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INFORME D'AUDITORIA OE COMPTES ANUALS 

Al Consell General del Consorci del Museu de Ciencies Naturals de Barcelona, 
per encarrec de I'Ajuntainent de Barcelona, 

I 

Hem audita! els comptes anuals adjunts del Consorci del Museu de Ciencies Naturals de Barcelona, que 
comprenen el balan~ a 31 de desembre de 2017, el compte del resultat economice-patrimonial, l'estat de can vis 
en el patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu, l'estat de liquidació del pressupost i la memoria correspone.nts a 
l'exercici finalitzat en aquesta data. 

Aquesta auditoría ha estat realit.zadn dins del marc que preveu l' article 58.e de la Llei 112006, de 13 de mars:, que 
regula el rcgim especial del municipi de Barcelona, i tot allo que disposa el contraete fom1alltzat que té per 
objectc la prestació deis serveis d' auditoria deis comptes anuals de l'Ajuntament de Barcelona i del seu Grup 
economic municipal. En conseqUencia no és un treball d'auditorin de comptes en els termes previstos a la Llei 
d' Auditoria 22/2015. 

La Gerencia del Consorci és responsable de la fonnulació deis comptes anuals del Consorci d'acord amb el marc 
normati u d'informació financera que es detall¡¡ a la nota 3.1 de la memorin adjunta i en particular d' acord amb 
els principis i criteris compta bles, aix l mateix, és responsable del control intem que consideri necessari per a 
permetre que la preparació deis esmentats comptes anuals estiguin lliures d'incorrecció material. 

Els comptes anuals a que es refereix aquest informe han estat formulats perla Gerencia del Consorci en data 16 
d'abril de 2018. 

Objectiu i abas/ del treba/1: Responsabilitat deis auditors 

La nostra responsabilitat és emetre una opinió sobre si els comptes anuals adjunts expresscn la imatge fidel, 
basada en el trebo!) realitzat d'acord amb les Normes d' Auditoría del Sector Públic. Aquestes nonnes exigeixen 
que plan.i fiquem l'auditorin per tal d'obtenir una seguretat raonable, encara que no absoluta, que els comptes 
anuals es tan lliures d' íncorrecció material. 

Una auditoría comporta l'aplícació de procediments per obtenir evidencia adequada i suficient sobre els imports 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 els comptes anuals. En efectuar aquestes valoracions del 
risc, !'auditor té en compte el control intern rellevant pera la preparació i presentació raonable per part del gestor 
de comptes anuals, a fi de dissenyar els procediments d'auditoria que siguin adequats en funció de les 
circumstlmcies, i no amb la finalitat d'expressar una opinió sobre !'eficacia del control intem de l'entitat. Una 
auditoría també inclou l'avaluació deis criteris comptables i de la raonabilitat de les estimacions comptables 
realitzades pe! gestor, aixl com l'avaluació de la presentació global deis comptes anuals. 

Considerem que !'evidencia d'auditoria que hcm obtingut proporciona una base suficient l 
la nostra opinió d'auditoria. . $ 
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Opinió 

Segons la nostra opinió, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel 
del patrimoni i de la situació financera del Consorci del Museu de Ciencies Naturals de Barcelona a 31 de 
desembre de 2017, així com deis seus resultats, els seus fluxos d'efectiu i de l'estat de liquidació del pressupost 
corresponents a l'exercici anual acabat en aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu d'informació 
financera que resulta d'aplicació i, en particular, amb els prinéipis i crlteris J tinguts en el mateix. 

~ ~ .¡ ..... ~ ' ..,.-:;~ ~ 
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Informe sobre treball5 dlfcrents 

a l'auditoria 1.te compte.s 

"·········"'················· 

'=-





•

museuda 
ciencias naturals 
de Barcelona 

COMPTES ANUALS DE L'EXERCICI 2017 DEL 
CONSORCI DEL MUSEU DE CIENCIES NATURALS DE 

BARCELONA 



•

museude 
climcies naturals 
de Barcelona 

ÍNDEX DELS COMPTES ANUALS DE L'EXERCICI 2017 

BALANC ..................................................................................................................................... 1 
COMPTE DEL RESULTAT ECONÓMIC PATRIMONIAL. ................. ~ ........................................ 2 
ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET ................................................................. .' .......... 3 
ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU ................................................................................................ 5 
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST ........................................................................... & 

MEMORIA ............................................................................................................................ 8 
1. Organltzació i Activitat .......................................................................................................... 9 

2. Gestió indirecta de serveis públics, convenis i altres formes de coHaboració ........... 12 

3. Bases de presentació deis comptes ................................................................................. 12 

4. Normes de reconeixement i valoració .............................................................................. 13 

5. lmmobilitzat material .,. ............................................. ~ ........................................................................ 22 

6. Patrlmoni públic del sól ..................................................................................................... 23 

7. lnversions immobiliaries .................................................................................................... 23 

8. lmmobilitzat intangible ....................................................................................................... 24 

9. Arrendaments financers i altres operacions de naturalesa similar ............................... 24 

1 o. Actius financers ... ,. .. ,. .. , .... 1.,uu········~·· .. ··························lll·····,········olll·:lli-··············· ... ,.·a···-················ 24 

11. Passius financers .... , .......... -.......... ~ .......... 11!.-·····11·..,··--·····"·········--•a•ot••···············,.························ 27 

12. Coberturas comptables .................................................................................................... 30 

13. Actius constru'its o adquirits pera altres entitats· i altres existencies ........................ 30 

14. Moneda estrangera ........................................................................................................... 30 

15. Transferencies, subvencions i altres ingress9s i despeses ........................................ 30 

16. Provisions i contingéncies '"'"' ......................... .,. ...................... " ...... "' ................................. ; ........ ," ... 33 

17. lnformació sobre medi ambient ...................................................................................... 34 

18. Actlus en estat de venta ......... : ........................................................................................ 34 

19. Presentació per activitats del compte de resultat económic patrimonial .................. 34 

20. Operacions per administració de recursos a compte d'altres ens públics ................ 34 

21. Operacions no pressupostaries de tresoreria .............................................................. 34 . 

22. Contractació administrativa. Procediments d'adjudicació .......................................... 37 

23. Valors rebuts en dipósit .................................................................................................. 38 

24. lnformació pressupostaria .............................................................................................. 39 

25. lndicadors financers, patrimonials i pressupostaris .................................................... 49 

26. lnformacló sobre el cost de les actlvltats ...................................................................... 52 

27. lndicadors de gestió ........................................................................................................ 52 

28. Fets posteriors al tancament .......................................................................................... 54 . 
29. Altra informació ...................................................................................................... : ........ 54 

J 



emuseude 
ciencias naturals 
de Barcelona 

BALAN~ 

ACTIU 

A) ACTIU NO CORRENT 

l. lmmobilitzat intangible 

Aplicacions informatiques 

11. lmmobilitzat material 

Construccions 

Altre immobilitzat material 

B) ACTIU CORRENT 

111. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini 

1. Deutors per operacions de gestió 

2. Altres comptes a cobrar 

3. Administracions públiques 

V. lnversions financeres a· curt termini 

2. Credits i valors representatius de deute -

VIl. Efectiu i altres actius lfquids equivalents 

VI. Ajustas per p~riodificació 

2. Tresoreria 

TOTAL ACTIU (A+B) 

PATRIMONI NET 1 PASSIU 

A) PATRIMONI NET 

11. Patrimoni generat 

1. Resultats d'exercicis anteriors 

2. Resultat de l'exercici 

. 

IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats 

B) PASSIU NO CORRENT 

11. Deutes a llarg termini 

C) PASSIU CORRENT 

l. Provisions a curt te·rmini 

11. Deutes a curt termini 

IV. Creditors (altres comptes a pagar a curt termini 

1. Creditors per operacions de gestió 

2. Altres comptes a pagar 

3. Administracions públiques 

V. Ajustaments per periodificació a curt termini 

TOTAL PATRIMONI NET 1 PASSIU (A+B+C) 

Notes en 
memoria 

8 

5 

10.1 

21.1 
21.1 
10.1 

10.4 

Notes en 
memoria 

ecpn 

11.1;21.2 

16 

11.1;21.2 

11.1 

21.2 

Les notes 1 a 29 de la memoria formen part integrant del balan~ a 31.12.2017. 

2017 2:016 

1.134.296,21 539.436,48 

8.534,41 3.194,83 
8.534,41 3.19~,83 

1.125.761,80 536.241,65 
362.660,06 209.887,50 
763.101,74 326.354,15 

i.742.030,40 2.990.184,06 
702.442,12 1.016.083,25 

686.356,10 995.514,23 
14.416,51 18.515,33 
1.669,51 2.0~3,69 

142,79 1.857,11 
142,79 1.857,11 

1.926.900,99 1.972.243,70 

112.544,50 0,00 

1.926.900,99 1.972.243,70 

3.876.326,61 3.529.620,54 

2017 2016 

2.085.489,85 1.049.752,44 
1.219.422,39 738.292,16 

736.414,37 698.257,34 
483.008,02 40.034,82 
866.067,46 311.460,28 

8.265,00 8.265,00 
8.265,00 8.265,00 

1.782.571,76 2.471.603,10 
268.828,51 268.828,51 

54.188,22 67.247,13 
1.457.650,53 2.134.606,46 
1.327.397,97 2.009.045,60 

226,84 6.138,24 

130.025,72 119.422,62 

1.904,50 921,00 

3.876.326,61 3.529.620,54 
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COMPTE DEL RESULTAT ECONÓMICO-PATRIMONIAL 

COMPTE DEL RESULTAT ECONÓMICO-PATRIMONIAL 

1. lngressos tributaris i urbanístics 
a) Taxes serveis culturals 
2. Transferimcies i subvencions rebudes 
a) Del exercici 
a.1) Subvencions rebudes per financ;:ar despeses de l'exercici 
a.2) Transferencies 
b) Imputa ció de subv. pera immob. no financer 
b.1) Subv. fina listes immobilitzat no financer imputat a resultat 
exercici 
e) lmputació de subv. per actius corrents 
c.1) Subv. act. corrents finalistes AGE 
c.2) Provisió reintegrament 
3. Vendes i prestacions de servei 
a) Vendes 
b) Prestació de serveis 

A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINARIA (1+2+3) 

8. Despeses de personal 
a) Sous, salaris i assimilats 
b) Carregues socials 
9. Transferimcies i subvencions atorgades 
10~ Aprovisionaments 
a) Consum de mercaderies i attres aprovisionaments 
11. Altres despeses de gestió ordinaria 
a) Subministrament i serveis exteriors 
b) Tributs 
12. Amortitzacló del immobilitzat 

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

l. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinaria (A-B) 

14. Altres partides no ordinaries 
a) lngressos 1- Despeses 

11. Resultat de les operacions no financeres (1+14) 

15. lngressos financers 
Altres 

16. Des peses financeres 
Altres 

111. Resultat de les operacions ti nanceres (15) 

IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net del exercici (11 + 111) 

Notes en 
memoria 

15.1 
15.1 

16 

15.1 

15.2 

15.2 

15.2 

5,8 

16 

2017 2016 

241.200;50 229.833,00 
241.200,50 229.833,00 

8.552.841,72 7.938.609,34 
8.402.272,59 8.117.798,94 

172.673,00 20.641,22 
8.229.599,59 8.097.157,72 

54.572,69 27.891,05 

54.572,69 27.891_05 

95.996,44 -207.080,65 
95.996,44 13.000,00 

0,00 -220.080,65 
145.738,45 1Q7.~20,77 

39.317,19 35.995,10 
106.421,26 71.625,67 

8.939.780,67 8.276.063,11 

2.981.802,41 2.932.048,02 
2.374.662,38 2.427.207,11 

607.140,03 504.840,91 
23.300,00 21.509,52 
30.187,64 25.127,52 
30.187,64 25.127,52 

5.316.742,78 5.143.616,31 
5.316.317,41 5.142.790,78 

425,37 825,53 
.100.969,01 69.604,39 

8.453.001,84 8.191.905,76 

486.778,03 84.157,35 

-3.774,22 3.194,51 
-3.774,22 3.194,51 

483.004,61 87.351,86 

3,41 1.430,82 
3,41 1.430,82 

0,00 48.747,86 
0,00 48.747,86 

3,41 -47.317,04 

483.008,02 40.034,82 

Les notes 1 a 29 de la memoria formen part integrant del compte del resultat economic-patrimonial de l'exercici 2017. 
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1. ESTATTOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET 

NOTES EN 11. Patrimoni 
111. Ajustaments 

IV. Subvencions 
MEMORIA 

J. Patrimoni 
generat 

per canvis de 
re bu des 

TOTAL 
valor 

PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2016 0,00 738.292,16 0,00 311.460,28 1.049.752,44 

AJUSTAMENTS PER CANVIS DE CRJTERJS 
COMPTABLES 1 CORRECCIONS D'ERRORS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

' 

PATRIMONI NET INICIAL AJUSTAT DE L'EXERCICJ 
2017 0,00 738.292,16 . 0,00 311.460,28 1.049.752,44 

VARIACJONS DEL PATRIMONJ NET, EXERCICI2017 

l. lngressos i despeses reconegudes en l'exercici 0,00 483.008,02 0,00 554.607,18 1.037.615,20 

2. Operacions patrimonials amb l'entitat o entitats 
propietaries 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Altres variacíons del patrimoni net 0,00 -1.877,79 0,00 0,00 -1.877,79 

PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2017 0,00 ~1~--~~2,~ '------
0,00 866.067,46 2.085.489,85 

----- - - -~---
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ESTAT D'INGRESSOS 1 DESPESES RECONEGUTS 

Comptes 

129 1. Resultat eco.nomico-patrimonial 

ll.lngressos i despeses reconegudes 
dlrectament en el patrimoni net 
3. Subvenclons rebudes 

111. Transfertmcles al compte del 
resultat econo(Tllco-patrimonial o 

84 3. Subvencions rebudes 

IV. Totallngressos i despeses reconeguts 

NOTES EN 
MEMORIA 2017 2016 

483.008,02 40.034,82 

609.179,87 238.669,36 
609.179,87 238.669,36 

0,00 0,00 
15.1 -54.572,69 -27.891,05 

1.037.615,20 250.813,13 
Les notes 1 a 29 de la memoria formen part integrant de l'estat d'ingressos i despe~es reconeguts de 
l'exercici 2017. 

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

a) OPERACIONS PATRIMONIAL$ AMB L'ENTITAT .0 ENTITATS P~OPIETARIES 

NOTES EN 
MEMORIA 2017 2016 

1. Aportació patrimonial dineraria 0,00 0,00 

2. Aporta ció de béns i drets 0,00 0,00 

3. Assumpcló i condonació de passius financers 0,00 0,00 

4. Altres aportacions de l'entitat o entitats propietaries 0,00 0,00 

5. H Devolució de béns ; drets 0,00 0,00 
6. H Altres devolucions a l'e.ntitat o entitats 

1 propietaries 
1 

0,00 0,00 

TOTAL 0,00 0,00 

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

NOTES EN 
MEMORIA 2017 2016 

l. lngressos i despeses reconeguts directament al 
compte del resultat económico-patrimonial 

1. Transferencies i subvencions 8.396.272,59 8.109.335,72 

2.1. lngressos 15.1; 29 8.396.272,59 8.109.335, 72 

2.2. Despeses 

2. Prestació de serveis i venda de béns -103.443,24 -131.462,27 

2.1. lngressos 29 1.660,18 1.834,10 

2.2. Despeses 29 -105.103,42 -133.296,37 

11. lngressos i despeses reconeguts dlrectament al 
patrimoni net 609.179,87 0,00 

TOTAL 8.902.009,22 7.977.873,45. 

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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3. ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU 

. 

l. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE GESTIÓ 

A) Cobraments: 

l. lngressos tributaris i urbanístics 

2. Transfer!mcies i subvencions rebudes 

3. Vendes i prestacions de serveis 

4. lnteressos i dividends cobrats 

5. Altres cobraments 

B) Pagaments: 

6. Des peses de personal 

7. Transferimcies i subvencions concedides 

8. Altres despeses de gestió 

9. Altres pagaments 

Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A·B) 

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

C) Cobraments: 
4. Altres cobraments activitats d'inversió 

D} Pagaments: 

l.Compra d'inversions reals 

Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D) 

111 •• FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS 
FINANtAMENT · 

IV. FLUXOS D'EFECTIU PENDENTS DE CLASSIFICACIÓ 

1) Cobraments pendents d'aplicació 

J) Pagaments pendents d'aplicació 

Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (+1-J) 

V. EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI 

DE 

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

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

Efectiu· i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de 
l'exercici 

Notes en 
memoria 2017 2016 

178.613,01 415.421,96 
8.791.756,69 8.604.674,58 

174.110,48 '279.355,75 
8.387. 762,40 8.166.430,63 

227.457,30 134.804,99 
' 3,41 1.430,82 

2.423,10 22.652,19 
<8.613.143,68 -8.189.252,42 
-2.983.059,87 -2.987.221,23 

-23.300,00 -21.509,52 

-5.585.116,42 -5.162.603,63 

-21.667,39 -17.918,64 

178.613,01 415.421,96 

-223.955,82 -178.923,73 
414.161,24 0,00 
414.161,94 0,00 
638.117;76 !78.923,73 . 
698_.117,76 178.923,73. 

-223.955,82 -178.923,73 

-0,00 0,00 

0,00 -3.315,04 
0,00 -7.477,65 
0,00 4.162,61 

0,00 -3.315,04 

0,00 0,00 

-45.342,71 233.183,19 

1.972.243, 70 1.739.060,51' 

1.926.900,99 1.972.243,70 

Les notes 1 a 29 de la memoria formen part de l'estat de flúxos d'efectiu de l'exercici 2017. 
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y . ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 

l. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 

. 

CREDITS PRESSUf'OSTARIS 

APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA 

MODIFICACIONS DEFINITIUS 
INICIALS (1) 

(2) (3=1+2) 

Remuneracions de personal 3.224.231,00 -66.909,41 3.157.321,59 

Compra de béns corrents i serveis 5.112.517,00 504.123,23 5.616.640,23 

Transferencies corrents 31.500,00 -8.200,00 23.300,00 

111versions reals 10,00 763.653,77 763.663,77 

Totals 8-368.258,00 1.192.667,S9 9.560.925,59 

11. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS 

PREVISIONS PRESSUPOSTARIES 

DESPESES 

COMPROMESES 

(4) 

2.983.059,87 

5.479.154,74 

23.300,00 

754.599,41 

9.240.114,02 

OBLIGACIONS · 

PENDENTS DE 
OBLIGACIONS PAGAMENT A 31 ROMANENTS 

RECONEGUDES 
PAGAMENTS 

DECREDIT 
(6) DE DESEMBRE 

NETES (S) (8=3-S) 
. (7=S-6) 

2.983 .. 059,87 2.983.059,87 0,00 174.261,72 

5.459.162,03 4.646.749,55 812.412,48 157.478,20 

23.300,00 23.300,00 0,00 0,00 

695.828,74 499.692,66 196.136,08 67.835,03 

9.161.350,64 8.1S2.802,08 1.008.548,56 399.574,9S 

DRETS 
RECAPTACIÓ 

DRETS 
RECONEGUTS PENDENTS DE 

NETA DRETS DRETS DRETS 
NETS COBRAMENTA 

DESCRIPCIÓ RECONEGUTS ANUL-LATS CANCEL·LATS 
31 DE 

INICIALS (1) 
MODIFICACIONS DEFINITIVES (4) (S) (6) 

(7=4-5-6) (8) DESEMBRE 
(2) . (3=1+2) 

. 
(9=7-8) 

Taxes i altres ingressos 319.998,00 15.235,28 335.233,28 389.303,95 1.381,50 0,00 387.922,45 369.914,55 18.007,90 

Transferencies corrents 8.048.258,00 440.731,25 8.488.989,25 8.494.989,25 0,00 0,00 8.494.989,25 8.305.001,65 189.987,60 

lngressos patrimonials 2,00 0,00 2,00 3,41 0,00 0,00 3,41 3,41 0,00 

Transferencies de cap ital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Actius financers 0,00 736.701,06 736.701,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totals 8.368.258,00 1.192.667,59 9.560.925,S9 8.884.296,61 1.381,50 0,00 8.882.915,11 8.674.919,61 207.99S,50 

EX cES/ 

DEFECTE 

PREVISIÓ 

(10=7-3) 

52.689,17 

6.000,00 

1,41 

0,00 

-736.701,06 

-678.010,48 
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111. RESULTAT PRESSUPOSTARI 

Concepte 

a) Operacions corrents 

b) Operacions de capital 

Total operacions no finan,ceres 

Actius financers 

Passius financers 

Total operacions financeres 

Resultat pressupostari 

Ajustaments 

Drets Obligacions 
reconeguts reconegudes 

,. 
nets netes 

8.882.915,11 8.465.521,90 

695.828,74 

8.882.915,11 9.161.350,64 

8.882.915,11 9.161.350,64 

Credits finan~ats amb romanent de tresoreria pera despeses general$ 

Desviacions de finan~ament negatives 

Desviacions de finan¡;:ament positives 

Total ajustaments 

Resultat pressupostari ajustat 

Resultat Resultat 
pressupostari pressupostari 

2017 . 2016 

417.393,21 372.815,19 

-695.828,74 41.612,91 

-278.435,53 414.428,10 

-278.435,53 414.428,10 

0,00 0,00 

678.001,06 238.669,36 

-65.541,41 -433.242,62 

612.459,65 -194.573,26 

334.024,12 219.854,84 
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MEMORIA 

1. Organització 1 Activitat. 

2. Gestió indirecta de servels públics, convenls 1 altres formes de coJ.Iaboració. 

3. Bases de presenta ció deis comptes. 

4. Normes de reconeixement 1 valoració. 

S. lmmobilitzat material. 

6. Patrimonl públlc del sol. 

7. lnversions lmmobiliiuies. 

8. lmmobilitzat intangible. 

9. Arrendaments financers 1 altres operaclons de naturalesa similar. 

10. Actius financers. 

11. Passius financers. 

12, Cobertures comptables. 

13. Actlus construits o adqulrlts per a altres entltats i altres existimcies. 

14. Moneda estrangera. 

15. Transferimcles, subvencions i altres ingressos i despeses. 

16. Provisions l contlngimcies. 

17.1nformacló sobre medi ambient. 

18. Actius en estat de venta. 

19. Presentació per activitats del compte de resultat economic-patrimonlal. 

20. Operaclons per admlnlstracló de recursos a compte d'altres ens públics. 

21. Operacions no pressupostaries de tresoreria. 

22. Contractacló administrativa. Procediments d'adjudicació. 

23. Valors rebuts en diposit. 

24. lnformacló pressupostarla. 

25. lndicadors flnancers, patrlm~nials i pressupostaris. 

26. lnformació sobre el cost de les activitats. 

27. lndicadors de gestió. 

28. Fets posterlors al tancament. 

29. Altra lnformacló 
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l.ORGANITZACIÓ 1 ACTIVITAT 

l.l.Norma de creació de l'entitat 

El Consorci del Museu de Ciencies Naturals de Barcelona (en endavant CMCNB o el Consorcl) va ser 

creat per acord del Plenari del Consell Municipal reunit en sessió el 4 de febrer de 2011 i per acord del 

Govern de la Generalitat, de 23 de novembre de 2010. 

El Consorci té natural esa d'ens de dret públic de caracter associatiu i , voluntari, integrat per 

I'Administració de la Generalitat de Catalunya, a través del Departament competent en materia de 

cultura i 1' Ajuntament de Barcelona. Té personalitat jurídica propia i plena capacitat per obrar i es regeix 

pels seus estatus aprovats pels organs de govern d'ambdues institucions tot i que resta adscrit a 

I'AjL;~ntament de Barcelona. 

El Consell General del Consorci es va constituir en data 21 de novembre de 2011 i va iniciar la seva 

activitat en data 1 de juny de 2012, amb l'assumpció deis compromisos vigents a aquesta data relatius a 

El Consorci té el seu domicili a la pla~a Leonardo da Vinci, 4-5 de Barcelona. 

1.2. Activitat principal del Consorci 

Tal i com apareix en els seus estatuts, l'objecte del Consorci és: 

• Gestionar el Museu de CiEmcies Naturals de Barcelona. 

• Impulsar el procés perque aquest Museu sigui reconegut com a museu nacional, d'acord amb 
l'article 20 de la Llei 17/1990, de 2 de novembre, de museus, i esdevingui el Museu Nacional de 
Ciencies Naturals de Catalunya, que coordini la xarxa deis museus de ciencies naturals de 
Catalunya. · 

• Custodiar el fons de Ciencies Naturals del Museu de Ciencies Naturals de Barce,lona que reuneix 
una bona representació de la flora, la fauna i la geología de Catalunya i terres properes, 
especialment de la Mediterrania occidental; mantenint una infraestructura constitu'ida per 
col-leccions, bases de dades i aplicacions tecnologiques, al servei de les necessitats científiques i. 
tecniques. 

• Promoure la recerca, la descoberta, l'aprenentatge i l'interes perla natura, reunint informació i 
generant coneixement cientffic sobre la diversitat natural, actuant com a centre de referencia 
del patrimoni natural de Catalunya i assolint estandards científics internacionals. 

• Exposar i difondre el patrimoni natural amb una clara vocació educativa, servint les necessitats 
d'aprenentatge que tenen els ciutadans i donant suport a la formació integral mitjan~ant els 
programes educatius. 

• Assumir la responsabilitat de respondre als reptes i necessitats que el país i el món tenen 
plantejats en relació amb el patrimoni natural, fent una contribució important en qüestions 
d'alt interes social, com la conservació de la biodiversitat, la gestió mediambiental, el canvi 
global o la salut pública . 

• Treballar en col·laboració amb els diferent agents de l'entorn de les ciencies naturals, 
promovent la participació i la cooperació col·lectiva. 
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La seva durada és indefinida. 

El regim economic i financer s'adequa a l'est.ablert 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/1781/20i3 de 20 de 

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

Addicionalment s'ha considerat la següent legislació vigent: 

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

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

de regim local fiscal. 

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

• Documents sobre principis comptables emesos per la Comissió de Principis i Normes 

Comptables Públiques, creada per Resolució de la Secretaria d'Estat d'Hisenda de 28 de 

desembre de 1990. 

• Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril p~l qual s'aprova el Te~t Refós de la Llei Municipal de 

Regim Local de Catalunya. 

• Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de mar{:, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 

reguladora de les Hisendes Locals (Liei 39/1988, de 28 de desembre). 

• Llei 15/2010, 5 de juliol, per la que s'estableix en mesures de lluita co!'ltra la morositat en 

operacions comercials. 

• R.D. Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de 

Contractes del Sector Públic. 

• Llei Orgimi<;a 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera. 

• Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racibnalització i sostenibilitat de l'administració local. 

• Llei Organica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic. 

1.3. Les principals fonts d'ingressos 

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. 

Drets Importancia 
Conceptes reconeguts relativa 

Transf. Corrents 8.494.989,25 95,63% 

Taxes i altres ingressos 387.922,45 4,37% 

lngressos patrimonials 3,41 0,00% 

Total 8.882.915,11 100,00% 
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1.4. Consideració fiscal de l'entitat a efectes de l'impost sobre societats i, si s'escau, sobre operacions 
subje~tes a IVA 1 percentatge de prorrata 

1m post 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 rete.ncions a compte sobre els rendiments financers que rep. 

lmpost sobre el Valor Afegit (IV A) 

El Consorci realitza dos tipus d'activitats subjecte a IV A: 

• Venda d'articles comercial i marxandatge, amb un gravamen del 21%. 

• Venda de Publicacions amb un gravamen del4%. 

1.5.Estructura organitzativa 

L'estructura organitzativa basica, en els seus nivells politic i administratiu, és la següent: 

~ La Presidencia i Vicepresidencia. 
- El Consell General. 
- La Comissló Delegada. 
- La Direccló. 

La Gerencia. 

Assumeixen la Presidencia i la Vicepresidencia deis esmentats organs de govern 1' Alcalde de 
I'Ajuntament de Barcelona, o la persona que designi, i el Conseller de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya. 

1.6. El personal del Consorcl 

Homes Dones Total - -
Núm. Núm. Núm. (/¡"• a a a t;,~ 
mltja 31.12.2017 mitja 31.12.2017 mitja 31.12.2017 ~;;'! r ""~"' $ 

1 .. - Funcionaris • ~J ~ 
Ajuntament Barcelona ll 12 18 17 30 29 a ·¡:~ e 
Directiu/va 1 1 1 1 l laalaota tlnl11 S 
Tecnic Superior 7 7 4 4 11 11 ~ .... , .... lllarlo, 1 • .1. 1 
Tecnic/a mitja/na 2 2 3 3 5 5 ~ .. 
Administratiu/va 2 2 6 6 8 8 

•e::.~o-0 
-~ 

Auxiliar Administratiu/va 1 1 4 3 5 4 

2.- Laborals ll 13 20 19 33 32 

Directiu/va 1 1 

Tecnic Superior 3 4 4 4 7 8 

Tecnic/a mitja/na 4 S 10 10 14 15 

Ad mi n i,strati u/va 3 3 3 3 

Auxiliar Administratiu/va 2 1 6 5 8 6 

TOTAL ll 25 38 36 63 61 
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Respecte als membres deis organs de govern, la distribució per genere a final de l'exercici és 
com segueix: 

Exercici 2017 

Dones Homes Total 
Consell General 3 6 9 
Presidencia 1 1 
Vicepresidencies 1 1 
vocals 3 4 7 
Comissió Delegada 2 3 S 
Presidencia 1 1 
voca/s 2 2 4 

En data 31 de desembre de 2017, esta pendent de ser designat un vocal del Consell General i un vocal 
de la Comissió Delegada. 

1.7. El Consorci esta constitu"it per I'Ajuntament de Barcelona a través de l'lnstitut de Cultura de 
Barcelona i la Generalitat de Catalunya a través del Departament de Cultura. 

L'lnstitut de Cultura de Barcelona, va lliurar a la data d'inici de l'activitat del Consorci, sense cap 

contraprestació, actius afectes a la gestió del Consorci, per'un valor net de 215.050,21 euros. 

També, des de la posada en marxa del Consorci, .les transferencies corrents per finan~ar les despeses 

de funcionament del Consorci han tingut com a únic origen l'lnstitut de Cultura de Barcelona. 

2.GESTIÓ INDIRECTA DE SERVEIS PÚBLJCS,CONVENIS 1 AL TRES FORMES DE COL·LABORACIÓ 

2.1. El Consorci no presta cap servei públic sota cap de les formes de gestió indirecta prevista a la 
normativa. 

2.2.EI Consorci no ha signat cap conveni de col·laboració pera la realització de les seves activitats en 
l'exercici. 

2.3. El Consorci no participa en cap activitat, la gestió del quals s'efectu"i de forma conjunta amb altres 
organitzacions. 

2.4.EI Consorci no ha utilitzat cap altra forma de coHaboració públic-privada en la prestació deis 
seus serveis durant l'exercici. 

3. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES 

3.1.1matge fidel 

Els comptes anuals s'han obtingut deis registres comptables tancats a 31 de desembre de 2017, i es 

presenten d'acord amb les disposicions legals vigents en materia comptable, amb l'objecte de 

mostrar la imatge fide! del patrimoni i de la situació financera a la data esmentada, i del resultat 

economic-patrimonial; deis canvis en el patrimoni net, deis fluxos d'efectiu, i del resultat de 

l'execució del pressÚpost de I'Entitat corresponents al 'exercici anual acabat a la mateixa data. 
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El regim de comptabilitat és el previst en la Llei reguladora de les Hisendes Locals per a les entitats 

locals i els seus organismes autonoms. Els comptes anuals de l'exercici 2017 han estat elaborats 

d'acord amb I'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, d'aprovació de la lnstrucció del model 

norma'l de comptabilitat local (endavant, la IMNCL), així com amb el que preveu el Pla General de 

Comptabilitat Pública adaptat a I'Administració Local (PGCPAL) que acompanya la IMNCL. 

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

termes relatius que aquests i els seus efectes poden presentar. Per consegüent, és admissible la no 

aplicació estricta d'algun d'aquests, sempre que la importancia relativa en termes quantltatius o 

qualitatius de la varia ció constatada sigui escassament significativa i no alteri, per tant, la imatge fidel 

de la' situació patrimonial i deis resultats. Les pártides o els imports la importancia relativa deis quals 

sigui escassament significativa poden apareixer agrupats amb altres de similar naturalesa o funció. 

La liquidació del pressupost de l'exercici 2017 ha estat aprovada el28 de febrer de 2018. 

No existeixen raons excepcionals per les quals, per assolir els objectius anteriors, no s'hagin aplicat 

disposicions legals en materia comptable. 

3.2.Comparació de la informació. 

Els comptes anuals deis exercicis 2017 i 2016 s'han formulat d'acord amb !'estructura establerta a 
I'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, que aprova la IMNCL, havent seguit en la seva efaboració 
l'aplicació de criteris uniformes de valoració, agrupació, classificació i unitats monetaries, de manera 
que la informació presentada es homogimia i comparable. 

4. NORMES DE RECONEIXEMENT 1 VALORACIÓ 

4.1. lmmobilitzat material. 

Criteris d'activació 

Són actius tangibles, mobles i immobles que : 

seus propis proposits administratius. 

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

Valoració inicial 

Les inversions en béns de l'immobilitzat material es valoren al seu cost. Aixo és el "pr~u 

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 propis. 
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Els béns rebuts en adscripció o cessió per un terminí igual o superior a la vida económica del bé es 

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

Capitalitzadó de despeses ftnanceres 

No s'incorporen despeses financeres en el cost deis béns de l'immobilitzat material. 

Valoració posterior 

Amb caracter general, els elements 'de l'immobilitzat 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 revisió sempre que algun succés o canvi en les 

circumstfmcies pot implicar que el valor comptable no sigui recuperable. les correccions lialoratives per 

deteriorament es practiquen quan l'import recuperable de l'actiu (valor r'aonable) és inferior al seu 

valor net d'amortitzacions, i que succeeix, generalment, per: deteriorament físic sobrevingut, 

obsolescencia accelerada o disminució del rendiment esperat inicialment. Els actius que han sofert una 

perdua per deteriorament se sotmeten a revisions regulars per si s'haguessin produ'it reversions de la 

perdua. 

Els costos d'ampliació, modernització o millora s'incorporen a l'actiu com a major valor del bé quan 

suposen un augment de la seva capacitat, productivitat o atlargament de la seva vida útil. 

Els costos de grans reparacions, inspeccions o restauracions importants s'activen i s'amortitzen durant 

la vida útil d'aquestes. 

El Consorci no sol portar a terme treballs amb personal propi que siguih susceptibles d'activació. 

Amortització 

Els elements que integren l'immobilitzat material són objecte d'amortització sistematica pel metode 

lineal en funció de la vida útil estimada de cadascun d'ells. Per detecte, la base amortitzable de cada 

element coincideix amb el seu valor comptable, ates que es consideren nuls els valors residuals. El 

procés' d'amortització s;lnicia en el moment de la posada en funcionament del bé, essent els anys de 

vida útil estimats els se-güents: 
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Maquinaria, instaHacions i utillatge 

Mobiliari 

Equips procés informació, cartografía 
fotografía 

lnstaHacions tecniques 

i 

Anys de vida Coeficient 

útil estimada d'amortització(%) 

8 12,50 

10 10 

4 25,00 

8 12,50 

4.2. lmmobilitzat en curs i avancaments rebuts de 1' Ajuntament de Barcelona. 

El Consorci no té en el seu balant; immobilitzat en cursi avanc;aments rebuts de I'Ajuntament de 

Barcelona. 

4.3.1nversions immobiliaries. 

El Consorci no té en el seu balant; inversions immobiliaries. 

4.4.1mmobilitzat intangible. 

Criteris d'activació 

Es tracta de béns intangibles i drets susceptibles· de valoració economica de caracter no monetari i 

sense aparenc;a física que complint les característiques de permanencia en el temps i utilització en la . 

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

a) Són separables i susceptibl'es de ser alienats, cedits, arrendats, intercanviats o lliurats per a la seva 

explota ció. 

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

transferibles o separables d'altres drets o obligacions. 

Valoració inicial 

les inversions en béns de l' immobilitzat intangible es valoren al ·seu cost. Aixo és el "preu d'adquisició", 

inclosos els impostes indirectes no recuperables associats a la compra, els costos d'adquisició 

directament relacionats amb la compra i els de posada en funcionament, si escau, o el "cost de 

producció" en aquells que han estat resultat de treballs propis. 

Els béns rebuts en adscripció o cessió gratu'ita per un perlode inferior a la seva vida economica es 

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

Vªloració posterior 

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

l'amortització acumulada i les correccions valoratives per deteriorament. 
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· Les correccions valoratives per deteriorament es practiquen quan l'import recuperable de l'actiu és 

inferior al seu valor ~et d'~mortitzacions, i que succeeix, generalment, per obsolescencia accelerada, o 

disminució del rendiment esperat inicialment. 

Els costos d'ampliació, modernització o millora s'incorporen a l'actiu com a majar valor del b~ quan 

su posen un augment de la seva capacitat, productivitat o allargament de la seva vida útil. 

Amortització 

Els elements que integren l'immobilitzat intangible seran objecte d'amortització sistematica pel 

metode lineal en funció de la vida útil estimada de cadascun d'ells. Per detecte, la base amortitzable de 

cada element coincideix amb el se u valor comptable, ates que es consideren nuls els valors residuals. 

El procés d'amortització s'inicia en el moment de la seva posada en servei, essent els anys de vida útil 

estimats els següents: 

Anys de vida útil Coeficient 
estimada d'amortització(%) 

Aplicacions informatiques 4 25 

4.5. Arrendaments. 

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

jurfdita, que permet l'obtenció, a canvi d'un pagamento d'una serie de quotes, del dret a utilitzar un 

bé durant un període de temps determinat quan impliqui la transferencia substancial deis riscos i 

avantatges inherents a la seva propietat. 

Aquests béns es registren pel ,menor valor entre el valor raonable de l'actiu i el valor actual deis 

pagaments acordats, i es classifiquen d'acord ambla seva naturalesa (immobilitzat mate~ial, intangible, 

etc.). 

4.6.Permutes. 

El Consorci no sol realitzar operacions de permuta en el curs normal de·les seves activitats. 

4.7. Actius i passius financers 

Els actius i passius financers deriven deis instruments financers, ~ue són contractes que estableixen un 

dret per una de les parts (actiu financer) i una obligació (passiu financer) o un component del patrimoni 

net (instrument de patrimoni) per l'altra. 

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

es mantenen o s'han emes. 

a} Actius financers 

Són actius financers els ~iners 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. 

rf ~""'!!!!!!!!!!""'!!!!!!!!!!""'!!!!!!!!!!~ 
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Els actius financers es classifiquen, a efectes de la seva valoració, en la categoría de Credits i partides a 

cobrar. 

lnclouen: 

• Els credits per operacions deriva des de l'activitat habitual. 

• Altres actius financers qu~ generen fluxos d'efectiu d'import determinat i respecte deis quals 

s'espera recuperar tot el desemborsament, excepte per motius imputables al deteriorament creditici. 

Coma norma general, els credits i partídes a cobrar amb vencíment a curt termini es valoren, tant en el 

moment de reconeíxement inicial com posteriorment, pel seu valor nominal, éxcepte que incorporin 

un interes contractual. La matei.xa valoració es realitza amb els de venciment a llarg termini quan 

l'efecte d'actualítzar els fluxos no és significatiu. En cas contrari, es valoren pel seu valor raonable i 

posteríorment a cost amortitzat, reconeixent els ínteressos nierítats en· funció del se u ti pus d'interes 

efectíu coma ingressos de l'exercici. 

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

- Reconelxement 

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'ímputen al resultat de l'exercici, excepte quan la 

seva magnitu~ aconsella incorporar-los en el valor de l'actíu financer. 

- Deteriorament 

En el cas deis credits i altres partides a cobrar, almenys al tancament de l'exercici, s'efectuen les 

revisions oportunes per detectar la necessitat de practicar correccions valoratives per deteriorament 

de valor, en cas d'evidencia objectiva que no es cobraran els imports comptabilitzats en la seva 

integritat, així com la conveniencia de revertir-les en aquells casos queja no síguin procedents. Tant les 

correccions de valor com les reversions es reconeixen en el compt'e del resultat economic-patrimonial. 

Els criteris per calcular" l'import deis drets de dubtós cobrament són els establerts a l'art. 2.1 de la Llei 

de Racionalítzació i Sostenibilitat de 1' Administració Local, i que són: 

Antiguitat respecte al 
Vida útil 

venciment 

Inferior a l'any -% 

Entre 1 i 2 anys 25% 

Entre 2 i 3 anys 25% 

Entre 3 i 4 anys 50% 

Entre 4 i S anys 75% 

Més de S anys 100% 
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Corn a regla general, no són objecte de deter.iorament els credits a cobrar per subvencions atorgades 

per organismes públics, 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 expirat o s'han transmes els 

drets sobre els fluxos d'efectiu que genera i els riscos i avantatges inherents a la seva propietat de 

forma substancial. 

b) Passius financers 

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

a cost amortitzat. 

lnclouen: 

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

• Altres debits i partides a pagar. 

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

contractual es valoren, tant en el moment del reconeixement inicial com posteriorment, pel seu valor 

nominal. La ,mateixa valora ció 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 els fluxos no és 

significatiu. En cas que sigui significatiu, es valoren inicialment pel valor actual deis fluxos d'efectiu a 

pagar, sobre una taxa equivalent a !'aplicable als pagaments ajornats i, posteriorment, a cost 

amortitzat, reconeixent els interessos meritats en funció del se u tipus d'interes efectiu com a ingressos 

de l'exercici. 

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

- Reconeixenient 

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

acord a partir de la quall'entitat contrau l'obligació. En les operacions de tresoreria formalitzades amb 

polissa de credit, les obligacions es contrauen ambla recepció de les successives disponibilitats de fans. 

- Baixa de passius financers 

Com a norma general, es registra la baixa d'uh passiu financer o d'una part del mateix quan l'ob'ligació 

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

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

Pagina 18 



•

museude 
ciencias naturals 
de Barcelona 

e) Contractes de garanties financeres 

Són contractes 'que ·obliguen al Consorci a fer o rebre uns pagaments específics pel reemborsament a 

un tercer per la perdua incorreguda quan un deutor ("garantit") incompleix la seva obligació de 

pagament derivada, generalment, d'instruments de deute, tal com un aval. 

El Consorci no té formalitzats contractes de garanties financeres. 

4.8.Transaccions en moneda estrangera 

Les transac'cions en moneda distinta de l'euro es registren en el moment del seu reconeixement en 

eur_os, aplicant a l'import corresponent el tipus de canvi al comptat existent en la data de l'operació. 

Ates que l'entitat no realitza de forma habitual operacions en moneda estrangera, i quan aquestes es 

produeixen no són en termes quantitatius rellevants, sobre la base del principi d'importfmcia relativa, 

no es practiquen correccions poste~iors a les valoracions inicials. 

4.9. lngressos i despeses. 

Els ing'ressos i les despeses es registren pel principi de meritació, i en els casos que sigui pertinent, pel 

de correlació entre ambdós. 

a) lngressos 

Transferencies i subvencions rebudes (Veure nota 4.11.} 

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

els imports a cobrar pels béns lliurats i els serveis prestats en el curs .or 

I'Entitat, dedu'ides les devolucions, les rebaixes, els descomptes i l'lmpost s 
e sea u. 

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

els beneficis economics futurs vagir;¡ a flui~ a I'Entitat i es compleixen les condicions especifiques pera 

cadascuna de les activitats tal com es detalla a continuació. 

Els ingresso~ per vendes són registrats quan el Consorci ha transferit al comprador els riscos i els 
' . 

avantatges derivats de la propietat deis béns, amb independencia de la propietat; no .conserva pera si 

cap implicació en la gestió corrent deis béns venuts, ni reté el control efectiu sobre ells; i les despeses 

associades amb la transacció poden ser mesurades amb fiabilitat. 

Els ingressos pera la prestació de serveis es reconeixen quan el resultat de la transacció pot ser estimat 

amb fiabilitat, considerant el grau d'avan!; o realització de la prestació a la data deis comptes anuals, o 

de forma lineal quan el servei es presta durant un període determinat. 
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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 q!Je es produeix l'acte administratiu de reconeixement deis respectius dre~s i obligacions 

b) Despeses 

Transferencies i subvencions atorgades (Veure nota 4.11.) 

Les despeses es reconeixen en el compte del resultat en el moment que merita l'obligació, amb 

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

4.10. Provisions i contingencies. 

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 traben valorades pel valor actual deis desemborsaments que s'espera que seran 
< • 

necessaris per liquidar l'obligació, actualitzats a una .taxa de descompte equivalerit 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 provisions són objecte de revisió i ajustades, si escau, pera reflectir la 

millar 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 interns i, si escau, d'experts externs, i a 

!'experiencia de l'entitat en successos similars, que permetin establir la base de les estimacions de 

cadascun deis desenlla!;OS possibles, així com del seu efecte financer. 

4.11. Transferencies 1 subvencions. 

- Transferencies i subvencions rebudes 

Les subvencions que tinguin caracter reintegrable es registren com a passius fins que compleixin les 

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

registren coma ingressos directament imputats al patrimoni net i ,es reconeixen coma ingressos sobre 

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

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

concessió de la subvenció i s'han complert tates les condicions establertes per a la seva concessió i no 

existeixen dubtes raonables de que es cobrara. 
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Les activitats desenvolupades per l'entitat corresponen, fonamentalment, a la prestació de serveis 

públics en l'ambit competencia! de 1' Ajuntament de Barcelona, d'acord amb al lo previst perla legislació 

vigent (Ley Reguladora de las Bases de Regim Local i Reglament d'Obres, Activitats i Serveis deis Ens 

Locals). Per la prestació de serveis públics, en l'ambit de les competencies de I'Ajuntamént de 

Barcelona, l'entitat rep de l'lnstitut de Cultura de Barcelo~a, el finan~ament pressupostari, el qual es 

reflecteix <;1 l'epígraf d'ingressos "Subvencions rebudes per finan~ar despeses de l'exercici" del compte 

del resultat economic-patrimonial. 

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

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

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 específiques es reconeixen 

en el compte del resultat economic-patrimonial en el mateix exercici en que es meriten les 

corresponents despeses. 

- Transfer(mcies i subvendons atorgades 

Les transferencies i subvencions concedides es comptabilitzen com a despeses en el moment que es 

tingui constancia que s'han complert les condicions establertes pera la seva percepció. En cas que al 

tancament de l'exercici estigui pendent el compliment d'alguna de les condicions establertes pera la 

seva percepció, pero no existeixin dubtes raonables sobre el seu futur compliment, es dota una 

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

En el cas de lliurament d'actius, el reconeixement es produeix en el mo 

formalització dellliurament al beneficiari. 

4.12. Activitats conjuntes. 

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

4.13. Medi ambient 

Les despeses derivades de les actuacions del Consorci que tenen per objecte la protecció i millora del 

medi ambient es comptabilitzen, si escau, com a despeses de l'exercici en que s'incorren. No obstant 

aixo, si suposen inversions com a conseqüencia d'actuacions per minimitzar 1' impacte mediambiental i 

\ la protecció i millora del medi ambient, es comptabilitzen com a majar valor de l'immobilitzat. 

cf-~~~~~ 
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5.1MMOBILITZAT MATERIAL 

5.1 Moviment de l'e>eercici 

Partida 

Construccions 

Altra immobilitzat material 

(O!jt 

Amortització acumulada 

Total 

Saldo a 
31.12.2016 

210.094,46 

618.633,51 

828.7'27,97 

-292.486,32 

536.241,65 

5.2.Descripció de l'immobilitzat material. 

(+) Entrades 
(-) Dotació per 
amortltzacions 

158.182,12 0,00 

528.741,17 0,00 

686.923,29 0,00 

0,00 -97.403,14 

686.923,29 -97.403,14 

Per categories, els béns de l'immobilitzat material es desglossen de la següent manera: 

Partida 
Saldo a 

(+) Entrades 
(-) Dotació per 

31.12.2016 amortiuacions 

Construccions 209.887,50 158.182,12 5.409,56 

Maquinaria i utillatge 125.316,93 275.414,33 28.857,70 

lnstal-lacions tecniques 73.117,61 0,00 23.838,24 

Mobiliari i equips d'oficina 50.879,21 195.008,54 15.111,10 

Equips pera procés d'informació 16.146,39 58.318,30 8.681,22 

Altre immobilitzat 60.894,01 0,00 15.505,32 

Total 536.241,65 686.923,29 97.403,14 

Saldo a 
31.12 .. 2017 

368.276,58 

1.147.374,68 

1.515.651,26 

-389.889,46 

1.125.761,80 

Saldo a 
31.12.2017 

362.660,06 

371.873,56 
49.279,37 

230.776,65 

65.783,47 

45.388,69 

1.125.761,80 

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

corresponent. 

L'lnstitut de Cultura de Barcelona (ICUB), va lliurar a la data d'inici de l'activitat, sense cap 

contraprestació, tots els béns que estan afectes a la gestió del Consorci. El valor net d'aquests actíus al 

31 de desembre de 2017 és de 46.086,01 euros, í consten en l'epígraf de subvencions rebudes 

pendents d'imputació a resultats. 

Els Estatus del Consorci preveuen l'adscripció deis edificis de les diferents seus del Museu, propietat de 

1' Ajuntament de ~arcelona, al Consorci, segons consta a l'article 4.c deis estatuts del Consorci: 
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"Eis edificis propietat de I'Ajuntament de Barcelona que actualment constitueixen la seu del 

Museu de Ciencies Natural,s de Barcelona (Castell deis Tres Dragons i Museu Martorell -

Pare de la Ciutadella-, Jardí Botimic de Montjuic i Museu de Ciencies Naturals) que 

s'adscriuen al Consorci, sens prejudici de la concreció definitiva deis édificis que han de 

conformar les futures seus" 

Ates que en data 31/12/2017 aquesta adscripció no s'ha produ'it, l'únic import que figura en la partida 

de construccions són les obres d'adequació de l'~difici Castell de Tres Dragons realitzades en els 

exercicis 2016 i 2017. 

Les principals inversions del.2017 han estat: adequació de l'edifici Castell de Tres Dragons (88.897,79 

euros); reparació sastre Museú (51.568,99 euros); equips de control de seguretat (24.156,36 euros); 

ordinadors (41.648,77 euros); adquisició de equips laboratoris de geología (21.705,37 euros); millora 

exposició permanent Museu (28.296,45 euros); adquisició armaris ignífugs (10.447,51 euros); equips de 

climatització i deshumectació (95.285,08 euros); rack telefonía mobil noves oficines Jardí Botanic 

(21.574,09 euros); compactes per a les col-leccions (133.075,80 euros); mobiliari noves oficines 

{26.303,08 euros); adaptació laboratori del banc de germoplasma (48.556,63 euros); millares del GPS 

del Jardí Bot~mic (13.488,90 euros); consignes Jardí Bot~mic (7.247,90 euros); instal·lació de l'escomesa 

electrica del Jardí Bot~mic (30.528,07 euros), altre.s millares d'instal-lacions (15.818,86). L'import 

restant de 28.323,64 euros s'ha destinat a altres adquisicions de projectors, equips de so, prismatics, 

direcció d'obra ignifugat Museu, etc. 

Els elements de l'immobilitzat material totalment amortitzats i en ús a 31 de desembre de 2017 

ascendeixen a 59.568,95 euros. 

5.3. No existeix cap tip1.,1s de restricció a la titularitat deis béns i drets que formen part de l'immobilitzat 

material del Consorci, ni cap d'ells es traba sotmes a litigio ha estat oferten garantía del pagament de 

deutes. 

6.PATRIMONI PÚBLIC DEL S.OL 

Sense contingut, per absencia d'aquest ti pus d'operacions 

7 .INVERSIONS IMMOBILIARIES 

Sense contingut, per absencia g'aquest ti pus d'operacions 
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8. IMMOBILITZAT INTANGIBLE 

8.~ Moviment de l'exercicl 

Partida 

Aplicacions informatiques 
Cost 
Amortització acumulada 

Total 

Saldo a 
31.12.2016 

3.194,83 
65.296,24 

-62.101,41 

3.194,83 

(-) Dotació per Saldo a 
amortitzacions 31.12.2017 

5.339,58 8.534,41 
8.905,45 74.20~69 

-3.565,87 -65.667,28 . 

5.339,58 8.534,41 

lnclou únicament aplicacions informatiques, !licencies dret d'ús de programes de les seves 

actualitzacions. 

8.2. No existeix cap tipus de restricció a la titularitat deis béns i drets que formen part de l'immobilitzat 

intangible del Consorci, ni cap d'ells es traba sotmes a litigio ha estat oferten garantia del pagament · 

de deutes. 

9.ARRENDAMENTS FINANCERS 1 ALT~ES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR 

El Consorci no té actius en regim d'arrendament financer. 

10~ ACTIUS FINANCERS 

10.1. lnformació relacionada amb el balan~. 

a) Estat resum de la conciliació entre la classificació deis actius financers del balan~ i les categories 
establertes en la norma de reconeixement i valoració 8a d1 Actius financers: 

Classes 
Actius financers a curt termini 

lnversions en 
Valors Total 

patrimoni 
representatius de Altres inversions 

de u te 
Categories 

2017 2017 2017 2017 

Credits i partides . 
a cobrar 

0,00 0,00 142,79 142,79 

Total 0,00 0,00 142,79 142,79 

Classes 
Actius financers a curt termini 

lnversions en 
Valors Total 

patrimoni 
representatius de Altres inversions 

deute 
Categories 

2016 2016 2016 2016 

Credits i partides 
0,00 0,00 1.857,11 1.857,11 

a cobrar 

Total 0,00 0,00 1.857,11 1.857,11 
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El saldo deis credits per operacions derivades de l'activitat habitual a curt termini (credits comercials) 
' no es traben inclosos en la taula. Aquests es registren pel seu valor nominal i quan, d'acord amb la 

norma de registre i valoració deis actius financers, la seva aplicació no és possible, pel metode del cost 

amortitzat. 

Al tancament de l'exercici, els saldos pendents de cobrament corresponents a les operacions derivades 

de l'activitat habitual són els següents: 

Deutors per operacions de gestió Exercici 2017 

lnstitut de Cultura de I'Ajuntament de Barcelona, projecte 
adequació planta· soterrani i instal·lació compactes Castell 3 
Dragons 323.675,00 
lnstitut de Cultura, estudis viabilitat edificis Ciutadella 35.453,00 

lnstitut de Cultura, transferencia extraord. inversions urgents 154.295,99 

Generalitat de Catalunya, Oficina Iniciativa Cultural 154.924,21 

Resta 18.007,90 

Total Deutors per operacions de gestió 686.356,10 

b) El Consorci no ha reclassificat durant l'exercici cap actiu financer que hagi exigit un canvi de 

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

e) L'Entitat no ha lliurat actius financers en garantia . 

10.2. lnformació relacionada amb el compte del resultat economic-patrimonlal. 

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

10.3. lnformació sobre els riscos de ti pus de canvi i de tipus d'lnteres. 

a) Riscos de tipus de canvi. 

El Consorci no té inversions en moneda diferent de l'euro i, per tant, no té riscos d'a"~~~'~"'"•uw. 

b) Riscos de tipus d'interes. 

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

10.4. Altra informacló. 

a) El Consorci té contractats els següents tres comptes corrents a la vista amb l'entitat financera 
Caixabank SA, deis quals és titular individual, amb un saldo de 1.925.150,99 euros a 31 de desembre de 
2017, i disposa d'una caixa fixa pera la gestió del canvi d'efectlu de la taquilla i la botiga, tal i com es 
detalla a continuació: · 
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Número de 
Ordinal compte 

571.00 200027440 

571.01 200028112 

575.10 200056915 

574.00 000000001 

b) Polftica d'inversions 

En~itat · 
finan cera Inicial 

Caixabank 1.866.524,80 
Caixabank 104.968,90 
Calxabank 0,00 

Caixa fixa 750,00 

1.972.243,70 

Saldo 
Cobraments Pagaments 31/12/2017 

8.989.856,01 9.264.537,39 1.591.843,42 

405.880,47 185.541,80 325.307,57 

72.012,59 64.012,59 8.000,00 

1.000,00 0,00 1.750,00 

9.468.749,07 9.514.091,78 1.926.900,99 

El Consorci no té polftica d'inversions sobre els eventuals excedents que es puguln generar en la gestió 
de la tresoreria. 

e) Període mitja de cobrament 

El Consorci programa amb la tresoreria de I'ICUB el cobrament de les seves transferemcies. La política 
habitual de cobrament de la resta de fonts d'ingressos (veure nota 1.3) és al comptat. 
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11. PASSIUS FINANCERS 

11.1 Situació passiu financer. 

a) El detall deis deutes mantinguts pel Consorci al tancament de l'exercici valorats a valor raonable són: 

a: Deute 1'1 de gener Creacions 
Variació 

Diferencies de canvi 
ID lnteressos lnteressos C.::l valor Del Disminucions rD t:!". Valor lnteressos meritats cancef.lats D'interessos 

f: ~ Efectiu Des peses raonable valor (10} .. n excupó explícits explícits ID 111 (3) (4) (S) (6) excupó !:!. (1) (2) (7) {9} O• . (8) 

180 8.265,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

560 67.247,13 0,00 20.768,75 0,00 0,00 0,00 0,00 . 0,00 0,00 33.827,66 

TOTAL 75.512,13 0,00 20.768,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.827,66 

Deute a 31 de desembre 

Valor lnteressos 
excupó(ll}= Explícits 

(1)+(3)+(1)+(8)- (12)=(2)+(5)+(9)-
(10) (6} 

8.265,00 0,00 

54.188,22 0,00 

62.453,22 0,00 
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Entre els comptes a pagar per operacions habituals destaca el saldo de l'epígraf de "Creditors per operacions de 
gestió" que engloba els següents conceptes: 

Credltors per operaclons de gestió 2017 

Creditors i altres comptes a pagar a curt · 1.008.548,56 

Periodificació altres despeses de personal 190.675,50 

Despesa meritada pendent rebre factura 3.932,50 

Deutes c/t transformables en subvencions (Nota 24.5) 124.241,41 

Total creditors per operacions de gestió 1.327.397,97 

Els creditors i altres comptes a pagar a curt termini presenten la següent composició; 

Credltors per operacions de gestió 2017 

MYRMEX serveis tec. Ciencies 76.799,64 

BARNA PORTERS SEGURETAT Sl 67.862,24 

INST. MPAL CULTURA 63.826,48 

. 
NUSÓS, ACTIVITATS CIENTÍFIQUES 1 30.524,41 

ESSA PU NT, SA 22.237,38 

• 1M PALA NETWORK SOLUTIONS, S. l. 22.142,43 

PARDINILLA STEFANO 21.755,80 

ITINERART EXPOSICIONS EN MOVIMENT 21.701,50 

GARCIA VASQUEZ 2:¡.662,63 

MULTISERVEIS NDAVANT, S.L 21.122,48 

ENERGIES ALTERNATIVES VILASSAR, SL 21.078,20 

TEAM LAB PROJECT, Sl 20.778,66 

BALIKE LOGISTIC S.L 20.709,54 

REFORMASDEOFtCINA, SL . 20.616,73 

VALORIZA FACILITIES, SAU 20.389,79 

GUNNEBO ESPAÑA, SA 18.824,60 

CARAT ESPAÑA, SA 16.259,98 

CONSTRUCCIONS RELLINARS, SL 15.593,27 

J 
SERVEIS INTEGRALS FINQUES URBANES 15.047,83 

SALINAS JAQUES 15.000,00 
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PUBLIPRESS MEDIA, SLU 

NETEGES DEL BARCELONES 1983 SL 

EL PERIÓDICO DE CATALUNTA, SL 

LLIMONA SALARICH 

NUBILUM, S.L. 

SERRANO RUIZ 

ASCENSORES ERSCE, SA 

Resta (inferiors a 10.000 euros) 

Total Credltors i altres comptes a pagar a curt 

14.949,55 

14.918,57 

13.739,55 

12.001,99 

11.580,18 

11.198,55 

10.860,96 

365.365,62 

1.008.548,56 

b) El Consorci no manté en el seu balan~ passius financers a valor raonable, ni durant l'exercici ha registrat 
operacions que haguessin de registrar-se a valor raonable. 

e) De les dades descrites en la taula 11.1 a) resulta el següent resúm per categories: 

Llarg termini Curt termini 
Classes Obllgacions i Deutes amb Obllgacions i Deutesamb 

altres valors entitats de Altres deutes alttes valors entitats de 
. negociables credit negociables credit 

Categories 2017 2017 2017 2017 2017 

Deutes a valor 
0,00 0,00 8.265,00 0,00 0,00 

raonable 

Total 0,00 0,00 8.265,00 0,00 0,00 

Ll'arg termini Curt termini 
Classes Obligacions i Deutes amb Obligacions i Deutes amb 

altres valors entitats de Altres deutes altres valors entitats de 
negociables credit negociables credit 

Categorles 2016 2016 2016 2016 2016 

Deutes a valor 
0,00 0,00 8.265,00 0,00 0,00 

raonable 
Total 0,00 0,00 8.265,00 0,00 0,00 

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

a) Riscos de tipus de canvi 

El Consorci no té deutes d'import significatiu en moneda diferent d 
d'aquest ti pus. 

Altres deutes 
Total 

2017 2017 

54.188,22 62.453,22 

54.188,22 62.453,22 

Altres deutes 
Total 

2016 2016 

67.247,13 75.512,13 

67.247,13 75.512,13 
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b) Riscos de tipus d'interes pels passius financers valorats a cost amortitzat. 

El Consorci no manté passius financers valorats a cost amortitzat, de manera que no té riscos d'aquesta 

natura lesa. 

11.4 A vals o altres garanties concedides 

a) Avals concedits. El Consorci no té avals concedits. 

b) Avals executats. El Consorci no ha ~xecutat avals. 

e) Avals reintegrats. El Consorci no ha reintegrat avals. 

11.5. Altra informació. 

En relació al que preveu la llei 15/2010, de 5 de juliol ~e 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: 

2017 

Di es 

Perfode mig de pagament a prove'idors 27,22 

Rati de les operacions pagades -4,87 

Rati de les operacions pendents de pagament -21,68 

lmport (euros) 

Total pagaments realitzats 5.829.685,17 

Total pagaments pendents 437.528,40 

12.COBERTURES COMPTABLES 

1'Entitat no ha realitzat cap cobertura comptable. 

13.ACTIUS CONSTRU'iTS O ADQUIRITS PERA AL TRES ENTITATS 1 AL TRES EXISTENCIES 

El Consorci no ha constru'it o adquirit actius per áltres entitats. 

14. MONEDA ESTRANGERA 

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

~5. TRANSFERENCIES, SUBVENCIONS 1 AL TRES INGRESSOS 1 DESPESES 

15.1. lngressos. 

15.1.1. Transferencies i subvencions rebudes 

El detall deis imports registrats en l'exercici en concepte de transferencies i subvencions rebudes es detallen a 
continuació: 
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Les transferimcies i subvencions descrites compleixen els requisits de reconeixement i valoració d~scrits a la nota 

4.11. 

Transfer~ncies 1 subvencions rebudes 

Transferencies corrents 

- per despeses de funcionament (ICUB) 

- campanya publicitaria Nada/ {ICUB) 

- estudi viabilitat (ICUB) 

-Gula multimedia Jardí Botanic (ICUB) 

- aportació AAMCNB restaura ció vitrlnes (Aitres) 

- "Connectem amb .. ~" {Ajuntament Barcelona) 

- "Muse u Ambulant" (Ajuntament Barcelona) 

- "Niu Volant" (Ajuntament Barcelona) 

Subvencions corrents per finan~ar despeses de l'exercici 

- projectes d'lnventari i dacumentació i restauració vitrines 

- pla d'exposicions 

Subv. Finalistes immobilitzat no financer imputat a resultats exercici 

Subvencions actius corrents i despeses fina listes 

- subvenció MINECO 

- projecte 1+0+1 

Total transferimcies i subvencions rebudes 

15.1.2. Vendes i prestacions de serveis 

2017 

8.229.599,59 

8.035.258,00 

55.000,00 

35.453,00 

69.748,59 

6.000,00 

8.000,00 

10.140,00 

10.000,00 

172.673,00 

22.673,00 

150.0()0,00 

54.572,69 

95.996,44 

l3.000,00 

82_996¡44 

8.552.841,72 

Els ingressos obtinguts per vendes i prestacions de serveis es d.etallen a continuació classificats en funció deis béns 
i/o serveis comercialitzats: 

Vendes i prestació de serveis 

Anuncis BOP 

lngressos per visites guia des i activitats 

Vendes botigg i llibres 

Serveis associats a la cessió d'espais 

Jornades 

Total vendes i prestació de serveis 

2017 

1.222,18 

18.073,90 

39.317,19 

38.871,44 

49.092,83 

145.738,45 

El Consorci també genera ingressos per taquilla i la cessió d'espais, que inclouen, d'una banda, els ingressos de 

taxes per serveis culturals (123.907,75 euros), que s'apliquen per accedir a la visita a les col·leccions permanents 

del Museu i el Jardí Bot~mic, i pels lloguers d'espais; i d'altra preus públics per entrada a exposicions temporals 

(117.292,75 euros), tota1241.200,50 euros. 
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15.2. Despeses 

15.2.1. TransferEmcies i subvencions atorgades 

·El Consorci ha. concedit en l'exercici 2017 una subvenció de 5.500,00 euros a 1' Associació d'Amics del Museu de 
Ciencies Naturals de Barcelona i una de 17.800,00 euros.a I'Associació d'Amics del Jordi Botimic. 

15.2.2. Despeses de personal 

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

Despesa de personal 

Sous i salaris 

Sous salarls 1 asslmilats 

. Cotitzacions socials de !'ocupador 

Altres despeses socials 

Carregues soclals 

Total despeses de personal 

2017 

2.374.662,38 

2.374.662,38 

593.363,80 

13.776,23 
607.140,03 

2.981.802,41 

El personal es regeix per les condicions establertes a 1' Acord de condicions de treball comunes deis empleats de 
1' Ajuntament de Barcelona i a 1' Annex de condicions de treball especifiques. del personal laboral, amb codi de conveni 
número 08015752142009. 

El nombre mitja de treballadors en l'exercici 2017 ha estat de 63 (25 homes i 38 dones) i al 2016 ha estat de 59 (26 
homes i 33 dones). A 31 de desembre la plantilla és de 61 persones, tal com s'ha detallat a la nota 1.6 d'aquesta 
memoria. . 

L'evolució de la plantilla de personal deis últims exercicis ha estat marcada per les mesures de contenció de la 

despesa i limitació de la contractació de personal establertes a la normativa de Pressupostos de I'Estat i les 

instruccions que se'n deriven i que són d'aplicació ~ 1' Ajuntament i de retruc al Consorci, d'acord amb la Llei 

27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local. 

15.2.3. Subrninistraments i serveis exteriors 

Subministres i serveis exteriors 

Serveis sobre les coHeccions 

Serveis públics 

Seguretat 

Manteniment edificis i lnstal·lacions 

Neteja edificis i local . 

Subministraments energetics 

Serveis auxiliars 

Treballs realitzats per empreses i prof, 

Serveis dlsseny, muntatge expos 

Publicitat i propaganda 

Exercici 2017 

823.421,12 

787.010,90 
764.480,29 
525.884,41 

235.110,53 

224.138,86 
190.745,88 

175.588,53 

158.265,52 
153.220,87 
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Subministres i serveis exterlors 

Arrendaments i altres lloguers 

Preparacíó i revisió col·leccions 

Material de consum 

Manteniment aplicacions informatiques 

Serveis maquetació 

Serveis d'activitats 

Resta (inferiors a 64.000 euros) 

Total subministres i servels exteriors 

16. PROVISIONS 1 CONTINGENCIES 

Exercici 2017 

125.087,93 

108.714,27 

87.140,98 

72.005,21 

68.192,22 

64.434,41 

752.875,48 

5.316.317,41 

El detall del moviment de les provisions reconegudes en el pa~siu del balan(;, tant a curt com a llarg termini, 

durant l'exercici ha estat el següent: 

Saldo a 1.01.2017 (+) Augments (-) Disminucions Saldo a 31.12.2017 

Epfgraf Llarg 
Curt termlnl 

Llarg Traspas-a Llarg 
Pagaments 

Llarg Curt 
termini termini curt termini termini termini termini 

Prov. a c/t 
devolució 
ingressos 

0,00 268.828,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 268.828,51 

TOTAL 0,00 268.828,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 268.828,51 

A l'exercici 2016 es va dotar una provtsto per un import de 268.828,51 -euros per a dos 
reintegram~nts de les subvencions següents: 

• Amb resolució 'de data 27 de gener de 2017, el Ministerio d'Economfa, Industria y 
Competitividad, comunica al Consorci la resolució del procediment de relntegrament de l'ajut 
CGL 2012-38262, per un import de reintegrament més interessos de 85.115,58 euros 

• Amb resolucló de data 22 de · febrer de 2017, el Ministerio d'Economfa, Industria · y 
Competitividad, comunica al Consorci la resólució del procediment de reintegrament de l' ajut 
CGL2009-10652, per un import de reintegrament més interessos de 183.712,93 euros. 
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Ambdues amb el detall següent: 

Entltat 
Codl subvencló 

atorgant 

MI N ECO CGL 2012-38262 

. 
MI N ECO CGL 2009-10652' 

TOTAl 

lmport 
reintegrament 

78.833,63 

141.247,02 

220.080,65 

Es preveu reintegrar la seva totalitat durant l'exercici 2018. 

17. INFORMACIÓ SOBRE EL MEDI AMBIENT 

lnteressos 
Total 

devolució 

6.281,95 85.115,58 

42.465,91 183.712,93 

48.747,86 268.828,51 

17.1. No es preveuen contingimcies, indemnitzacions ni altres riscos de caracter medi ambiental en les quals 

pogués lncórrer el Cónsorci que siguin susceptibles de provisió. Addicionalment el Consorci no té despeses ni 

ingressos ni inversions associades a mecll ambient. 

17.2. El Consorci no ha tingut beneficis fiscals per raons mediambientals. 

18. ACTIUS EN ESTAT DE VENDA 

El Consorci no té actius en estat de venda. 

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

El Consorci no té desglossat el compte del resultaf economic-patrimonial per activitats. 

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

El Consorci-no té operacions per administra ció de recursos per compte d'altres ens públics. 

21. OPERACIONS NO PRESSUPOSTARIES DE TRESORERIA 

21.1. Estat de deutors no pressupostaris. 

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

operacions realitzades durant l'exercici que han donat lloc al naixement o extinció de: 
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• Deutors 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 se u naixement ni en el del seu venciment. 

• Partides representatives de cobraments i pagaments pendents d'aplicació definitiva, tant per operacions 

pressupostaries com no pressupostiHies. 

Concepte 
Saldo a 1 Modificacions 

Carrecs 
Total 

Abonaments Deutors pendents 
Compte realitzats realitzats en de cobrament a 31 

Codl Descripció de gener saldo Inicial 
en l'exercici 

deutors 
l'exercici de desembre 

440 00 
Deutors IVA 
repercutit 255,60 0,00 0,00 255,60 255,60 0,00 

Total deutors IVA repercutit 0,00 
Altres deutors 

449 00 no 
pressupostaris 69,00 0,00 0,00 69,00 69,00 0,00 

Total altres deutors no pressu ostaris 0,00 
Hisenda 

470 00 
Pública 

' deutora per 
IVA 2.053,69 0,00 4,34 2.058,03 388,52 1.669,51 

Total Adminlstracions Públlque's 1.669,51 

544 02 
Bestretes a 1 

1.857,11 0,00 0,00 1.857,11 1.714,32 142,79 
personal 

Total Bestretes al personal 142,79 
Total deutors no pressupostaris 1.812,30 
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21.2. Estat de creditors no pressupostaris. 

Compte 
Concepte Saldo a 1 

de gener 

Codi Descrlpció 

1801 Fiances 

560 
00 rebudes a curt 

i llarg termini 75.512,13 

Total fiances re bu des a llarg i curt termfnl 

410 
00 Creditors P.er 
01 IVA suportat 2.794,00 

Total creditors per IVA suportat 

419 00 
Retencions 
judicials i altres 374,68 

Retencions per 

419 21 
assistencia 

2.969,56 
sanitaria 
personal 

Total altres comptes a pagar 

Hisenda 
475 00 Pública 0,00 

creditor IVA 

475 00 
Retencions 
IRPF personal 57.769,67 

475 01 
Retencions 
professionals 8.114,09 

. 476 00 
Seg. Social 
creditora 53.538,86 

Total admlnistracions públiques creditores 

Total credltors no pressupostaris 

Modificaclons 
saldo inicial 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

21.3. Estat de partldes pendents d'aplicació. 

Abonaments 
re a litzats en 

l'exercicl 

20.768,75 

10.518,70 

4.496,16 

13.363,02 

5.328,06 

479.872,81 

57.142,69 

716.697,16 

No hl ha pagaments ni cobraments pendents d'aplicació. 

Credltors 
Carrecs pendents 

Total realitzats de 
creditors en' cobrament 

l'exercicl a 31 de 
desembre 

96.280,88 33.827,66 62.453,22• 

62.453,22 

13.312,70 13.460,54 147,84 

147,84 

4.870,84 4.496,16 374,68 

16.332,58 16.332,58 0,00 

374,68 

5.328,06 4.236,67 1.091,39 

537.642,48 478.196,41 59.446,07 

65.256,78 55.944,95 9.311,83 

770.236,02 710.059,59 60.176,43 

130.025,72 

193.001,46 

Pagina 36 



•

museude 
ciimcies naturals 
Oe Barcelona 

~ 
22. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ 

Procediment obert 
Ti pus de contracte Multiplic. 

Total 
Criter is 

D'obres 0,00 . 0,00 

De subministraments 36.692,94 36.692,94 
De serveis 3.933.606,19 3.933.606,19 
De caracter administratiu especial o,bo 0,00 
Altres 0,00 0,0() 
TOTAL 3.970.299,13 3.970.299,13 

Procediment negociat 
Adjudicació 

Sense publicitat Total directa 
Total 

o 

0,00 0,00 117.579,04 117.579,04 
0,00 0,00 592.790,18 62Q.482,42 
0,00 0,00 1.753.171,12 5.686.777,31 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,()0 0,00 853.872,36 853.872,36 
0,00 0,00 3.317.412,70 7.287.711,13 . 

L'epígraf"Aitres" recullles despeses de subministraments energetics d'edificis gestionats pel Consorci que són assumides inicialment per un tercer a compte 
del Consorci, i que posteriorment factura al Consorci. Per l'edifici del Museu, facturat per !'empresa GL Events: 334.919,77 euros; edificis del Castell de Tres 
Dragons, Museu Martorell i Jardí Botanic de Barcelona, facturat per l'lnstitut de Cultura de Barcelona: 101.141,03 euros. També inclou el IIÓguer de les 
exposicions temporals del Consorci facturat per les entitats següents: 

• Exposició Oceans: World Exhibitions 181.500,00 euros 
• Exposició Spinosaurus: National Geographic Museum 50.000,00 euros 
• Exposició Primats: Nomad Exhibitions UKL 149.436,56 euros i National Muse u m of Scotland 36.875,00 euros 
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~ 23. VALORS REBUTS EN OIPOSIT 

Descripció concepte 

Oiposits en metal-tic . 
Constitu'its anys anteriors 

Exp- 0064/2014 L. ROQUÉ 

Exp. 0456/2014 LOTE2 AUANET 

Exp. N150000076 BARNA PORTERS 

Exp. N160000009 MYRMEX 

Exp. N160000084 SOTRACS 

Exp. N170000108 SERRADELL 

Exp. N170000131 PÁRRAG.A 

Totals 

Descripció concepte 

A vals i altres garanties 
Constitu'its anys anteriors 

Exp 0243/13 GROP 

Exp. 0456/2014 LOTE2 ALIANET 

Exp. 0456/2Ó14LOTE1 AUANET 

Exp. N150000244 GROP 

Exp. N150000282 EYPAR 

Exp. N160000499 BARNA PORTERS 

Exp.N1700Ú0236 

Exp.N170000260 

Totals 

Saldo a 1 
de gener 

-
75.512,13 

O,QO 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

75.512,13 

Saldo a 1 
de gener 

171.616,47 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

171.616,47 
-

Modificacions 
Diposits 

saldo inicial 
rebuts en 
l'exercici 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 ' 
0,00 o 0,00 

0;00 14.525,00 

0,00 2.637,50 

0,00 1.825,00 

0,00 1.781,25 

0,00 20.768,75 

Diposits Modificacions rebuts en saldo inicial l'exercici 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

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

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 65.170,48 

0,00 1.900,83 

0,00 3.2.27,50 

0,00 70.298,81 

. 
Total 

Diposits 
Dipos_its pendents 

devolucions 
cancel·lats 

de devolució a 31 
reconegudes de desembre 

0,00 0,00 75.512,13 

894,04 0,00 -894,04 

128,26 0,00 -128,26 

32.805,36 0,00 -32.805,36 

0,00 0,00 14.525,00 

0,00 0,00 2.637,50 

0,00 0,00 1.825,00 

0,00 0,00 1.781,25 

33.827,66 0,00 62.453,22 
--

Total 
Diposits 

devolucións Diposits pendents de 

reconegude:> 
canceHats devolució a 31 

de desembre 

0,00 0,00 171.616,47 

6.775,83 0,00 -6.775,83 

13.871,69 0,00 -13.871,69 

14.499,70 0,00 -14.499,70 

2.426,66 0,00 -2.426,66 

5.499,99 0,00 -5.499,99 

0,00 0,00 65.170,48 

0,00 0,00 1.900,83 

0,00 0,00 3.247,50 

43.073,87 0,00 198.841,41 
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24. INFORMAOÓ PRESSUPOSTARIA 

24.1. Exercici corrent. 

1)Pressupost de despeses 

a) Modificacions de credit 

Aplicació Credits Suplements 
Ampliacions 

Transferimcies 
pressupostaria extraordinaris de credit (+) 

Cap l. Remuneracions 
de personal 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cap 2. Compra de 
béns corrents i serveis 0,00 0,00 15.235,28 62.691,57 
Cap 4. Transferimcies 
corrents 0,00 0,00 OJOO 0,00 

Cap 6. lnversions reals 0,00 0,00 0,00 91.640,20 
Totals 0,00 0,00 15.23~,28 154.331,77 

--

b) Romanents de credit 

Classificacíó economica Romanents compromesos 
Descripció. Incorporables No incorporables 

Cap 1. Remuneracions de personal 0,00 - 0,00 
Cap 2. Compra de béns corrents i 
serveis 0,00 0,00 
Cap 6. lnversions re~ "--· . ~~ :r~ 58.700,00 0,00 
Total ,_ ... ·-~-G .... , 58.700,00 0,00 

j; ¡~~ . ~ it 
~ -·= ·~ ¡¡ !'"-· _...., " 

'.,, • ..._a\."~ 

Transfertmcies lnc. Genera ció 
Baixes 

Total 
(-) Romanents ingressos 

per 
modificacions 

anul·lació 

-66.909,41 0,00 0,00 0,00 -66.909,41 

-79.222,36 65.087,49 440.331,25 0,00 504.123,23 

-8.200,00 0,00 0,00 0,00 -8.200,00 
1 

0,00 671.613,57 400,00 0,00 763,653,77 
- -154.331,77 736.701,06 440.731,25 0,00 1.192.667,59 

Romanents no compromesos 
Incorporables No incorporables Totals 

0,00 174.261,72 174.261,72 

65.541,41 91.936,80 157.478,~1 

0,00 ' 9.135,03 67.835,03 
65.541,41 275.333,55 399.574,96 
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e) Creditors per operacions pendents d'aplicar al Pressupost. 

Sense contingut, per absencia d'aquest tipus d'operacions 

2)Pressupost d'ingressos 

a)Procés de gestió 

a.1) Drets anul-lats 

. 

Aplicació 
Anul·lacions 

Ajornament i Devolucions Total drets 
pressupostaria 

Descripció de 
fraccionament d'ingressos anul-lats 

liquidacions 
34900 Activitats 0,00 0,00 366,50 366,50 
34902 lnscripcions cursos, jornades 0,00 0,00 1.015,00 1.015,00 

Totals 0,00 Q,OO . - _____!.!81,5º - 1.381,50 
------ ---

a.2) Drets cancel-lats. 

Sense contingut, per absemcia d'aquest tipus d'operacions 

a.3) Recaptació neta 

Descripció 
Recaptació Devolucions Recaptació 

total d'ingressos neta 
Taxes i altres ingressos 371.296,05 1.381,50 369.914,5,5 
Transferencies corrents 8.305.001,65 0,00 8.305.001,65 
lngressos patrimonials .3,41 O,QQ 3,41 
Totals 8.676.301,11 "1.381,50 8.674.919,61 
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b) Devolucions d'ingressos 

?---- Pendents de Total 
Aplicació Modificacións Reconegudes 

pressupostaria 
Descripció pagament 1 de 

Saldo inicial en l'exercici 
devolucions Prescripcions 

gener reconegudes 
34900 Activitats 0,00 0,00 366,50 366,50 0,00 . 34902 lnscripcions 0,00 0,00 1.015,00 1.015,00 0,00 

34900 Activitats 0,00 0,00 1.381,50 1.381,50 
----

o,_oo 

e) Compromisos d'ingrés 

Sense contingut, per absencia d'aquest tipus d'operacions 

24.2. Exercicis tancats. 
1} P~ssupost de despes~s. Obligi3cions de pressupostos tancats. 

Obligacions 
Modificacions 

Capítol Aplicació pressupostaria 
pendentsde 

saldo inicial i 
Total 

Prescripcions 
Pagaments 

. pagament a 1 de 
anuJ.Iacions 

obligacions realitzats 
. gener de 2017 

2 Compra de béns corrents i serveis 938.366,87 0,00 938.366,87 0,00 938.366,87 

6 lmiersions reals 138.425,10 0,00 138.425,10 0,00 138.425,10 

Totals 1.076. 791,97 0,00 1.076.791,97 o_, o o 1.076.791,97 

. t\,U&L lf ct . 
2)Dret< a <obrar de pre«upo<tos tancat< • ,_ • ~ 0%1#; 

;¡ !:-~ . ~ 
1 ... - ~ 

a) Drets pendents de cobrament totals • 1 n ;:¡~ J ~ ~ l 
·~ ~!f~ , .. ,-Dnrtspendentsd~~- • • ~ • . . • . . ificaaons Recaptació Cap1tol Aphcac1o ~ressupostana cobrament a 1 de ~ile51 11 . anuJ.Iats Drets canceHats 

gener de 2017 

3 Taxes i altres ingressos 18.353,50 0,00 0,35 0,00 18.353,15 

4 Transferencies corrents 85.027,80 0,00 1.877,44 0,00 82.760,75 
7 Transferencies de capital 892.132,93 0,00 0,00 0,00 414.161,94 

Totals 995.514,23 0,00 ___ 1-.877,79 0,00 --~15.275,84 

Pagades en 
Pendents de 

l'exercici 
pagar a 

31/12/2017 

366,50 0,00 

1.015,00 0,00 
1.381,50 0,00 

Obligacions 
pendents de 
pagamenta 
31/12/2017 

0,00 

0,00 

0,00 

Drets pendents 
de cobrament a 
31 de desembre 

de 2017 

0,00 
389,61 

477.970,99 1 

478.360,60 1 
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a.l) Drets anul-lats 

S'han anul-lat drets d'exercicis tancats per import de 1.877,79 euros. 

a.2) Drets cancel-lats 

Sense contingut, per absencia d'aquest tipus d'operacions 

3)Variació de resultats pressupostaris d'exercicis anteriors. 

Total variació de Total variació 
Variació de resultats 

drets d'obligacions 
pressupostaris d'exercicis 

anteriors 
. 

-
a) Operacions corrents -1.877,79 0,00 1.877,79 

b) Operacions de capital 0,00 0,00 0,00 

1. TOTAL VARIACIÓ OPERACIONS NO FINANCERES (a+b) -1.877,79 0,00 1.877,79 

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

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

2. TOTAL VARIACIÓ OPERACIONS FINANCERES (c+d) 0,00 0,00 0,00 

TOTAL(1+2) -1.877,79 0,00 -1.877,79 1 
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24.3. Exercicis posteriors. 

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

Compromisos de des pesa adquirits a d1rrec del pressupost de 
l'exercici 

Aplicació 
Descripció Exercici 2018 Exercici 2019 

Exercici Exercici Exercicis 

pressupostaria 2020 2021 .successius 

20400 Arrendament material de transport 3.999,84 0,00 0,00 0,00 0,00 
20800 Lloguer altre immobilitzat material 72.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
20801 Altres lloguers 21.756,84 128.784,20 ~3.513,68 0,00 0,00 
21200 Manteniment edificis i altres construccions 18.619,12 0,00 0,00 0,00 0,00 
21300 Manteniment maquinaria, instal·lacions i útils 84:088,72 34.171,16 0,00 0,00 0,00 

22600 Serveis disseny, muntatge expos 21.421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
22699 Altres despeses diverses 41.877,35 0,00 0,00 0,00 0,00 
22700 Neteja edificis i locals 244.031,80 101.679,97 0,00 o,oo l 0,00 

22701 Seguretat 788.562,81 314.791,90 0,00 0,00 0,00 
22711 Serveis auxiliars 153.765,27 0,00 0,00 0,00 0,00 
22712 Serveis al públ!c 409.429,44 60.603,60 0,00 0,00 0,00 
22713 Serveis sobre les coHeccions 667.244,39 184.254,20 13.422,17 0,00 0,00 
22717 Preparació i revisió de col-leccions 73.377,79 73.377,7~ 0,00 0,00 Q,OO 

Total 2.600.774,37 897.662,82 56.935,85 0,00 0,00 

( 
~ 

))} 
~ 
~ . 

l'~xercici. En· la columna "Finan!;ament afectat'' s'indica si el projecte cbmpta amb recursos afectats per al ·seu finan!;ament. 
que s'han iniciat en el decurs de 
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1. RESUM D'EXECUCIÓ 

Codi projecte Denominadó 

Adequació 
planta 
soterra ni 

F.079. 72300.01 Castell tres 
dragons i 
instal·lació 
compactes 

Guia 
F.079.44000.016 Multimedia 

Jardí Botimic 

Campanya 
publicitaria 

F.079.44000.028 
capta ció 
públic 

Estudi 

F.079.44000.026 
viabilitat 
edificis 
Ciutadella 

Programa 
F .079.44000.013 tecnic de 

suport 

lnventari i 
documentació 

Any 
d'inici 

2015 

2016 

2017 

2017 

2017 

F.079.44000.027 
material 

- 2017 
TI PUS 1 

Restaura ció 
vitrina 

Des pesa 
Dura ció 

prevista 

2017 542.132,93 

2017 93.170,00 

2017 55.000,00 

2017 35.453,00 

2017 13.000,00 

2017 22.673,00 

Oespesa 
Obligacions reconegudes Des pesa 

Finan~ament 
Al de pendentde 

compromesa En l'exercici Total afectat 
. gener realitzar 

-

542.132,93 238.669,36 303.463,57 542.132,93 0,00 542.132,93 

' 

93.170,00 9.932,51 83 .237,49 93.1~0,00 0,00 93.170,00 
. 

1 

55.000,00 55.000,00 55.000,00 0,00 55.000,00 1 

. 

35.453,00 35.453,00 35.453,00 0,00 35.453,00 

13.000,00 13.000,00 13.000,00 0,00 13.000,00 

1 

22.673,00 22.673,00 22.673,00 0,00 1 22.673,00 ¡ 
1 . 
; 
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PI a 
F.079.44000.025 exposicions 2017 2017 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 

2017 

F.079.60000.002 
Pla d'inversió 

2016 2017 350.000,00 350.000,00 291.300,00 291.300,00 58.700,00 350.000,00 
2016-2017 

F.079.6Ó000.020 
Projecte I+D+I 

2017 2020 149.465,25 83.923,84 83.923,84 83.923,84 65.641,41 149.465,25 1 
Pla Estatal 

Projectes 
1 a m bit 

F. 79.44000.018 
districte 

. 2017 2017 28.140,00 28.140,00 28.140,00 28.140,00 0,00 28.140,00 
1 

ciutat 
1 

Total 1.439.034,18 1.373.492, 77 248.601,87 1.066.190,90 11.314.792,77 124.241,41 1.439.034,18 1 
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2.ANUAUTATSPENDENTS 

Codi projecte 

. .. 

Denominació 

F.079.60000.00200 Pla d'inversió 2016-2017 

F.079.44000.016 Guia Multimedia Jardí Botimic 

' 

Adequació planta soterra ni 
F.079.72300.01 Castell tres dragons i 

instal·lació compactes 

F.079.44000.20 
Prójectes I+D+I PI a Estatal 
d'lnvestigació 2016-2019 

Despesa pendent de realitzar -
.• Anys 
2018 2019 2020 successius 

58.700,00 

65.541,41 
Romanent 
anterior 

124.241,41 
Romanent 
anterior 
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24.5. Despeses amb finan!;ament afectat. 

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 acumularles. 

Agent finan~dor Désviacions de l'exercici Desviacions acumulades 
Codidespe~ Descripció 

Coeficient de 
Tercer 

Aplicació 
finan~ament Positives Negatives Positives Negatives 

pressupostaria 

. 

Pla d'inversió 
lnst. Cultura 

62300 i 62500 i 
F.079.60000.00200 

2016-2017 
Ajuntament de 

altres 
100% 0,00 291.300,00 58.700,00 q,oo 

Barcelona 

Guia Multimedia 
lnst. Cultura 

21600 i 22703 i 
F.079.44000.016 

Jardí Botimic 
Ajuntament de 

al tres 
100% 0,00 83.2~7,49 0,00 0,00 

Barcelona 

Adequació 
planta soterrani 

lnst. Cultura 
F.079.72300.01 

Castell tres 
Ajuntament de 

62300 i 62500 i 
100% 0,00 303.463,57 0,00 0,00 

dragons i altres 
insta Ha ció 

Barcelona 

compactes 
Projectes I+D+I Ministeri 

F.079.44000.20 
Pla Estatal d'Economia, 22606 i 23020 i 

100% 65.541,41 0,00 65.541,41 0,00 
d' l nvestigació Industria i ~ltres 
2016-2019 Competitivitat 

Total 65.541,41 678.001,06 124.241,41 

. ~lfJ.U9' . , e¡~ . 
les subvencions rebudes pend djB~yt:ar J..}j s~a'(f¡ itat s'han registrat amb abonament a l'epígraf de creditors per operacions de gestió (Nota 11.1) . . ~:.!" ~ .. o -·~ ~ • !t:;- -···- . . . ~ -:,.¡;.;- ~J 

'- - ~ a ........ 
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24.6. Romanent de tresoreria. 

Romanent de Tresoreria 

1.- (+} Fans líquids 

2.- (+) Drets pendents de cobrament 

(+)del Pressupost corrent 
(+)deis Pressupostos tancats 

- (+) d'operacions no pressupostaries 

3.- (-) Creditors pendents de pagament 

(+)del Pressupost corrent 

(+) deis Pressupostos tancats 
(+) d'operacions no pressupostaries 

4.- (+) Partides pendent d'aplicació 
(-) ing. realitzats pendents aplicació definitiva 
(+) pag. realitzatspendents aplicació definitiva 

Romanent de Tresoreria total (1 + 2- 3 + 4) 

(-) Saldos dubtós cobrament 

(-) Excés de finan~ament afectat 

ROMANENT DE TRESORERIA PERA DESPESES GENERALS 

. 
2017 2016 

. 1.926.900,99 1.972.243,70 

688.168,40 999.749,63 · 

207.995,50 424.756,30 
478.360,60 570.757,93 

1.812,30 4.235AO 
1.201.254,34 1.277.864,96 

1.008.~8,56 1.076.791,97 
0,00 0,00 

192.705,78 201.072,99 

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

1.413.805,05 1.694.128,37 

0,00 0,00 

124.241,41 736.701,06 

1.289.573,64 957.427,31 
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25. INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALSIPRESSUPOSTARIS 

25.llndicadors financers i patrimonials 

1) Liquiditat immediata: Fans líquids 1 Passius corrents 

Fans liquids 

Passiu corrent 

Liquiditat immediata 

2017 

1.926.900,99 

1.782.571,76 

1,08 

2) Liquiditat a curt termini: Reflecteix la capacitat que té l'entitat per atendre a curt termini les seves 

obligacions pendents de pagament. 

Fans líquids + drets pendents de cobrament 

Pássiu corrent 

Llqulditat a curt termini 

3) liquiditat general: 

Actiu corrent 

Passiu corrent 

Liquiditat general 

4) Endeutament per habitant. No aplicable 

S) Endeutament: 

Pass! u corrent + passiu no corrent 

Passiu corrent + passiu no corrent + patrimoni net 

Endeutament 

2017 
2.615.069,39 

1.782.571,76 

1,47 

2017 

2.629.485,90 

1.782.571,76 

1,48 

2017 
1.790.836,76 

3.763.782,11 

0,48 

6) Flux de caixa: Reflecteix en quina l)'lesura els fiuxos nets de gestió de caixa cobreixen el passiu de 

i'entitat. 

Passiu corrent + passiu no corrent 

Flux net de gestió 

Cash Flow 

·. 
2017 

l. 790.836,76 

178.613,01 

10,03 
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7) Període mitja de pagaments a creditors comercials: 27,22 dies. 

8) Període mitja de cobrament: En funció de les necessitats de tresoreria programa el cobrament de les 

transferencies de l'lnstitut de Cultura de Barcelona. 

9) Ratis del compte del resultat economic-patrimonial 

ING. TRIB lngressos tributaris i urbanístics 
TRANSFR Transferencies i subvencions rebudes 
V. l PS Vendes i prestació de serveis 
D.PERS Despeses de personal 
TRANSFC Transferencies i subvencions concedides 
APROV Aprovisionaments 

a) Estructura deis ingressos. 

lngressos de g~stió ordinaria (IGOR} 

ING. TRIB/IGOR 1 TRANSFR/IGOR 1 Vi PS/IGOR 1 Resta IGOR/IGOR. 

2 70% 1 . 95,67% 1 1,63%1 0,00% 

b) Estructura de les despeses. 

Oespeses de gestió ordinaria (IGOR) 

D. PERS. / DGOR 1 TRANSFC/OGOR 1 APROV/DGOR l. Resta DGOR/DGOR 

34,81% 1 0,27% 1 0,35% 1 64,57% 

e) Cobertura de les des peses corrents: posa de manifest la relació existent entre les despeses de gestió 

ordinaria i els ingressos de la mateixa· natura lesa. 

Despeses de gestió ordinaria 

lngressos de gestió ordinaria 

Cobertura de les despeses corren~s 

25.2 lndicadors pressupostaris 

b:1) Del pressupost de despeses corrent: 

1) EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: 

Obligacions reconegudes netes 

Credits definitius 

Execució pressupost de despeses 

2017 

8.565.546,34 

8.939.780,67 

0,96 

2017 

9.161.350,64 

9.560.925,59 

0,96 

Pagina_so 



J 

•

museude 
ciencias naturals 
de Barcelona 

2) REALITZACIÓ DE PAGAMENTS: 

Pagaments realitzats 

Obligacions reconegudes netes 

Realltzació de pagaments 

.3} ESFORC iNVERSOR: 

Obligacions reconegudes netes (Cap 6 i 7) 

Total obligacions reconegudes netes 

Estor~ inversor 

b.2} Del pressupost d'ingressos corrent: 

1) EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: 

Drets reconeguts nets 

Previsions definitivas 

Execucló del pressupost d'ingressos 

2) REALITZACIÓ DE COBRAMENTS: 

· Recaptació neta 

Drets reconeguts nets 

Realització'de cobraments 

3} AUTONOMIA: 

Drets reconeguts nets deis capítols 1 a 111, V, VIII més 
transferencias rebudes 

Drets reconeguts nets totals 

Autonomia 

2017 

~.152.802,08 

9.161.350,64 

0,89 

2017 

695.828,74 

9.161.350,64 

0,08 

2017 

8.882.915,11 

9.560.925,59 

0,93 

2017 

8.67 4.919,61 

8.882.915,11 

0,98 

2017 

387.922,45 

8.882.915,11 

0,04 
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4) Al,JTONOMIA FISCAL: 

Drets reconeguts nets deis capítols (taxes) 

Drets reconeguts nets totals 

Autonomía fiscal 

e) De pressupostos tancats: 

1) REALITZACIÓ DE PAGAMENTS: 

Pagaments 

Saldo inicial obligacions (+- modificacions i anul·lacions) 

Realització de pagaments 

2) REALITZACIÓ DE COBRAMENTS: 

Cobraments 

Saldo inicial drets (+- m'odificacions i anuHacions) 

Realització de cobraments 

26. INFORMACsÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS 

2017 

387.922,45 

8.882.915,11 

0,04' 

2017 

1.076:791 ,97 

1.076. 791 ,97 

1,00 

2017 

515.275",84 

993.636,44 

0,52 

El Consorci del Museu de Ciéncies Naturals de Barcelona té un únic pr.ograma de despasa, el 333.11, 
Museus i centres patrimonials, i per tant la totalitat deis ingressos i despases iricorregudes a l'exercici 
2017 es corresponen amb la gestió del Museu de Ciéncies Naturals de Barcelona. Els ingressos que 
provenen de taxes i preus públics (3,93% del total anual d'ingressos) financen aquest programa. 

27. INDICADORS DE GESTIÓ 

JNDICADORS D'EFICACIA 

1) 

Nombre exposicions efectuades 13 
--:-:--:-----~:------:--- = 13 = 100% 
Nombre exposicions previstes 

Ates l'elevat cost que tenen les exposicions el nombre d'exposicions efectuades coincideixen 

amb fes pressupostades. 
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2) Termini mitja d'espera per rebre un determinat servei: Ates l'activitat realitzada pel Consorci, 

aquest indicador no es aplicable. 

3) Percentatge d'aplicació coberta per un determ,inat servei: Ates que el Museu de Ciencies 

Naturals de Barcelona esta obert a tots ets públics, aquest indicador no es aplicable. 

INDICADOR$ D'EFICIENCIA 

1) 

2) 

3) 

Cost activitat 8.465.521,90 = 35,69 euros = Nombre d'usuaris 237.171 

S' ha considerat com a cost d'activitats el total de les oblig'!cions reconegudes deis capítols 1 a IV 

del pressupost de despeses de l'exercici 2017. Essent el nombre d'usuaris, el total de visitants 

del Museu. 

Cost actívitat 
Cost previst 

= 
8.465.521,90 = 96,22% 
8.797.261,82 

Cost activitat 
--------------- =no aplica 
Nombre unitats equivalents produ"ides 

INDICADOR D'ECONOMIA 

Preu adquistcl6 {actorproducci6 "X" ____ __;:.._ _ ___;__; _ __:..__,.- ...,-..,.---- = no aplica 
Preu miB de l factor producci6 "X" al mercat 
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INDICADOR DE MITJANS DE PRODUCCIÓ 

Cost personal 2.981.802,41 ___ ..:...._ ____ = = 47.330,20 euros 
Nombre de persones 63 

28. FETS POSTERIORS AL TANCAMENT 

No hi ha. esdeveniments posteriors a l'elaboració d'aquests comptes anuals memoria que afectin de 

forma rellevant el seu contingut. 

29. ALTRA INFORMACIÓ 

1. Els honoraris de l'auditoria són facturats a 1' Ajuntament de Barcelona per a tot el grup economic 

municipal en virtut de l'expedient d'adjudicació del concurs d'auditoria, raó per la qual no s'expliciten 

en la present memoria. 

2. Estat d'operacions amb entitats del grup: 

2017 

INGRESSOS 
Transferimcies Serveis 

lnstitut de Cultura, transf. corrent 8.195.459,59 0,00 
Departament de Cultura, Generalitat 
de Catalunya 172.673,00 1.660,18 

Ajuntament de Barcelona 
28.140,00 0,00 

TOTAL 8.396.272,59 1.660,18 

2017 

O ESPESES 
Transferimcies Serveis 

lnstitut de Cultura 0,00 101.141,03 

Consorci Adm. Oberta Catalunya 0,00 29,89 

Ajuntament de Barcelona 0,00 3.932,50 

TOTAL 0,00 105.103,42 
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A l'exercici 201'7 s'ha registrat comptablement amb abonament a l'epfgraf Subvencions rebudes 
pendents d'aplicació a resultats un import de 609.179,87 euros corresponents a subvencions de capital 
reconegudes en exercicis anteriors i aplicadas a la seva finalitat a l'exercici 2017. 

2017 

PENDENT PENDENT 
COBRAMENT PAGAMENT 

Ajuntament Barcelona 0,00 3.932,50 

.lnstitut de Cultura 513.423,99 63.826,48 

Departament de Cultura, Generalitat 
de Catalunya 154.924,21 0,00 

EMPRESES DEL GRUP 668.348,20 67.758,98 

3. Són susceptibles d'inspecció fiscal tots els tributs a que es traba subjecte el Consorci per a t~ts els 
exercicis que no hagi transcorregut el termini de prescripció prevista la normativa vigent.-No s' espera 
que es meritin passius addicionals per I'Entitat coma conseqüencla d'una eventual inspecció. 

4. lnformació sobre el compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostaria 

Quant a l'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostaria, de la regla de la despesa i 
dellímit de la despesa no financera, !'informe de la lntervenció General municipal sobre la liquidació del 
pressupost trasllada l'analisi de l'avaluació a !'Informe sobre l'aprovació de la liquidació del pressupost 
general de la Corporació, d'acord amb els criteris SEC de comptabilitat nacional. 
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. Els comptes anuals del Consorci corresponents a l'exercici economic tancat a 31 de desembre de 
2017, els qua.ls estan constitu"its pels documents adjunts que precedeixen aquést escrit ordenats 
de les pagines 1 a 56 han estat formulats el16 d'abril de 2018. 

El President (a Gerent 

Laia Collado Continente 
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INFORME DE LA INTERVENCIÓ DEL COMPTE GENERAL DEL CONSORCI 
MUSEU DE CIENCIES NATURALS DE BARCELONA DE L'EXERCICI2017 

1. FONAMENTSDEDRET 

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

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

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

- Un cap aprovat el compte general, es trametra una copia de l'expedient a la Sindicatura de 
Comptes, per a la fiscalització subsegüent, abans del 15 d'octubre. 

- L'article 9.b) deis Estatuts del Consorci del Museu de Ciéncies Naturals de Barcelona diu 
que correspon al Consell General aprovar la rendició deis comptes. 

- D'acord amb la Disposició Addicional vigésima de la Llei 30/1992 de Procediment 
administratiu i régim jurídic de les administracions públiques, introdu"ldes per la Disposició 
Final segona de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de 
I'Administració Local, els comptes anuals del Consorci s'hauran d'incloure en el Compte 
General de I'Ajuntament al qual han estat adscrits. 

2. CONTINGUT DELS COMPTES 

D'acord amb el que estableix l'article 209 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de mar<;:, pel 
qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i la regla 45 de la 

. lnstrucció del model normal de Comptabilitat local (ICAL-2013) aprovada per I'Ordre del 
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, HAP/1781/2013 de 20 de setembre, el 
compte general de l'exercici 2017 del Consorci del Museu de ~iéncies Naturals de 
Barcelona, ha d'estar format per la documentació següent: 
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Documentació basica: Comptes Anuals 

a) BalanQ 
b) Compte del resultat economic-patrimonial 
e) Estat de canvis en el patrimoni net 
d} Estat de fluxos d'efectiu 
e) 
f) 

Estat de liquidació del pressupost 
Memoria 

INTERVENCIO 

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

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

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

A l'empara de l'art. 74 de la Llei 1/2006, Especial del Municipi de Barcelona, ha estat 
adjudicat el Lot 4 (corresponent a treballs d'auditoria de comptes anuals deis Cansareis, 
Fundacions i Associacions) del contracte d'auditoria de comptes deis exercicis 2016 i 2017 
al Gabinete Técnico de auditoria y Consultoría, S.A. Ates els limitats mitjans de que 
disposa la lntervenció es fara servir aquest informe com informe complementari del 
Compte General. En data 26 de marQ de 2018 els auditors han tramés una carta d'opinió 
en la que manifesten que: 

"Estem duent a terme /'auditoría deis comptes anuals del CONSORCI DEL MUSEU DE CIENCLES 
NATURALS DE BARCELONA corresponents a l'exercici 2017, els quals estan pendents de formulació 
per la Gerent del Consorci. L 'últim esborrany d'aquests comptes presenta les següents xifres: 

1 

Resultat (benefici): 483.008,02 euros. 
Patrimoni net: 2.085.489,85 euros 
Total actiu: 3.876.326,61 euros 

El nostre treba/1 es troba practicament finalitzat, restant pendents, principalment, els segOents 
procediments d'auditoria: 

• Actualització de la revisió i lectura de les Actes deis Órgans de Direcció. 
• Revisió deis fets posteriors al tancament de /'exercici i fins a la data d'emissió de /'informe. 
• Obten ció de la carta de manifestacions de la Direcció. 
• Obtenció deis comptes anuals formulats per la Gerencia del Consorci. 

Com vostes coneixen, la nostra opinió dauditoria sera la continguda en 1 'informe dauditoria que emetrem 
una vegada finalitzats e/s aspectes anteriors. 

D'acord amb la se va sol·licitud, e/s informem que, si des de la data d 'aquesta carta fins a la data d'emissió 
de 1 'informe d 'auditoría no esdevé cap fet que pugui afectar e/s esmentats comptes an ua ls, o sigui 
necessari revelar en 1 'informe d 'auditoría, i una vegada s'hagin conclós de manera satisfactoria els 
procediments d'a!Jditoria pendents abans esmentats, el nostre informe es redactara en els següents termes: 
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Segons la nostra opinió, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes signíficatius, la imatge 
fidel del patrimoni i de la situació financera dei Consorci del Museu de Ciencias Naturals de Barcelona 
a 31 de desembre de 2017, així com deis seus ·resultats, e/s seus fluxos d'efectiu i de l'estat de liquidacíó 
del pressupost corresponents a 1 'exercici anual acabat en aquesta data, de conformítat amb el marc 
normatíu d 'ínformació financera que resulta d'aplicació i, en particular, amb els principis icriteris comptables 
continguts en el mateíx." ' 

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

3. ANÁLISI DELS COMPTES 

3.1. Anallsl patrimonial 

El balan<; de situació reflecteix la situació deis actius segons el grau de disponibilitat, i deis 
passius segons el grau d'exigibilitat. En tancar l'exercici 2017 dóna un actiu i un passiu de 
3.876.326,61€. 

Hi ha equilibri patrimonial, jaque els actius fixos de 1.134.296,21€ són inferiors al Patrimoni 
Net (2.085.489,85 €) , i per tant, el capitals permanents poden financ;ar parcialment l'actiu 
circulant. 

En conseqüencia, el fans de maniobra o capital circulant, entes com el conjunt de recursos 
financers permanents necessaris per a poder desenvolupar normalment les operacions de 
naturalesa corrent, és positiu en 959.458,24 €, determinat per la diferencia entre l'actiu 
circulant i el passiu circulant. 

El net patrimonial (actiu- passiu exigible) és positiu en 2.085.489,85 i esta format perles 
partides següents: 

2017 2016 

Resultats d'exercici anteriors 
. 

736.414,37 698.257,34 

Resultats de l'exercici 483.008,02 40.034,82 

Subvencions rebudes pendents d'imputació 
866.067,46 311.460,28 a resultats 

TOTAL PATRIMONI NET (euros) 2.085.489,85 1.049. 752,44 
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3.2. Analisi finan cera 

a) Romanent de tresoreria 

INTERVENCIO 

El romanent líquid de tresoreria resultant del tancament de l'exercici és de 1.289.573,6 €, 
import superior en 332.146,3 € al de l'exercici anterior. 

2017 2016 Diferencia 

(+) Fans líquids 1.926.900,9 1.972.243,7~ -45.342,7 
(+) Drets pendents de cobrament 688.168,4 999.749,6: -311.581,2 

(+)del Pressupost corren! 207.995,5 424.756,3~ -216.760,8 
( +) deis Pressupostos tancats 478.360,6 570.757,9: -92.397,3 
(+) d'operacions no pressupostaries 1.812,3 4.235,4~ -2.423,1 

(-) Obligacions pendents de pagament 1.201.254,3 1.277.864,91 -76.610,6 
(+)del Pressupost corrent 1.008.548,5 1.076.791,9' ·68.243,4 
(+)deis Pressupostos tancats 0,0 o.o~ 0,0 
(+) d'operacions'no pressupostaries 192.705,7 201.072,9! -8.367,2 

{+) Partides pendents d'aplicacló 0,0 o.o~ 0,0 
(-) cobr. realitzats pendents d'aplicació definitiva 0,0 o.o~ 0,0 

(+) pag. realitzats pendents d'aplicació definitiva 0,0 o.o~ 0,0 

_(::) Romanent de Tresoreria Total 1.413.815,0 1.694.128,3' -280.313,3 

~~ (-) Sold"' do dubló• oobmmool 0,0 
(-) Excés de finan~ament afectat 124.241,4 

(=) Romanent de tresoreria. per a despeses generah 1.289.573,6 

0,01 0,0 
736.701,01 -612.459,6 

957.427,3• 332.146,3 

b) Estalvi brut 

lngressos 8.882.915 
Capítol3 387.922 
Capítol4 8.494.989 
Capítol5 3 

Capítol1 2.983.060 8.465.522 
Capítol2 5.459.162 
Capítol3 o 
Capítol4 23.300 

Total Estalvi Brut 417.393 

L'estalvi brut de l'exercici 2017 ha estat positiu en 417.393 €. 
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e) Endeutament a llarg termini 

INTERVEN CIÓ 

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

3.3. Am\lisi económica 

El compte de resultats económic patrimonial de l'exercici dóna un resultat positiu (estalvi) de 
483.008,02 €, determinat de la següent manera: 

COMPTE DEL RESULTAT ECONÓMICO-PATRIMONIAL 2017 2016 

1. lngressos tributaris i urbanistics 241.200,~0 229.833,00 
a) Taxes serveis culturals 241.200,50 229.833,00 
2. Transferéncies i subvencions rebudes 8.552.841,72 7.938.609,34 
a) Del exercici 8.402.272,59 8.117.798,94 
a.1) Subvencions rebudes per finanr;ar des peses de l'exercici 172.673,00 20.641,22 
a.2) Transferencias 8.229.599,59 8.097.157,72 
b) lmputació de subv. pera immob. no financer 54.572,69 27.891,05 
b.1) Subv. finalistas immobilitzat no financer imputat a resultat 

54.572,69 27.891,05 exercici 
e) lmputació de subv. per actius corrents 95.996,44 -207.080,65 
c.1) Subv. act. corrents finalistas AGE 95.996,44 13.000,00 
c.2) Provisió reintegrament 0,00 -220.080,65 
3. Vendes i prestacions de servei 145.738¡45 107.620177 
a) Vendes 39.317,19 35.995,10 
b) Prestació de serveis 106.421,26 71.625,67 

A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINARIA (1+2+3) 8.939.780,67 8.276.063,11 
8. Despeses de personal 2.981.802,41 2.932.048,02 
a) Sous, salaris i assimilats 2.374.662,38 2.427.207,11 
b) Carregues socials 607.140,03 504.840,91 
9. Transferéncies i subvencions atorgades 23.300,00 21.509,52 
10. Aprovisionaments 30.187,64 25.127,52 
a) Consum de mercaderías i altres aprovisionaments 30.187,64 25.127,52 
11. Altres despeses de gestió ordinaria 

·. 
5.316.742,78 5.143.616,31 

a) Subministrament i serveis exteriors 5.316.317,41 5.142.790,78 
b) Tributs 425,37 825,53 
12. Amortització del immobilitzat 100.969,01 69.604,39 
B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINARIA (8+9+10+11+12) 8.453.001,84 8.191.905, 76 
l. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinaria (A-8) 486.778,03 84.157,35 
14. Altres partldes no ordlnaries -3.774,22 3.194,51 
a) lngressos 1- Despeses -3.774,22 3.194,51 

11. Resultat de les operacions no financeres (1+14) 483.004,61 87.351,86 
15. lngressos financers 3,41 1.430,82 
Al tres 3,41 1.430,82 
16. Despeses financeres 0,00 48.747,86 
Altres 000 48.747 86 
111. Resultat de les operacions financeres (15) 3,41 -47.317,04 
IV. Resultat (estalvi o desestalvl) net del exercicl (11 + 111) 483.008,02 40.034,82 
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3.4. Amilisi de la gestió pressupostarla 

El resultat pressupastari és el següent: 

ll>escrJpció 
Drets Obllgaclons 

reconéguts reconegudes 
Operacions corrents B.882L915 1 8.465.521 9 
Altres operacions no ti nanceres 695.828 7 
Total operacions no ti nanceres 8.882.915 1 9.161 .350,6 
Acitus financers 
Passius financers 
Total operacions ti nanceres 
RESULTAT PRESSUPOSTARI 8.882.915,1 9.161.350,6 
A justos 
(+) Credits gastats financ;:ats amb RL TDG 

(+) Desviacions de financ;:ament negatives 

(-) Desviacions de financ;:ament positives 

RESUL~A~P.RESSU~0SJARIAJUST-AT -

INTERVENCIÓ 

Resultat Diferencia 
Press. 201 RP 2016 % 

417.393 2 372.815 1 11,96° 
-695.828.7 41 .612 .9 
-278'.435,5 414.428 1 -1 67, 19Q 

-278.435,5 414.4281 · 167,19° 
6.12.459 6 -1 94;673~~ 

678.001 ,0 238.669 3 

65.541 ,4 433.242 e 
334~02'1, 1 "219!854!8 51 ,93~ 

El resultat pressupostari abans d'ajustos és negatiu en 278.435,53 €. Els ajustos per desviacions de 
finan<;ament de l'exercici augmenten el resultat en 612.459,65 € quedant un resultat pressupostari 
ajustat de 334.024,12 €, superior al de l'exercici anterior. 

- lngressos: 

Ftevisió inicial Ftevisió Drets nets Recaptat 
Pen ent 

lngressos %2/1 %3/2 %413 cobrament %514 
(1) definitiva (2) (3) liquid (4) 

(5) 

Operacions corrents 8.368.258,00 8.824.224,53 5,4% 8.882.915,11 100,7% 8.674.919,61 97,7% 207.995,50 2,3% 

1. Impostas directas 

2. Impostas indirectas 

3. Taxes i altres ingresso 319.998,00 335.233,28 4,8% 387.922,45 115,7% 369.914,55 95,4% 18.007,90 4,6% 

4. Transf. corrents 8.048.258,00 8.488.989,25 5,5% 8.494.989,25, 100,1% 8.305.001 ,65 97,8% 189.987,60 2,2% 

5. lngressos patrimonials 2,00 2,00 3,41 170,5% 3,41 100,0% 

Operacions de capital 0,00 736.701,06 0,00 0,00 0,00 

6. Alienació d'inv. reals 

7. Transf. de capital 

8. Actius financers 736.701,06 

9. Passius financers 

TOTAL INGRESSOS 8.368.258,00 9.560.925,59 14,3% 8.882.915,11 92,9% 8.674.919,61 97,7% 207.995,50 2,3% 

L'execució del pressupast d'ingressas ha estat del 92,9 % respecte de les previsians 
definitives. S'ha de tenir en compte que en el pressupast definitiu hi ha inclasos els 
736.701 ,06 € de la utilització del romanent de tresareria al capital 8 que disminueixen el 
percentatge d'execució d'ingressos. El percentatge d'execució sense tenir en campte el 
capital 8 d'ingressas ha estat del 100,7 % del previst, ja que els drets liquidats en el capítol 3 
(taxes i altres ingressas) han estat un 15,7% per sobre de les previsions definitives. 
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- Despeses: 

Des peses 
Crédits inicials 

(1) 
Crédlts 

%2/1 
definltlus (2) 

ObUgacions 
reconegude 

S (3) 

Penden! 
%4/3 %5/4 

pagament (5) 
o¡, 3/2 Pagaments 
• líquids ( 4) 

Operacions corrents 8.368.248,00 8.797.261,82 5,1% 8.465.521,90 96,2% 7.653.109,42 90,4% 812.412,48 9,6% 

1. Despeses de personal 3.224.231,00 3.157.321,59 -2,1% 2.983.059,87 94,5% 2.983.059,87 100,0% 

2. Despeses béns iservE 5.112.517,00 5.616.640,23 9,9% 5.459.162,03 97,2% 4.646.749,55 85,1% 812.412,48 14,9% 

3. Des peses financeres 

4. Transf. corrents 31 .500,00 23.300,00 -26,0% 23.300,00 100,0% 23.300,00 100,0% 

Operacions de capital 10,00 763.663,77 - 695.828,74 91,1% 499.692,66 71,8% 196.136,08 28,2% 

6. lnversions reals . 10,00 763.663,77 - 695.828,74 91,1% 499.692,66 71,8% 196.j36,08 28,2% 

7. Transf. de capital 

8. Actius financers 

9. Passius financers 

TOTAL DESPESES 8.368.258,00 9.560.925,59 14,3% 9.161 .350,64 95,8% 8.152.802,08 89,0% 1.008.548,56 11.0% 

L'execució del pressupost de despeses global durant l'any 2017 ha estat del 95,8%, respecte 
el pressupost definitiu. 

- Modificacions de credit: 

-ti\ Les modificacions de crédn de l'exercici 2017 són les següents: 

01101/2017 Pressupost inicial 8.368.258,01 
IRC lncorporacions de Romanents de Crédit 736.701,0E 
CE Crédits Extraordinaris 0,0( 
se Suplements de Crédit 0,0( 
AC Ampliacions de credit 15.235,2t 
GC Generacions de Crédít 440.731;2! 

TFR- Transferencias de crédit- baixa -154.331,7i 
TFR+ Transferencias de crédit- alta 154.331,7i 

31/12/2017 Pressupost final 9.560.925,5! 
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4. CONCLUSIONS 

4.1. Transferencia de capital de l'lnstitut de Cultura de Barcelona (ICUB) de 
1.000.000 d'euros 

• El Gerent de I'ICUB va aprovar, en data 29 de desembre de 2017. una transferencia de capital 
(capítol7) al Consorci del Museu de Ciencies Naturals de Barcelona pera la 1a fase restauració 
far;ana edifici Castell 3 Dragons, que va ser notificada el 20 de febrer de 2018. Per tant no es va 
poder comptabilitzar en el pressupost del 2017 queja estava tancat. 

• El 21 de febrer de 2018 s'ha realitzat !'informe d'lntervenció de la següent generació de credit 
d'un milió d'euros: 

Pressupostlngressos lmport · 
Partida Concepte 
723.00 333.11 0101 Transferencias de I'ICUB 1.000.000,00 
Pressupost Despeses lmport 
Partida Concepte 
632.00 333.11 01 01 Edificis i altres construccions 1.000.000,00 

El President de la Comissió Delegada del Consorci va aprovar aquesta generació de credit en 
data 6 de marr; de 2018. 

4.2. Devolució transferencies Ministeri d'Economia í Competlt~vltat (Mineco) 

1. En data 9 de febrer de 2017, el Consorci va rebre una resolució del Ministeri d'Economia i 
Competitivitat (Mineco) de reintegrament parcial d'una subvenció concedida el 31 d'agost 
de 2012 amb número de referencia CGL2012-38262. L'import de la subvenció atorgada va 
ser de 181.350 euros. El motiu de reintegrament de la subvenció és la falta de compliment de 
les bases de justificació. L'import a reintegrar és de 85.115,58 € (deis quals, 6.281,95€ 
són interessos de demora). 

En data 16 de febrer de 2018 es va fer efectiva la quantitat de 83.319,16 €, sent compensada 
la diferencia (1.796,42 €) per !'Agencia Tributaria per IVA pendent de cobrar. Tanmateix esta 
pendent de resolució el recurs interposat. 
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2. En data 28 de febrer de 2017, el Consorci ha rebut una resolució del Ministeri d'Economia i 
Competitivitat (Mineco) de reintegrament parcial d'una subvenció concedida a I'ICUB el 13 
d'abril de 2010 amb número de referencia CGL2009-10652, que en data 16 de juliol de 2012 
es va traslladar al Consorci. L'import de la subvenció atorgada va ser de 242.000 euros. El 
moti u de reintegrament de la subvenció és la falta de compliment de les bases de justificació. 
L'import a reintegrar és de 183.712,93€ (deis quals, 42.465,91€ són interessos de 
demora). 

Estem pendents de rebre la carta de pagament. Aquests imports estan afectats al resultat de 
la resolució del recurs i per tant tenen el caracter d'indisponibles. 

4.3. Fiscalització deis comptes del Consorcl 

Quant al contingut deis esmentats comptes, la lntervenció posa de manifest que, realitzades 
les comprovacions previes al tancament del compte general, s'han seguit les bases 
d'execució del pressupost, així com el que disposen els articles 208 a 212 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de mar9, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
~isendes locals, i el capital segon del Títol quart, regles de la 44 a la 51, de la lnstrucció del 
Model Normal de Comptabilitat Local, de 20 de setembre de 2013. 

Barcelona, a 12 d'abril de 2018 

entor delegat 
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OFICINA 05000 
CENTRE INSTITUCIONS BARCELONA 
C. ARIBAU, 185-187 
08006 BARCELONA 
Tel. 933669800 
Fax 932403211 

31 de desembre de 2017 

CONSORCI DEL MUSEU DE CIENCIES NATURALS BA 05000/00 

PASSEIG PICASSO,-S-N 
08003 BARCELONA 

L'apoderat de Caixabank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ 

CERTIFICA 

que l'entitat CONSORCI DEL MUSEU DE CIENCIES NATURALS BARCELONA amb CIF número OOB01897J, 
és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES77 21 00 5000 5502 0002 7 440 obert a 
!'oficina 5000, i acredita el dia 31.12.2017 un saldo de + 1.591.843.42 euros. 

Caixabank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2017, perque així consti i tingui efectes que 
pertoqui, a petició de l'interessat. 

Per Caixabank, S. A. 

CaixaBank, SA. Av. Diagonal. 621 • 08028 Ba11:otona. NIF All!l863619 ·Inscrita RM Barcelona, tom 42657. foli 33, secció B, 11111 B-41.232. insC!ipciO 109 

MOO. 22.95936·23 180010 0000128J681 0111 1028368100819767 



1( CaixaBank . 

OFICINA 05000 
CENTRE INSTITUCIONS BARCELONA 
C.ARIBAU, 185-187 
08006 BARCELONA 
Tel. 933669800 
Fax 932403211 

31 de desembre de 2017 

CONSORCI DEL MUSEU DE CIENCIES NATURALS BA 05000/00 

PASSEIG PICASSO,-S-N 
08003 BARCELONA 

L'apoderat de Caixabank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ 

CERTIFICA 

que l'entitat CONSORCI DEL MUSEU DE CIENCIES NATURALS BARCELONA amb CIF número 00801897J, 
és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES02 21 00 5000 5302 0002 8112 obert a 
!'oficina 5000, i acredita el dia 31.12.2017 un saldo de +8.000,00 euros. 

Caixabank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2017; perque així consti i tingu_i efectes que 
pertoqui. a petició de l'interessat. 

Per Caixabank, S. A. 

CaixaBank. SA. Av. Diagonal, 621 • 08028 Baitekllm- NIF All8663619 · lnscrrta RM Barcelona. 1001 42657, loli 33, sccció 8, full B-41.232, inscripció 109 

MOO. 22.95936-23 180010 00001 283825 0119 10263825 00012953 



~ CaixaBank éf' 

OFICINA 05000 
CENTRE INSTITUCIONS BARCELONA 
C. ARIBAU. 185-187· 
08006 BARCELONA 
Tel. 933669800 
Fax 932403211 

31 de desembre de 2017 

CONSORCI DEL MUSEU DE CIENCIES NATURALS BA 05000/00 

PASSEIG PICASSd,-S-N 
08003 BARCELONA 

L'apoderat ·de Caixabank, S.A., JUAN ANTONIO GARC[A GALVEZ 

CERTIFICA 

que l'entitat CONSORCI DEL MUSEU DE CIENCIES NATURALS BARCELONA amb CIF número 00801897J, 
és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES40 2100 5000 5502 0005 6915 obert a 
l'oficina 5000, i acredita el dia 31.12.2017 un saldo de +325.307,57 euros. 

Caixabank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2017, perque així consti i tingui efectes que 
pertoqui, a petició de l'interessat. 

Per Caixabank, S. A. 

CaixaBa•k, S.A. Av. Diagooal, BZI • OOOZB Bon:elona • NIF All8663619 -Inscrita RM Ba~celona, Iom 4Z657, Joli 33, secció 8, fullll-~1 .ZJZ, ins~ipció 109 

MOD. ZZ.959JO-Z3 180010 00001 ZBJ7!i3 0115 10ZB3753 00811095 



museu de ciimcies Ourals de Barcelona 

ESTAT D'EXISTENCIES DE CAIXA.. EXERCICI2017 

1 .Cómpté 1 ~ eescñPEló . J ·satc:ro miéfaJ 1· Abónafuenis 1- carrees 1 Satao finál .J 

571.00 
Sanes, institucions de credit, 

1.971.493,70. 9.395.736,48 9.450.079,19 1.917.150,99 
comptes operatius 

clc27440 Compte corrent O!Jf'ratiu 1.866.524,80 8.989.856,01 9.264.537,39 1.591.843,42 
c/c56915 Compte corrent operatiu 104.968,90 405.880,47 185.541,80 325.307,57 

574.00 Caixa Fixa 750,00 1.000,00 0,00 1.750,00 

Canvi taquilla 750,00 1.000,00 -250,00 

575.10 Comptes restringits 0,00 72.012,59 64.012,59 8.000,00 

c/C 28112 Bestretes de caixa 0,00 72.012,59 64.012,59 8.000,00 

1 ITótal 1 ... _1:972.243"701 s:4sa:.749,o71 9 . .5'l4.091,·7BI 1.:926.9.oo,ssl 

:Barcelona, 28 de febrer de 2018 

GERENT L'INTERVENTOR PRESIDENT 

~¡y~~ 
Laia Collado Continente 


