncera del Consorci El Far, Centre deis Treballs del Mar, eJl dissolució a 31 de desembre de 
2016, aíxí C0111 deIs seus rcsultats, els scus fluxos d'efectiu i de ¡'estat de liquidació del pressupost corresponents 
a l'exercici anual acabat en aquesta data~ de confol'l1litat amb el mare normatíu d'infonnació finfillcera que 
resulta d'aplicació i, en particular, amb e)s principis í criteris comptables continguts en el mateix. 

Pal'agl'aj d'e,lIjasí 

Sense que afecti a la- nostra.opiní6 d'nuditoria, els hi cridem I'atendó respecte del que s'indica a la nota 3.1 de la 
memoria adjunta, en In que s'esmenta que els comptes anua)s adjunts no s'lmn elaborat sota el principi 
d'empresa en funcionament, havent-se elaborat sota valors de Iiquidació. Aixf matcix, a la nota J.2 s'expliquen 
les raonS per les quals el Consorcí no pot eS5er cOllsiderat com una Entitnt en funcionatllcnt." 

Aquesta comunícació es realítza per al cOlleixement i ús exclusiu deIs membres del Comite Executiu de, 
CONSORCI EL FAR, CENTRE DELS TREBALLS DEL MAR, EN DISSOLUCIÓ i, en consegUcncla, no 
s'ha d'utilitzar per a cap altra finaJitat. Estem a la sevn dísposici6 per a qualsevol aclariment que puguin 

necessitar. 

BIs saludem bell ate mont 

, TÉCNIC 
RÍAYC 

Jorge Vila Upez 



BALANy 

" ACTIU Notes en 2016 2015 .memoria· 
Al ACTIU NO CORRENT 0,00 1.409.733,34 

11. Immobilitzat material 5 0,00 1,409.733,34 
2. Construccions 0,00 143.559,13 
5. Altre immobilitzat material 0,00 1.266.174,21 

Bl ACTIU CORRENT 176.663,93 144.266,64 
111. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini 10.1 10.571,75 65.874,68 

1. Deutors per operacions de gestió 4.081,85 22.263,78 
2. Altres comptes a cobrar 4.901,50 10.556,38 
3. Administracions públiques 1.588,40 33.054,52 

VI. Ajustos per periodificació 0,00 2.892,59 
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 166,092,18 75,499,37 

2. Tresoreria 10,4 166.092,18 75,499,37 

TOTAL ACTIU (A+B) 176.663,93 1.553.999,98 

Les notes 1 a 29 de la memoria formen part integrant del balang a 31.12.2016 

PATRiMONI NET 1 PASSIU . Notes en 2016 2015 memoria 
Al PATRIMONI NET 133.415,60 1.426.801,61 

11. Patrimoni generat 133.415,60 1.426.801,61 
1, Resultats d'exercicis anteriors 87.991,24 1,443.598,02 
2. Resultat de I'exercici 45,424,36 -16.796,41 

Cl PASSIU CORRENT 43.248,33 127.198,37 
1. Provisions a curt termini 16 0,00 18.030,70 

. 11. Deutes a curt termini 11.1 2.955,81 7.244,51 
4. Altres deutes 2.955,81 7.244,51 

IV. Creditors I altres comptes a pagar a curt termini 11.1 40.292,52 101.923,16 
1. Creditors per operacions de gestió 31.044,92 41.585,53 
2. Altres comptes a pagar 4.831,39 36.858,12 
3. Administracions públiques 4,416,21 23,479,51 

TOTAL PATRIMONI NET 1 PASSIU (A+B+C) 176.663,93 1.553.999,98 

Les notes 1 a 29 de la memoria formen part integrant del balang a 31.12.2016 
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COMPTE DEL RESULTAT ECONOMIC PATRIMONIAL 

Notes en 2016 2015 memória 
2. Transferlmcies I subvencions rebudes 15.1.1 528.439,92 723.974,07 

De J'exercici 528.439,92 723.974,07 

3.1) $ubvencions rebudes per frnan~ar despeses de J'exerdci 0,00 22.756,15 

a.2) Transferencies 528.439,92 701.217,92 

3. Vende's i prestacions de servei 15.1.2 55.547,93 71.857,35 

Vendes i prestacions de servei 55.547,93 71.857,35 

6. Altres ingressos de gestió ordinaria 15.1.2 411.329,13 256.622,73 

A) TOTAllNGRESSOS DE GESTlÓ ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) 995.316,98 1.052.454,15 

8. Despeses de perso~al 15.2.1 -416.435,86 667.521,61 

al Saus j salaris ·327.476,04 ·515.325,56 

b) C<'megues socials -88.959,82 -152.196,05 

9. TransferE!ncies I subvenclons concedldes 15.2.1 -134.683,22 0,00 
11. Altres despeses de gestló ordinaria 15.2.2 -325.000,50 -316.743,39 

a) Subministraments i serveis exteriors -313.538,88 -305.281,77 

b) Tributs -11.461,62 -11.461,62 

12. Amortització del immobilitzat 5 -52.136,99 -80.451,11 

B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINARIA (8+9+11+12) -928.256,57 -1.064.716;11 

l. Resultat (estalvl o desestalvl) de la gestl6 ordinaria (A+B) 67.060Al -12,261,96 

13.Deterlo~acló de valor I resultats per allenacló de !'Immobilltzat no financer i actius 
en e~tat de venda -18,528,04 0,00 

b) Baixes ¡ alienacions 5.2 -18.528,04 0,00 

14. Altres partldes no ordlnaries (o) 1.606,66 0,00 

allngressos 2,6$3,55 0,00 

b) Despeses (-)4.290,22 0,00 

11. Resultat de les op.eraclons no financeres {1+l3+l4} 46.925,71 -12.251,96 

16. Despeses flnanceres -1.392,78 -4,486,48 

b) Altres -1.392,78 -4.486,48 

20.Deterlorament de valor, balxes I allenac10ns d'actlus flnancers disponibles per la 
venda 10.1 -108,57 -47,97 

b) Altres -108,57 Al,97 
111. Resultat de les operaclons flnanceres (15+16+17+18+19+20+21) -1.501,35 -4.534,45 

IV; Resultat (estalvl o desestalvl) net del exerc1cl (11 + 111) 45.424,36 -16.796,41 

Les notes 1 a 29 formen part integrant del compte del resultat economic patrimonial de l'exercicl2016 
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