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INFORME D'AUDITORIA DE COMPTES ANUALS 

Al Consell Rector del Consorci de l' Auditori i I"Orquestra, 
pcr endmec de I'Ajuntament de Barcelona, 

He m auditat els comptcs anuals adjunts del Consorci de 1' Auditori i I'Orquestra, que comprenen el balan~ a 31 
de desembrc de 2017, el compte del resultat económico-patrimonial, restat de camis en el patrimoni nct, restat 
de Ouxos d'efectiu. l'estat de liquidació del pressupost i la memoria corresponents a l'exercici anual finalitzat en 
aquesta data. 

Aquesta auditoría ha esta! realitzada dins del marc que preveu l'article 58.e de la Llei 1 2006, de 13 de mar~, que 
regula el regim especial del municipi de Barcelona, i tot allo que disposa el contracte formalitzat que té per 
obJecte la prestació deis serveis d'auditoria deis comptes anuals de 1' Ajuntament de Barcelona i del scu Grup 
económic municipal. En conseqUcncia no és un treball d'auditoria de comptes en els tennes previstos en la Llei 
d'Auditoria222015 . 

La Comissió E:-.ecutiva del Consorci és responsable de la fonnulació deis comptes anuals del Consorci d'acord 
amb el marc normatiu d'inforrnació financera que es detalla a la nota 3.1 de la memoria adjunta i en panicular 
d'acord amb els principis i criteris comptables, així match. es responsable del control intem que consideri 
necessari pera pennetre que la preparació deis esmentats comptes anuals estiguin lliurcs d'incorrecció material. 

Els comptcs anuals a que es rcfereix aquest informe han estat formulats pcr la Comissió Executiva del Consorci 
en data JI d'abril de 2018. 

Ohjectill i abast d!!ltreha/1 Responsahtluar deis auduon· 

La nostra responsabilitat es emetre una opinió sobre si cls comptes anuals adjunts expressen la imatgc fidel, 
basada en el treball realitzat d'acord amb les Normes d' Auditoría del Sector Públic. Aquestes norrnes exigeixen 
que planifiqucm i executem !'auditoría per tal d'obtcnir una seguretat raonable, encara que no absoluta, que els 
cornptes anuals cstan lliures d' incorrecció maten al. 

Una auditoría comporta l'apllcació de procediments pcr obtenir evidencia adequada i suficient sobre els impons i 
la informació recollida en els comptes anuals. Els procediments seleccionats depenen del judici de !'auditor, 
inclosa la valoració deis riscos d' incorrecció material en cls comptes anuals. En efectuar aquestes valoracions del 
risc, !'auditor te en compte el control intem rcllevant pera la prcparació i presentació raonable per pan del gestor 
de comptcs anuals, a ti de dissen)ar els procediments d'auditoria que siguin adequats en funció de les 
circumstimcies, i no amb la finalitat d'expressar una opinió sobre !'eficacia del control intem de l'entitat. Una 
auditoria també inclou l'a\aluació de l'adcquació deis criteris comptables i de la raonabilitat de les estimacions 
comptablcs rcalitzades pel gestor. aixi com l'a' aluació de la presentació global deis comptes anuals. 

Considerem que l'c\'idcncia d'auditoria que hem obtingut proporciona una base suficienl i adequada per cmetre 
la nostra opinió d'auditoria. 
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Gabinete Técnico 
de Auditoría y Consultoría, s.a. 

JI 

Opiniú 

Scgons la nostra opinió. cls comptcs anuals adjunts cxpresscn, en tots cls aspectes significatius, la imatge fidcl 
del patrimoni i di! la situació financcra del Consorci de I'Audilori i I'Orqucstra a 31 de dcscmbrc de 2017. ai'\i 
com deis scus rcsultats. cls scus fluxos d'cfectiu i de l'cstat de liquidació del prcssupost corrcsponcnts a 
J'cxcrcici anual acabat en aquesta data. de conformitat amb el marc normatiu d'informació financera que resulta 
d'aplicació i. en particular. amb els principis i critcris comptablcs continguts en el matcix. 

Barcelona. 16 de ju~l de 20 18 

Jorge Vila l.ópez \ 
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~1AUDITORI 

COMPTES ANUALS DE L'EXERCICI 2017 

Consorci de 1' Auditori 
i I'Orquestra 
lepant 150 
08013 Barcelona 
Tel. 93 247 93 oo 
Fax. 93 247 93 01 
info@auditori.cat 
http://www .auditori.cat 

DE CONSORCI DE L' AUDITORII L'ORQUESTRA 
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~AUDITORI 

BALAN e; 

ACTIU 

A} ACTIU NO CORRENT 
1 lmmobilitzat intangible 

3. Aplicacions mformatiques 

11 lmmobilitzat material 
l. Terrenys 

2. Construccions 
S. Altre immobihtzat material 

6. lmmobilitzat material en curs 1 bestretes 
Vl.lnvers1ons financeres a llarg termim 

4. Altres inversions financeres 
8) ACTIU CORRENT 

111. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termmi 

l. Deutors pe r o pe rae~ o ns de gest ó 
2. Al tres comptes a cobrar 

3. Administracions publiques 

IV lnversions financeres a curt termini en ent1tats del grup, mult1grup i asso c1ades 
2. Crédits i valors representat1us de deute 

V. lnversions financeres a curt termmi 

4. Altres inversions financeres 
VI. Ajustos per periodificació 

VIL Efectiu i altres actlus liquids equivalents 
2. Tresoreria 

TOTAL ACTIU (A+B} 

Notes en 

memoria 

6 

S 

10 

lO 

29 

10 

10 

Consorci de 1' Auditori 
i I'Orquestra 

Lepant 150 
08013 Barcelona 
Tel. 93 247 93 00 
Fax. 93 247 93 01 
info@auditori.cat 
http://www .auditori.cat 

2017 2016 1 
42 151 834,32 43 277 348,86 

216 951.03 166 262.17 

216 951,03 166 262,17 

41 933 602,56 43 109 805,96 

3 345 257 67 3 345 257,67 

36171 846 57 37 276.260,19 
2 413 282 32 2 485 072,10 

3 216 00 3 216,00 

1 280,73 1280,73 

1 280 73 1 280 73 
6 446 207,44 6 183 231 86 
1 087.639.32 879 070,01 

735 150, 28 451 540,36 
76 888,24 182 843 43 

275.600,80 244 686,22 

2 240 354,48 3 831654.13 
2 240 354,48 3 831 654 13 

15 450,00 2 650,00 

15 45000 2 650,00 

229 597 80 213 060.03 
2 873 165,84 1 256 797,69 
2 873 165.84 1 256 797.69 

48.598 041 76 49 460 580,72 1 

les notes 1 a 29 de la memoria formen part integrant del balanr; a 31 de de5embre de 2017 
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O!AUDITORI 

Notes en 
PATRIMONI NET 1 PASSIU memoria 

A) PATRIMONI NET ECPN 

l. Patrimont 

11. Patrimoni generat 

1. Resultats d' exercicts antenors 

2. Resuftat de l'exercici 

IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats 153 
C} PASSIU CORRENT 

11. Deutes a curt termtni 

4. Altres deutes 11 
111. Deutes amb enNats del grup, multigrup 1 assoc1ades a curt termtm 29 

IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termint 

1. Creditors per operacions de gestió 11 

2. Altres comptes a pagar 

3. Administracions públiques 

V. Ajustaments per periodificació a curt termini 11 

TOTAL PATRIMONI NET 1 PASSIU (A+C) 

Consorci de 1' Auditori 
i I'Orquestra 

Lepant 150 
08013 Barcelona 
Tel. 93 247 93 00 
Fax. 93 247 93 01 
info@auditori.cat 
http :/ /www .auditori.cat 

2017 2016 
41.222 928.85 42 539 716, 26 

200 010,05 200 010,05 

3 089 386,04 3 266 426,73 

3 266 426,73 3 106 598,21 

(·: 177 040,69 159 828,52 

37 933 532,76 39 073 279,48 

7.375 112 91 6 920 864 46 

56 083 41 45 338 45 

56 083 41 45 338,45 

10.89000 . 
S 220 826 44 4 765 731,16 

4 579 048 84 4 lOS 016 02 

49 489 44 45 331,62 

592 288.16 &1~ 389,52 

2 087 313.06 2 109188,85 

48 598 041 76 49 460 580,72 

Les notes 1 a 29 de la memoria formen part integrant del balan~ a 31 de desembre de 2017 
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~AUDITORI 

COMPTE DEL RESULTAT ECONÓMIC PATRIMONIAL 

Notes en 
memoria 

2. Transfertncles 1 subvencions rebudes 
a) De l'exercíci 1~ 1 

a .l) Sutr.encions rebudes per finan~ar despeses de l'exerco!o 
a.2) Transferimties 

b) lmputacoó de subvencion• pe• e l immabilitzat no finl"'cer 15 3 
3. Vendes 1 prestaclons de servel 15 1 

b) Prestac'ó de serveii 
6. Altres ln1ressos de 1estló ordinaria 15 1 

Al TOTALINGRESSOS DE GESTIÓ ORDINARIA {1+2+3+4+5+6+71 

8. Despeses de personal 15 2 
a) Sous, sal¡ris i assimilats 
b) Ciorregues socials 

9. Transfertncles 1 subvenclons atorgades 
11. Altres despeses de gestló ordinaria IS 2 

a) Submin•strament i serve s exteriors 
b) Tributs 

12. Amortltucló dellmmobllltzat Sfi 

B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINARIA (8+9+10+11+12) 

l. Resultat (estalvl o desestalvll de la gestió ordinaria (A+BI 

14. Altres partldes no ordlnarles 
a)lngressos 15.1 

11. Resultat de les operaclons no flnanceres (1+13+141 

15. lngressos flnancers 
b.2) Altres 
16. Despeses financeres 
b.) Altres 
20. Oeterlorament de valor, bal•es 1 allenacions d'actlus financers disponibles pera la venda 
b) Altres 

111. Resultat de les operaclons financeres (15+16+17+18+19+20+21) 

IV. Resultat (estalvl o desestalvll net del exercicl (11 + 1111 

+Ajustas en la compte del resultat del exertic. anter or 

Resuitat del excrcici anterior ajusta\ (IV+ Ajustas) 

les notes 1 a 29 formen part integrant del compte del resultat econom•co - patrirronial de l'exercici 2017 
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2017 2016 
15 566 664 96 15 782 350 98 
14 360 856 12 14 558 75137 
1 636 267,83 856 99900 

12 724 588,29 13 701 752 37 
1205 808.84 1.223 599 61 
6 125 661 ,44 6.827 007 27 
6 125 661,44 6 827 007 27 

441438.30 513 875,82 

22.133.764,70 23.123.234,07 

(·) 11 983 453.59 ( 1 11 983 777 70 
t 1 9 487 984.62 t 1 9 662 298,89 
t 1 2 495.468,97 t 12 321478,81 

( )6010 00 
( 1 9 467 569.75 1 f9 5~1 725 61 
( 1 7.896 725 59 ( 18 035 161,62 
1-1157084416 t 1 1 506 563,99 
( )1.408 389.84 ( 1 1431 343,81 

(-J 22.865.4Zl,ll 1-l 22.956.847,12 

H 731658,48 166.386,95 

482 509,00 
-*&2509.00 

H 249.149,48 166.386,95 

76 843,99 3 891,03 
76.843,99 3 891,03 

( ) 3 658,21 
( ) 3 658,21 

() 4.735,20 () 6 79125 
() 4.735,20 t ) 6 791.25 

72.101,79 1·)6.558,43 

1 1 177.040,69 159.828,52 

1 1177.040,69 159 828,52 



Estat de canvís en el patrimoni net 

1. ESTATTOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET 

11. Patrimonl 
IV. 

Notes en 
l. Patrimonl Subvencions 

memoria generat 
rebudes 

PATRIMONI NET AL FINAl DE L'EXERCICI 2015 1911.624,21 3 2081112,68 40 749 611,24 

AJUSTOS PER CANVIS DE CRITERIS COMPTABLES 1 CORRECCIONS 
D'ERRORS H 101 SH4,47 

PATRIMONI NET INICIAL AJUSTAT DEL EXERCICI 2016 198 624,21 3 106 598,21 40 749 611,24 

VARIACIONS DEL PATRIMONI NET EXERCIC12016 

1 lngressos 1 despescs reconeguts en l'exertltl . 159.828,52 { )1 223 S!N,61 

2. Operac1ons patnmomals amb l'entitat o entitats propietimcs 

3 Altres variacions del patnmoni net 1 385,84 { ) 452 /32,15 

PATRIMONI NET AL FINAL DE l'EXERCICI 2016 - 200 010,05 3 2h6 426,H 39 073 279,48 

AJUSTOS PER CANVIS DE CRITERIS COMPTABLES 1 CORRECCIONS 

O'ERRORS 

PATRIMONI NET INICIAlAJUSTAT DEl EXERCICI2017 200010,05 3 266 426,73 39.073 279,48 

VARIACIONS DEL PATRIMONI NET EXERCICI 2017 
1 lngressos 1 despeses reconeguts en J'exerctel . { 1177 040,69 ¡.¡ uo5 1108,84 
2. Operac1ons patnmomals amb l'entitat o entitats prop1etanes 

3. Altres vanac1ons del patnmoni net 66 062,12 

PATRIMONI NET AL FINAL DE l'EXERCICI2017 200010,05 3 089 386,04 '17 933 532,76 

~ 
Les notes 1 a 29 de la memoria formen part integrant de l'estat total de canvis en el patrimoni net de l'exercici 2017 

S 

TOTAL 

u=;. ,.. 
e 
e -......_ 

44 156 418,13 

o :::a -1 ) 101 .584.4 7 

44 054 833,66 

{)1 063 771,09 

{ )45 1.346,31 

42 'i39 716,26 

42 539 716,26 

{)1 382.849,53 
. 

66.062, 12 

41 222 928,85 

:r -· -n --1 o r- - · n 
::;;111 lb 00 lb~ o 
-o0?<~01:J0:J 
••@ I.O .... III....,V> 
::::::: 01 ~ww~-gQ 
~ á "" "" g' ....., 1b D. 

-· ~ ~ ..... 1.1'1 ~ c. cr .............. n o ..... (!) w :::!. 1.0 \0 ~ DJ -; 
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O!AUDITORI 

2. ESTAT D'INGRESSOS 1 DESPESES RECONEGUTS 

Notes en 
memoria 

l. Resultat economice - patrimonial 

4. Subvencions rebudes 

Total 

111. Transferencies al compte del resultat economic patrimonial 
o al valor inicial de la partida coberta 

4. Subvencions rebudes 15 3 

Total 

IV. TOTAL ingressos i despeses reconeguts (1+111) 

2017 

Consorci del' Auditori 

i l'Orquestra 
lepant 150 
08013 Barcelona 

Tel. 93 247 93 00 

Fax. 93 247 93 01 
info@auditori.cat 
http:/ jwww .auditori .cat 

2016 

H 177040.69 1S9 828,52 

H 1 205 808,84 j ) 1 223 599.61 

H 1 205.808,84 ( ) 1 223 S99,61 

(-) 1 382 849 53 H 1 063 771.09 

Les notes 1 a 29 formen part integrant de l'estat d'ingressos i despeses reconeguts de l'exercici 2017 
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~1AUDITORI 

3. ESTAT D'OPERACIONS AMB l'ENTITAT O ENTITATS PROPIETARIES 

Consorci de 1' Auditori 
i I'Orquestra 
Lepant 150 
08013 Barcelona 
Tel. 93 247 93 00 
Fax. 93 247 93 01 
info@auditori .cat 
http:/ /www.auditori.cat 

a) OPERACIONS PATRIMONIALS AMB l'ENTITAT O ENTITATS PROPIETARIES 

Notes en 
memoria 2017 2016 

1. Aportació patrimonial dineraria 

2. Aportació de bens 1 drets -
3. Assumpció 1 condonació de passius financers 

4. Altres aportaclons de f'entitat o entitats propietaries . 
S. (.) Devolucló de bens 1 drets -
6. H Altres devoluclons a l'entltat o entltats propletarles . 

TOTAL 

b) AL TRES OPERACIONS AMB l'ENTITAT O ENTITATS PROPIETARIES 

Notes en 
memoria 2017 2016 

l. lngressos 1 despeses reconeguts directament al compte del resultat 
econi:Jmico • patrimonial 14 219 056,12 14.431 951 37 

l. Transferencies i subvencions 14 219.056,12 14 431951 37 

1.1 lngressos 15 1 14 219 056 12 14 431 951,37 

2. Prestació de serveis 1 venda de bens 

11. lngressos 1 despeses reconeguts dlrectament en el patrimoni net 

l. Subvencions rebudes 

TOTAl (1+11) 14.219 056.12 14,431951.37 

les notes 1 a 29 de la memoria formen part integrant de l'estat d'operacions amb l'entitat o entitats 

propietaries de l'exercici 2017 
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~AUDITORI 

ESTAT DE FLUXOS O'EFECTIU 

l. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE GESTIÓ 

A) Cobraments: 
2. Transferencies i subvencions rebudes 
3. Vendes i prestacions de serveis 
5. lnteressos i dividends cobrats 
6. Altres cobraments 

B) Pagaments: 
7. Despeses de personal 
8. Transferencies i subvencions concedides 
10. Altres despeses de gestió 
12. lnteressos pagats 
13. Altres pagaments 

Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió 

11. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ 

D) Pagaments: 
S. Compra d'inversions reals 

fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió 

O) Pagaments: 
6. Compra d'act ius financers 

111. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINAN~MENT 

IV. FLUXOS D'EFECTIU PENDENTS DE CLASSIFICACIÓ 

1) Cobraments pendents d'aplicació 
J) Pagament s pendents d'aplicació 

Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació 

V. EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI 

VI.INCREMENT/DISMINUCIÓ NETA DE l'EFECTIU 1 ACTIUS LfQUIOS 
EQUIVALENTS A l 'EFECTIU (I+II+III+IV+V) 

Efectiu 1 actius liquids equivalents a l'efectiu al inici de l'exercici 

Efectiu i actiuslíquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici 

Consorci de 1' Auditori 

i l'Orquestra 

Lepant 150 
08013 Barcelona 

Tel. 93 247 93 00 
Fax. 93 247 93 01 
info@auditori.cat 
http://www .auditori.cat 

2017 2016 

22.908.043,27 21.269.331,83 
15.963.526,44 11.612.54 7,97 

6.780.057,26 7.423.975,37 
164.459,57 19.205,02 
. 2.213.603,47 

(-) 21.082.843,15 (· ) 21.164.476,99 
H 12.108.856,50 (-) 11.239.586,14 

(-) 5.285,00 (· ) 26.725,64 
H 8.900.238,27 H 9.648.372,15 

- (-) 3.658,21 
(-) 68.463,38 (-) 246.134,85 
1.825.200,12 104.854,84 

H 191.277,24 (-) 258.708,69 
(-) 191.277,24 (-) 258.708,69 

. 113.787,50 

- 113.787,50 

18.870,26 2.873,87 
(-) 1.315,53 (· ) 7.617,29 

(-) 17.554,73 (· ) 4.743,42 

- -

1.616.368,15 (·) 44.809,77 
1.256. 797,69 1.301.607,46 
2.873.165,84 1.256.797,69 



ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 

l. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES F-

~ 
CREDITS PRESSUPOSTARIS OBLIGACIONS e 

DESPESES 
OBLIGACIONS 

PENDENTSDE -APLICACIÓ 
DESCRIPCIÓ COMPROMESES 

RECONEGUDES PAGAMENTS 
PAGAMENT A 31 

ROMANENiiii! 
PRESSUPOST ARIA MODIFICACIONS DEFINITIUS (4) 

NETES (61 DE DESEMBRE CR~DIT(Se 
INICIALS (11 

(21 (3=1+21 (SI 
(7=5-61 ... 

1-334-10 Retribucíons alta direccíó 264.758,64 264.758,64 201.984,65 201.984,65 201.984,65 62.a 

1-334-12 Retr.basíc person funcionari 99.872,44 99.872,44 173.321,20 173.321,20 173.321,20 () 73 448,76 

1-334-13 Retr.basic personal laboral 8 .189.776,47 1.614.239,06 9 .804.015,53 8 .830.464,90 8.830.464,90 8. 739.724,99 90.739,91 973.550,63 

1-334-15 lncentíus al rendíment 643.787,45 643.787,45 618.469,95 618.469,95 618.469,95 25.317,50 

1-334-16 Quotcs, prestacion5 50CI3I5 2.404.547,00 2.404.547,00 2.283.409,29 2.283.409,29 2.283.352,83 56,46 121.137,71 

1·334 20 Arrendame nts 596.252,00 50.000,00 646.252,00 540.079,71 540.079,71 437.495,57 102.584,14 106.172.29 

1·334-21 Reparac1ons, manteniments 1.332.695,00 1.332.695,00 1.091.278,62 1.091.278,62 813.798,07 277.480,55 241.416,38 

1-334 22 Matenal, submínistraments 7.742.256,00 182.000,00 7 924.256,00 7.877 291,51 7.877.291,51 6.661.332,35 1 215.959,16 46 964,49 

1-334·23 lndemnització raó servei 83.951,00 83.951,00 37.576,53 37 576,53 27 723,71 9 852,82 46 374.47 

1-334-35 Altres de5peses fí nanceres - -

1-334-48 Altrcs transf. famílíe~ 28.104,00 28 104,00 6.010,00 6 .010,00 5.285,00 725,00 22.094,00 

1 334 62 lnvers1ó nova func1onament 300000,00 851614,20 1151 614,20 475 098,99 282 875,30 160.164,49 122 710,81 868.738,90 

1·334-63 lnvcrs1ó reposic1o servc1~ 76.784,00 76.784,00 76 784,00 

TOTAL 21686.000,00 2 774 637,26 24 460.637,26 22.134.985,35 21.942.761,66 20.122.652,81 1.820.108,85 2.517.875,60 --

~ { ~ ~.]) 

:r 5' -n -1 o r - · n 
::;O'~ lb (X) lb-;: o 

: ...... 

'O . ~O"C 0::1 

:: - ; {¡,;rt, ... • , ~ 
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11. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS 

P-
PREVISIONS PRESSUPOST ARIES 

DRUS PENDENTS 
APUCACIÓ DRUS DRtTS DRETS RECJ\UDACIÓ Ofi CORRAMENT "'6 PRESSUPOS DESCRirCIÓ 

MODIFICJ\CIONS OHINITIVfS RECONEGUTS ANUl.lATS RECONEGUTS NETS NETA All Of OfifECTE 
TARIA IHICIAlS (11 

121 (3:1t1l 
(41 (11 DESEMBRE (9:7. (10• 

1) -
1-349 lngressos propis 7.693. 785,00 7.693. 785,00 6.375.368,00 6.375.368,00 5 .894 352,59 481 015,41 H131~b 
1389 Reintegraments oper corrents 4 098,64 4 .098,64 4098,64 -
1-393 lnteressos de demora 76.084,76 76 084,76 76.084,76 

1~-1-399 Altres ingressos 302.569,16 302 569,16 472.873,97 472 873,97 472 873,97 

1-450 Transf. corrents Gencralitat 4.821.752,84 4 821.752,84 4 .940.390,81 4 .940.390,81 4 .026 418,10 913.972,71 118 637,97 

1-453 O'ent. Públ.i OOAA de la Generalitat 46 000,00 46000,00 46000,00 46 000,00 

1·461 Transf. corrents Diputacions 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 

1-462 Transf. corrents entltats locals 8,483.393,00 836.239,06 9 319.632,06 9.352.563,06 261.412,99 9.091.150,07 8 .339.580,01 751.570,06 (-) 228.481,99 

1-468 D'entitats locals menors 284.500,00 284.500,00 111.000,00 111.000,00 111.000,00 ( 1173.500,00 

1-490 Del lons social europeu 20.000,00 20000,00 20.000,00 20.000,00 

1-499 Altres tr;msf. de l'eKterior 23 046,38 23 046,38 23.046,38 23.046,38 

1-520 lnteressos diposits 191,91 191,91 191,91 191,91 

1-550 Concessions administratives 100.000,00 100 000,00 175.610,26 175.610,26 164 267,66 11 .342,60 75.610,26 

1-762 Trans. capital entitats locals 200.000,00 200.000,00 200,000,00 200.000,00 200.000,00 

1-87000 Romanent tresoreria despeses ¡;rals 460.000,00 460.000,00 ( 1460 000.00 

1·87010 Romanent tresoreria finant;. afectat 1.278 398,20 1 278 398,20 ( 11 278.398,20 

TOTAL 21.686.000,00 2.774.637,26 24.460.637,26 21.827.227,79 261.412,99 21.565.814,80 19.020.914,02 2.544.900,78 H 2 894.822,461 
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111. RESULTAT PRESSUPOSTARI 

DRETS OBLIGACIONS 
CONCEPTES RECONEGUTS RECONEGUDES 

NETS NETES 

a) Operacions corrents 21.365.814,80 21.659.886,36 

b) Operacions de capital 200.000,00 282.875,30 

1. Total operacions no financeres (a+b) 21.565.814,80 21.942.761,66 

e) Actius financers 

d) Passius financers 

2. Total operaclons financeres (c+d) 

l. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE l'EXERCICI (1=1+2) 21.565.814,80 21.942.761,66 

Ajustaments: 

3. Credits gastats finan¡;ats amb romanent de tresoreria per despeses 
generals 

4 . Desviacions de finan¡;ament negatives de 1' exercici 

5. DesvlaCIOOS de finan~ament positives de r exercici 

11. TOTAL AJUSTAMENTS (11 =3+4-5) 

RESU~TATPRESSUPOSTAI!I_~!JS!_AI (1+11) - ---- - ·----- . 

~ 
11 

RESULTAT 
AJUSTAMENTS PRESSUPOSTARI 

2017 

(-) 294.071,56 

(-)82.875,30 

(-) 376.946,86 

(-) 376.946,86 

-
607.224,89 

854.671,06 

(-) 247.446,17 

(-) 624.393,03 

[?-
:1~ 

RESULTAT e .. .. 
PRESSUPOSTA 

2016 ~ ~ • 794.051, 

-~ ... 
(-) 75.993,~ ',.1 

718.057,n 

:: ~ 

718.057,94 

-
331.922,60 

748.882,05 

(-) 416.959,45 

301.098,49 
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~1AUDITORI 

MEMORIA 

l. Organització i Activitat. 

2. Gestió indirecta de serveis públics, convenís i altres formes de coHaboració. 

3. Bases de presentació deis comptes. 

4. Normes de reconeixement i valoració. 

5. lmmobilitzat material. 

6. Patrimoni públic del sol. 

7. lnversions lmmobiliinies. 

8. lmmobilitzat intangible. 

9. Arrendaments financers i altres operacions de naturalesa similar. 

10. Actius financers. 

11. Passius financers. 

12. Cobertures comptables. 

13. Actius construYts o adquirits per a altres entitats i altres existimcies. 

14. Moneda estrangera. 

15. Transferimcies, subvencions i altres ingressos i despeses. 

16. Provisions i contingencies. 

17. lnformació sobre medi ambient. 

18. Actius en estat de venta. 

19. Presentació per activitats del compte de resultat economico • patrimonial. 

20. Operacions per administració de recursos a compte d'altres ens públics. 

21. Operacions no pressupostaries de tresoreria. 

22. Contractació administrativa. Procediments d'adjudicació. 

23. Valors rebuts en diposit. 

24. lnformació pressupostfnia. 

25. lndicadors financers, patrimonials i pressupostaris. 

26. lnformació sobre el cost de les activitats. 

27. lndicadors de gestió. 

28. Fets posterlors al tancament. 

29. Altra informació 
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1. ORGANITZACIÓ 1 ACTIVITAT 

l.l.Norma de creació de l'entitat 

Consorci de 1' Auditori 
i I'Orquestra 
Lepant 150 
08013 Barcelona 
Tel. 93 247 93 00 
Fax. 93 247 93 01 
info@auditori.cat 
http://www .auditori.cat 

Amb data 19 de setembre de 1989, I'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i el 

Ministeri de Cultura varen signar un acord per a la construcció de 1' Auditori de Música de Barcelona, 

assumint que la titularitat de 1' Auditori seria d' un consorci de nova creació format per la Generalitat de 

Catalunya i 1' Ajuntament de Barcelona. En referencia a 1' Auditori cal destacar que va ser inaugurat en 

data 22 de mar~ de 1999. El CONSORCI DE L'AUDITORI 1 L'ORQUESTRA (en endavant també, el 

CONSORCI) té caracter local i és un ens de dret públic de caracter associatiu 1 de naturalesa voluntaria 

integrat per I'Ajuntament de Barcelona i I'Administració de la Generalitat de Catalunya coma entitats 

fundadores. Té personalitat jurídica propia i plena capacitat d'obrar per complir les seves finalitats 

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

El CONSORCI esta sotmes al dret públic, a la normativa deis ens locals i a la que conforma el regim 

especial de Barcelona, a les disposicions deis seus estatuts i a la seva reglamentació interna. Es regeix 

pels seus Estatuts, quina darrera modificació ha estat aprovada per Acord de Govern GOV/64/2015, de 

5 de maig, de la Generalitat de Catalunya. 

les finalitats principals son: 

La gestió i promoció de I'Auditori de Música de Barcelona, concebut com un complex de prestació 

de tot tipus de serveis relacionats ambla música . 

La gestió i promoció de I'Orquestra Simfonica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC) en tots 

els seus aspectes, musical, administratiu i economic, per tal de fer realitat una orquestra simfónica 

d'alt nivell. 

la gestió i promoció del patrimoni musical catala a través, entre d'altres, del Museu de la Música i 

del Centre Robert Gerhard. 

La gestió i promoció de la Banda Municipal de Barcelona o d'altres formacions mus1cals, la gestió 

de les quals encarreguin al CONSORCIIes entitats consorciades. 

El regim economic i financer s'adequa a l'establert a la normativa vigent pel sector públic de l'ambit local 

en materia pressupostaria, financera, de control i de comptabilitat 

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

d'aprovació de la lnstrucció del model normal de comptabilitat local. 

Addicionalment s'ha considerat la següent legislació vigent: 

13 
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• Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de regim local. 

Consorci de 1' Auditan 
i I'Orquestra 
lepant 150 
08013 Barcelona 
Tel. 93 247 93 00 
Fax. 93 247 93 01 
info@auditori.cat 
http://www .auditori.cat 

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

- Decret legislatiu 2/2003 de 28 d'abril pel qual s' aprova el Text Refós de la Llei Municipal de Reg•m local 
de Catalunya. 

• Reial Decret legislatiu 2/2004, de S de mar~. pel qual s'aprova el Text Refós de la llei reguladora de les 
Hisendes locals (Liei 39/1988, de 28 de desembre) . 

- RO S00/1990, que desenvolupa la llei 39/1988. 
- Documents sobre princtpis comptables emesos per la Comissió de Principis i Normes Comptables 

Públiques, creada per Resolució de la Secretana d'Estat d'Hisenda de 28 de desembre de 1990. 
- llei 1S/2010, S de juliol, per la que s' estable x mesures de lluita contra la morositat en operacions 

comercials. 
- Llei Organ~ea 2/2012, de 27 d'abril, d'estabihtat pressupostaria i sostembilitat financera. 
- Uei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'administractó local. 
• Uei Orgamca 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic. 
- R.O. Leg1slatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del 

Sector Públic. 

1.3. Oescripció 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 l'exercici per 

capítols, amb indicació de la seva importancia relativa sobre el total. 

Conceptes Drets reconeguts Importancia relativa 

laxes i al tres ingressos 6.928.425,37 32,12% 

TransferEmcies corrents 14.261.S87,26 66,13% 

lngressos patrimomals 17S.802,17 0,82% 

Transferenctes de capital 200.000,00 0,93% 

Total 21.565.814,80 100,00% 

1.4. Consideració fiscal de rentitat a l'efecte de l'impost de societats i, si escau, operacions subjectes a 
IVA i percentatge de prorrata_ 

lmpost de Societats 

En aplicació de la llei 27/2014, de 27 de novembre, de l' lmpost sobre Societats, el CONSORCI es troba exempt de 

l'impost i no esta subjecte a retenctons a compte sobre els rendiments financers que rep. 

14 
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lmpost sobre el Valor Afegit !IV Al 

Consorci de 1' Auditori 
i I'Orquestra 
Lepant 150 
08013 Barcelona 
Tel. 93 247 93 00 
Fax. 93 247 93 01 
info@auditori.cat 
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En sessió del Patronat de la Fundació Privada de I'Auditon 1 I'Orquestra de data 4 de desembre de 2014 es va 

acordar iniciar els tramits pera la seva dissolució i traslladar, a partir de 1'1 de setembre de 2015, l'activitat al 

CONSORCI a favor del qua! es va realítzar, en l'exercicí 2016, la c:essió global de tots els seus actius i passius. 

Conseqúimcia de l'acord esmentat, la prestad o de serveis de representacions teatrals, music:als, coreografiques, 

audiovisuals 1 cinematografiques que per l'acord anterior va passar a desenvolupar el CONSORCI provoca que 

s'apliqui l'article 20.1.14 de la llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'lmpost sobre el Valor Afegit i passa a realitzar 

activitats subjectes a IVA i exemptes de IVA entrant en prorrata. En l'exercici 20171a prorrata d'IVA ha estat del 

31% (34% en l'exercici 2016). 

1.5. Estructura organitzativa basica, en els seus nivells polític i administratiu. 
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1.6. Nombre mitja d'empleats durant l'exercici i a 31 de desembre, tant de funcionaris com de 
personal laboral, distingint per categories i genere. 

dic-17 2017 

"'l!! ·a. :0 
)( ra i! ,g:o ~ &: e c. iij~ c. ... ra 

'ü ra 
~ ·e: - ... ¡¡; E ~ ra-

:l r:: .!f 
~ 

:::l 
:1:: ~-= "' ra ]j e: 
e: "'E t1l ~ .S c.'g c. ·e 

o ]j 
{E. :I: o ]j 

{:. H D ~ H D H D Personal 

o o o o o o o 0,00 0,00 0,00 a 1} Personal directiu funcionan DF 

o o o o o 0,00 0,00 0,00 a 2} Personal directtu eventual DE 

o o o o o 0,00 0,00 0,00 a 3} Personal directtu laboral DL 

o 1 o 1 o 12 o 1,00 0,00 1,00 a 4} Per.directtu en com1ssió de serveis OC 

o o o o o 0,00 0,00 0,00 a S) Gerent;a 

o o 3 o 3 37 o 3,08 0,00 3,08 b) Personal contracte d'alta direcciÓ 

o o o o o 0,00 0,00 0,00 e) Funcionaris/es eventuals 

o o o o 2 0,00 0,17 0,17 d) Funcionaris{es de carrera 

o o o o o 0,00 0,00 0,00 e) Interins d'estructura 

o o o o o 0,00 0,00 0,00 f} lnterins programa 

o o o o o 0,00 0,00 0,00 g) Interins de substitució 

o o o o o 0,00 0,00 0,00 h) lnterins de puntes 

o o 57 54 111 688 658 57,33 54,84 112,17 1) Laborals indelinits fixes 

o o o 4 4 o 48 0,00 4,00 4,00 i) Laborals ~ndefinits no fixes 

o o 15 28 43 168 328 14,00 27,33 41,33 k) Laborals 1ntenns estructura 

o o 2 6 8 9 67 0,75 5,58 6 33 1} Laborals contractats temporals 

Respecte als membres deis organs de govern, la distribució per genere a final de l'exercic1 és com segueix: 

Exercici 2017 

Dones Homes 
Organs de govern 2 10 

Presidencia - 1 

Vicepresidencies - 1 

TOTAL 2 12 
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1.7. ldentificació, si escau, de l'entltat o entitats propietaries i percentatge de participació 
d'aquestes en el patrimoni de l'entitat comptable. 

El CONSORCI té caracter local i és un ens de dret públic de caracter associatiu i de naturalesa voluntaria integrat 
per 1' Ajuntament de Barcelona i 1' Administra ció de la Generalitat de Catalunya com a entitats fundadores. 

la variació de les aportac:ions ec:onomiques efectuades per les administracions consorctades comporta la 
modificació del nombre de vocals que designen, actualment esta format per 12 vocals al Consell Rector deis quals 
7 son de I'Ajuntament de Barcelona i S de la Generalitat de Catalunya. 

2. GESTIÓ INDIRECTA DE SERVEIS PÚBLICS, CONVENIS 1 AlTRES FORMES DE COL·LABORACIÓ 

En data 12 de desembre de 2016 el CONSORCI signa un conveni de prorroga del conveni inicial de data 
18/12/2015 d'encarrec de gestió de la Banda Municipal de Barcelona pera l' exercici 2017 i per un import de 
530.867 euros. 

3 . BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES 

3.1. fmatge fidel 

Els comptes anuals s'han obtingut deis registres comptab es tancats a 31 de desembre de 2017, i e!> presenten 

d'acord amb les dísposicions legals vigents en materia comptable, amb l'objecte de most rar la imatge fidel 

del patrimoni i de la situació financera a la data esmentada, del resultat economice -patrimonial, deis 

canvis en el patrimoni net, deis fluxos d' efectiu, • del resultat de l 'execució del pressupost del CONSORCI 

corresponents a l'exercici anual acabat a la mateixa data. 

El regim de comptabilitat és el previst en la Uei reguladora de les Hisendes Locals per a les entttats locals i 

els seus organismes autonoms. Els comptes anua1s de l'exerctci 2017 han estat elaborats d'acord amb I'Ordre 

HAP/1781/2013, de 20 de setembre, d'aprovació de la lnstrucció del model normal de comptabilitat local 

{en endavant, la IMNCL). 

l'aplicació deis principis i criteris comptables esta presidida per la consideració de la importancia en~.-;;;¡:;~!11... 

relatius que aquests i els seus efectes poden presentar. Per consegüent, és admissible la no aplic ~ ~, ricta~ ~ 
d'algun d'aquests principis, sempre que la importancia relativa en termes quantitatius o quali s~· . % t 

~ :t.. " .• , 
variació constatada sigui escassament significativa i no altert, per tant, la imatge fidel de fa situa 'jlatr 91al ~ 

.. 1 r~ ' .:::. 1 
i deis resultats. les partides o els imports la importancia relativa deis quals sigui escassam !signific~~i1 • r. i 
poden apareixer agrupats amb al tres de s1 mi lar naturalesa o funció. ; ""v -- · ¡¿ ;1 

~ ll!lletll l "r::t fi:: 
~ d• t.dllerlc r ~ 

la liquidació del pressupost de l'exercici 2017 ha estat aprovada pel President en data 28 de febre e.:tb~'8r.t:u r, ' ' 1 · 

.... "'" 
No existeixen raons excepc·onals perles quals, per assolir els objecttus antenors, no s'hagin aplicat disp .,.e.!f\ .. .''.) 
legals en materia comptable. 
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3.2. Comparació de la informació. 

Es comptes anuals deis exercicis 2017 i 2016 s'han formulat d'acord amb !'estructura establerta perla IMNCL 

havent se seguit en la seva elaboració cnteris uniformes de valoractó agrupació r classíficació, de forma que la 

rnformació que s'acompanya és homogen a i comparable 

4 • NORMES DE RECONEIXEMENT 1 VALORACIÓ 

4.1. lmmobilitzat material. 

Cnteris d'acttvacto 

Són actius tangtbles, mobles i immobles que: 

al Posseeix el CONSORCI per al seu ús en la producció o subministrament de bens i serveis o per als 

seus propis propósits administratius. 

b) S' espera que ttnguin una vida útil majar a un any. 

Valoració inicial 

les tnversíons en béns de l'immobtlitzat matenal es valoren al seu cost. Aixó és el "preu d'adquisició", 

inclosos els impostas 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 prop·s. 

Els terrenys i els edificis són actius independents i es comptabilitzen en tots els casos de forma diferenciada. 

Els béns aflorats com a consequencia de la rea li tzació d'un inventari fisic són registrats pel seu valor raonable sr 

no ha estat possible obtenir evidencia del seu cost original. En aquest ultim cas. juntament amb el seu cost es 

registra l'amortització acumulada que s'estima s'ha prodult fins al moment del registre. 

Els béns rebuts en adscripció o cessió per un termini igual o superior a la vida económica del bé 

seu valor raonable a la data de formalització de l'adscripció o cessió. 

Capitalització de despeses financeres ~ .... 
~ b~!< ,,, T:r;lc: ;: 
-e, •• b!llcrla r ~ No s'incorporen despeses financeres en el cost deis béns de l'immobilitzat material. 
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Valoració posterior 
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Amb caracter general, els elements de l'tmmobili tzat material es valoren al seu cost, més els desemborsaments 

posteriors, menys l'amortització acumulada i les correccions valoratives per deteriorament. 

Els actius subjectes a amortització se sotmeten a revtsió sempre que algun succés o canvi en les ctrcumstanc tes 

pot implicar que el valor comptable no stgui recuperable les correccions valoratives per deteriorament es 

practiquen quan l'import recuperable de l'actiu (valor raonable) és tnferior al seu valor net d'amortitzac ons, • 

que succeeix, generalment, per. deteriorament fisic sobrevingut, obsolescencia accelerada o disminuctó del 

rendiment esperat inicialment. Els actius que han sofert una perdua per deteriorament se sotmeten a revisions 

regulars per si s' haguessin produit reversions de la perdua. 

Els costos d'ampliació, modernització o millora s'incorporen a l'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, mspeccions o restauracions importants s'activen i s'amortitzen durant la vida 

útil d'aquestes. 

El CONSORCI no sol portar a terme treballs amb personal propi que stguin susceptibles d'activactó. 

En casque la propietat o ús d'un terreny exigetxt el desmantellament i rehabilitació de l'empla~a 

costos s'activen i s'amortitzen en el període que es preveg1 obtenir rendiments economics o pote 

del terreny. 

Amortització 
• ., ~!>" . •e .e~~ 

Els elements que integren l'tmmobtlitzat material, amb excepció deis terrenys, els instruments mustcals i e 

de partitures, són objecte d'amortttzació sistematica pel metode lineal en fundó de la vida útil estimada de 

cadascun d'ells. Per detecte, ta 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 Coefic'ent 

útil estimada d'amortttzacró(%) 

Construccions 50 2 

Altre immobilitzat material: maquinaria, instal. 1 utillatge 8,3·12,5 8-12 

Altre immobtlitzat material: mobiliari i equrps d'oficina 10 10 

Altre immobilitzat material: equips peral tractament d'mformació 4 25 
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Els instruments musicals i el fons de partitures, que totalitzen 1.568.569,90 euros, no són ob¡ecte d'amortització 

economica. L'eventual valor no recuperable que es pugui produir, es reconeixera com a despesa en el moment 

en que s1gum dorats de baixa de l'mventari. Els esmentats elements es traben físicament a 1' Auditori de 

Barcelona i es traben en perfecte estat d\1s i conservació No obstant aixo si s'identifiquessin deterioraments. 

les perdues derivades d' aquests seran objecte de comptabihtzació en el mateix exercic1 en que es manifestm 

4.2. lmmobilitzat en cursi avan~aments rebuts de I'Ajuntament de Barcelona. 

En aquest apartat es recull el cost de la redacció de plecs de bases pera la licitació del projecte, obra i posterior 

servei d'auditoria de projecte pera la rehabilttació de la llanterna de l'Auditori, valorats pel seu cost. 

4.3. lnversions immobiliaries. 

Aquest apartat no es d'aplicació 

4.4. lmmobilitzat intangible. 

Criteris d'activació 

Es tracta de béns 1ntang1bles 1 drets susceptibles de valoració economica de caracter no monetari i sense 

aparen~a física que complint les caractenstiques de permanencia en el temps i utilització en la producció de bens 

i serveis, o constituint una font de recursos de l'entitat, són identificables. ésa dir: 

a) Són separables i susceptibles de ser alienats, 

els impostas indirectes no recuperables associats a la compra, els costos d'adquisició directament'"NIIM!MfB'f! 

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 cessió gratuita per un període inferior a la seva vida economica es registren com a 

intangible pel valor raonable del seu dret d'ús. 
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Valoració posterior 
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Amb caracter general, es valoren al seu cost, més els desemborsaments posteriors, menys l'amortització 

acumulada i les correccions valoratives per deteriorament. 

Les correccions valoratives per detenorament es practiquen quan l'import recuperable de l'actiu és inferior al seu 

valor net d'amortitzacions, 1 que succeeix, generalment, per obsolescemcra accelerada, o dism·nució del 

rendiment esperat inicialment 

Els costos d'ampliactó, modermtzaetó o millora s'mcorporen a l'acttu 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 l'immobilitzat intangtble son objecte d'amortització sistematica pel metode lineal en 

funció de la vida útil estimada de cadascun d'ells Per defecte, la base amortitzable de cada element coincideix 

amb el seu valor comptable, donat que es consideren nuls els valors residuals. El procés d'amortització s'inicia en 

el moment de la seva posada en servei, essent els anys de vida útil estimats els segiJents· 

Anys de vrda útil Coeficient 

estimada d'amortització(%) 

Aplicacions informatiques 4 25 

4.5. Arrendaments. 

S'entén com arrendament fmancer qualsevol acord, amb tndependéncia de la seva instrumentactó jurídica, que 

permet l'obtenció, a canvr d'un pagamento d'una serie de quotes, del dret a utilitzar un bé durant un període de 

temps determinat quan imphqui la transferencia substancral deis rrscos i avantatges inherents a la seva propietat. 

Aquests béns es registren pel menor valor entre el valor raonable de l'actiu t el valor actual deis pagaments 

acordats, i es classifiquen d'acord ambla seva naturalesa (immobilitzat matenal, Intangible, etc.). 

(arrendament operatiu) si no s'espera que la seva propietat passi a l'entitat un cop fi 

d'arrendament. 

4.6. Permutes. 

L'entitat no reahtza operacions de permuta en el curs normal de 'es seves acttvrtats. 
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4.7. Actius i passius financers. 
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Els actius 1 passius financers deriven deis instruments financers, que són contractes que estableixen un dret per 

una de les parts (actiu financerl1 una obligació (passiu financerl o un component del patrimoni net (instrument 

de patrímonil per l'altra 

la seva classificaCió, valoració comptabilització es realitza, basicament, segons la finalitat per la qual es 

mantenen o s'han emes 

a) Actius financers 

Són actius financers els diners en efectiu, els instruments de capital o de patrimoni net d'una altra entitat i els 

drets de rebre efectiu o altre actiu financer d'un tercer o d'intercanviar amb un tercer actius o passius financers 

en condicions potencialment favorables per l'entitat 

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

Debits i partides a cobrar 

lnclouen 

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

• 
recuperar tot el desemborsament, excepte per motius imputables al deteriorament creditici. 

Com a norma general, els debits 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 incorponn un intenl!s 

contractual. La mateixa valoració es realitza amb els de venciment a llarg termini quan l'efecte d'actualitzar els 

fluxos no és significatiu. En cas contrari, es valoren pel seu valor raonable i posteriorment a cost amort1tzat, 

reconeixent els interessos meritats en funció del seu tipus d'interes efectiu coma mgressos de l'exercici. 

En tot cas, les fiances i diposits constitu'its es valoren sempre per l'import lliurat. 

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. 

Com a norma general, els costos de les transaccions s'imputen al resultat de l'exercici, excepte quan la seva 

magmtud aconsella incorporar-los en el valor de l'actiu financer. 
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Oeteriorament 
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En el cas deis credits i altres partides a cobrar. almenys al tancament de l'exerctci, s'efectuen les revisions 

oportunes per detectar la necessitat de practicar correccions valoratives per deteriorament de valor, en cas 

d'evidencia objectiva que no es cobraran els imports comptabilitzats en la seva integritat, així com la 

conveniencia de revertir-les en aquells casos queja no siguin procedents. Tant les correccions de valor com les 

reversions es reconeixen en el compte del resultat economico·patrimonial. 

Els criteris pera calcular l'import deis drets de dubtós cobrament són els establerts a l'art. 2.1 de la LRSAL i que 

són: 

Antiguitat respecte al venciment Vida útil 

Inferior a l'any -% 

Entre 1 i 2 anys 25% 

Entre 2 i 3 anys 25% 

Entre 3 i 4 anys SO% 

Entre 4 i S anys 75% 

Més de S anys lOO% 

Com a regla general, no són objecte de deteriorament els credits a cobrar per subvencions atorgades per 

organismes públics, els que hi han pactes de cobrament, així com els garantits en els percentatges corresponents. 

Baixa d'actius financers 

Es registra la baixa d' un actiu financer o d'una part del mateix quan ha exp1rat 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 

lnclouen els : 

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

• Altres debits i partides a pagar. 
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Com a norma general, els debits i les partldes 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 realitza amb els de venciment a llarg termini i els préstecs rebuts a llarg termini amb interessos 

subvencionats quan l'efecte global de no actualitzar ets 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 !'aplicable als 

pagaments ajornats i, posteriorment, a cost amortitzat, reconeixent els interessos meritats en funció del seu 

tipus d'interes efectiu coma ingressos de l'exercici. 

En tot cas, les fiances i els diposits rebuts es valoren sempre per l'import rebut. 

Reconeixement 

El reconeixement comptable deis passius financers es realitza a la data establerta en el contracte o acord a partir 

de la qual l'entitat contrau l'obligació. En les operacions de tresoreria formalitzades amb polissa de credit, les 

obligacions es contrauen amb la recepcló de les successives disponibilitats de fons. 

Baixa de passius financers 

Com a norma general, es registra la baixa d'un passiu financer o d'una part del mateix quan l'obligació contreta 

s'ha complert o cancel·lat. En cas de produir-se una diferencia entre el valor comptable i la contraprestació 

lliurada, es reconeixera en el resultat de l'exercici que tingui lloc. 

e) Controctes de garonties finonceres 

d'instruments de deute, tal com un aval. 

El CONSORCI no té formalitzats contractes de garantía financera. 

4.8. Cobertures comptables. 

Són operacions destinades a cobrir un risc específic que pot tenir impacte en el compte del resultat 

económico- patrimonial o en l'estat de canvis en el patrimoni net, com a conseqüencia de variadons 

en el valor raonable o en els fluxos d'efectiu d'una o diverses partides cobertes. En tot cas, cal advertir 

que el CONSORCI no acostuma a contractar aquest tipus d'instruments financers en el curs normal de 

les seves activitats. 

El CONSORCI no té operacions de cobertures comptables. 
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4.9.ExistEmcies. 

El CONSORCl no té existencies. 

4.10. Actius construits o adquirits per a altres entitats. 

El CONSORCl no té actius constrults o adquirits pera altres entitats. 

4.11.Transaccions en moneda estrangera 
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Les transaccions en moneda distinta de t' euro es registren en el moment del seu reconeixement en 

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

4.12. lngressos i despeses. 

Els ingressos i les despeses es registren pet princ1pi de meritació, i en els casos que sigui pertinent, pel 

de correlació entre ambdós. 

a} lngressos 

Transferencies i subvencions rebudes 
(Veure nota 4.14.) 

Com a norma general, ets ingressos es registren pel valor raonable de la contraprest 

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

t'Entitat, dedu'ides tes devolucions, les rebaixes, els descomptes i l' lmpost sobre el 

escau. 

El CONSORCl reconeix els ingressos quan l' import d'aquests es pot valorar amb fiabilitat; és probable 

que els beneficis economics futurs vagin a fluir a t'entitat i es compleixen les condicions especifiques 

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

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

estimat amb fiabilitat, considerant el grau d'avant; o realització de la prestació a la data deis comptes 

anuals, o de forma lineal quan el servei es presta durant un període determinat. 

Quan no poden ser estimats de forma fiable, els ingressos són reconeguts en la quantia de les 

despeses reconegudes que es consideren recuperables. 

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

en que es produeix l'acte administratiu de reconeixement deis respectius drets i obligacions 
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b} Despeses 

Transferimcies i subvencions atorgades 

(Veure nota 4 .14.) 
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Les despeses es reconeixen en el compte del resultat economico-patrimonial en el moment que merita 

l'obligació, amb independencia del moment en que es produeixi el corrent monetari que se'n deriva. 

4.13. Provisions i contingimcies. 

Es reconeix una provisió quan l'entitat té una obligació present (legal, contractual o implícita) resultat 

d'un succés passat que, probablement, implicara ellliurament d'uns recursos que es poden estimar de 

forma fiable. 

Les provisions es troben valorades pel valor actual deis desemborsaments que s'espera que seran 

necessaris per liquidar l'obligació, actualitzats a una taxa de descompte equivalent al tipus de deute 

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

reconeixen com una despesa financera a mesura que es van reportant. Quan el seu venciment és 

inferior o igual a un any i l'efecte financer no és significatiu, no es descompten. 

Al tancament de l'exercici, les provisíons són objecte de revisió i ajustades, si escau, per a reflectir la 

millor estimació existent en aquest moment. Quan no són ja pertinents o probables, es procedeix a la 

seva reversió amb contrapartida al corresponent compte d'ingrés de l'exercici. 

Pera la quantificació de les provisions, es recorre a informes ínterns i, si escau, d' exP. ¡ í a 

~::::;~~n:~lsddee::;~~:t:~s:o:~~~:;,s:i:ís~:;a~:l :~: ;:::ef~~a~::~~lir la base de ~~e18\~timac~, 
.... if."' • ~ 
•• .. " . 

~¡;j • .:v 
4.14. Transferimcies i subvencions. , ~ 

~ j C:~l 1!1 U11lr.1 
\;¡_ 5 h b~lt~rl• J ~ 

Transferenc1es i subvencions rebudes ,_ Cswallufll. • • 1 

\~·-· "' .. ' . f..¡o, .. \1.,_0 
les subvencions que tinguin caracter reintegrable es registren com a passius fins que • in les 

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

registren com a ingressos directament imputats al patrimoni net i es reconeixen com a ingressos 

sobre una base sistematica i racional de forma correlacionada amb les despeses derivades de la 

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

de concessió de la subvenció i s'han complert tates les condicions establertes pera la seva concessíó i 

no existeixen dubtes raonables de que es cobrara. 

Les activítats desenvolupades pel CONSORCI corresponen, fonamentalment, a la prestació de serveis 

públics en l'ambit competencia! de I'Ajuntament de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya 

(entitats consorciades). Per la prestació de serveis públics, en l'ambit de les competencies de 

1' Ajuntament de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya, el CONSORCI rep d'aquests, el 

finan~ament pressupostari, el qual es reflecteix a l'epígraf d'ingressos "Subvenc1ons rebudes per 

finan~ar despeses de l'exercici" del compte del resultat economice -patrimonial. 

Aquestes transferimcies corrents pressupostaries estan fixades tenint en compte els suposits 

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

Les subvencions de caracter monetari es valoren pel valor raonable de l'import concedit referit al 

moment del seu reconeixement. 

Les subvencions no reintegrables relacionades amb l'adquisició de l'immobilitzat material s'imputen 

com a ingressos de l'exercici en proporció a l'amortització 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 especifiques es 

les corresponents despeses. 

provisió pels corresponents imports, amb la finalitat de reflectir la despesa. 

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

formalització del lliurament al beneficiari. 
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En el cas de deutes assumits d'altres ens, aquests es reconeixen en el moment que entri en vigor 

l'acord d'assumpció, registrant com a contrapartida el pass1u assumit. 

4.15. Activitats conjuntes. 

El CONSORCI no ha realitzat cap activitat conjunta en l'exercici. 

4.16. Actius en estat de venda. 

El CONSORCI no té actius en estat de venda. 
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5. IMMOBILITZAT MATERIAL 
5.1 Moviment de l'exercici 

Part1da 

Terrenvs 

• ( O'St 

• Amortllzac•o acumulada 

• Correcc1ons del valor 

Construcclons 

• Cost 

• Amortittac1o acumulad.l 

• Corretc1ons del v.1lor 

Maquinaria 1 utlllatce 

•Cm t 

• Amort11laC1Ó acumulada 

• Correccions del valor 

Altre fmmobllluat material 

• Cost 

• Amort11Zac10 acumulado'! 

• Conecc1ons del valor 

lmmobflitJat material en 
curs i bestretes 

• Cost 

• Amorlltzac10 acumulada 

• Corre((lons del valor 

TOTAL 

Saldo a 31.12 2016 ( +) Entrade~ 

J 345 257,67 

l 345.257,67 

. 

37 27b 260,19 

55 220 681,06 

' )17 944.420,81 

391 510, 10 19 841 .24 

1 491.267,95 19 841 24 

( 11 099 757,85 

2.093 562,00 156.478,06 

6 533 142,95 156.478,06 

( )4 439 580,95 

3 216,00 

3.216,00 

43.109 805,96 176.319,30 

29 

H Ootacló per 
amortitzacions Saldo a 31.12 2017 

3 345 257,67 

3 ]45 257,67 

( ) 1 104 413,62 3ft 171.846.57 

c;c; 220 681,06 

( )1 104.413,62 ( )19.04!1 834,49 

( )80 866,32 330.485,02 

1 511 109,19 

( )80 866,32 ( )1 180.624.17 

() 167 242,76 2 082 797,30 

b 689.621,01 

( ) 167 242.76 ( )4 606.823,71 

3 216,00 

3 ]16,00 

( )1 352 512,70 - 41 933 602,56 
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5.2. Descripció de l'immobilitzat material. 
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Terrenys: Els terrenys necessaris per a la construcció de I'Auditori van ser cedits gratu"itament per 
1' Ajuntament de Barcelona per acord de Pie de data 22 de maig de 1998. Amb data 7 de novembre de 
2000 es va formalitzar l'escriptura pública de cessió, valorant-se el terreny en 3.345.257,67 euros. 

Construccions: Aquest epígraf reflecteix el valor de cost de la construcció de l'edifici de I'Auditori i 
contempla principalment els honoraris de projecte i direcció d'obra, els controls de qualitat i les 
certificacions d'obra. 

Altre immobilitzat material: lnclou mobiliari (1 .265.453,04 euros), equips informatics (634.582,59 euros), 
equips tecnics de so, llum i altres (3.221.015,48 euros) immobilitzat no depreciable (instruments musicals i 
partitures per valor de cost de 1.568.569,90 euros) 

Els instruments musicals (1.166.591,41 euros) i el fons de partitures (401.978,49 euros) que totalitzen en 
conjunt 1.568.569,90 euros, no són objecte d'amortització economica. L'eventual valor no recuperable 
que es pugui produir, es reconeixera com a despesa en el moment en que siguin donats de baixa de 
l'inventari. Els esmentats elements es traben físicament a 1' Auditori de Barcelona i es troben en perfecte 
estat d'us i conservació. No obstant aixo si s'identifiquessin deterioraments, les perdues derivades 
d'aquests seran objecte de comptabilització en el mateix exercici en que es manifestin. 

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

corresponent. 

No han hagut baixes a l'exercici. 

Les altes de l'exercici corresponen basicament a l'adquisició d'una furgoneta, equips informatics i 
elements tecnics de so i llum. 

Els elements totalment amortitzats i en ús al31 de desembre de 2017 són els següents : 

Maquinaria i utillatge 

Altre immobilitzat material 

6. PATRIMONI PÚBLIC DEL SOL 

Aquest apartat no és d'aplicació. 

7. INVERSIONS IMMOBILIARIES 

Aquest apartat no és d'aplicació. 

501.788,41 

3.854.436,31 

4.356.224, 72 



B IMMOBILITZAT INTANGIBLE 

8.1 Moviment de l'exercici 

Saldo a 
Partida 31 ,12.2016 ( + l Entrades 

3 , Aplicacions informatlques 166.262 ,17 106 556,00 

• CP\1 431.903,52 106.556,00 

• Amortitzacíó acumulada 1 ) 265 641,35 

• Correccions del Vdlor 

TOTAL 166 262, 17 106,556,00 
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H Ootació per 
amortitzacions Saldo a 31.12.2017 

(·) 55,867,14 216 951,03' 
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8.2. Descripció de l'immobilitzat intangible. 
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El metode de valoració de l'immobilitzat intangible és el de cost, és a dir, de preu d'adquisició o cost de 
producció, incrementat posteriorment pels desemborsaments posteriors, si escau, i ajustat per 
l'amortització acumulada i la correcció valorativa per deteriorament que pertoqui. 

Els principals elements que formen l'immobilitzat intangible son aplicacions informatiques. 

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

8.3.1nformació de l'exercici. 

Les principals inversions de l'exercici corresponen als treballs realitzats per a la implantació d'un nou 
ERP. 

Els elements totalment amortitzats en ús al tancament de l'exercici 2017 importen un total de 
198.313,51 euros. 

8.4. Circumstimcies que afecten la titularitat de l'immobilitzat intangible. 

Aquest apartat no és d'aplicació. 

9. ARRENDAMENTS FINANCERS 1 AL TRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR 

Aquest apartat no és d'aplicació. 
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10. ACTIUS FINANCERS ~ 

10.1. lnformació relacionada amb el balan~. e 
a) Estat resum de la conciliació entre la classificació deis actius financers del balan~ i les categories establertes en la norma de reconeixemenC 
valora ció 8a d' Actius financers: -

Classes Actius flnancers a Actius financers a 
llarg termini curt termini 

Altres inversions Altres inversions 

Categories 2017 2017 

Cred1ts 1 part1des a cobrar 1.280,73 15.450,00 

Total 1,280,73 15.450,00 -------------· ------
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2017 

16.730,73 

16.730,73 
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El saldo deis credits per operacions derivades de l'activitat habitual a llarg i curt termim (credits comercials) no es 

traben inclosos en la taula. Aquests es registren pel seu valor nominal 1 quan, d'acord amb la norma de registre i 

valoració deis actius fmancers, la seva aplicació no és possible, pel metode del cost amortitzat 

Al tancament de l' exercici els saldos pendents de cobrament de les operacions derivades de l'activitat habitual 

són les següents: 

Fundació Privada ESMUC 

Fundació Transports Metropolitans Barcelona 

Federació Catalana d'Entitats Corals 

lnstitut Municipal de Persones amb Discapacitat 

Granollers Escena, S L 

lnstitut Municipal d'Educac ó de Barcelona 

Oiputació de Barcelona 

Fundació Bancaria La Caixa 

Joventuts Musicals de Figueres 

Coca-Cola lber an Partners 

Made in Concerts, S. L. 

Serunion, S.A. 

Promoconcert, S. L. 

Sociedad Municipal Zaragoza cultural, SAU 

Endesa, S.A. 

laboratorios Menarini, S.A. 

Resta menors 

Total Deutors per operacions de gestió 

Exerclci 2017 

109.726,38 

102.850,00 

99 893,19 

71.000,00 

68.849,00 

40.000,00 

30.000,00 

25.942,40 

23 570,80 

21.780,00 

20.438,75 

18.538,22 

15.330,30 

12.627,56 

12.100,00 

10.418,10 

52.085,58 

735.150,28 

b} El CONSORCI no ha reclassificat durant l'exercici cap actiu financer qu 

de valoració, ja sigui de costo cost amortitzat a valor raonable, o a la · 

e) El CONSORCI no ha lliurat actius financers en garantia. 
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10.2. lnformacíó relacionada amb el compte del resultat economíco-patnmonial. 

a) Les diferents categories d'actius financers no han generat cap resultat en l'exercici. 

b) El compte del resultat economico-patrimonial no recull ingressos financers calculats per 

l'aplicació del métode del tipus d'interes efectiu 

10.3. lnformació sobre els riscos de tipus de canvi i de tipus d'interes. 

a) Riscos de tipus de canvi. 

El CONSORCI no té inversions en moneda diferent de l'euro i, per tant, no té riscos d'aquest 
tipus. 

b) Riscos de tipus d'interes. 

El CONSORCI no manté actius financers valorats a cost amortitzat, de manera que no te 
riscos d'aquesta naturalesa. 

10.4. Altra informació. 

a) lnformació de la tresoreria 

b) 

L'epígraf tresoreria per un import de 2.873.165,84 euros. La relació de comptes bancaris 
contractats pel CONSORCI i les seves principals característiques són les seguents: 

Data SALDO A 
Entltat obertura IBAN Tlpolocla compte 31/12/l017 

CAIXABANK,SA 21/01/2016 f52821003675722200201147 Bestreta de caru f ixa 6 000,00 

CAIXABANK,SA 04/10/2012 ES292100SOOOS20200032040 Compte corren! 2 043 208 53 

CAIXABANK,SA 27/03/2015 ES4521005000540200091988 Compte corren! 69 377,96 

CAIXABANK,SA 27/03/2015 ES0221005000560200092082 Comptc corren! 89 719,S6 

CAIXABANK,SA 27/03/2015 ES3921005000500200092195 Compte corrent 129 119,84 

CA XABANK,SA 27/03/2015 ES4921005000520200092208 Compte corrent 424.160,36 

CArXABANK,SA 27/03/2015 ESS621005000590200092321 Compte corren! 111 579,59 

TOTAl 2.873.165,84 

Política d'inversions. 
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e) Període mitja de cobrament 
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El CONSORCI programa amb les seves administracions consorc1ades el cobrament de les 
transferencies. 

La política habitual de cobrament de la resta de fonts d'ingressos és al comptat. 

11. PASSIUS FINANCERS 

ll.llnformació relacionada amb el balan~. 

a) Entre els comptes a pagar per operacíons habituals destaca el saldo de l'epígraf creditors per 
operacions de gestió que engloba els seguents conceptes: 
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CREDITORS PRESSUPOSTARIS 

Artlogic Crew Spain, S L 

Personal 

Serveis lntegrals de Manteniment Rubatec. S. A 

Seidor, S.A 

Magmacultura, S.L. 

Central de Viajes, S L 

PyC Seguridad Cataluña, S A 

Cofely España, S A.U 

Endesa Energia, S.A. 

Comsa Service Facility Management. SAU 

Cabanes, Casula, Quer, S. L. 

SGS Tecnos, S A. 

SGAE (Societat General d'Autors 1 Editors) 

Omada Interactiva, S L 

Zeta Gestión de Med1os, S A 

Carat España, SAU 

Maestro Arts Limited 

Zimmermann, Frank Peter 

Ba rthes i Blod, S.L. 

DISA, S L Serveis informátics 

Infraestructuras y sistemes de telecomunicación, S l 

Duetto Management, S l. 

Carlos Castilla lngemeros, S.A. 

El Period1co de Catalunya, S. L. 

Resta 

CREDITORS PER DESPESES MERITADES 

Vacances i pagues extres 

Tributs 

Submimstraments 

Al tres 

DE UTES A CU RT TER MI N 1 TRANSFORMABLES EN SUBVENCIONS 

Total Creditors per operacions de gestió 
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96 3S9,21 

90 796,37 

90.515,62 

89 550,53 

82 860,45 

63 171,41 

62 914,07 

58123,06 

43 508,84 

38 356,50 

37 526,36 

37 467,65 

36 814,11 

36 300,00 

29.142,25 

25 530,66 

24.232,49 

24 300,00 

21.197,06 

20 551,21 

19 567,65 

19 360,00 

17 569,20 

17 190,02 

827.705,16 

1 579.536,53 

80.692,04 

so 259,04 

86 346,04 
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Exercici 2017 

1.910.609,88 

1 796.833,65 

871.605,31 

4.579.048,84 



b) El detall deis deutes mantinguts per I'Ent1tat al tancament de l'exercici valorats a valor raonable són: 

a: Deute 1'1 de gener Creaclons Deute a 31 de desembre ,. 
Q.::ll Dlsmlnuclons Valor lnteressos 
ID -e: :¡¡ Valor lnteressos Efectiu Despeses (101 excupóllll:: Explrclts ¡; Q 

" excupó 111 explrclts 121 131 141 (11+131+171+(81- (121::(21+151+(91-
0: 

(lOJ 161 

560 45.338,45 16.710,56 H 5.965,60 56.083,41 

TOTAL 45 .338,45 16.710,56 (-) 5.965,60 56.083,41 

El deute al31 de desembre de 2017 forma part del saldo d'Aitres deutes, dins l'epigraf de pass1u corrent "Deutes a curt term101" 
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11.2. Durant l'exercici el CONSORCI no ha contractat cap línia de credit ni tampoc a la data de 
tancament es mantenen deutes per operacions d'aquesta naturalesa 

11.3. Avals o altres garanties concedides 

a) Avals concedits 

El CONSORCI no té avals concedits. 

b) Avals executats 

El CONSORCI no té avals executats. 

e) Avals reintegrats 

El CONSORCI no ha reintegrat avals. 

11.4. Altra informació. 

Morositat 

En relació al que preveu la Llei 15/2010, de S de juliol de mesures de lluita contra la morositat 
en operacions comercials, i pel que fa a les obligacions deis contractes formalitzats a data 31 de 
desembre de 2017: 

Període mig de pagament a prove'idors 

Rati de les operacions pagades 

Rati de les operacions pendents de pagament 

Total pagaments realitzats 

Total pagaments pendents 
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h!ll'5b Tenl:t 
ta .hlil')fb ' 

'="~ ,tfll, 1 ' , 

2017 

Di es 

23,69 

28,57 

-0,86 

lmport 
(euros) 

2016 

Di es 

19,29 

21,94 

-5,10 

lmport 
(euros) 

9.654.780,25 

1.046.640,11 
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11.5. Ajustaments per periodificació a curt termini 

Al 31 de desembre de 20171a composició d'aquest epígraf és la següent: 

• lngressos avancats per taquillatge i abonaments corresponents 
a concerts a celebrar en l'exercici següent 

• lngressos avan~ats per patrocinis i donacions 

• lngressos per lloguers cobrats per avancat 

12. COBERTURES COMPTABLES 

El CONSORCI no ha realitzat cap cobertura comptable. 

13. ACTIUS CONSTRU'iTS O ADQUIRITS PER A AL TRES ENTITATS 1 AL TRES EXISTENCI ES 

El CONSORCI no ha constru'it ni adquirit actius pera altres ent1tats. 

14. MONEDA ESTRANGERA 
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1.833.564,83 

186.514,83 

67.233,40 

2.087.313,06 

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

15. TRANSFERENCIES, SUBVENCIONS 1 AL TRES INGRESSOS 1 DESPESES 

15.1. lngressos. 

15.1.1. Transferemcies i subvencions rebudes 

• El detall deis imports registrats en l'exercici en concepte de transferencies i subvencions 
rebudes s'inclou a continuació: 

Les transferencies i subvencions descrites compleixen els requisits de reconeixement i 

valoració descrits a la nota 4.14. 
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lnstitut de Cultura de Barcelona (ICUBI 

Generalitat de Catalunva (Departament de Cultura) 

Generalitat de Catalunva (Aitres departaments-OOAA-Entitats) 

lnstitut Municipal de Persones amb discapacitat 

lnstitut Municipal d'Educació de Barcelona 

Diputació de Barcelona 

Ajuntament de Reus 

Total epígraf 
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Exerclcl2017 

9 233.097,31 

4.931.890,81 

54.068.00 

71.000,00 

40.000,00 

30.000,00 

800,00 

14.360 856,12 

L'lnstitut de Cultura de Barcelona i el CONSORCI varen signar en data lB de desembre de 
2015 un conveni d'encarrec de gestió de la Banda Municipal de Barcelona al CONSORCI per 
a l'any 2016 i per un import de 530.867,00 euros. En data 12 de desembre de 2016 el 
CONSORCI signa el conveni de prorroga del conveni inicial de data 18/12/2015 d'encarrec 
de gestió de la Banda Municipal de Barcelona pera l'exercici 2017 i pel mateix import de 
530.867 euros. Aquest import ha estat íntegrament aplicat a la destinació per la qual va ser 
concedit. 

15.1.2. Vendes i prestacions de serveis 

• Els ingressos obtinguts per vendes i prestacions de serveis es detallen a continuació dassificats 
en fundó deis béns i/o serveis comercialitzats: 

Taquillatges 

Lloguers d'espais- sales a I'Auditori 

Coproduccions i concerts 

Patrocinis i intercanvi i donacions 

Prestacions de serveis 

15.1.3. Attres ingressos 

Exercicl 2017 

4.447.288,59 

622.499,76 

408.946,89 

646.926,20 

6.125.661,44 
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15.1.4. Altres partides no ordinaries 
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El saldo del present epígraf inclou, fonamentalment, la devolució rebuda de !'Agencia Tributaria 
corresponent a la liquidació d'IVA deis exercicis 2004-2006, recorreguda en el seu dia pel 
CONSORCI per un import total de 470.544,27 euros. Addicionalment, també s'indou 
l'ajustament de saldos que no tenen la cons1deració d'exigibles. 

15.2. Oespeses. 

15.2.1. Despeses de personal 

• Les despeses de personal de l'exercici es detallen a continuació: 

Sous i salaris 

Saus salaris i assimilats 

Cotitzacions soc1als de !'ocupador 

Formació 

Dietes, locomoc•ó, viatges, hotels 

Ciuregues socials 

DESPESES DE PERSONAL 

Exerdcl 2017 

9.487.984,62 

9.487.984,62 

2.457.392,98 

1.252,28 

36.823,71 

2.495.468,97 

11.983.453,59 

• El nombre mitja de treballadors en l'exercici 2017 i a 31 de desembre s'ha detallat a la nota 
1.7 d'aquesta memoria. 

l' Ajuntament de Barcelona va aplicar l' increment addicional de 1'1% de les retribucions 
establert en les LPGE de 2007 i 2008 als funcionaris municipals, en virtut de la STSJ de 
Catalunya 632/2013, de 28 de maig i de les successives resolucions judicials dictades en 
execució de la mateixa, en particular, la STSJ de Catalunya 1001/2015, de 18 de desembre. 

l'Ajuntament de Barcelona va aplicar l'increment esmentat al personal laboral mumcipal en 
virtut de I'Acord amb el Comite d'Empresa, de 8 d'octubre de 2014, sobre aplicació al personal 
laboral de I'Ajuntament de mesures pera garantir el manteniment de l'equiparació retributiva 
entre el personal laboral i funcionarial, i l'acord de 18 de febrer de 2016 de la mesa general de 
negociació de 1' Ajuntament de Barcelona, amb els mateixos criteris que es van aplicar als 
funcionaris. 
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Els Informes deis Serveis Jurídics municipals AIN-2016/902, de 9 de maig de 2016, i AIN· 
2016/1610, de 4 d'octubre de 2016, indiquen quins són els criteris que s'havien de tenir en 
compte per a determinar si l'increment esmentat era d'aplicació al personal de les entitats 
vinculades o dependents. Més concretament, el segon d'aquests Informes referit en particular al 
CONSORCI, conclou en el punt 1.c) que l'increment és aplicable als músics de I'OBC, funcionaris i 
laborals, d'acord amb la DA pnmera, segon apartat, de I'Acord de condic1ons de treball deis 

funcionaris del CONSORCI i del Conveni coHectiu del personal laboral; i, en el punt l.d), que 
l'increment és aplicable al personal procedent del Museu de la Música, funcionari i laboral, en 
virtut del Conveni signat el2007, pacte segon. 

En relació ambles conclusions de l'esmentat informe, i concretament a l'aplicació deis músics de 
I'OBC (funcionaris i laborals), es ratifica que les parts signants del conveni van acordar la DA 

primera, apartat segon, com a garantía retributiva per mantenir la mateixa retribució que els 
empleats municipals. Per altra banda, en relació amb el personal del Museu de la Música, s'ha 
acreditat que els organs de govern del CONSORCI van ratificar el Conveni d'integració del Museu 
de la Música de Barcelona en el CONSORCI, concretament en la reunió del Consell Rector de 8 de 
marc; de 2007. 

Pera constatar si proced1a aplicar l'increment de 1'1% al personal del CONSORCI d'acord amb els 
criteris indicats en els Informes deis Serveis Jurídics municipals esmentats, es van sol·licítar dos 
informes jurídics, un al Bufet d'Advocats Ortega i un altre a Tornos Advocats. En ambdós 
informes es conclou en sent1t afirmatiu en base als arguments que s'hi exposen. 

Una part del personal funcionari i laboral del CONSORCI transferit de l'lnstitut de Cultura de 
Barcelona ja ha percebut l'increment retributiu addicional de 1'1% aprovat per I'Ajuntament de 
Barcelona pel se u personal, en la part corresponent al temps de serveis prestats a 1' Ajuntament 
des de la data de reconeixement del dret i fins al moment de la seva transferencia al CONSORCI. 

Els informes deis Serveis Jurídics municipals AIN-2016/902, de 9 de maig de 2016, i AIN-
2016/1610, de 4 d'octubre de 2016, conclouen que l'increment addicional de 1'1% corresponent 
als exercicis 2007-2008 és d'aplicació al personal músic de I'OBC (laboral i funcionari) i al personal 
del Museu de la Música i ICUB (laboral i funcionari), motiu pel qual, al tancament de l'exercici es 
va dotar una provisió per a aquest concepte per import de 960.000,00 euros. 

El comite d'empresa va presentar demanda contra el CONSORCI davant del Jutjat Social número 
13, reclamant aplicació d'aquests increments i l'abonament deis endarreriments corresponents 
que ha estat favorable als treballadors. Conseqüencia de la sentencia favorable esmentada, en 
l'exercici 2017 el CONSORCI ha reconegut, addicionalment, la despesa de 1'1% pera la resta de 
personal laboral, per import de 801.754,88 euros (sous per import de 626.371,00 euros i 
seguretat social a carrec de !'empresa per import de 17 8: os), la qual tindra cobertura 
pressupostaria en l'exercici 2018. \,\.,. • e; r~ . 
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15.2.2. Altres des peses de gestió ordinaria 
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Altres despeses de gestió ordinaria presenta el següent detall : 

Arrendaments i canons 

Reparacions i conservació 

Serveis professionals independents 

Transports 

Primes d'assegurances 

Serveis bancaris 

Publicitat, propaganda i relacions públiques 

Subministraments 

Altres serveis 

SERVEIS EXTERIORS 

Tributs 

Ajustes negatius a la imposició indirecta 

TRIBUTS 

Total 

15.3. Subvencions de capital 

Els moviments de l'exercici han estat els seguents; 

(-) Aplicació al 
Saldo a compte de resultats 

Partida 31.12.2016 (+) Entrades economic·patrimonial 

Subvenclons de capital 

Ministeri de Cultura 17 257 834,39 - (-)514 683,41 

Generalitat de Catalunya 11 334 521,15 ( ) 353 119,47 

Ajuntament de Barcelona 7 570 428,31 - ( ) 232 304 04 

JCUB 2 679 256,39 . (·) l OS 701,92 

Impacte nova ICAL 231 239,2-l . 
TOTAL 39.073.279,48 . (-)1.205.808,84 

44 

Exercicl2017 

484.964,10 
1.073.750,59 

4.518.682,01 

43 .862,81 

55.713,53 

25.637,19 

986.823,97 

569.011,24 

138.280,15 

7.896.725,59 

1.518.608,46 

52.235,70 

1.570.844,16 

9.467.569,75 

Traspas de 
de u tes a curt 

termini 
transformables Saldo a 
en subvencions 31.12.2017 

16 743 150.98 

10 981401.68 

7 338 124.27 

66062.1 2 2 639 616,59 

231 239,2-l 

66.062,12 37.933.532,76 
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16. PROVISIONS 1 CONTINGENCIES 

El CONSORCI no te provisions ni contingencies a l'any 2017. 
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Amb independencia del punt anterior, el CONSORCI, a l'inici de l'exercici 2017 era objecte d'actuacions 
inspectores per part de 1' Agencia Tributaria en concepte de l'lmpost sobre el Valor Afegit, exercici 2014. El dia 27 
de novembre de 2017 l'abast d'aquestes actuacions es va ampliar fins a l'exercici 2015. A la data de formulació 
deis presents comptes anuals es considera possible que es puguin derivar determinarles contingencies com a 
conseqüimcia de l'esmentada actuació, si bé aquestes no són susceptibles de quantificació objectiva. 

Addicionalment, el CONSORCI, com a successor de la Fundació Privada de 1' Auditori i I'Orquestra, conseqüencia 
del traspas de l'activitat d'aquesta en l'exercici 2015, ha passat a ser objecte de les actuacions inspectores que 
1' Administració Tributaria esta va realitzant a la Fundació en concepte d'lmpost sobre el Valor Afegit, exercici 2014, 
abast que es va ampliar tanmateix fins l'exercici 2015. A la data de formulació deis presents comptes anuals es 
considera possible que es puguin derivar determinarles contingencies com a conseqüencia de l'esmentada 
actuació, si bé aquestes no són susceptibles de quantificació objectiva. 

Finalment, existeix una reclamació interposada en materia de drets fonamentals en vlrtut de la qual es reclama 
una indemnització per import de 32.793,16 euros, i quin desenlla~ es considera com a possible. No obstant cat 
indicar que la condemna pot ser solidaria, circumstancia que donaría lloc a que l'import que hauria d'assumir el 
CONSORCI, fos únicament d'un ter~ de la xifra esmentada. 

17. INFORMACIÓ SOBRE El MEDI AMBIENT 

No es preveuen contingencies, indemnitzacions ni altres riscos de caracter mediamblental en les quals pogués 
incórrer el CONSORCI que siguin susceptibles de provisió. 

D'altra banda, el CONSORCI no ha percebut cap subvenció ni ingrés coma conseqüencia d'activitats relacionades 
amb el medi ambient. 

Durant l'exercici el CONSORCI no ha incorregut en despeses per a la protecció 1 millora del medi ambient. El 
CONSORCI no manté en el seu immobilitzat material béns destinats a aquesta fina litat. 

18. ACTIUS EN EST AT DE VENDA 

El CONSORCI no t~ actius en estat de venda. 

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

El CONSORCI no té desglossat el compte del resultat económico-patrimonial per activitats. 

20. OPERACIONS PER ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS PER COMPTE D'AlTRES ENS PÚBLICS 

El CONSORCI no té operacions per administra ció de recursos per compte d'altres ens públics 
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21. OPERACIONS NO PRESSUPOSTARIES DE TRESORERIA 
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A continuació s'informa sobre les operacions no pressupostaries de tresorerra que comprenen 

aquelles operacions realitzades durant l'exercic1 que han donat lloc al naixement o extinció de: 

• Oeutors i creditors que, d'acord amb la normativa vigent per al CONSORCI, 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 1 pagaments pendents d'aplicació definitiva, tant 

per operacions pressupostaries com no pressupostaries. 

21.1. Estat de deutors no pressupostaris 

Estat de deutors no pressupostarrs 

Concepte Deutors 

Carrecs Abonaments 
pendents 

Compte 
Saldo a 1 Modlflcaclons 

realitzats 
Total 

realltzats en 
de 

Codl Descripció de gener saldo inicial 
en l'exerclci 

deutors 
l'exerclcl 

cobrament 
ande 

desembre 

4.10 a.:c Deutors lva 69 317,t6 4t;5 !:S:; 474.135 , 365 834 es 108 50! 10 

4-1~ 449 Oeu:o~s ,o p~essupostaros 4i 879,0! 47 879 4637()~2 1 506.29 

4~~ 47C H~ ?•Jbhca deutora IVA 2.:4 666 22 24~ 686 22 2·1~ 686 22 

ol 2 472 l.,\ suport.lt 548 9bi 74 548 967 ;.: ~.:8 96' 74 

4 ' 8 478 IVA SP 250 745 00 250 745 00 219 830 42 3(J 91~ !>8 

5.14 A.! Cr<.!d•tS . ~erm perso~ a 2 - ~· ..... 37 .s- oo 39 80 7 ·!i 2.; 3~ ' 08 1~ I:~J X 

56 ~65 ~1ancr a: t~rm1n 3 00000 3 000 00 3 ooc 00 

TOTAL 364.542,39 1.244.977,84 1.609.520,23 1.208.360,04 401.160,19 
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21.2. Estat de creditors no pressupostaris. 

Concepte 

Compte 
Saldo a 1 Modiflcacions 

Codi Descrlpció de gener saldo inicial 

410 410 Creditors per lva suporta! 65.846,51 

,~1 1!19 
Creé :or~ no 
pre~sup ost ar s 

45 331 62 

q .175 H~ Pub l1ca trPd tora 393 020 66 

476 4i'6 S Soc.;¡ 215 554 86 

,, .: 7 1\' A :epcrcut • 

475 .;. 7!i IVA SP 6 774 00 . 
560 ~E:' f • .es a curt tcrm n 45 335,1!5 

TOTAL 771.906,10 
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Abonaments 
realittats en 

Total 

l'eiCercici 
credltors 

548 ~7.74 614 814,25 

595 437 ~ S 6!0 768 9: 

2 4ó5 524 24 2 S 55 SJ4,90 

3 027 239 34 3 242 E34 20 

6'>~ ES3 02 6'>~ c'>3 02 

6 71! 00 

!5 710 56 62 049 01 

7.310.732.19 8.082.638,29 
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Creditors 

Cárrecs 
pendents 

reallttats en 
de 

l'eiCercici 
cobrament 

a 31 de 
desembre 

514.162,54 100 651.71 

610 149 73 30.él9 18 

2 ~ l 2°6 2t. 358 2J6 64 

3 008 794 68 231! "'39 52 

65;) 8 3 ~ 

6 771! or 

S 965 60 SE 083 41 

7,302.995,83 779.642,46 



llo3o Estatde parttdes pendents d'aplicactoo 

a) Cobraments pendents d'aplicacto 

Concepte 
Cobraments pendents 

Modiflcaclons 
Cobraments 

Compte d'aplicació a 1 de realitzats en 
Codi Descripcló saldo inicial 

l'exercicl gener 

554 taquillatge 4 891.841,93 

b) Pagaments pendents d'aplicació 

Concepte Pagaments 

Compte 
pendents Modiflcaclons 

Pagaments 

Codi Descripció d'ap/icació a 1 saldo inicial 
realltzats en 

de gener 
l'exerclci 

555 
Pagaments 
extrapressupostans 

9 736093 1 220,3'J 

~ ' -~- "5/} J o .¡¡.[ t.~~ o ~ 
..... -; o •• 0. 
~ ~ ... \~~ 

~.IJ~U'lYl ~e,.'\\' -
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Total 
cobraments 

Cobraments 
aplicats en 

pendents 
l'exercici 

d'aplicacló 

40891 841,93 4 872 971,67 

Total pagaments Pagaments 
pendents apllcats en 

d'aplicacló l'exercici 

10 'l'>7,l2 q r,41,7'1 

Cobraments 
1 

pendents 
d'apllcació a 31 
de desembre 

i 
180870,261 

Pagaments 
pendents 

d'apllcacló a 31 de 
desembre 
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22. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ 
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A continuació es detallen els imparts agregats de les contractocions administrotives 

realitzades en l'exercici enJunció del seu procediment d'adjudicació. 
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Procedlment obert Procedlment restrlnclt 
Tlpus de contracte Multlpllc. Únlc Multlpllc. Únlc Amb 

Total Total 
Crlterls crlterl Crlteris criterl publicltat 

·D'obres 
·De submmtstrarnents 616659,65 616.659,65 

·Patrirnonials . 
·Oc gestitt de servP.is pubhcs 

·Oc scrvcis 2.810.3115,10 2.H70.3115, ID 402 488 '/() 

De concessió d'obra pliblica 

Oc col·laboractó entre el sector 
pubhc 1 pnvat 

De carácter admmistratlu 
especial 

·Aitrcs 

TOTAL 
- --· - -- ).487.1144, 75 1.41!:1)44.75 . 

·-
402.411,70 

~ so 

Procedlment necodat 
Dlilec Adjudlcacló 

Sense 
Total competltlu directa 

publkltat 

2 311L~Ii 1,N 2 ¡aq nsG,44 ~1 291,97 

IIB6 585 41 IIBL SRS 41 12 772 O() 

4.221.1~1,15 4.625.641,15 116 065,97 

Total 

616 659,65 

~ 1'!1 ~~~.~· 

1 

1 

i 

1859 357,41 

1.221. 752,57 
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23. VALORS REBUTS EN DIPOSIT 

El CONSORCI no ha rebut valors en diposit. 

24. INFORMACIÓ PRESSUPOSTARIA 

24.1. Exercici corrent. 

1) .Pressupost de despeses 

a) Modificacions de credit 

Aplicacló 
Suplements de 

pressuposta Descripcló 
credit 

rla 

13000 Personal fix 460 000,00 

208 Arrendaments d'altres immob litzat . 
22602 Publicitat i propaganda . 
22799 Treballs realitzats altres empreses . 
62901 Altres inversions noves per func1on. . 

632 Ed1ficis i altres construcc1ons -
Total 460.000,00 
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lncorporacions 
de romanents 

de credlt 

500.000,00 

. 

. 
50.000,00 

651.614,20 

76.784,00 

1.278.398,20 
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Credlts 
Total 

generats per 
modificacions 

lngressos 

654.239,06 1 614 239,06 

50.000,00 so 000,00 

117.000,00 117 000,00 

15.000,00 65 000.00 

200.000,00 851 614,20 

76.784,00 

1.036.239,06 2.774.637,26 
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b) Romanents de credit 

Aplicadó 
pressupostaria 

Descripcló 

101 Alts cimecs 

120 Funcionaris 
121 Funcionaris 
130 Laboral fix 
131 Laboral temporal 
150 Productivitat 
151 Gratificacions 
160 Quotes socials 
162 Despeses socials personal 
208 Arrendament altre immobilitzat 
209 Canons 
213 Maquin, instal., utillatge 
219 Altre immobilitzat material 
220 Material oficina 
221 Subministraments 
222 Comunicacions 
223 Transports 
224 Primes d'assegurances 
225 Tributs 
226 Despeses diverses 
227 Treballs realitzats altres empreses 
230 Dietes 
231 Locomoció 
233 Altres indemnitzacions 
489 A famílies, inst. sense anim lucre 
623 Maquinaria, instal·lacions tecniques 
625 Mobiliari 
626 Equips processos informació 
629 Altres inversions noves 
632 Edificis i altres construccions 
633 Maquin, instaHacions tecniques 

TOTALS 

52 

Romanents 

No 
Incorporables 

incorporables 

62.773,99 

616,63 
(-) 74.065,39 

654.239,06 465.515,71 
(-) 146.204,14 

51.195,30 
(-) 25.877,80 

108.537,90 
12.599,81 

101.650,38 
4.521,91 

540.162,57 

(-) 298.746,19 

(-) 39.221,57 
16.636,98 

2.935,59 
(-) 29.320,42 

2.963,08 
22.568,95 

9.269,23 40.691,88 

20.440,77 

(-) 3.841,23 
2.865,70 

47.350,00 

22.094,00 

158,76 
664,29 

(-) 30.412,07 
785.552,08 112.775,84 

76.784,00 

1.525.844,37 992.031,23 

d:~ r"-
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Totill 

62.773,99 

616,63 
(-) 74.065,39 

1.119.754,77 
(-) 146.204,14 

51.195,30 
(-) 25.877,80 

108.537,90 

12.599,81 
101.650,38 

4.521,91 
540.162,57 

H 298.746,19 
(-) 39.221,57 

16.636,98 
2.935,59 

(-) 29.320,42 
2.963,08 

22.568,95 
49.961,11 

20.440,77 
(-) 3.841,23 

2.865,70 
47.350,00 

22.094,00 
158,76 

664,29 
(-) 30.412,07 

898.327,92 
76.784,00 

2.517.875,60 

Ji? 
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e) Creditors per operacions pendents d'aplicar al Pressupost. La seguent taula informa 

de cada despesa efectuada: 

Concepte lmport pendent d'aplicar a pressupost lmport 
Aplicacló 

Al de A31de 
pagat a 

Observacions 
Descripció pressupostarla Abonaments e arrees 31 de 

gener desembre desembre 
Pagaments 

9 736,93 1 220.39 (-) 9 641,79 1 315.53 
extrapressupostaris 

Total 9.736,93 1.220,39 {-19.641,79 1.315,53 

2) Pressupost d'ingressos 
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24.2. Exercicis tancats. 

1) Pressupost de despeses. Obligacions de pressupostos tancats. 

Obligaclons lnicíals 
Modiflcaclons 1 

Aplica ció 
Descripcló 

pendentsde 
anul·laclons 

pressupostari¡¡ pagament a 1 de 
saldo infcf¡¡f 

gener 

Any 2016-capitol 1 Despeses de personal 92.002,88 

Any 2016· capitel 2 Despeses corrents i serveis 961.058,31 ( ) 430,42 

Any 2016-capitol 4 Transferencies corrents 

Any 2016-capitol6 lnversions reals 31.112,75 

Total 1.084.173,94 (-) 430,42 

2) Drets a cobrar de pressupostos tancats 

Drets Drets 
Aplicacló 

Descripció 
pendents de anuHats 

pressupostaria cobrament a saldo 
1 de gener inicial 

Any 2011-capitol3 Taxes, preus públics i altres ingressos 2.492,27 

Any 2014- capitel 3 Taxes, preus públics i altres ingressos 9.584,09 

Any 2015-capitol 3 Taxes, preus públics i altres ingressos 6.979,77 

Any 2015-capitol 4 Transferencies corrents . 
Any 2015-capitol S lngressos patrimonials 

Any 2015-capitol 7 Transferencies de capital 80.000,00 

Any 2016-capitol 3 Taxes, preus públics i altres ingressos 338.238,45 

Any 2016-capitol4 Transferencies corrents 3.584.481,95 

Any 2016-capitol S lngressos patrimonials 

Any 2016-capitol 7 Transferencies de capital 198.882,05 

Total 4.220.658,58 

SS 
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Obllgacions 
pendents de 

Total 
Pagaments pagamenta 

obligacions 
31 de 

desembre 

92.002,88 92.002,88 

960.627,89 959 888,57 739,32 

. 
31.112.75 31112.75 . 

1.083.743,52 1.083.004,20 739,32 

Drets 

Drets 
pendents 

pendents de Recaptació 
de 

cobrament 
cobrament 

a31 de 
desembre 

2 492,27 2.492,27 

9 584,09 3.082,64 6 501,4S 

6 979.77 60,00 6.919,77 

. 
80 000,00 80.000,00 

338.238.45 329 504,66 8.733,79 

3 584 481,95 3 554 481.95 30 000,00 

198.882,05 198.882,05 

4.220.658,58 3.887.129,25 333.529,33 
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3} Variació de resultats pressupostaris d'exercicis anteriors. 
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Total varlació Total varia ció 
Varlacló de resultats 

pressupostarls 
de drets d'obllgacions 

d 'exercicls anterlors 

a} Operacions corrents - 430.42 430.42 

b} Operacions de capital - - -

1. TOTAL VARIACIÓ OPERACIONS NO FINANCERES 
(a+b) - 43042 430,42 

e) Acttus financers . . 
d) P asstus financers - -
2. TOTAL VARIACIÓ OPERACIONS FINANCERES 
(c+d) - . 
TOTAL (l+Z) - 430,42 430,42 

24.3. Exercicis posteriors. 

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

Apllcació 
Oescrlpcló 2018 2019 2020 2021 

pressupostarla 

21 Reparacions, manteníment i c:onservació 271 621.03 15 445,11 

22 Material, subministraments í altres 1.867.226,50 362.199,20 99 184,60 

23 lndemnitzacions 7.941,97 S 956,48 

48 A famílies, inst. sense anim lucre 6.700,00 

Total 2.153.489,50 383.600,79 99.184,60 

2) Compromisos d'ingrés amb carrec a pressupostos d'exercicis posterior. 

No hi ha compromisos d'ingrés d'exercicis posteriors. 

24.4. Execució de projectes de despesa. 
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24.5. Despeses amb finan~ament afectat. 
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En el següent quadre s'informa pera cada despesa amb finan~ament afectat de les desviacions de 
finan~ament per agent, tant de l'exercici com acumulades. 

A11ent finan~ador Oesvlaclons de i'exerclcl Oesvlaclons acumulades 

Codi Coeficient 

desp Aplica ció de 
esa Oescrlpcló Tercer pressup. finan~ment Posltives Necatlves Posltives Necatlves 

Sala cambra Vars l<XN 395 739.84 

lnversions ICUB ICUB 10011o - ( ) 9.049.71 14 138,73 -
lrwersions ICUB Museu+Banda ICUB 100% { ) 19 335 71 U16,11 . 
lnvers1ons ICUB Museu ICUB 100% - 2 811,87 . 
lnversions ICUB Banda ICUB 100~ () 3 489,10 3.351,08 . 
Rehabihtac1o Lla nterna ICv B 100% 76 784 00 

Aport ICUB inversions edifia ICUB 100" . () 34 187,60 164 69~.45 

Aport ICUB Banda Holanda tCUB 100% - ( ) 4) 16777 8 837 23 

Aport tCUB 1% personal ICUB 1 00~ . (-) 500 000 00 

Aport ICUB 1% personal ICUB 100% 654 239 06 654 239 06 

Aport lnst Ramon Llull Banda-HOiandoJ ICUB 100% 432,00 432 00 

Aport ICUB control accés sales ICUB 100% 200 000,00 200 000,00 

Total 854.671,06 H 607.224,89 1.525.844,37 -
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24.6. Romanentde tresorería. 

Components 

1 , .. , Fons líq~;ids 

2 (·l Orcts pendcnts de cobranent 

,+)de Pressupo~t corre··t 

(+)de Pressuposts tancats 

1 t) d operacions no 
pressupostaries 

3 (- Obligat~ons pendents de pagamcnt 

1 +) del Pressuoost corren! 

1+) de Pressuposts :ancats 
,+) d opcrac.ions no 

prcssupostil ríes 

4 . , Partides penden•s d'apl cació 

- ) cobraments realitzat:. 
pendents d'aplicac·o def nitiva 

1+) pagaments real;tzats pPndents 
d'apl"cació definit'va 

1 Romanent de tresoreria tata 
(1 + 2 3 + 4) 

11. Saldos de cobrament dubtós 
111. Excés de finan~ament afectat 

IV. Romanent de tresorena per a 
despcses gencrals (1 11 111) 

2017 

2.873 165,8-l 

3 279 590.30 

2 544.900,78 

333 529 33 

401.16:.19 

2 600490,63 

1 820.108,85 

739,32 

779 642,46 

H 17.554,73 

18.870,26 

) ~15,5 3 

3 534 710,78 

11.526,45 
1.525.844,37 

1 997.339,96 
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2016 

4.121.602,45 

99.056,13 

364.542,39 

1.084.173,94 

771.906,10 

. 

q '36.q3 
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1.256.797,69 

4.565.200,97 

1.856.080,04 

9.i3ó Q3 

3 995 6SS,SS 

6 791 25 
1 278 398 20 

2 710 466 1.J 
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25. INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS 1 PRESSUPOSTARIS 

a) lndicadors financers i patrimonials 
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1) LIQUIDITAT IMMEDIATA: Reflecteix el percentatge de deutes pressupostaris no 

pressupostaris que es poden atendre ambla liquiditat immediatament disponible. 

Fans líquids 

Passiu corrent 

Fans líquids: efectiu i altres actius líquids equivalents 

2.873.165,84/7 .533.213,02= 0,38 

2) LIQUIDITAT A CURT TERMINI: Reflecteix la capacitat que té l'entitat per atendre a curt 

termini les seves obligacions pendents de pagament. 

Fons Jíquids + Drets pcndents de cobrament 

Passiu corrcnt 

(2.873.165,84+3.327 .993,80)/ 7 .533.213,02= 0,83 

3) LIQUIOITAT GENERAL: Reflecteix en quina mesura tots els elements patrimonials que componen 

l'actiu corrent cobreixen el passiu corrent. 

6.446.207,44/7.533.213,02=0,85 

Actiu corrent 

Passiu corrent 

4) ENDEUTAMENT PER HABITANT: En les entitats territorials i els seus organismes autonoms, 

aquest índex distribueix el deute total de l'entitat entre el nombre d'habitants. 

7.533.213,02/1.620.809 = 4,60 

Passiu corrent + Passiu no corrent 

Nombre d'habitants 

S) ENDEUTAMENT: Representa la relació entre la totalitat del passiu exigible (corrent i no corrent) 

respecte al patrimoni net més el passiu total de l'entitat. 

Passiu corrent + Passiu no corrent 

Passiu corrent + Passiu no corrent + Patrimoni net 

7.533.213,02/48.492.722,75= 0,15 
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6) RELACIÓ D'ENDEUTAMENT: Representa la relació existent entre el passiu corrent i el no corrent. 
Passiu corrent 

Passiu no corrent 

Aquest indicador no és aplicable 

7) FLUX DE CAIXA: Reflecteix en quina mesura els fluxos nets de gestió de caixa cobreixen el passiu 

de l'entitat. 

Passiu no corrcnt Passiu corrcnt 

Fluxos nets de gestió + Fluxos nets de gestió 

Fluxos nets de gestió: lmport deis "Fiuxos nets d'efectiu per activitats de gestió" de l'estat de 

fluxos d'efectiu. 

7.533.213,02/1.825.200,12= 4,08 

8) PERÍODE MITJA DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS: Reflecteix el nombre de dies que 

per terme mitj;~ l'entitat triga a pagar als seus creditors comercials derivats, en general, de 

l'execució deis capítols 2 i 6 del pressupost. 

Aquest indicador s'ha d'obtenir aplicant les regles establertes per calcular el "període mitja de 

pagament" als efectes del subministrament d'informació sobre el compliment deis terminis de 

pagament de les entitats locals. S'ha de calcular un únic indicador referit a tot l'exercici i al 

conjunt deis deutes inclosos en el seu calcul. 

}:(Nombre de tiics pcriodc pagamcnt x import pagament , 
.;;;;.;..----~~-..:....."----.....:.-..:.....;,.___., ">t CieS 

l: lmport pagament 

9) PERfODE MITJA DE COBRAMENT: Reflecteix el nombre de dies que per terme mitja l'entitat triga 

a cobrar els seus ingressos, és a dir, a recaptar els seus drets reconeguts derivats de l'execució 

deis capitols 1 a 3 i S, exclosos d'aquest últim capital els ingressos que derivin d'operacions 

financeres. 
l:(Nombre de tiles període cobrament x import cobramcnt lO ~ d :: ,o res 

l: lmport cobramcnt 
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10) RATIOS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICO - PATRIMONIAL. 

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

corresponents epígrafs del compte del resultat economice- patrimonial de l'entitat: 

ING. TRIS 
TRANSFR 
V 1 PS 
O.PERS 
TRANSFC 
APROV 

lngressos tributaris i urbanístics 
Transferencies i subvendons rebudes 
Vendes i prestació de serveis 
Despeses de personal 
Transferencies i subvencions concedides 
Aprovisionaments 

i. Estructura deis ingressos. 

INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINARIA (IGOR) 

ING. 
TRANSFR/IGOR Vi PS/IGOR 

TRIB/IGOR 

. 15.566.664,96/22.133 764,70=0.69 6 125.661,44/22133 764 70=0,27 

ii. Estructura de les despeses. 

DESPESES DE GESTIÓ ORDINARIA (IGOR) 

D. PERS. / DGOR TRANSFC/DGOR 
APROV/DGO 

R 
6 010,00/22 865 423,18=0. 

11 983 453,59/22 865 423,18= 0,52 00 . 

Resta IGOR/IGOR 

441 438,30/22.133 764,70=0,04 

Resta DGOR/DGOR 

10 87S 959.59/22 865 423, 18~0.48 

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

de gestió ordinaria i els ingressos de la mate1xa naturalesa. 

Despeses de gestió ordinaria 

lngressos de gestíó ordinaria 

22.865.423,18/22.133 .764,70=1,03 

2.tndicadors pressupostaris 

a) Del pressupost de despeses corrent: 
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1) EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: Reflecteix la proporció deis credits aprovats en 

l'exercici que han donat lloc a reconeixement d obligacions pressupostaries. 

Obligacions reconegudes netes 

Credits definitius 

21.942.761,66/24.460.63 7 ,26=0,90 

2) REALITZACIÓ DE PAGAMENTS: Reflecteix la proporció d'obligacions reconegudes en 

l'exercici el pagament de les quals Ja s'ha efectuat a la finalització d'aquest respecte al total 

d'obligacions reconegudes. 

Pagaments efectuats 

Obligacions rcconcgudes nctes 

20.122.652,81/21.942. 761,66=0,92 

3) DESPESA PER HABITANT: Per a les entitats terntorials i els seus organismes autonoms, aquest 

índex distnbueix la totalitat de la despesa pressupostaria efectuada en l'exercici entre els 

habitants de l'entitat. 

Obligacions rcconegudcs nctcs 

Nombre d'habitants 
21.942.761,66/1.620.809 = 13,48 

4) INVERSIÓ PER HABITANT: Pera les entitats territorials i els seus organismes autonoms, aquest 

índex distribueix la totalitat de la despesa pressupostaria per operacions de capital efectuada 

en l'exercici entre el nombre d'habitants de l'entitat. 

Obligacions reconegudes netes (Capítols 6 i 7) 

Nombre d'habitants 

282.875,30/1.620.809 = 0,17 

S) ESFOR~ INVERSOR: Mostra la proporció que representen les operacions de capital efectuades 

en l'exercici en relació amb la totalitat de les despeses pressupostaries efectuades en l'exercicl 

esmentat. 

Obligacions reconegudes nete 

Total obligacions recen 

282.875,30/21.942.761,66=0,01 
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b) Del pressupost d'ingressos corrent: 
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1) EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: reflecteix la proporció que sobre els ingressos 

pressupostaris previstos suposen els ingressos pressupostaris nets, aixó és, els drets reconeguts 

nets. 
Drets reconeguts nets 

Previsions definitives 

21.565.814,80/24.460.637,26=0,88 

2) REALITZACIÓ DE COBRAMENTS: reflecteix la proporció que suposen els cobraments obtinguts 

en l'exercici sobre els drets reconeguts nets. 

Recaptació neta 

Dretc; reconeguts nets 

19.020.914,02/21.565.814,80=0,88 

3) AUTONOMIA: mostra la proporció que representen els ingressos pressupostaris efectuats en 

l'exercici (excepte els derivats de subvencions i de passius financers) en relació amb la totalitat 

deis ingressos pressupostaris efectuats en l'exercici esmentat. 

Drcts reconcguts nets (Capítols 1 a 3, S, 6, 8 + transfercncies rcbudes) 

Total drets reconcguts nets 

(7 .304.227 ,54)/21.565.814,80=0,34 

4) AUTONOMIA FISCAL: reflecteix la proporció que representen els ingressos pressupostaris de 

naturalesa tributaria efectuats en l'exercici en relació amb la totalitat deis ingressos 

pressupostaris efectuats en l'exercici esmentat. 

Drets reconeguts nets (d'ingressos de naturalesa tributaria) 

Total drcts reconeguts nets 

Aquest indicador no és d'aplicació 
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5) SUPER.(I.VIT (O DEFICIT) PER HABITANT a les entitats territorials i els seus organismes autonoms: 

Resultat pressupostari ajustat 

Nombre d'habitants 

(-) 624.393,03/1.620.809 = H 0,38 

e) De pressupostos tancats: 

1) REALITZACIÓ DE PAGAMENTS: posa de manifest la proporc1ó de pagaments que s'han efectuat 

en l'exercici de les obligacions pendents de pagament de pressupostos ja tancats. 

Pagaments 

Saldo inicial d'obligacions(+modificacions i anul·lacions) 

1.083.004,20/1.083. 743,52= 0,99 

2) REAUTZACIÓ DE COBRAMENTS: posa de manifest la proporció de cobraments que s'han 

efectuat en l'exercici relatius a drets pendents de cobrament de pressupostos ja tancats. 

Cobramcnts 

Saldo inicial drets( +modificacions i anul · lacions) 

3.887.129,25/4.220.658,58= 0,92 
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26. INFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS 

l. RESUM GENERAL DE COSTOS DE l'ENTITAT 

ELEMENTS 

COSTOS DE PERSONAL 

Sous i salaris 

lndemnitzacion$ 

Cotitzacions a carrec emp eador 

Altres costos socials 

lndemnitzacions per raó del servei 

Transport del personal 

ADQUISICIO DE BENS 1 SERVEIS 

Cost materials de reprografia aampremta 

Cost altres materials 

Adquisició de bens inversió 

Treballs realitzats per altres entitats 

SERVEIS EXTERIORS 

Cost investigació i desenvolupament 

Arrendaments i canons 

Reparació 1 conserva ció 

Serveis professionals independenu 

Transports 

Serveis bancans i similars 

Publicitat, propaganda i relacaons publ1ques 

Submlnistraments 

Comunicacions i altres serveas 

Costos diversos: assegurances 

TRJBUTS 

COSTOS CALCULATS 

Amortitzacions 

Provisions insolvenc:es 

COSTOS FINANCERS 

COSTOS DE TRANSFERENCIES 

Al TRES COSTOS 

TOTAL 

65 

IMPORT 

11.983.453,59 

9 487 984,62 

0,00 

2 4S7 392 98 

1 252,28 

36 823 71 

0,00 

0,00 

0,00 

000 

000 

0,00 

7.896.725,59 

0,00 

484 964,10 

1073 7S0,59 

4 Sl9 037,15 

43 862 81 

25 637,19 

986 823,97 

S69 011,24 

137 925,01 

SS 713 53 

1.570.844,16 

1.408.389,84 

1408 389,84 

0,00 

0,00 

6.010,00 

0,00 

22.865.423,18 

% 

52,41% 

41,49% 

0 ,00% 

10 7S% 

0,01% 

0, 16% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,0011(, 

0,00% 

0,00% 

34,54% 

0,00% 

2,12% 

4,70% 

19,77% 

0,19% 

0,11% 

4,32% 

2,49% 

0,60% 

0,24 ... 

6,87% 

6,16% 

6,16% 

0,00% 

0,00% 

0,02% 

0,00% 

100,00% 
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2.RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS 

ACTIVITAT OBC: 

ElEMENT Cost directe 

COSTOS DE PERSONAL 755_705,14 

ADQUISICIO DE BENS 1 SERVEIS 

SERVEIS EXTERIOR$ 2.316 792,93 

TRIBUTS 302 263,35 

COSTOS CALCULATS 

COSTOS FINANCERS 

COSTOS DE TRANSFERENCIES 1.000,00 

AL TRES COSTOS 

TOTAL 3.375.761,42 

ACTIVITAT PROGRAMACIO PROPIA: 

ELEMENT Cost directe 

COSTOS DE PERSONAL 76.115,97 

ADQUISICIO DE BENS 1 SERVEIS 

SERVEIS EXTERIORS 1.174.402,00 

TRIBUTS 156.219,35 

COSTOS CALCULATS 

COSTOS FINANCERS 

COSTOS DE TRANSFERENCIES 

AL TRES COSTOS 

TOTAL 1.406_737,32 

Cost 
lndirecte Total 

755_705,14 

0,00 

2-316 792,93 

302.263,35 

0,00 

0,00 

LOOO,OO 

0,00 

0,00 3.375.761,42 

Cost 
indirecte Total 

76.115,97 

0,00 

1.174.402,00 

156.219,35 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 1.406.737,32 
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% 

22,39% 

0,00% 

68,63% 

8,95% 

0,00% 

0,00% 

0,03% 

0,00% 

100,00% 

% 

5,41% 

0,00% 

83,48% 

11,11% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

100,00% 

Consorci de 1' Auditori 
i I'Orquestra 
Lepant 150 
08013 Barcelona 
Tel. 93 247 93 00 
Fax. 93 247 93 01 
info@auditori .cat 
http://www.auditori.cat 



a!AUDITORI 

ACTIVITAT SERVEI EDUCATIU 1 EN GIRA: 

ELEMENT Cost di recte 

COSTOS DE PERSONAL 471.219,20 

AOQUISICIO DE BENS 1 SERVEIS 

SERVEIS EXTERIOR$ 569.997,95 

TRIBUTS 69.910,32 

COSTOS CALCULATS 

COSTOS FINANCERS 

COSTOS DE TRANSFERENCIES 

AL TRES COSTOS 

TOTAL 1.111.127.47 

ACTIVITAT BANDA: 

ELEMENT Cost di recte 

COSTOS DE PERSONAL 63.334,87 

ADQUISICIO DE SENS 1 SERVEIS 

SERVEIS EXTERIOR$ 317.081,86 

TRIBUTS 35.533,42 

COSTOS CALCULATS 

COSTOS FINANCERS 

COSTOS DE TRANSFERENCIES 

AL TRES COSTOS 

TOTAL 415.950,15 

Cost 
in di recte Total 

471 219,20 

0,00 

569-997,95 

69.910,32 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1.111.127,4 7 

Cost 
indirecte Total 

63-334,87 

0,00 

317.081,86 

35_533.42 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 415_950,15 
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% 

42.41% 

0,00% 

51.30% 

6,29% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

100,00% 

% 

15,23% 

0,00% 

76,23% 

8,54% 

0,00% 

0,00% 

0 ,00% 

0 ,00% 

100,00% 
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ACTIVITAT MUSEU: 

ELEMENT Cost directe 

COSTOS DE PERSONAL 28.276,42 

ADQUISICIO DE BENS 1 SERVEIS 

SERVEIS EXTERIORS 511.950,89 

TRIBUTS 58.937,21 

COSTOS CALCULATS 

COSTOS FINANCERS 

COSTOS DE TRANSFERENCIES 1.020,00 

AL TRES COSTOS 

TOTAL 600.184,52 

ACTIVITAT APROPA: 

ELEMENT Cost dlrecte 

COSTOS DE PERSONAL 7.614,17 

ADQUISICIO DE BENS 1 SERVEIS 

SERVEIS EXTERIORS 136.693,54 

TRIBUTS 17.911,41 

COSTOS CALCULATS 

COSTOS FINANCERS 

COSTOS DE TRANSFERENCIES 

AL TRES COSTOS 

TOTAL 162.219,12 

Cost 
indirecte Total 

28.276,42 

0,00 

511.950,89 

58.937,21 

0,00 

0,00 

1.020,00 

0,00 

0,00 600.184,52 

Cost 
índlrecte Total 

7.614,17 

0,00 

136.693,54 

17.911,41 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 162.219,12 
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% 

4,71% 

0,00% 

85,30% 

9,82% 

0,00% 

0,00% 

0,17% 

0,00% 

100,00% 

% 

4,69% 

0,00% 

84,27% 

11,04% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

100,00% 
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ACTIVITAT LLOGUERS D'ESPAIS: 

ELEMENT Cost directe 

COSTOS DE PERSONAL 91.724,12 

ADQUISICIO DE BENS 1 SERVEIS 

SERVEIS EXTERIORS 139.861,08 

TRIBUTS 17.985,19 

COSTOS CAlCUlATS 

COSTOS FINANCERS 

COSTOS DE TRANSFERENCIES 

AL TRES COSTOS 

TOTAL 249.570,39 

ACTIVITAT ESTRUCTURA: 

ElEMENT Cost directe 

COSTOS DE PERSONAl 10.489.463,70 

ADQUISICIO DE BENS 1 SERVEIS 0,00 

SERVEIS EXTERIOR$ 2. 729.945,34 

TRIBUTS 912.083,91 

COSTOS CAlCUlATS 1.408.389,84 

COSTOS FINANCERS 0,00 

COSTOS DE TRANSFERENCIES 3.990,00 

Al TRES COSTOS 0,00 

TOTAL 15.543.872,79 

3 RESUMEN DE COSTOS PER ACTIVITAT 

ACTIVIDADES IMPORTE 

ACIVITAT OBC: 3.375.761,42 

ACIVITAT PROGRAMACIO PROPIA: 1.406.737,32 
ACIVITAT SERVE! EDUCATIU 1 EN 
GIRA: 1.111.127,47 

ACIVITAT BANDA- 415.950,15 

ACIVITAT MUSEU: 600.184,52 

ACIVITAT APROPA: 162.219,12 

ACIVITAT llOGUERS O'ESPAIS: 249.570,39 

ACIVITAT ESTRUCTURA: 15.543.872,79 

TOTAL 22.865.423,18 

Cost 
indirecte 

Cost 
indirecte 

0,00 

% 

14,76% 

6,15% 

4,86% 

1,82% 

2,62% 

0,71% 

1,09% 

67,99% 

100,00% 

69 

Total % 

91.724,12 36,75% 

0,00 0,00% 

139.861,08 56,04% 

17.985,19 7,21% 

0,00 0,00% 

0,00 0,00% 

0,00 0,00% 

0,00 0,00% 

249.570,39 100,00% 

Total % 

10.489.463,70 67,48% 

0,00 0,00% 

2.729.945,34 17,56% 

912.083,91 5,87% 

1.408.389,84 9,06% 

0,00 0,00% 

3.990,00 0,03% 

0,00 0,00% 

15.543.872,79 100,00% 

llll: 1h TtHI:t 
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4. RESUMEN RELACIONANT COSTOS IINGRESSOS DE LES ACTIVITATS 

ACTIVITAT 

ACIVITAT OBC; 

ACIVITAT PROGRAMACIO PROPIA: 
ACIVITAT SERVEI EDUCATIU 1 EN 
GIRA: 

ACIVITAT BANDA: 

ACIVITAT MUSEU· 

ACIVITAT APROPA 

ACIVITAT LLOGUERS D'ESPAIS: 

ACIVITAT ESTRUCTURA: 

TOTAL 

27. INDICADORS DE GESTIÓ 

1) l ndicadors d'ef•cácia: 

Nombre de concerts reahtzats 
Nombre d'actuaclons previstes 

509/357 = 1,43 

2 lndicadors d' eficiimcta 

Cost de les activitats 
Nombre d'usuaris 

22.865.423,18/377.605 = 60,55 

3- lndicadors de mitjans de produc~i ó 

Cost de personal 
Nº mitjana de treballadors 

11.983.453,59/168,08 =71.296,13-€ 

28. FETS POSTERIORS AL TANCAMENT 

Cost total 
activitat lngressos 

3.375.761,42 2.979.002,12 

1.406.737,32 576.605,09 

1.111.127,47 1.243.391,26 

415.950,15 791.597,34 

600.184,52 143.016,61 

162.219,12 358.558,89 

249.570,39 678.230,13 

15.543.872,79 15.363.363,26 

22.865.423,18 22.133.764,70 

Marge 

(-) 396.759,30 

H 830.132,23 

132.263,79 

375.647,19 

(-) 457.167,91 

196.339,77 

428.659,74 

(-) 180.509,53 

(- ) 731.658,48 
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% 
Cobertura 

0,00 

No hi ha esdevemments posteriors a l'elaborac1ó d' aquests comptes anuals que afectin de forma rellevant al seu 

contingut. 
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29. AlTRA INFORMACIÓ 
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1 Els honorar s de auditor a son facturats a 1 AJu ntament de Barce ona per a tot el grup econom1c 

mun1c1pal en v1rtut de 'exped1ent d ad¡ud cae o del concurs d auditor a, raó perla qual no s'expliciten en 

la present memona 

2. Estat d'operaetons amb entitats del grup 

2017 

INGRESSOS 

Transferencles Servels 

lnstitut de Cultura de Barcelona (transf corrent) 7 792.697,48 

lnst•tut de Cultura de Barcelona (subvenc•ons) 1.440.399,83 

lnstitut de Cultura de Barce1ona (serve 5) 9.900,00 

Generahtat de Catalunya (Dep Cultura) 4.931.890,81 

General.tat de Catalunya (Aitres depart¡¡ments ICEC, lnst Ram.Ll ull) 54 068,00 22.545,23 

A¡untament de Barcelona 14.870,08 

TOTAL 14.219.056,12 47.315,31 

2017 

PENDENT 
PENDENT PAGAMENT 

COBRAMENT 

Generalitat de Catalunya (per transferencies corrents) 905.472,71 . 
Generalitat de Catalunya (Aitres departaments, ICEC, lnst Ram llull) per 
serveis 8.150,66 
Generalitat de Catalunya (Aitres departaments, ICEC, lnst Ram Llull) per 
subvenc•ons 84.500,00 
lnst1tut de Cultura de Barcelona (ICUB) (per serveis, subvenc1ons i 
transferencies corrents i de capital) 1.242.231,11 . 

A¡untament de Barcelona {per serveisl . 10.890,00 

TOTAL 2.240.354,48 10.890,00 

3. Son susceptibles d'mspecció fiscals tots els tributs a qu~~ subjecte el CONSORCI per a 
tots els exercicis que no hagin transcorregut el te~~~ ~ ció previst a la normativa 

vigent. No s'espera que es meritin passius addicis'f9ls~r al ~O · RCI com a conseqúencia 
~ ~ ~ v• 

d'una eventual inspecció. ::: .~,.. ~7 ~ 
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4. lnformació sobre el compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostaria. 
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Quant a l'avaluació del compliment de 'estabilitat pressupostaria, de la regla de la despesa i del 

límit de la despesa no financera, !'informe de la lntervenció sobre la liquidació de pressupost 

trasllada l'analisí de l'avaluació a !'informe sobre l'aprovació de la liquidacíó del pressupost 

general, d'acord amb el criteris SEC de comptabilitat nacional. 
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