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INFORME D'AUDITORIA FINANCERA DELS COMPTES ANUALS DE L'INSTITUT BARCELONA 
ESPORTS CORRESPONENTS A L'EXERCICI2017 

l. lntroducció 

Hem realitzat l'auditoria financera deis comptes anuals adjunts de l'lnstitut Barcelona Esports (en 
endavant l'lnstitut), que comprenen el balan~ a 31 de desembre de 2017, el compte del resultat 
economic-patrimonial, l'estat de ca nvis en el patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu, l'estat de 
liquidació del pressupost i la memoria corresponents a l'exercici anual acabat en aquesta data. 

Aquesta auditoría financera s'ha rea litzat per encarrec de I'Ajuntament de Barcelona, dins del marc 
que preveuen els articles 58.e) i 74 de la Llei 1/2006, de 13 de mar~, per la qual es regula el regim 
especial del municipi de Barcelona, i els Plecs de Clausules Administratives Particu lars i Tecniques del 
contracte formalitzat de serveis d'auditoria deis comptes anuals de 1' Ajuntament de Barcelona i del 
seu grup municipal. 

Conforme als Estatuts de l'lnstitut els comptes anua ls són sotmesos al Conse ll Rector per a la seva 
aprovació i elevació a I'Ajuntament. La Presidencia de l' lnstitut és la responsable de la seva formulació 
i formulació i rendició d'acord amb el marc d'informació f inancera establert per I'Ord re 
HAP/ 1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la lnst rucció del Model Normal de 
Comptabilitat Local; en particular, amb el marc conceptual de la comptabilitat pública i les normes de 
reconeixement i valoració in clases al Pla General de Comptabilitat Pública adaptat a 1' Administ ració 
Local que s'informa a la Nota 3.1 de la memoria del comptes anuals adjunts. Així mateix la Presidencia 
de l' lnstitut és la responsable del control intern que consideri necessari per permetre que la 
preparació deis esmentats comptes anuals estigui lliu re d'incorreccions materia ls. 

Els comptes anuals a que es refereix aquest informe han estat formulats perla Presidencia de l'lnstitut 
el 4 d'abril de 2018. 

11. Objectiu i abast del treball: responsabilitat de !'auditor 

La nostra responsabi litat és emetre una opinió, basada en el treball rea litzat d'acord amb les Normes 
d'Auditoria del Sector Públi c, sobre si els comptes anuals adjunts de l' lnstitut expressen, en tots els 
seus aspectes significatius, la imatge fidel del seu patrimoni i de la seva situació financera, així com 
deis resultats de les seves operacions reflectides en el compte del resu ltat economic-patrimonial i en 
la liquidació del pressupost, i deis recursos obtinguts i aplicats durant l'exercici. 

Aquestes normes exigeixen que planifiquem i executem l'auditoria per tal d'obtenir una seguretat 
raonable, tot i que no absoluta, que els comptes anuals estan lliures d'incorreccions materials. 

Amb caracter supletori i en tot allo no regulat explícitament per les Normes d' Aud itoría del Sector 
Públic, són aplicables els principis i normes d'auditoria generalment acceptades per !' Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas. 
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AUDITOR lA· CONSULTORIA 

Una aud itoría financera comporta l'aplicació 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 materia l en els 
comptes anuals. En efectuar aquestes valoracions del risc, !'auditor té en compte el control intern 
rellevant per a la preparació i presentació raonable per part del gestor de comptes anuals, a fi de 
dissenyar els procediments d'auditoria que sigu in adequats en funció de les circumstancies, i no ambla 
finalitat d'expressar una opin ió sobre !'eficacia del control intern de l'entitat. Una auditoría financera 
també inclou l'ava luació de l'adequació deis criteris comptables i de la raonabilitat de les estimacions 
comptables realitzades pel gestor, així com l'avaluació de la presentació global deis comptes anuals. 

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

111. Opinió d'auditoria 

Segons la nostra opinió, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, la 
imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de l'lnstitut Barcelona Esports a 31 de desembre 
de 2017, així com del seu resu ltat economic-patrimonial, deis f luxos d'efectiu i de la liquidació 
pressupostaria corresponents a l'exercici anual acabat en aquesta data, de conformitat amb el marc 
normatiu d'informació financera i amb la normativa pressupostaria que resulta d'aplicació i, en 
particular, amb el marc conceptual de la comptabilitat pública i les normes de reconeixement i 
valoració contingudes en el mateix. 

Montserrat Mestre Vidal 
AUREN AUDITORES SP, SLP 

Barcelona, 4 d'abril de 2018 

Col·legi 
de Censors Jurats 
de Comptes 
de Catalunya 

AUREN AUDITORES SP, SLP 

2018 Núm. 20/18/04898 

30,00 EUR 
IMPORT COL·LEGIAL: ··························· 
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BALANc; DE SITUACIÓ 

ACTIU 

A) ACTIU NO CORRENT 

11 lmmobilitzat material 

5 Altre immobilitzat material 

VIl Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini 

B) ACTIU CORRENT 

111 Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini 

1 Deutors per operacions de gestió 

2 Alt res comptes a cobrar 

V lnv. financeres a c/t 

2 Credits i valors representatius de deute 

VI Ajustas per periodificació 

VIl Efectiu i altres actius líquids equivalents 

2 Tresoreria 

TOTAL ACTIU (A+B) 

. 
PA5SIU 

A) PATRIMONI NET 

11 Patrimoni general 

1 Resultat d'exercicis anteriors 

2 Resu ltat de l'exerci'ci 

C) PASSIU CORRENT 

1 Provisions a curt termini 

11 Deutes a curt termini 

4 Altres deutes 

IV Creditors i altres comptes a pagar a c/t 

1 Creditors per operacions de gest ió 

2 Altres comptes a pagar 

3 Admin ist racions públiques 

VIl Ajustaments per periodificació a c/t 

Notes 
memoria 2017 2016 

263.075,13 32.042,96 

5 39.951,71 32.042,96 

39.951,71 32.042,96 

10.1 223.123,42 -

20.082.609,39 20.918.321,95 

10.1 i 29 19.452.818,77 20.502.621,18 

19.439.903,77 20.486.976,18 

12.915,00 15.645,00 

10.1 2.482,97 283.074,48 

2.482,97 283.074,48 

881,10 556,34 

10.3 626.426,55 132.069,95 

626.426,55 132.069,95 

20.345.684,52 20.950.364,91 

Notes 
memoria 2017 2016 

8.007.316,44 6.785.004,08 

8 .007.316,44 6. 785.004,08 

6. 785.004,08 6.505.621,25 

1.222.312,36 279.382,83 

12.338.368,08 14.165.360,83 

16 - 53.057,14 

11.1 62.372,10 46.467,56 

62.372.10 46.467,56 

9 .333.928,55 10.793.213,14 

11.1 9.202. 763,38 10.652.077,31 

21.2 3.799,35 1.952,96 

21.2 127.365,82 139.182,87 

2.942.067,43 3.272.622,99 

TOTAL PATRIMONI NET 1 PASSIU (A+C) 20.345.684,52 20.950.364,91 

Les notes 1 a 29 de la memoria formen part integrant del ba lan~ a 31.12.2017 i a 31.12.2016. 

En ús de les facultats establertes en l'article 121 a) deis Estatuts de 
l'lnstitut, dono la meva conformit . 

En s de les facultats establertes en l'artlcle 26 deis Estatuts de 
l'ln itut, dono la meva conformitat 
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COMPTE DEL RESULTAT ECONOMIC PATRIMONIAL 

2. Transferimcies 1 subvencions rebudes 

a) Del exercici 

a.1) Subvencions rebudes per finan~ar des peses de l'exercici 

3. Vendes i prestacions de servei 

b) Prestacló de serveis 

6. Altres ingressos de gestló ordinaria 

A) Total ingressos gestió ordinaria 

8. Oespeses de personal 

a) Sous, salaris i asslmilats 

b) C~rregues soclals 

9. Transferencies i subvenclons atorgades 

11. Altres despeses de gestió ordinaria 

a) Submlnlst raments 1 servels exteriors 

b) Trlbuts 

12. Amortització de l'immobilitzat 

B) Total despeses gestió ordinaria 

l. RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) DE LA GESTIÓ ORDINARIA (A+B) 

14. Altres partid es no ordinaries 

a)lngressos 

11. RESULTAT DE LES OPERACIONS NO FINANCERES (1+14) 

15. ingressos financers 

b) De valors rep. de deute, de credits i d'altres lnversions financeres 

b.2) Altres 

20. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actiusl passlus financers 

111. RESULTAT DE LES OPERACIONS FINANCERES 

IV. RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) NET DE L'EXERCICI (11 + 111) 

+Ajustas en el compte del resultat del exercici anterior 

RESULTAT DE L'EXERCICI ANTERIOR AJUSTAT (IV+ AIUST05) 

Notes 
2017 

memoria 

15.1.1 24.559.826,28 

24.559.826,28 

24.559.826,28 

15.1.2 250.866,91 

250.866,91 

15.1.3 2.743.267,18 

27.553.960,37 

15.2.2 -2.848.238,48 

·2.301.016,62 

-547.221,86 

15.2.1 -17.731.115,26 

15.2.3 -5.938.648,67 

-5.938.648,67 

S -14.982,89 

-26.532.985,30 

1.020.975,07 

82.075,59 

82.075,59 

1.103.050,66 

188,56 

188,56 

188,56 

10.1.d 119.073,14 

119.261,70 

1.222.312,36 

3.2 -
-

Les notes 1 a 29 fo rmen part integrant de l compte de l resultat economic patrimonial deis exercicis 2017 i 2016. 

2016 

22.269.314,20 

22.269.314,20 

22.269.314,20 

256.542,33 

256.542,33 

2.257.393,26 

24.783.249,79 

-3.151.470,99 

-2.628.758,64 

-522.712,35 

-16.197.907,37 

-5.121.006,25 

-5.120.657,21 

-349,04 

-7.396,58 

-24.477.781,19 

305.468,60 

180.568,64 

180.568,64 

486.037,24 

2.568,12 

2.568,12 

2.568,12 

20.065,38 

22.633,50 

508.670,74 

-229.287,91 

279.382,83 

En ús de les facultats establertes en l'artlcle 121 a) deis Estatuts de 
l' lnstitut, dono la meva confqrmitat 

En ús de les facultats establertes e n l'artlcle 26 deis Estatuts de 
l'lnstitut, dono la meva conformltat 
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1. ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET 

Patrimoni net al final de l'exercici 2016 

Ajustas per canvis d e criter is comptables i correccions d'er ro rs 

PATRIMONI NET INICIAL AJUSTAT DE L'EXERCICI 2017 

Variacions del patrimoni net de l 'exercici 2017 

1. lngressos i despeses reconeguts en l'exercici 

PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2017 

11. Patrimoni 

generat 
TOTAL 

7.014.291,99 7 .014.291,99 

-229.287,91 -229.287,91 

6 .785.004,08 6.785.004,08 

1.222.312,36 1.222.312,36 

8.007.316,44 8.007.316,44 

Les notes 1 a 29 de la memoria formen part integrant de l'estat tota l de canvis en el patr imoni net deis 
exercicis 2017 i 2016. 

2. ESTAT D'INGRESSOS 1 DESPESES RECONEGUTS 

2017 2016 

1 RESULTAT ECONOMIC PATRIMONIAL 1.222.312,36 279.382,83 

11 INGRESSOS 1 DESPESES RECONEGUTS DIRECTAMENT EN El PATRIMONI NET 

1 lmmobilitzat no financer 

1.1 lngressos 

1.2 Des peses 

2 Actius i passius financers 

2.1 lngressos 
: 

2.2 Des peses 

3 Cobertures comptables 

3.1 lngressos 

3.2 Despeses 

4 5ubvencions rebudes 

111 TRANSFERENCIES AL COMPTE DEL RESULTAT ECONOMIC PATRIMONIAL O Al 

VALOR INICIAL DE LA PARTIDA COBERTA 

1 lmmobilitzat no finanter 

2 Actius i passius financers 

3 Cobertures comptables 

3 .1 lmports transferits al compte de resultats economic pat rimonial 

3.2 lmports transferits al valor inicial de la partida coberta 

4 Subvencions rebudes 

IV TOTAL INGRESSOS 1 DES PESES RECONEGUTS (1+11+111) 1.222.312,36 279.382,83 

Les notes 1 a 29 formen part integrant de l'estat d'ingressos i despeses reconeguts deis exercicis 2017 i 
2016. 

S 
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3. ESTAT D'OPERACIONS AMB L' ENTITAT O ENTITATS PROPIETARIES 

a) 0PERACIONS PATRIMONIALS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETARIES 

No s' han realitzat operacions pat rimonials amb l' entitat o entitats propietaries durant els exercicis 
2017 i 2016. 

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

Notes 
2017 2016 

memoria 

1. lngressos i despeses reconeguts directament al compte del resulta! e con-pat. (1+2+3) 24.368.596,49 22.064.837,30 

l. Transferlmcies i subvencions 24.389.849,82 22.087.608,66 

1.1 /ngressos 29.2 24.559.826,28 22.281.452,16 

1.2 Despeses 29.2 -169.976,46 -193.843,50 

2. Prestació de serveis i venda de bens -21.253,33 -22.771,36 

2.1 lngressos 

2.2 O espeses 29.2 -21.253,33 -22.771,36 

3. Alt res 

3.1 /ngressos 

3.2 Despeses 

11. lngressos i despeses reconeguts directament en el pat rimoni net (1+2) 

l. Subvencions rebudes 

2. Altres 

TOTAL(I+II) 24.368.596,49 22.064.837,30 

Les notes 1 a 29 formen part integrant de l'estat d' ingressos i despeses reconeguts deis exercicis 2017 i 
2016. 
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ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU 

l. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE GESTIÓ 

A) Cobramenl:s : 

2. Transferéncies i subvencions rebudes 

3. Vendes i prestacions de serveis 

6. Altres cobraments 

B) Pagamenl:s: 

7. Despeses de personal 

8. Transferencias i subvencions concedides 

1 O. Altres despeses de gestió 

13. Al tres pagaments 

Fluxos nel:s d'efectiu per activ ital:s de gestió (+A-B) 

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

C) Cobramenl:s: 

1 . Venta d'inversions reals 

D) Pagaments : 

5. Compra d'inversions reals 

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

111. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANCAMENT 

E) Augments en el patrimoni : 

1. Cobraments per aportacions de l'entitat o entitats propietáries 

F) Pagaments a l'entitat o entitats propietáries: 

2. Devolució d'aportacions i repartiment de resultats a l'entitat o entitats propietáries 

G) Cobraments per emissió de passius financers: 

3. Obligacions i altres valors negociables 

4 . Préstecs rebuts 

5. Altres deutes 

H) Pagaments per reemborsament de passius financers : 

6. Obligacions i altres valors negociables 

7. Préstecs rebuts 

8. Al tres deutes 

Fluxos nets d'efectiu per activitats de financ;ament (+E-F+G-H) 

IV. FLUXOS D'EFECTIU PENDENTS DE CLASSIFICACIÓ 

1) Cobraments pendents d'aplicació 

J) Pagaments pendents d'aplicació 

Fluxos nets d'efectiu pendenl:s de classificació (+1-J) 

V. EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TI PUS DE CANVI 

VI. INCREMENT/DISMINUCIO NETA DE L'EFECTIU 1 ACTIUS LIQUIDS 
(I+II+III+IV+V) 

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

Efectiu i actius liquids equivalents a i'efecti~ al final de l'exercici 

2017 2016 

23 .168.682,24 19.546.535,90 

339.225,70 486.831,79 

2.852.352,15 2. 199.954,54 

-2.851.949,23 -3.167.701,24 

-15.364.403, 15 -13.050.754,03 

-7.855.923,45 -7.360.229,56 

- -665,72 

287.984,26 -1.346.028,32 

6.471. 173,35 4.930.172,15 

-6 .273.200,70 -5.009.465,99 

197.972,65 -79.293,84 

- -

- -

2.465,81 -15.983,67 

2.465,81 -15.983,67 

2.481,25 16.054,64 

2.481,25 16.054, 64 

4.947,06 70,97 

3.452,63 -

3.452,63 -

494.356,60 -1.425.251,19 

132.069,95 1.557.321, 14 

626.426,55 132.069,95 

Les notes 1 a 29 de la memoria formen part de l'estat de fluxos d'efectiu deis exercicis 2017 i 2016 
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ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 

l. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 

CRtDITS PRESSUPOSTARIS 

CAP. DESCRIPCIÓ 

INICIALS MODIF. DEFINITIUS 

(1) (2) (3=1+2) 

1 Despeses de personal 2.992.174,41 - 120.000,00 2.872.174,41 

2 Despeses bens i serveis 8.184.904,33 322.622,99 8.507.527,32 

4 Transferencies corrents 15.487.633,86 3.055.000,00 18.542.633,86 

6 1 nversions reals 268.234,90 1.859.304,51 2.127.539,41 

7 Transferéncies de capital 2.942.000,00 2.942.000,00 

TOTAL 26.932.947,50 8.058.927,50 34.991.875,00 

11. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS 

PREVISIONS PRESSUPOSTARIES 
DRETS 

CAP. DESCRIPCIÓ RECONEGUTS 

INICIALS MODIF. DEFINITIVES (4) 

(1) (2) (3=1+2) 

3 laxes 1 altres ingressos 370.000,00 - 370.000,00 313.800,30 

4 Transferencies corrents 24.312.947,50 385.000,00 24.697.947,50 24.229.270,72 

S lngressos patrimonials 2.250.000,00 2. 250.000,00 2.915.712,41 

6 Venda d'inversions reals - 4.401.304,51 4.401.304,!'¡1 4.395.668,48 

TOTAL 26.932.947,50 4.786.304,51 31.719.252,01 31.854.451,91 

1 OBLIGACIONS O BLIGACIONS 
DESPESES ROMANENTS 

COMPROMESES 
RECONEGUDES PENDENTS DE DE CRtDIT 

(4) 
NETES PAGAMENTS PAGAMENT A 31/12 (8=3-5) 

(5) (6) (7=5-6) 

2.852.309,23 2.852.309,23 2.851.949,23 360,00 19.865,18 

8.207.636,15 7.947.906,90 7.172.373,24 775.533,66 559.620,42 

15.809.019,47 15.807.096,80 12.054.327,25 3.752.769,55 2. 735.537,06 

2.033.193,35 2.032.085,24 1.467.485,63 564.599,61 95.454,17 

2.541.955,80 . 2.541.955,80 2.541.955,80 400.044,20 

31.444.114,00 31.181.353,97 23.546.135,35 7.635.218,62 3.810.521,03 

DRETS 
RECAUDACIÓ DRETS PENDENTS Excts¡ 

DRETS DRETS RECONEGUTS 

ANUL·LATS CANCEL·LATS 
(5) (6) NETS NETA 

DE COBRAMENT A DEFECTE 

(1=4-5-6) 31/12 PREVISIÓ 

(8) (9=7-8) (10=7-3) 

313.800,30 252.034,93 61.765,37 -56.199,70 

24.229.270,72 9.574.451,07 14.654.819,65 - 468.676,78 

467.043,40 - 2.448.669,01 1.797.404,05 651.264,96 198.669,01 

74.451,07 4.321.217,41 559.356,50 3.761.860,91 - 80.087,10 

541.494,47 31.312.957,44 12.183.246,55 19.129.710,89 - 406.294,57 
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111. RESULTAT PRESSUPOSTARI 

a) Operacions corrents 

b) Operacions de capita l 

CONCEPTES 

1 . Total operacions no financeres (a+b) 

e) Actius financers 

d) Passius f inancers 

2. Total operacions ti nanceres (c+d) 

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

Ajustaments 

DRETS 
RECONEGUTS 

NETS 

26.991.740,03 

4.321.217,41 

31.312.957,44 

-
-

31.312.957,44 

3. Credits gastats finan~ats-amb romanent de tresoreria pera despeses gen erais 

4. Desviacions de flnan~ament negatives de l'exercici 

S. Desviacions de flnan~ament positives de l'exercici 

11 . TOTAL AIUSTOS (3+4+5) 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (1+11) 

OBLIGACIONS 
RECONEGUDES 

NETES 

26.607.312,93 

4.574.041,04 

31.181.353,97 

-

-

31.181.353,97 

RESULTAT RESULTAT 
P RESSU POST ARI PRESSUPOSTARI 

AJUSTAMENTS 2017 2016 

384.427,10 4.105.168,32 

- 252.823,63 - 285.085,50 

131.603,47 3.820.082,82 

- -

- -

131.603,47 3.820.082,82 

715.555,56 

- 385.000,00 

330.555,56 330.555,56 - 2.695.981,88 

462.159,03 1.124.100,94 1 
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l. ORGANITZACIÓ 1 ACTIVITAT 

l~l.Norma de creació de l'entitat. 

L'lnstltut Barcelona Esports, en endavant IBE o lnstltut, amb NIF Q0801296E i domlcili social a l'avlnguda 
de I'Estadi 40 [08038 Barcelona), es va constituir com a entltat pública empresarial local d" 
I'Ajuntament de Barcelona, de conformltat ambla leglslació reguladora del reglm local i la Carta de 
Barcelona, essent l'inlcl de les seves activltats 1'1 de maig de 2005. 

A partir del dia 1 de gener de 2009 l'lnstitut Barcelona Esports es configura com a un Organisme 
Autonom Local de I'Ajuntament de Barcelona. El Plenari del Consell Municipal de I'Ajufltament de 
Barcelona de 31 d'odubre de 2008 va aprovar-ne els nous estatuts. 

1.2.Activitat principal de l'entitat, el seu regim jurrdic, econbmic-financer 1 de cOntractació. 

L'lnstitut Barcelona Esports es regeix pel dret administratiu i té per missló dissenyar 1 Impulsar 
polítiques que permetin gestionar de manera efica~ l'esport de Barcelona, com un deis elements 
protagonistes del desenvolupament i de la projecció de la ciutat. 

Es funció de_l'lnstltut promoure l'activitat esportlva a la ciutat de Barcelona, tant mitjan~ant programes 
--'--------,¡>ropis-corrrdonant-suport-als-diferents-agents del-sector-esportiu-que-hi-desenvolupen-la-seva_-aetlvlt-at. 

Les funcions de l'lnstitut Barcelona Esports s'estructuren en quatre grans amblts d'acció: 

• La dotació i la gestió deis equipaments esportius municipals. 
• La promoció de l'activitat esportlva entre tots els ciutadans. 
• L'organització directa o en col·laboració amb altres organltzaclons d'esdeveniments de tots els 

nivells, tant próplament esportius com amb continguts més teorics i d'analisí i reflexló sobre el fet 
esportlu en general. 

•· La relacló amb altres organlsmes i institucions, nacionals i internacionals, per tal de captar noVes 
actlvltats pera Barcelona 1 per crear xarxa amb altres ciutats del món. 

Per acords de la Comlssió de Cultura, Educació i Benestar Social de dates 4 d'octubre 1 8 de novembre 
de 2005, I'Ajuntament de Barcelona cedelx a l'lnstitut la gestió de determinades instal·lacions 
esportives. 

Per acord de la Comlssló de Cultura, Educacló i Benestar Social de data 21 d'octubre de 2008, s'autoritza 
la subrogació de l'lnstitut Barcelona Esports en la posició de I'Ajuntament de Barcelona en els 
contractes pera la gestló de les instal·laci0ns esportives deis dlstrictes [instal·lacions amb abonats, aixf 
com lnstal·lacions esportlves singulars), i la cessló a favor de l'lnstltut deis drets i obligaclons dimanats 

· deis esmentats contractes, de ccinformitat amb el Pla director d'equlpaments esportius munlclpals de la 
ciutat de Barcelona 2008-2011, aprovat perla Comlssló de Govern el13 de febrer de 2008. 

La Comissió de G<ivern de I'Ajuntament de Barcelona, en sessló de 12 de maig·de 2010, va encarregar a 
I'IBE la gestió del Centre Esportiu Municipal de la Mar Bella 1 del Velodrom Municipal d'Horta, amb 
efectes des de 1'1 de setembre de 2010. 
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En data 16 de gener de 2014, per decret d'Aicaldia, es va adscriure a l'lnstitut l'ús del local número 5 del 
passeig Marítim de la Barceloneta, actualment 1' lnstal-lació Esportiva Municipa l Espai de Mar, 
mantenint 1' Ajuntament de Barcelona la propietat dominical del loca l. El valor d'aquest local a 
l'inventari de béns de 1' Ajuntament de Barcelona és zero. L'activitat de l'lnstitut es desenvolupa en 
locals municipals, deis quals no es repercuteix cap lloguer a l'lnstitut. 

En l'actualitat, l'lnstitut gestiona indirectament 65 instal·lacions esportives municipa ls. 

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

Els presents comptes anuals han estat elaborats d'acord amb I'Ordre HAP/1781/2013 de 20 de 
s~tembre, d'aprovació de la lnstrucció del model normal de comptabilitat loca l, així com d'acord amb el 
que preveu el PI a General . de Comptabilitat Pública adaptat a 1' Administració Local (PGCPAL), que 
s'acompanya com annex a la lnstrucció. 

Addicionalment s'lia considerat la següent legisla ció vigent: 

Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de regí m local. 
RD Llei 781/1986, de 18 d'abril, pel qyal s'aprova el text refós de disposicions vigents en materia 
de regim local. 
Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipa l de 
Regim Local de Catalunya. 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de mar~, pel qua( s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora 
de les Hisendes Locals (Liei 39/1988, de 28 de desembre). 
RD 500/1990, que desenvolupa la Llei 39/1988. 
Documents sobre principis comptables emesos perla Comissió de Principis i Normes Comptables 
Públiques, creada per Resolució de la Secretaria d'Estat d'Hisenda de 28 de desembre de 1990. 
Llei 1S/2010, de 5 de julio(, per la que s'estableix mesures de lluita contra 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 Organica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostaria i sostenibilitat f inancera. 
Llei Organica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic. 
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local. 

1.3. Descripció de les principals fonts d'ingressos i, si escau, taxes i preus públics percebuts. 

Tot seguit s'acompanya un quadre amb els imports corresponents als drets reconeguts nets de l'exercici 
per capítols, amb indicació de la seva importancia relativa sobre el total. 

2017 2016 

Conceptes 
Drets Importancia Drets Importancia 

reconeguts relativa reconeguts relativa 

3. Taxes i altres ingressos 313.800,30 1,00% 438.679,07 1,27% 

4. Transferimcies corrents 24.229.270,72 77,38% 25.419.362,04 73,38% 
5. lngressos patrimonials 2.448.669,01 7,82% 2.614.363,98 7,55% 

6. Venda d'inversions reals 4.321.217,41 13,80% 6.166.980,00 17,80% 

Total 31.312.957,44 100,00% 34.639.385,09 100,00% 
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1.4. Consideració fiscal de l'entitat a l'efecte de l'impost de societats i, si escau, operacions subjectes a 

IVA i percentatge de prorrata . 

./ lmpost de Societats 

En aplicació de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'lmpost sobre Societats, l'lnstitut es troba 
exempt de l' impost i no esta subjecte a retencions a compte sobre els rendiments financers que rep . 

./ lmpost sobre el Valor Afegit (IV A) 

La gran majoria deis ingressos que rep l' lnstitut per financ;ar les seves operacions tenen la consideració 
d'operacions no subjectes a I'IVA. Conseqüentment, les quotes suportades de l' impost es tracten coma 
despesa o bé forma part del cost d'adquisició deis béns i drets de l'immobilitzat . 

1.5. Estructura organitzativa basica . 

Els organs de govern de l' lnstitut són el Consell Rector, el President, el Vice-President i el Gerent. El 
Consell Rector, en sessió de data 6 de setembre de 2013 va aprovar la següent estructura organitzativa: 

Oepartament 
O' Admlnlstracló 

Olreccló de 
Planlflcacló 1 

Servels Gen erais 

Secretaria 
Jurfdlca 

Gerencia 

DI receló 
d ' lnsta l-laclons 1 

Obres 

Departame nt 
Comunlcadó 

Olreccló d e 
Promocló 1 

Esd evenlments 
Esportlus 
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1.6. Nombre mitja d'empleats durant l'exercici i a 31 de desembre, tant de funcionaris com de· 

personal laboral, distingint per categories i genere. 

Homes Dones 
EXERCICI2017 

Núm. mitja a 31.12.2017 Núm. mitja a 31.12.2017 

l . Funcionaris 16 16 26 26 

Gerent 1 1 - -
Tecnic Administració General - - 1 1 

TS Arquitectura 2 1 1 1 

TS Psicología 

TS Dret - 1 1 1 

TS Gestió 4 S 3 3 

TS Economía - - 1 1 

TS lnformació 1 1 

Gestors 3 3 8 8 

Administratius 2 1 2 2 

TM Arquitectura 1 1 - -

TM Enginyeria - - 1 1 

Mes tres 1 1 1 1 

Auxiliars 1 1 7 7 

2. laborals 6 6 2 2 

TS Gestió 

Gestors 2 2 1 1 

TM Ciencies Socials 

Administratiu 1 1 - -
Auxiliars 2 2 1 1 

Mestre o Capatas 1 1 - -
TOTAL 22 22 28 28 

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

Exercici 2017 Exercici 2016 

Dones Homes Dones Homes 

Consell Rector 9 3 8 4 

Presi dencia (*) - 1 - 1 

Vicepresidencia(*) 1 - - 1 

Gerent - 1 - 1 

TOTAL 10 5 8 7 

(*) La Presidencia i Vicepresidencia són a !'hora membres del Consell Rector 
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1.7. Identifica ció de l'~ntitat o entitats- propietíiries i percentatge de participació d'aquestes en el 
patrímoní de l'entitat comptable. 

L'lnstitut és un organisme autonom local de I'Ajuntament de Barcelona. El Plenari del Consell Municipal 
. ' de I'Ajuntament de Barcelona de 31 d'octubre de 2008 va aprovar els seus estatuts. 

2. GESTIÓINDIRECTA DE SERVEIS PÚBLICS, CONVENIS 1 AL TRES FORMES DE COL·LABORACIÓ 

2.1. L'lns.títut no presta cap servei públic (d'import signifícatiu) sota cap de les formes de gestió 
indirecta previstes a la normátiva. 

2.2. L'lnstitut no ha signatcap conveni de col-labora ció (d'import significatiu) per a la realització de 
les seves activitats en 1' exercici. 

2.3. L'lnstitut no participa en cap ?Ctivitat, la gestíó del q u al s'efectui" de forma conjunta amb altres 
organitzacions. 

2.4. L'lnstitut no ha utílítzat cap altra forma de col·laboracíó públic-privada (d'import significatiu) 
en la prestació deis seus serveis durant l'exercici. 

---------2.5";-l'lnstitut-formalitza-contractes-per-a-la··gestió-i ndireetil-del servei -públic que-es-presta -a-les--- - -- -
instaHacions esportives municipals que té adscrites. Alguns d'aquests contractes, que es detallen a 
cmitinuació, incorpOren els compromisos econbmicS per part de l'lnstitut durant el decurs de·la seva 
vigencia per equilibrar el deticit d'explotacíó, mitjan~ant el pagament de subvencions i els 
subministraments energétics i consum d'aigua. 
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Nonl in_stial·ladó 
-

Centre Esportiu Munidpal Pare de la Ciutadella 

Centre Esportiu Municipal can Rlcart 

Centre Esportiu M~nicipal ·Frontó Colom 

Centre Esportiu Municipal Sant Sebastia 

Centre ESportiu Municipal Maritim 

lnstal·lacló Esportiva Espai de Mar 

Centre Esportiu Munlc~pal Joan-Miró 

Centre Esportiu Municipal Estaciá Del Nord 

Centre Esportiu Municipal Algua]oc Borrell 

Centre Esportiu Piscina SantJordi 

lnstaHacions Esportives de I'Escola Industrial 

Centre Esportiu Municipal Sagrada Familia 

Complex 'Esportiu Municipal Pau Negre-Pan;: del 
Migdia 

Centre Esportiu Mut1icipal_ Piscines-Bern~t 
Picomell 

Piscina Municipal de Montjuic 

Centre Esportiu Municipal La Bordeta 

Pistes Municipals d'Aeromodelisme de Montjuic 

Centre Esportiu Municipal t'Espanya. 

Industrial 

Pistes Municipals de Tennis Montjuic 

tolú~ Tipus de gestló 
d'expedient 

Concessió 
20090209 

administrativa 

Con_cessió 
20160088 

administrativa 

Concessió 
administrativa 

20090055 

Concessió 
20090056 

administrativa 

Concessió 
20130101 

administrativa 

concessió 
20090058 

administrativa 

Concessió 
20090060 

administrativa 

Concessió 
20090057 

administrativa 

Concessió 
administrativa 

20050052 

Gestió 
20090059 

!nteressada 

Concessió 
20060240 

administrativa 

Concessió 
20060239 

administrativa 

Concessió 
20080322 

administrativa . 

Acord d'us de 
20120078 

renováció anual 

Concessió 
20080323 

administrativa 

Acord d'us de 

renovació- 20120075 
anual 

Durada de la concessió ;:liUQvem;;IU ;:IIUUvt::nl;IO 

. EnJ:itat gest_cra sUbministn~ments reequilibri econ • 
In id Final .. (Nota 15.2.1) [Nota 15.2.1) 

23/01/20l0 22/01/2020 
c;N ATLITrc BARCELONETA- CB CIUTATVELLA-

63,53€ 
FUND.EMVIP! UTE 

. 

01/01/2017 31/12/2026 CLUB LLEURESPORT DE BARCELONA 
25.634,34€ 

-
25/09/1996 24/09/2023 CN ATL.tfiC BARCELONETA. 

. 

30/12/2000 29/12/2045 FUNDACIÓ PRIVADA CLAROR 

15/01/2014 14/01/2018 CLUB LLEURESPORT DE BARCELONA 
. . 

' 6].500,00€ 22.682,88€ 

21/10/2000 20/10/2030 ASSOC!ACIÓ ESPORTIVA CENTRAL 

16/07/1998 15/07/2023 UFEC 

08/01/1992 07/01/2042 AIGUAJOC BORRELL SL 526.893,44€ 

01/05/1997 .. 

01/Í0/2040 FEDERACIÓ CATALANA DE NATAOÓ 17.375,79€ 75.000,00€ 
22/07/Z010 

20/12/1996 19/12/2021 FUNDACIÓ PRIVADA CLAROR 

01/01/2003 01101/2023 HOQUE! BARCELONA, SL 107.300,75€ 

.. 
27(07/2002 26/07/2037 - Al GUA ESPORT 1 SAlUT, SL 

. 

05102/2002 04102/2032 
SECRETARIAT D'ENTITATS DE SANTS1 123.867,17€ 
HOSTAFRANCS 1 LA BORDETA 

-

REIALAEROCLUB DE BARCELONA-SABADELL 

AEROMODELISME 

01/06/2006 01/06/2021 
SECRETARIAT D'ENTITAT.S DE SANTS, 

HOSTAFRANCS! LA BORDETA. 

REIALSOCIETATTENNIS POMPEIA 
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. 
Nom instaHació 

Camp Municipal de Rugbi La Foixarda 

Centre Municipal d'Escalada La Foixarda 

Camp Municipal de Beisbol Carlos Pérez de 

Rozas . 

Camp Municipal de Softbol 

Fossars Municipals de Tir amb Are 

Escala Municipal d'H(pica La Folxarda 

Estadi Municipal d'Atletisme Joan 
Serrahima 

Camp Municipal d'Agility 

Centre Esportiu Municipal Les Corts 

Centre Munici_pal de Tennis de Taula Reina 
Elisenda 

Centre Municipal d'Esgrima Reina Elisenda 

Centre Esportiu Municipal Can Caralleu 

Centre Esportiu Municipal Putxet 

Centre Esportlu Municipal Claror 

Centre ESportiu Municipal Perlll 

Centre EspOrtiu Municipal Can Toda 

Centre Esportiu Municipal Sardenya 

Número 
Tipus de gestió 

d'expedient 

Concessió 
20130114 

subvencionada 

Concessió 
administrativa 

20100021 

Concessió 
20130259 

Subvencionada 

Pendent 
ubicació del 

Concessió 
20130002 

subvencionada 

Concessió 
20130001 

subvencionada 

Concessió 
20090072 

administrativa 

Acord d'us 20120080 

Concessió 
20130004 . 

administrativa 

Concessió 
20090085 

administrativa 

Concessió Obra 
20080321 

i Gestió 

Gestió 
20090063 

lnteressada 
Gestió 

20080312 
lnteressada 
Concessió . 

20080280 
administrativa 

Concessió 
20090064 

administrativa 

- Durada de la mnc_esslól .. Subvenció Subvenció 

Flnall 
Entitat S;estora subministraments reequilibñ econ. 

Jnici (Nota 15.2.1) (Nota 15.2.1) 

01/05/2014 30/04/20l8 BARCELONA UNIVERSITARJ CLUB 32.669.47€ 95.399,72€ 
1 

29/10/2010 
1 

28/10/20f0 TOP30 28.839,12€ 

30/12/20f7 
UTE FEDERACIÓ CATALANA DE BE!5BOL / 

01/05/2014 43.105,36€ 100.000,00€ 
UFEC 

1 FEDERACIÓ.CATAlANADETIRAMBARC-. 

1 
CLUB ARCMONTJU"iC 

31/05/2013 30/05/20
1

b ANDRÉS PUJADAS, SCL 168.041,38€ 

1
31/03/20 7 30/04/2013 56.227,49€ 

-
124.000,00€ AGRUPACIÓ ATLETICA CATAWNYA 

01/08/1995 01/08/201~5 COMPLEX ESPORTIU LES CORTS S. L. 

05/06/2012 
1 

FEDERACIÓ CATAlANA DETENNJS TAUlA 11.202,50€ 

06/03/2013 05/03/2917 SAlA D'ARMES DE MONTJUTC 19.758,30€ 4.538,88€ 

11/05/1999 10/05/2934 
FUNDACIÓ CAN CARALLEU ESPORT, 

FUNOAOÓ PRIVADA 

14/02/2008. 13/02/2d-8 PUTXETSPORT, S. L. 
1 

20/02/1993 20/02/2943 FUNDACIÓ PRIVADA CLAROR 
. 

17/06/1994 16/06/2919 UBAEFIT, S.L. 

16/07/1999 15/07/2924 CLUB NATACIÓ CATALUNYA 436.122,22€ 

24/12/1991 23/12/2941 CLUB ESPORTlU EURÓPOLJS S.L 
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Nom instaHació 

Centre Esportlu Municipal CarmeJ 

·. 

Pavelló poliesportiu Municipal El Carmel 

Centre Esportiu Municipal Olímpics Vcill 
d'Hebron 

Piscina Municipal de La Clot~ 

VeiOdrom Municipal d'Horta 

Centre Esportiu Municipal Mundet 

Centre Esportiu Municipal Gufnardó 

Centre Esportiu Municipal Horta 

Centre Municipal de Tennis Vall d'Hebron 

Centre Es_portiu Municipal Ca_n Dragó 

Centre Esportiu Municipal Can Cuy8s 

Centre Esportiu Municipal Artesania _ 

Centre Esportiu Municipal Cotxer~ Borbó 

Centre Esportiu Municipal Son Pastor 

Pistes Municipals de Tennis i Pildel Bon 
Pastor 

Centre E$portiu MUnicipal Sant Andreu 

Centre Esportiu Municipa! La Sagrera 

Centre Esportiu Municipal Trinitat Vella 

Centre Esportiu Municipal Júpiter 

lipuS degestió 
Número 

d'eXpedient 

Concessió 
administrativa 

20080318 

Concessió 
20160195 

administrativa 

Concessió 
20100165 

administrativa 

Concessió 
20080319 

subvencionada 

Concessió 
20090068 

administrativa 
Contracte Obra 

20090207 
iGestió 

Gestió 
20060067 

lnteressada 

Concessió-
20080324 

admini.strativa 

Concessió 
20080320 

administrativa 

Concessió obra 
20090206 

·¡ gestió 

Concessió 
administrativa 

20090211 

Concessió 
20090265 

administrativa 

Concessió 
2017.0082 

administrativa 

ConcesSió 
20080281 

administrativa 

Durada dC la OJni:eSsió Subvem;:ió Subvenció 

Entitat geStora subministraments reequilibri econ. 
lnici_ _ · Final .· (Nota 15.2.1) (Nota 15.2.1) 

22/12/2000 21/12/2023 UBAE 111.579,84 € 

17/06/2017 16/06/2027 IGE/BCN SL 

01/09/2010 31/08/2016 FEDERACÍÓ CATALAN-A DE CICLISME 55.037,37€ 128.077 ,33€ 

18/11/1998 17/11/2018 FEDERACIÓ ACELL 127,13€ 150.000,00€ . 

16/02/2001 15/02/1026 FUTBOL CLUB MARTINENC 

04/12/2009 03;12/2029 
CRC OBRAS Y SERVICIOS Sll HORTA 

430.514,23€ 
ESPORTIVAAIE UTE lEY 

11/11/1993 10/11/2018 FEDERAC!Ó CATALANA DE TENN!S 

01/02/2002 31/01/2046 JUMP 2001, S.L 111.390,69€ 

17/06/2003 16/06/2038 FITNESS NOU BARRIS Sl 127.665,00€ 

04/12/2009 03/12/2029 DUET COTXERES BORBÚ, SA 

24/04/2010 23/04/2020 AGRUPACIÓ ESPORTJVA·BON PASTOR 48.205,68€ 

, 
16/06/2010 15/06/2020 ClUB NATACIÓ SANT ANDREU 25.169,84€ 

. 

01/10/2017 30/09/2023 ASSOCIACIÓ SANT MARTÍ ESPORT 118.613,01€ 28.522,11 

22/12/1999 21/12/2034 BAC DE RODA SPORT Al E 
1 ' 
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Nom instaHació 

Centre Esportiu Municipal Can Felipa 

Centre Esportiu Municipal Bac De Roda 

Centre Esportlu Municipal Vintró "Joan 
Alentorn" 

Centre Esporti.u MuniciPal Nova lcillria 

Centre Municipal de Vela 

Centre Esportiu Municipal Maresme 

Centre Esportiu Municipal la Vemeda 

Co~plex Esportiu Municipal Mar Bella 

Base Nihrtica Municipal de la Mar Bella 

. 

Tipus de gestió 

Concessió 
administratiVC! 

Concessió 
administrativa 

Concessió 

administrativa 
, Concessió 

administrativ.a 

Concessió 
administrativa 

Concessió 
administrativa 

Concessió 

administrativa 

Concessió 
subvencionada 

Concessió 

administrativa 

. 

Número 
Durada de [a·cimcesslól 

d'el!PE!dient lnici 

20090061 22/02/2001 

20080282 25/01/1999 

20080285 22/03/1999 

20090062 29/04/1999 

20060192 01/10/2001 

i0100143 24/11/2010 

20080286 15/09/2000 

20100133 01/09/2010 

20060193 30/04/2003 

TOTAL 

Finall 

21/02/20f0 

25/01/20~9 
1 

21/03/20~4 
1 

1 

28/04/20f4 

27/06/20f9 

. 1 

31/12/20f8 

• 1 

14/09/20f0 

31/08/20~7 

27/06/20~9 
1 

' 
' 
1 

1 

. 

. Subvenció Subvenció 

Entitat gestora subministraments reequilibñ econ. 

(Nota 15.2.1} (Nota 15.2.1) 

GESTIÓ, ASSESSDRAMENT 1 CONSULTORIA 
DE L'ESPORT, S.L. 

BAC DE RODA SPORT AlE 

' 
AS50CIACIÓ SANT MARTÍ ESPORT 

. 

OSNOVISL 

FEDERACIÓ CATALANA DE VELA. 

UTE CET 10 CLUB+ASS.~SCOLA NATACIÓ 
JÚPITER SANT MARTI 

297.073,43€ 

ASSOCIAClÓ SANT MARTÍ ESPORT 15~497,90€ 

CEEB / CONSELL D'ESPORT ESCOLAR 
113.130,62€ 675.976,13€ 

BARCELONA 

SERVElS NAUTICS NAVlTER, SLU 

1.977.038,68€ 2.681.763,97€ 

Cal teniren compte l'efecte de la variació periodificació de consu~s energetics efectua~a a la data. de tancament de l'exercici, amb un impacte per un import net 

de- 72.272,61 € (23.143,98 € l'any 2016). .1 . 

1 

1 
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2.6. Altres convenis de col·laboració 

L'lnstitut formalitza convenis de col· labora ció amb la finalitat de desenvolupar relacions de coordina ció i 
cooperació en l'ambit esportiu amb altres centres, instituts, universitats i organismes, nacionals 
internacionals. Els convenis de col·laboració vigents pera l'lnstitut durant l'exercici 2017 són: 

Entitat Objecte Termini Despesa 

lnstitut del Teatre Dansa Ara 2017 1.640,69 € 

FLmdació lnstitut Guttmann Col·laboració Festa del Fitnes 2017 sense cost 

Metropolis I'Esport, eina de cohesió i inclus ió social per als joves. 2015-2017 sense cost 

INEFC Marc de col·laboració 2017 sense cost 

Fundació Esportsalus Accés usuaris a les instal·lacions esportives municipals 2017 sen se cost 

Fundació ONCE Cessió gratu'ita espais conferencia commemoració 25e aniv .i JJOO 2017 sense cost 

Fundació Barcelona Olímpica Cessió espais Font del Gat pera CEO 2021 sense cost 

3. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES 

3.1. lmatge 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 lega ls vigents en materia comptable, amb l'objecte de most rar 
la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera a la data esmentada, i del resu ltat economic
patrimonial, deis canvis en el patrimoni net, deis fluxos d'efectiu i del resultat de l'execució del 
pressupost de l'lnstitut corresponents a l'exercici anual acabat a la mateixa data. 

La seva formu la ció l' efectua la Presidencia de l' lnstitut i són aprovats pel Consell Rector. 

La liquidació del pressupost de l'exercici 2017 ha estat aprovada el 28 de febrer de 2018. 

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 i 2016 han estat elaborats 
d'acord amb I'Ordre HAP/ 1781/2013, de 20 de setembre, d'apróvació de la lnst rucció del model 
normal de com ptabilitat local (en davant, 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'aplicació deis. principis i criteris comptables esta presidida per la consideració de la importancia en 
termes relatius que aquests i els seus efect es poden presentar. Per consegüent, és admissible la no 
aplicació estricta d'algun d'aquests, sempre que la importancia relativa en termes quantitatius o 
qualitatius de la variació constatada sigui escassament significativa i no alteri, per tant, la imatge fidel 
de la situació patrimonia.l i deis resultats. Les partides o els imports la importancia relativa deis qua ls 
sigui escassament significativa poden apareixer agrupats amb alt res de similar natura lesa o funció. 

No exist eixen raons excepcionals per les quals, per assoli r els objectius anteriors, no s'hagin aplicat 
disposicions legals en materia comptable. 
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3.2. Comparació de la informacló. 

La Presidencia de l'lnstitut presenta, a efectes comparatius, amb cadascuna de les partides del balan~ 
de situació, del compte del resultat economic patrimonial, de l'estat de canvis en el patrimoni net, de 
l'estat de fluxos d'efectiu i de determinades noteS de la membria, a més de les xifres de l'exercici 2017, 
les c~rresponents a l'·exercici anterior. 

Els comptes anuals de!s exerclcis 2017 i 2016 han estat formulats mitjan~ant l'aplicació de criterls 
uniformes de valoració, agrupació i classificació, de manera que la informa ció recollida en comptes és 
homogénia i comparable, trét del que s1esmenta tot seguit. 

-Al tancament de l'exercici 2017 s'han realltzat els següents ajustaments, els quals han estat reglstrats 
amb carrec o abona ment-al compte 11Resultats d'exerclcis anteriors": 

V Reclassificació d'ingressos reconeguts durant l'any 2017 en relació a excedents d'exercicis anterlors 
deis contractes de gestió de concessions deis CEMs Claror., Guinardó 1 Vintró, per un import total de 
126.682.79 € . 

./ Retroaccló de l'assentament comptabilltzat per error en l'exercici 2016, perla comptabllització de 
l'ingrés en concepte de .dlstribució d'excedents derivats del resultat de. l'exercici 2014 del CEM, 
Co¡xeres Barbó, per import de 355.970.70 €. 

L'lmpacte net d'aquests ajustaments en el resultat de l'exercici 2016 hauria estat negatiu, disminumt el 
registra! en la quantia de 229.287,91 €. 

- En exercicis anteriors, els saldos de_ Deutors pr~ssupostaris pendents de cobrament per drets 
reconeguts de capítol 6 del pressupost d'ingressos es reglstraven en la partida "Credits i valors 
representatlus de deute" de l'epígraf ulnversions flnanceres a curt" termini en entitats del grup, 
multigrup i associades". En el present exerclcl, i d'acord amb el que preveu el darrer paragraf de 
l'apartat 6.5 de la tercera part, punt 1 del Pla General de Comptabilltat Pública adaptat a 
I'Administració Local, els referits saldos es presenten classlficats sota lci partida uoeutors per 
operacions de gestió'' de l'epígraf "Deutors i altres comptes a cobrar a curt termlni". 

lgualment, els saldos de creditors pressupostaris pendents de pagament per obllgaclons reconegudes 
de capítol 6 del pressupost de despeses es registraven en la partida "Aitres deutes" de l'epigraf 
11 Deutes a curt termini 11

• En el presetit ~xercici1 i d'a.cord amb el que preveu el darrer par;3graf de 
l'apartat 6.11 de la tercera part, punt 1 del Pla General de Comptabilitat Pública adaptat a 
I'Administració Local, els referits saldos es presenten classificats sota la partida j¡Creditor~ per 
operacions de gestión, de l'epígraf ucreditors i altres comPtes a pagar a curt terminl". 

Als únics efectes de facilitar la comparabilitat de les xifres corresponents als exercicis 2017 i 2016 que 
flgurén en el balan~, en el comp~e del resultat econOmic patrimonial, i sense que aixO compartí cap 
tlpus de modificació deis comptes anuals aprovats en el seu dia de l'exercicl 2016, es presenta a 
continua ció un quadre comparatiu deis epígrafs afectats per aqu'estsajustaments i reclasslficacions: 
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ACTIU 

B) ACTIU CORRENT 

111. Deutors i altres comptes a cobrar a c/t 

l. Deutors per OP,eracions de gestió 

2. Altres comptes a cobrar 

IV. lnv. financeres a cft en entitats del grup, multigrup i 
assoc. 

2. Credits i valors representatius de deute 

PATRIMONI NET 1 PASSIU 

A) PATRIMONI NET 

11. Patrimoni general 

2. Resultat de l'exercici 

C) PASSIU CORRENT 

11. Deutes a curt termini 

4. Altres de u tes 

IV. Creditors i altres comptes a pagar a c/t 

l.Creditors per operacions de gestió 

lmports CCAA lmports xifres 
Diferencia 

aprovats 2016 re expressades 

14.604.763,70 20.486.976,18 5.882.212,48 

371.615,70 15.645,00 ·355.970,70 

5.755.529,69 ·5.755.529,69 

508.670,74 279.382,83 ·229.287,91 

1.541.820,06 . 46.467,56 ·1.495.352,50 

9.156.724,81 10.652.077,31 1.495.352,50 
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4. NORMES DE RECONEIXEMENT 1 VALORACIÓ 

4.1. lmmobilitzat material. 

Criteris d'activació 

Són actius tangibles, que posseeix l'lnstitut per al-seu ús en_ la producció o subministrament de. 
béns i_serveis o per als s~us· propis prop6sits administ'ratiUs, i que s'espera que tinguin una vida 
útil majar a un any. 

Valoració inicial 

Les inversions en béns de l'immobilitzat material es valoren al se u cost. Aixó és el "preu- d'adquisici611
, 

inclosos ~ls impostas indirectes no recuperables associats a la compra, els- costos d'adqulsició 
directament relacionats amb la compra i els de posada en funcionament, si escau, o el 11COSt de 
producció" en aquells que han estat resultat dé treballs propls. 

Valoradó posterior 

Amb caracter general els elements de l'immobilitzat material es valoren al se u cost,. ·més els 
--· ---- --desem-bor-Sametlt-S-poster:ior-S,---menys-l~amor-tització----acumulada_i_Jes--c~m:_eccions_v_aJoratLv.es_p_er _______ _ 

deteriorament. 

Els actius subjectes a amortització se sotmeten a revisló sempre que algun succés o canvi en les 
clrcumstancies pot Implicar que el valor comptable no·sigui recuperable. Les correccions valoratlves per 
deteriorament es pní.ctiquen quan l'import recuperable de l'actiu (valor raonable) és lnferic;>r al seu 
va.lor net d'amortitzacions, i que .succeeix, generalment, per deteriorament ffsic sobrevingut, 
obsolescencia aceelerada o disminució del rendiment esperatinlcialment. Els actius que han sofertuna 
pérdua per deteriorament se sotmeten a revisions reg_ulars per si s'haguessfn pro~u"it reversions de la 
perdua. 

Els costos d'ampliació, modernització o millora-s'incorporen a l'actiu com a majo~ valor del bé quan 
suposen un augment de laseva capacitat, productivltat o allargamentde la seva vida útil. 

L'lnstitut no sol portar a terme treballs amb personal propi que siguin susceptibles d'activació. 

Amortltzació 

Els elements que integren l'immobilitzat material, seran objecte d'amortització slstematica pel metodé 
lineal en funcló de la vida útil estimada, de cadascun d'ells. Per defecte, la base amortitzable de cada 
element coincideix amb el seu valor comptable, donat que es consideren nuls els valors residuals. El 
procés d'amortització s'lnicia en el moment de la posada en funcionament del bé, essent els anys _de 
vida útil estimats els següents: · 

Anys de vida útil Coeflclent 

lmmobllltzat estimada d'amortltzaéló(%) 

Equips peral processament d'informació 4anys 25,00 

Elements de mobiliarl. 6 an'{s 16,66 
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4.2. lmmobilitzat-en·curs i avan~aments rebuts de 1' Ajuntament de Barcelona. 

L'lnstltut adquireix immobilitzat per compte de I'Ajuntament de Barcelona, a !'empara del PIM 
(Programa d'lnversions Munlcipals). Les inversions d'aquestes característiques s'lncorporen a l'epígraf 
d'inversions reali_tzades per compte de I'Ajuntament de Barcelona, a mesura que es reben les factures o 
certificacions deis contractistes. 

D'acord amb el Decret d'Aicaldia de data 30 de gener de 2012, a mesura •que l'lnstitut disposa de les 
certificacions, factures· o justiflcacions d'obra feta per endlrrec de 1' Ajuntament, formalitza els 
corresponents lliuraments al mateix, a 11 1 efecte de la seva actlvació en l'inventari municipal. En 
efectuar els lliuraments es reflecteix l'aportacló rebuda de I'Ajuntament de Barcelona amb abonament 

. a l'epígraf d'inversions realltzades per compte de I'Ajuntament de Barcelona. 

4.3. Actllis 1 passius financers. 

Els actius i passius financers deriven deis instruments financers, que sóri contractes que estableixen un 
dret per una de les parts (actiu financer) i una obligació (passlu ti nancer) o un componen! del patrimoni 
net (instrument de patrlmoni) per l'altra. 

La seva classificació, valoració 1 comptabilització es realitza, baslcament, segons la finalltat per la qual es 
mantenen o s'han enies. 

a) Actlus flnancers 

Són actius financers els diners en efectiu, els instruments de capital o de patrlmonl 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 f~vorables per l'entitat. 

La totalitat deis actius flnancers es classifiquen, a efectes de la seva valoració, en la categoría de Credits 
i partides a cobrar. 

lnclouen: 

. • Els credlts per operacions derivad es de l'activitat habitual. 
• Altres actius financers que generen fluxos d'efectiu d'import determina! 1 respecte deis quals 

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

Com a norma general, els credits i partides a cobrar amb venciment a curt termini es Valoren, tant en el 
moment de reconeixement inicial com posteriorment, pel seu valor nominal, excepte que lncorporin un 
interes contractual. La mateixa valoració es realitza amb els de venclment a llarg termini quan l'efecte 
d'actualitzar els fluxos no és signlflcatiu. En cas contrarl, es valoren pel seu valor raonable i, 
posteriorment, a cost amortitzat_, reconeixent els interessos meritats· en funció -del seu tipOs d'interes 
efectiu coma ingressos de l'exercici. 

En tot cas, les fiances 1 dipósits constitu'its es valoren sempre per l'lmport lliurat. 
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Reconeixement 

El reconeixement comptable deis actius financers es reafitza a la data establerta en el contracte o acord 
a partir de la qual l'entitat adquireix el -dret. Com a norma general, els costos de les transaccio_ns 
s'imputen al resultat de l'exercici, excepte quan la seva magriitud atonsella incorporar-los en el valor de 
l'actiu financer. 

Deteriorament. 

En el cas deis crédits i. altres partldes a cobrar, almenys al tancament de l'exerclci, s'efectuen les 
revisions oportunes per detectar la necessitat de practicar correCcions valoratives per deterioráment de 

valor, en cas d'evidEmcla objectiva que no es cobraran els imports comptabllltzats en la seva it:"~tegritat, 
així com la conveniencia de revertir-los en aquel!~ casos que ja no siguin procedents. Tant les 
correccions de valor com les reversions es reconeixen en el com-pte de perdues.i guanys. 

Els ~redlts i altres partides a cobrar s'analitzen de forma indlvldualltzada. t'import deis drets de dubtós 
cobrament es correspon a ~ot el saldo penden! d'exercicis tancats més l'lmport deis impagats duran! 
l'exercici corrént. Com a regla general, no són objecte de deteriorament els crédits a cobrar per 
subvencions atorgades per organisfnes públlcs, 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 ~a expirat o s'han transmes.els 
drets sobre els fluxos d'efectiu que genera 1 els riscos 1 avantatges lnherents a la seva propietat de 
forma substancial. 

b) Passius financers 

La totalitat deis passius financers -es classifiquen, a efectes de la seva valoració, en la categoría de 
passius financers a cost amortitzat. 

lnclouen els: 

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

• Altres di>blts 1 partides a pagar. 

Com a norma general, els debits i les partides a pagar amb venciment a ,curt termini sense lnteres 
contractual es valoren, tant ·en el moment-del reconeixement Inicial com posterlorment, p_el seu valor 
nominal. La mateixa valoració es reali~za amb els de venciment a"llarg termini 1 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 lnlcialment pel valor actual ·deis fluxos d'efectiu a 
pagar, sobre una taxa equivalent a l'aplicable als pagaments ajornats 1, posterlorment, a cost amortitzat, 
reconeixent els interessos meritats en fundó del seu tipus d'interes efectiu com a ingressos de 
l'exercici. 

En tot cas, les fiances 1 els diposits rebuts es valoren sempre per l'import rebut. 
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Reconeixement 

El reconeixement comptable deis passius financers es realltza a la data establerta en el contracte o· 
acord a partir de la qual l'entltat contra u l'obligació. En les operacions de tresoreria formalitzades amb 
pollssa de credlt, les obligaciOj1S es contrauen ambla recepcló de les successlves disponibilitats de fans. 

Baixa de passius financers 

Com a norma general, es registra la balxa d'un passiu financer o d'una part del mateix quan l'obllgaci.ó 
contreta s'ha complert o cancel'lat. En cas de produir-se una diferencia entre el valor comptable 1 la 
contraprestaciólliurada, es reconeixer8 en el resultat de l'exercici que-tíngui lloc. 

4.4. Transaccions en moneda 8strangera. 

Les transaccions er'l moneda distinta de l'euro es registren en el moment del seu reconei'xement en 
euros, aplican! a l'import corresponent el ti pus de canvi al comptat existen! en la data de l'operació. 

Ates que I'Ínstitut no realltza de forma habitual operacions en moneda estrangera, 1 quan aquestes es 
produelxen no són en termes quantitatius rellevants, sobre la base del principi d'importimcia relativa; 
no es practiquen correcclons posterlors a les valoracions iniCials. 

4.5. lngressos i despeses. 

Els ingressos i les despeses es registren pel prlnclpi de meritació i, en els casos que sigui pertinent, pel · 
de correlació entre ambdós. · 

a) lngressos 

Transferimcies 1 subvenclons rebudes (veure nota 4.7). 

Coma norma general, els lngressos es registren pel valor raonable de la contraprestacló 1 representen 
els imports a cobrar pels béns lliurats i els serveis prestats en el curs or'dinari de les actlvitats de 
l'lnstitut, dedu'ides les devoluclons, les rebaixes, els descomptes i l'lmpost sobre el Valor Afegit, si es ca u. 

L'lnstitut reconeix els ingressos quan l'import d'aquests es pot valorar amb fiabilitat; és probable que 
els beneflcis econl>mlcs futurs vagln a fluir a l'institut i es compleixen les condlclons espedfiques pera 
cadascuna de les activltats, tal comes detalla a continuació. . 

Els ·ingressos pera la presta ció de serveis es reconelxen quan el resulta! de la transacció pot ser estima! 
amb fiabilltat, consideran! el grau d'avan> o realltzació de la prestació a la data deis comptes anuals, o 
de forma lineal quan el servel es presta duran! ún perlode determina!. Quan no pot ser estimat de 
forma fiable, els ingressos són reconeguts en la quantla de les despeses reconegudes que es consideren 
recuperables. 

Pressupostarlament, els lngressos i despeses s'incorporen a la llquldacló pressupostaria en e'l moment 
en que es produeix l'acte administratiu de reconelxement deis respectius drets 1 obllgaclons. 

' 
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b) Despeses 

Transferencies i subvencions atorgades (veure nota 4.7). · 

Les despeses de personal es reconeixen en el compte del resulta! en el moment que merita l'obligació¡ 
amb independencia d~l moment en qué es produeixi el corrent monetari que se'n deriva .. 

4.6. Provisions i contingEmcies. 

Es reconeix una provisió quan l'lnstltut té una obllgació present legal, contractual o implícita, resulta! 
d'un succés passat que, probablemerlt, implicara ellliurament d'uns recursos que es podem 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 equlvalent al tipus de deute 
públic per un venciment análeg. Els ajustaments en la provisió amb motiu de la seva actualltzacló es 
reconeixen ccim una despesa flnancera a mesura que es van reportant. Quan el seu venciment és 
inferior o Igual a un any i l'efecte financer no és slgnificatiu, no es descompten. 

Al ta_ncament de l'exercici, les provisions són objecte de revisló i ajustades, si escau, per a reflectir La 
millor estlmació existen! en aquest moment Quan no són ja pertlnents o probables, es procedeix a la 

--------~s"'e"va""re"'v"e""rsli\anHl contraparmfaal corresponent compte<i'fngré>de-l'e><ercldc-----------e------

Per a la quantificacló de les provisions es re~orre a informes interns 1, si escau, d'experts externs, i a 
l'experiéncia de l'lnstitut en su~cessos similars, que permetin establir.la base de les estimacions de 
cadascun deis desenlia~os possibles, alxí com del seu efecte financer. 

4.7. TransferEmcies i subvenclons. 

Transferencies i subvencions rebudes 

Les subvenclons que tinguin carácter reintegrable es registren com a passlus fins que compleixin les 
i::ondicions per a considerar-se no relnt~grables, rrientre que les subvencions no reintegrables es 
registren cam a ingressos directament imputats al patrlmonl net i es rec;:oneixen com a ingressos sobre 
una base sistemática 1 racional, de forma correlacionada ambles despeses derivades de la subvenció. 

A aquests efectes, una subvenció es considera no reintegrable quan exlsteix un .acord individualltzat de 
concessió de la subvenció i s'han complert tates les condicions establertes pera la seva concessió i no 
existelxen dubtes raonables que es cobrará. 

Les activitats desenvolupades per l'lnstitut corresponen, fonamentalment, a la prestació de servels 
públics en l'ámblt competencia! de I'Ajuntament de B'arcelona, mltjan~ant.gestló directa per delegacló 
de l'Ajuntament de Barcelona, d'acord amb el que preveu la legislació vlgent (Llei Reguladora de les 
Bases de Reglm Local i Reglament d'Obres, Actlvltats i Servels deis Ens Locals). Per la prestació de 
serveis públics, en l'ambit de les competencles de l'Ajuntament de Barcelona, l'lnstitut rep d'aquest el 
finan~ament pressupostari, el qual es reflecteix a l'eplgraf d'ingressos "Transferencies i subvencions 
rebudes" del compte del resulta! economic-patrlmonial. 
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Aquesta transferéncla corrent pressupostaria esta fixada tenlnt en compte els supbsits d'equilibri 
pressupostari previstos al Text refós de la Llel Reguladora de les Hisendes Locals. 

Les subvenclons de caracter monetari es valoren pel valor raonable de l'import concedit referit al 
moment del seu reconeixem,ent. 

Les· subvenclons no reintegrables relacionades amb l'adqulsicló de l'immobilitzat material s'lmputen 
com a ingressos de l'exercici en proporCió a l'amortitzacló deis corr~sponents actius o, en el seu cas, 
quan es produelxlla venda, correcció valorativa per deteriorament o balxa en el balan,. 

D'altra banda, les subvencions no reintegrables relaclonades amb despeses especifiques es reconeixen 
en el compte de pE!rdues 1 .guanys en el mateix exerclci ~n que es meriten les corresponents despeses. 

TransferEmcies i subvencions atorgades 

Les trarisferimcies i subvencions concedides es comptabilitzen com a despeses en el moment que ~s 
tingui constancia que s'han complert les condiclons establertes pera la seva percepcló. En casque al 
tancament de l'exercici estigui pendent el compliment d'alguna de les condicions establertes pera la 
seva percepcló, pero no exlstelxln dubtes raonables sobre el seu futur compllment, es dota una provisió 
pels corresponents imports, ambla finalitat de reflectir la des pesa.· · 

En el cas de lllurament d'actlus, el reconeixement es produeix en el moment de l'acord o de la 
·.formalltzácló dellliurament al beneficiar!. 

En. el cas de deutes assumits d'altres ens, aquests es reconeixen eh el mom¡:!nt que entrl en vigor l'acord 
d'assumpció, reglstrant coma contrapartida el passiu assumit. 

4.8. Medi ambient. 

Les despeses derivades de les actuacions empresarials que tenen per objecte la protecció 1 mlllora del 
medi ambient es comptabilltzen, si escau, com a despeses de l'exerclci en que s'incorren. No obsb:mt 
aixO, si suposen incorporacions a l'immobilitzat material com a ~onseqüel'"!(,':ia d'actuaclons per 
minimitzar !'impacte mediambiental 1 la protetcló i millora del medi ambient, es comptabllltzen com a 
majar valor de l'immobllltzat. 

27 



• Ajuntament 
de Barcelona 
lnstitut Barcelona Esports 

S. IMMOBILITZAT MATERIAL 

5.1. Moviments de l'exercici. 

Els moviments registrats durant l'exercici 2017 pels comptes que integren aquest epígraf han estat els 
següents: 

Partida 
Saldo a 

(+) Entrad es (-)Sortides 
(-) Dota ció per Saldo a 

31.12.2016 amortitzacions 31.12.2017 

Mobiliari 7.045,00 878,65 • 2.770,48 5.153,17 

• Cost 63.733,20 878,65 . 2.205,93 . 62.405,92 

• Amortització acumulada . 56.688,20 . 2.205,93 • 2.770,48 . 57.252,75 

Equips peral tractament de la informa ció 24.997,96 22.012,99 . • 12.212,41 34.798,54 

• Cost 56.951,41 22.012,99 · 12.838,43 . 66.125,97 

• A m ortització acumulada . 31.953,45 . 12.838,43 . 12.212,41 . 31.327,43 

TOTAL 32.042,96 22.891, 64 . ·14.982,89 39.951, 71 

Els moviments registrats durant l' exercici 2016 pels comptes que integren aquest epígraf van ser els 

següents: 

Partida 
Saldo a 

(+) Entrades (-)Sortides 
(- ) Dotació per Saldo a 

31.12.2015 amortitzacions 31.12.2016 

Mobiliari 10.284,46 1.679,10 . • 4.918,56 7.045,00 

• Cost 62.054,10 1.679,10 . 63.733,20 

• Amortització acumulada . 51.769,64 . . . 4.918,56 . 56.688,20 

Equips peral tractament de la informa ció 4.615,36 22.860,62 - • 2.478,02 24.997,96 

• Cost 34.090,79 22.860,62 . 56.951,41 

• Amortització acumulada . 29.475,43 . . . 2.478,02 . 31.953,45 

TOTAL 14.899,82 24.539,72 . • 7.396,58 32.042,96 

5.2. Descripció de l'immobilitzat material. 

Formen part de l'immobilitzat materia l de l' lnstitut, els equips per al t ractament de la informació i el 
mobiliari de la seva seu. 

Els criteris d'amortització de l'immobilitzat material són els descrits a la nota 4.1. 

Durant l'exercici s'ha addicionat a l'inventari el següent immobilitzat material: 

• Mobiliari, en concret per compra de cadires, per import de 878,65 € (1.679,10 euros l'any 
2016). 

• Equips per al tractament de la informació per import de 22.012,99 € (22.860,62 euros l'any 
2016). 
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Degut a la renovació de cadires i equips per al tractament d'informació, durant l'exercici 2017 s'ha 
donat de baixa el següent immobilitzat: 

• Mobiliari per import de 2.250,93 €. 

• Equips peral tractament de la informació per import de 12.838,43 €. 

Els elements totalment amortitzats i en ús a 31 de desembre de 2017 són: 

• Mobiliari: 49.516,84 € (46.408,05 € a 31 de desembre de 2016). 
• Equips peral tractament de la informació: 17.478,71 € (30.047,31€ a 31 de desembre de 2016). 

5.3. lnversions realitzades per compte de 1' Ajuntament de Barcelona. 

Els moviments produTts durant l'exercici 2017 han estat els següents: 

DETALL 
SALDO SALDO 

INICIAL (2017) ALTES BAIXES FINAL (2017) 

Projecte P.07.6092.01 - CEM Olímpics. Arranjament frontó - 163.663,85 163.663,85 -
Projecte P.09.6105.01 - CEM Bon Pastor. Mil lores - 24.433,03 24.433,03 -
Projecte P.09.6117.01- CEM Trinitat V ella. Mi llores - 103.750,25 103.750,25 -
Projecte P.11.6001.01 - CEMS. Adequació a normatives - 555.955,47 555.955,47 -
Projecte P.11.6002.01- Equipaments Esportius. Manteniment - 3.250.386,63 3.250.386,63 -
Projecte P.11.6021.01 - Redacció de projectes - 297.479,25 297.479,25 -
Projecte P.11.6141.01- Pla de sistemes - 155.480,92 155.480,92 -

TOTAL - 4.551.149,40 4.551.149,40 -

La totalitat de les baixes corres ponen a inversions lliurades a 1' Ajuntament de Barcelona. 

Les inversions han estat finan~ades : 

• 155.480,92 €, amb finan~ament propi de l'lnstitut Barcelona Esports (260.545,78 euros l'any 2016). 

• 4.395.668,48 €, amb transferencies de capital de 1' Ajuntament (5.868.586,53 euros l'any2016). 

Els moviments durant l'exercici 2016 van ser els següents: 

SALDO SALDO 
DETALL 

INICIAL (2016) AL TES BAIXES FINAL (2016) 

Projecte P.02.6033.01 - CEM Piscina Sant Jordi. Remodelació - 298.393,44 298.393,44 -
Projecte P.02.6033.02 - CEM Piscina Sant Jordi. Remodelació - 950.000,00 950.000,00 -
Proj ecte P.03.6108.01- FBO. Renovació audiovisua ls 160.000,00 160.000,00 -
Projecte P.07.6092.01 - CEM Olímpics. Arranjament frontó - 99.990,30 99.990,30 -
Projecte P.09.6105.01 - CEM Bon Pastor. Mi llores - 71.710,98 71.710,98 -
Projecte P.09.6117.01- CEM Trinitat Vella. M illores - 44.478,28 44.478,28 -
Projecte P.09.6117.02 - CEM Trinitat Vella. Adquisició immob. 26.498,62 26.498,62 -
Projecte P.l1.6001.01 - CEMS. Adequació a normatives 1.899.633,70 1.899.633, 70 -
Projecte P.11.6002.01- Equipaments Esportius. Mantenimeot - 1.605. 761,78 1.605. 761,78 -
Projecte P.11.6002.02- Equipaments Esportius. Obres de mil lora - 822.820,93 822.820,93 -
Projecte P.11.6021.01 - Redacció de projectes - 374.190,59 374.190,59 -
Projecte P.11.6141.01- Pla de sistemes - 74.047,16 74.047,16 -

TOTAL - 6.427-525;78 6.427.525,78 -

L'import 2016 inclou 298.393,44 euros d'inversió lliurada a I'Ajuntament de Barcelona finan~ada perla 
Diputació de Barcelona . 
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6. PATRIMONI PÚBLIC DEL SOL 

L'lnstitut no té en els seus actius cap pat rimoni públic del sol. 

7. INVERSIONS IMMOBILIARIES 

L'lnst it ut no té en els seus actius cap inversió immobiliaria . 

8. IMMOBILITZAT INTANGIBLE 

L'lnstitut no té en els seus actius cap element d'immobilitzat intangible. 

9 . ARRENDAMENTS FINANCERS 1 AL TRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR 

L' lnstitut no t é cap actiu en regim d'arrendament financer. 

10. ACTIUS FINANCERS 

10.1. lnformació relacionada amb el balan~. 

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

• lnversions fínanceres a curt i llarg termini 

2017 2016 

lnversions financeres a c/t 2.482,97 283.074,48 

Credits a c/t al personal 2.482,97 2.218,78 

Oeute OIBA per operacions d 'inversions finanr;ades perla OIBA 50.117,47 280.855,70 

Oisminució de valor per deteriorament creditici -50.117,47 -

• Deutors i altres comptes a cobrar a curt i llarg termini 

2017 2016 

Deutors i altres comptes a cobrar a 11/t 223.123,42 -
Oeutes per ajornaments o fraccionaments d 'ingressos de concessions o 11/t 223.123,42 -

Deutors per operacions de gestió 19.439.903,77 20.486.976,18 

Ajuntament de Barcelona, transferencies corrents 14.654.819,65 13.594.231,17 

Ajuntoment de Barcelona, per operacions d'inversió 3.836.311,98 5. 755.529,69 

Altres tercers 800.611,35 1. 769.853,24 

Oisminució de valor per deterioroment creditici - 463.447,31 - 632.637,92 

Oeutes per ajornaments o fraccionaments d 'ingressos de concessions a c/t 611.608,10 -
Altres comptes a cobrar 12.915,00 15.645,00 

Oeutors per /VA 12.915,00 15.645,00 
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D'acord amb el que es descriu a la Nota 3.2, la partida de "Deutors per operacions de gestió" inclou el 
saldo pendent de cobrament de 1' Ajuntament de Barcelona per operacions d'inversions (Nota 29) . 

b) L'lnstitut no ha re classificat durant l'exercici ca p actiu financer que hagi exigit un canvi de valoració, 
sigui de costo cost amortitzat a valor raonable, o a la inversa. 

e) L'lnstitut no ha lliurat actius financers en garantía. 

d) El moviment durant l'exercici 2017 de les correccions de va lor per deteriorament de les diferents 
classes d'actius financers ha estat: 

Deutors i altres comptes a 
cobrar 

Saldo a 
1/01/2017 

632.637,92 

Disminució de valor Reversió del 
per deteriorament deteriorament Saldo a 

creditici de creditici en 31/12/2017 
l'exercici l'exercici 

119.073,14 513.564,78 

El moviment durant l'exercici 2016 va ser el següent: 

· Disminució de valor Reversió del 
Saldo a per deteriorament deteriorament Saldo a 

Deutors i altres comptes a 
cobrar 

1/01/2016 

652.703,30 

creditici de 
l'exercici 

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

a) Riscos de tipus de canvi. 

creditici en 31/12/2016 
l'exercici 

20.065,38 632.637,92 

L' lnstitut no té inversions en moneda diferent de l'euro i, per tant, no té riscos d'aquest ti pus. 

b) Riscos de tipus d'interes. 

L'lnstitut no té riscos d'aquesta naturalesa. 

10.3. Altra informació. 

L' lnstitut té els següents comptes bancaris contractats: 

Compte Tipo logia 
Saldo Saldo 

31/12/2017 31/12/2016 

ES62 2100 3000 1422 0174 4798 Compte corrent 589.373,52 20.785,28 

ES41 2100 3000 1522 0174 5709 Compte corrent 27.053,03 106.010,65 

ES51 2100 3000 1122 0174 5822 Compte corrent 10.000,00 5.274,02 

Total 626.426,55 132.069,95 
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11. PASSIUS FINANCERS 

11.1. lnformació relacionada amb el balan~. 

a) El detall deis deutes mantinguts per l'lnstitut als tancaments deis exercicis 2017 i 2016 valorats a cost amortitzat són: 

1 

Deute 1'1/1/ 2017 Creacions 
lnt. meritats 

Dif. de ca nvi 
segons T.I.E 

ld entificació d eute ~ Cost lnt. lnt. Cost lnt. ;., 
amortitzat explicits 

Efectiu Des peses Explicits Resta 
cancel.lats amortitzat expliclts 

(1) 121 (3) (4) (S) (6) 111 (8) 191 

Fíances i diposits rebuts 46.467,56 39.711,42 

TOTAL 46.467,56 39.711,42 

lnt. meritats 
Deute 1'1/1/2016 Cre acions 

segons T.I.E 
Dif. de canvi 

.... 
Cost lnt. ldentificació deute Efectiu Explicits 

lnt. Cost lnt. 
;., amortitzat explícits 

Des peses Resta 
cancel.lats amortitzat explicits 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 (7) (8) (9) 

Fiances i diposits rebuts 46.538,53 15.983,67 

TOTAL 46.538,53 15.983,67 

Disminucions Deute a 31/12/ 2017 

Valor Cost lnt. 
comptable 

Resultat 
amortitzat expliclts 1 

(10) (11) 
(12)= 1+3-4+6+8-

(13)=2+5·7 1 10 

-23.806,88 62 .372,10 
1 

-23.806,88 62.372,10 

1 

Disminucions Deute a 31/12/2016 

Valor Cost 
Resultat 

lnt. 
comptable amortitzat explícits 

(10) (11) 
(12)= 1+3-4+6+8-

(13)=2+5-7 
10 

-16.054,64 46.467,56 1 

-16.0S4,64 46.467,56 1 

- J 

D'acord amb el prevista la lnstrucció Comptable en el quadre anterior no es consideren els comptes a pagar per operacions habituals de l' lnstitut. 
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b) Entre els creditors per operacions de gestió destaquen per import: 

DNI/NIF Cogno ms/ Raó social 2017 

608916991 CEEB - Consell EspEse BCN 986.315,96 

608932675 As. Sant Martí Esport 820.910,08 

660320132 CLUB LLEURESPORT 682.322,71 

660221041 Club Natació Atl~tic-Barceloneta 469.708,98 

659080259 Fundació Privada Claror 300.095,90 

608857542 Fed Cat Esp Dis Psiqulcs (ACELL) 286.171,70 

662074950 AE Central 221.865,18 

B62807524 Jump 2001 SL 193.007,77 

G08936486 F.C.MARTINENC DE BARCELONA 183.404,49 

G65903767 FUNDACIO PRIVADA CATALANA CET 10 158.254,98 

B59781633 Aiguajoc Borrell SL 141.633,98 

B63024301 Hockey Barcelona, S. L. 107.300,75 

G65123143 Fed. Cat. de Natacló 100.190,22 

B33368853 TOP 30 SL 96.150,34 

B60490083 Promocions Esportives Osnovi SL 75.B24,80 

608941494 ASSOC. ESPORTIVA CIUTAT VELLA 71.552,25 

B62707005 Iniciativas Prof. y Pub. SL 66.460,49 

G58116B72 AE Bon Pastor de Barcelona 62.322,96 

G60309655 FUN DACIO BARCELONA OLIMPICA 60.000,00 

G08886012 Club Futbol Montanesa 56.538,00 

J60225257 Andrés Pujadas, ~CP 54.651,82 

V61861548 BAC DE RODA SPORT AlE 53.077,22 

608494320 CLUB NATACIO SANT ANDREU 35.811,31 

G58155813 UFEC 13.825,26 

608807356 Federació Catalana de Pilota 4.174,88 

663459515 ASSOC CAMINADA INTERNACIONAL BCN -

660627445 Fundació FC Barcelona 

Áltres inferiors a 50.000,00 ( 3.336.591, 74 

Creditors per operaclons d'lnversió 564.599,61 

Total 9.202.763,38 

2016 

547.290,45 

59.016,53 

891.498,96 

642.837,64 

264.098,08 

281.929,49 

216.997,29 

217.442,79 

322.436,66 

102.253,42 

560.433,00 

-
964.260,70 

179.267,46 

53.529,75 

56.879,87 

60 .000,00 

54.124,20 

-

58.463,97 

173.193,20 

80.000,00 

82.000,49 

50.000,00 

3.238.770,86 

1.495.352,50 

10.652.077,31 

D'acord amb el que es descriu a la Nota 3.2, 'el5 comptes a pagar per operacions d'inversió estan 

classif icat s sota la part ida "Creditors per operacions de gestió" de l'epígraf "Credit ors i alt res comptes a 

pagar a curt termini". 
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11.2. lnformació sobre les línies de credit. 

L'lnstitut no té cap línia de credit contractada a 31 de desembre . 

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

a) Riscos de ti pus de ca nvi 

L'lnstitut no té deutes d'import significatiu en moneda diferent de l'euro i, per tant, no té riscos 
d'aquest ti pus. 

b) Riscos de ti pus d' interes 

L'lnst itut no t é riscos d'aquesta naturalesa. 

11.4. Altra informació. 

lnformació sobre el període mitja de pagament a prove'idors, d' acord amb la disposició addicional 
tercera de la Llei 15/2010, de 5 de juliol. 

2017 2016 

Període mig de pagament a provei'dors (dies) 23,72 23,02 

Rati de les operacions pagades 92,27% 84,80% 

Rati de les operacions pendents de pagament 7,73% 15,20% 

Total pagaments realitzats (import en euros) 10.704.536,93 10.172.284,04 

Total pagaments pendents (importen euros) 896.585,67 1.822.896,82 

12. COBERTURES COMPTABLES 

L' lnstitut no ha realitzat cap cobertura comptable. 

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

Veure nota 5.3. 

14. MONEDA ESTRANGERA 

L' lnstitut no té cap element d'actiu o passiu denominat en moneda diferent de l'euro. 
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15. TRANSFERENCIES, SUBVENCIONS 1 AL TRES INGRESSOS 1 DESPESES 

15.1. lngressos. 

15.1.1. Transferencies i subvencions rebudes 

La totalitat de les transferencies i subvencions rebudes i registrades en el compte del resultat economic
patrimonial, provenen de 1' Ajuntament de Barcelona (Nota 29) . 

Les transferencies i subvencions descrites compleixen els requisits de reconeixement i va loració 
descrits a la nota 4.7. A 31 de desembre de 2017 un import de 2.942.067,43 € (3.272.622,99 € a 31 de 
desembre de 2016) es troba pendent d'aplicar a la seva finalitat, i s'ha registrat amb abonament a 
l'epígraf d'ajustaments per periodificació a curt termini de passiu. 

15.1.2. V~ndes i prestacions de serveis 

Els ingressos obtinguts per vendes i prestacions de serveis es deta llen a contin uació classificats en funció 
deis béns i/o serveis comercialitzats: 

Concepte Exercici 2017 Exercici 2016 

lngressos per curses 232.187,38 199.274,11 

Patrocinis 13 .609,04 51.065,69 

Altres ingressos 5.070,49 6.202,53 

Total vendes i prestacions de serveis - 250.866,91 256.542,33 

15.1.3. Altres ingressos de gestió ordinaria 

Els altres ingressos de gestió ordinaria es deta llen a continuació: 

Concepte Exercici 2017 Exercici 2016 

Cimons concessions instal.lacions esportives 2.743.267,18 2.257.393,26 

Total altres ingressos de gestió ordinaria 2.743.267,18 2.257.393,26 
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15.2. Despeses. 

15.2.1. Transferencies i subvencions concedides 

a) L'epígraf de transferencies i subvencions concedides correspon a: 

2017 

Subvencions excepcionals 4.495. 709,44 

Convocatories ordinaries 6.005.421,60 

Restabliment equilibri economic 2.681.763,97 

Subministraments l. 904.766,07 

Subvenció quotes aturats 1.167. 237,85 

Subvenció Ja Nedo 988.282,38 

Subvenció auxiliars vestidors 51.424,97 

Subvenció Pla atletisme 48.604,23 

Organismes públics 377.129,93 

Estudiants en practiques 10.774,82 

Total 17.731.115,26 

2016 

3.859.905,57 

5. 796.411,09 

2.310.659,62 

2.083.861,15 

1.229.047,18 

275.198,51 

13.070,84 

91.737,71 

520.594,55 

17.421,15 

16.197.907,37 

b) El detall de les su bvencions excepcionals concedides en l'exercici, amb la finalitat de donar suporta 
projectes i activitats d'interes públic social, economic o humanitari, es facilita a continuació: 

Descripcló Benefician 2017 2016 

SERVEI DE GESTIO DEL MUSEU OUMPIC 1 FUNDACIO G603D9655 FUNDACIO BARCELONA OLIMPICA 1.575.845,44 1.302.351,60 

CAMPIONAT EUROPEU DE WATERPOLO BCN 2018 Q2878029D REAL FEOERACION ESP. DE NATACION 600.000,00 soo.ooo,oo 

CONVENI PROMOCIÓ ESPORTIVAESCOLAR G08916991 CONSELL ESPORT ESCOLAR BARCELONA 330.000,00 3S2.000,00 

PROJECTE "CONVIVIM ESPORTIVAMENT" G6S704959 FUND. PRIV. PERA L'ESPORT 1 L'EDUC 583.864,00 614.974,80 

PROMOCIO D'ESDEVENIMENTS D'E5PORTS NAUTICS G58155813 UFEC 200.000,00 

WORDL ROLLER GAMES BARCELONA 2019 G66792839 FUNDACIÓ ROLLER SPORTS 800.000,00 200.000,00 

PROJECTE OFICINA DE SUPDRT ALS CLUBS DE BARCELONA G58155813 UFEC - 150.000,00 

95A VOLTA CICLI5TAA CATALUNYA G64231855 VOLTA CICLISTA A CATALUNYA AE 140.000,00 140.000,00 

PROJECTE FUTBOL NET G60627445 FUNDACIÓ FUTBOL CLUB BARCELONA 50.000,00 

SUPORT ACT. DE PROMOCIO 1 TROFEU JOAN COMPTA G08402133 CLUB TENNIS DE LA SALUT 62.500,00 

MUNDIAL DE PILOTA 2018 G08807356 FEO. CAT. DE PILOTA 120.000,00 80.000,00 

GRAN REPTE- PROJECTE ADOLESCENT G65903767 FUNDACIÓ PRIVADA CATALANA CET-10 40.000,00 60.000,00 

ACTUALITZACIÓ WEB MOE G60309655 FU N DACIO BARCELONA OLIMPICA 60.000,00 -
PROMOCIÓ DEL BASQUET BARRI DE SANTS G08950115 JAC CLUB SANTS 20.000,00 

CAMPIONAT CATALUNYA OPEN G08895120 FED. CAT. D'ATLETISME 90.000,00 -

AL TRES SUBV. IMPORT INFERIOR A 50.000,00 EUROS DIVERSOS DIVERSOS 156.000,00 128.079,17 

Total 4.495.709,44 3.859.905,57 
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e) S' han realitzat les següents convocatóries per atorgament d'ajuts, subvencions i premis: 

Descripcló 2017 2016 

CONVOCATORIA GENERAL DE SUBVENCIONS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA 3.036.296,13 3.304.965,87 

AJUTS A LA PRACTICA ESPORTIVA D'INFANTS 1 JOVES DE 6 A 17 ANYS FORA HORARI LECTIU 2.819.025.47 2.345.826,56 

PREMIS CORRER PER COMPROM[S 136.500,00 123.618,66 

PREMI DONA 1 ESPORT 12.000,00 12.000,00 

PREMIS JOAN SERRA 1.600,00 

PREMIS METRÓPOLIS 10.000,00 

Total 6.005.421,60 5.796.411,09 

d) S'han atorgat subvencions per restablir l'equilibri económic financer als concessionaris de les 
següents instal·lacions esportives municipals adscrit es a I'IBE (Nota 2.5): 

De scripció Be neflciarl 2017 2016 

SUBV. GESTIO C.E.M. MAR BELLA G08916991 CONSELL ESPORT ESCOLAR BARCELONA 675.976,13 450.000,00 

SUBV. GESTIO CEM HORTA U65169385 CRC OBRAS Y SERVICIOS SL Y HORTA ES 430.514,23 296.961,42 

SUBV. GESTIO CEM LA BORDETA G58186180 SECRETARIAT ENTITATS 307.472,37 

SUBV. GESTIÓ CEM AIGUAJOC BORRELL 959781633 AIGUAJOC BORRELL, SL 526.893,44 157.573,31 

SUBV. GESTIÓ PISCINA TURÓ G60221041 CLUB NATACIÓ ATL~TIC-BARCELONETA 111.886,32 

SUBV. GESTIO CEM LLARS MUNDET G08857542 FEO. CAT. D'ESP. DISM. PS[QUI~ (AC 150.000,00 150.000,00 

SUBV. GESTIO IE.M.HIPICA LA FOIXARDA !60225257 ANDR~S PUJADAS, SCP 168.041,38 150.000,00 

SUBV.GESTIO ESTADI SERRAHIMA G58370636 AGRUPACIO ATLETICA CATALUNYA 124.000,00 133.036,37 

SUBV.GESTIO CEM PAU NEGRE 963024301 HOCKEY BARCELONA, S.L. 107.300,75 92.486,33 

SUBV. GESTIO VELODRON D'HORTA G08909582 FEDERACIÓ CATALANA DE CICLISME 128.077,33 110.000,00 

SUBV.GE5TIO CAMP MPAL. DE BEISBOL U66281338 CM CARLOS PEREZ DE ROZAS UFEC-FCBS 100.000,00 100.000,00 

SUBV. GESTIÓ PISCINA SANT JORDI G65123143 FEO. CAT. DE NATACIÓ 75.000,00 75.000,00 

SUBV. GESTIO lE M ESPAI DE MAR G60320132 CLUB LLEURESPORT 67.500,00 67.500,00 

SUBV. GESTIO RUGBILA FOIXARDA G58402561 BARCELONA UNIVERSITARI CLUB 95.399,72 60.000,00 

SUBV. GESTIO CEM BON PASTOR G58116872 AE BON PASTOR DE BARCELONA 48.743,50 

SUBV.GESTIÓ CEM TRINITAT VELLA G08932675 ASSOCIACIÓ SANT MARTI ESPORT 28.522,11 

SUBV.GESTIÓ CM ESGRIMA G59372003 CLUB SALA O' ARMES DE MONTJU'fC 4.538,88 

Total 2.681.763,97 2.310.659,62 

Addicionalment, l'lnstitut ha subvencionat els subminist raments energetics i consum d'aigua de les 
instal·lacion5 e5portives municipals que així ho t enen previst en els seus contractes, per un import de 
1.977.038,68 euros (2.060.717,17 euros l'any 2016) (detall nota 2.5.). 

D'altra banda s'ha abonat als diferents concessionari5 de les instal·lacions esportives municipals l'import 
corresponent a la bonificació del 50% de les quotes de les persones en situació d'atur, d'acord amb el 
que estableix la corresponent Mesura de Govern, per un import de 1.167.237,85 euros (1.229.047,18 
euros l'exercici 2016) . . 
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Finalment, l'exercici 2017 ha estat el primer any complert en que s'ha compensat als gestors de les 
instal·lacions esportives municipals l'import corresponent a la compensació per la gratu'itat prevista en 
els preus públics aprovats, per 1' Ajuntament de Barcelona el di a 28 de julio! de 2016 (publicats al BOPB 
en data 8 d'agost), deis programes municipals "Ja Nedo", per l'aprenentatge a nadar pels escolars de 
primaria de les escales públiques de la ciutat, i pel servei d'auxiliar de vestidors del programa "Esport 
lnclou", pels imports de 988.282,38 euros (275.198,51 euros .l'any 2016) i 51.424,97 euros (13.070,84 
euros l'any 2016), respectivament. 

e) S'han realitzat les següents transferemcies a organismes públics: 

Descripcló Beneficlari Beneficlari 2017 2016 

TRANSFERENCIA DESPESES COMUNS LLARS MUNDET P0800000B DIPUTACIÓ DE BARCELONA 51.672,55 55.517,67 

TRANSFERENCIES 1 ENCARRECS DE GESTIÓ P0801900B AJ UNTAMENT BARCELONA 169.976,46 193.843,50 

LLI URAMENT D'INVERSIONS FINAN~AMENT PROPI P0801900B AJUNTAMENTBARCELONA 155.480,92 260.545,78 

ENCARREC GESTIÓ P5801908D INST. MPAL. INFORMATICA 10.687,60 

Total Total 377.129,93 520.594,55 

15.2.2. Despeses de persónal 

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

2017 2016 

Sous i salaris 2.301.016,62 2.628.758,64 

Sous salaris i assimilats 2.301.016,62 2.628.758,64 

Cotitzacions socials de !'ocupador 524.395,30 498.471,57 

Altres despeses socials 6.893,57 3.729,84 

Prestacions socials 15.932,99 20.510,94 

Carregues socials 547.221,86 522.712,35 

DESPESES DE PERSONAL 2.848.238,48 3.151.470,99 

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

• Personal funcionari i laboral de 1' Ajuntament de Barcelona, adscrita l'lnstitut. 

• Personal laboral del mateix lnstitut. 

El personal de l'lnstitut es regeix per: 

• L'acord de condicions de treball comunes deis empleats públics de I'Ajuntament de Barcelona, 
aplicable tant al personal funcionari com als treballadors contractats en regim laboral. 

• El regim de condicions de treball propi deis empleats públics : el personal funcionari amb 
complement 28 de destinació o superior i el personal eventual de confian~a i d'assessorament 
especial, per analogía. 

• El cataleg de llocs de treball de 1' Ajuntament de Barcelona, de categories professionals i de taules 
retributives. 

El nombre mitja de t reballadors en els exercicis 2017 i 2016 i a 31 de desembre deis respectius anys s'ha 
detallat a la nota 1.6. d'aquesta memoria. 
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15.2.3. Altres despeses de gestió ordinaria 

El detall d'alt res de~peses de gestió ordinaria, es facilita a continuació: 

Concepte 2017 2016 
B)ll.A) Subministraments i serveis exteriors 5.938.648,67 5.120.657,21 
6210000000 Arrendament edificis 104.947,64 67.734,60 

6210000001 Arrendament maquinaria i instal·lacions 188.658,40 139.112,02 

6220000000 Manteniment edificis i altres construc. 362.349,91 294.734,36 

6230200000 Estudis 68.959,99 17.680,00 

6230500000 Treballs tecnics 80.521,87 -

6230600000 Informes 40.510,52 42.042,40 

6250000000 Pri~es d'assegurances 29.563,68 19.668,62 

6260000000 Serveis bancaris i similars 42,05 167,35 

6270000001 Publicacions en diaris oficials 7.983,02 25.724,37 

6270000002 Publicitat i patrocini 1.851.698,04 1.659.925,46 

6270000011 Atencions protocol·lilries i representatives 9.874,46 4.718,16 

6280200000 Energía electrica 29.091,24 27.328,23 

6280700000 Material esportiu no inventariable 31.714,83 52.976,70 

6280900000 Altre material de consum 79.665,26 115.933,84 

6290000000 Dietes d'organs de govern 748,73 207,28 

6290000001 Dietes del personal directiu 16.715,94 11.433,94 

6290100000 Com unicacions telefoniques 17.673,19 26.228,02 

6290100001 Comunicacions telegrilfiques 20.249,05 22.807,27 

6290100002 Comunicacions postals 4.062,90 6.023,54 

6290100003 Serveis informatics i manteniment web 161.086,14 72.099,40 

6290200000 Neteja edificis i locals 40.593,19 41.461,14 

6290200003 Serveis de consergeria 37.447,36 37.854,06 

6290200015 Reunions, conferencies i cursos 340,00 232,00 

6290200016 Treballs d'impremta 31.424,63 30.853,94 

6290200093 Altres serveis organització esdeveniments int 122.000,49 82.000,49 

6290200094 Altres treballs organització esdeveniments 583.356,61 355.305,47 

6290200095 Altres treballs promoció esportiva 1.678.240,58 1.398.028,17 

6290200096 Altres treballs promoció esportiva 30.092,18 134.815,40 

6290200097 Altres treballs instaHacions esportives 166.610,48 175.182,40 

6290200098 Altres treballs de serveis generals 35.556,69 6.171,00 

6290200099 Altres contractes de serveis 14.430,81 216.664,57 

6290300000 Premsa, revistes, ll ibres i altres public. 2.699,60 3.002,96 

6290300001 Material informiltic no inventariable 4.528,86 3.018,48 

6290300002 Material d'oficina ordinari no inventariable 11.664,49 11.793,80 

6290700001 Material fungible esdeveniments i promoció 67.925,03 -
6290900004 Altres desp. lndemnitzacions, sentencies - 9.703,69 

6290900999 Altres despeses diverses 5.620,81 5.016,94 

6290200001 Seguretat - 2.969,34 

6299100010 Loco m oció organs de govern - 37,80 

B)11.B) Tributs - 349,04 
6300000000 Tributs entitats locals - 349,04 

B)ll . Altres despeses de gestió ordinaria 5.938.648,67 5.121.006,25 

Variacló % 

817.991,46 15,97 
37.213,04 54,94 

49.546,38 35,62 

67.615,55 22,94 

51.279,99 290,05 

80.521,87 -
- 1.531,88 - 3,64 

9.895,06 50,31 

- 125,30 -74,87 

- 17.741,35 - 68,97 

191.772,58 11,55 

5.156,30 109,29 

1.763,01 6,45 

- 21.261,87 - 40,13 

-36.268,58 -31,28 

541,45 261,22 

5.282,00 46,20 

- 8.554,83 -32,62 

- 2.558, 22 - 11,22 

- 1.960,64 - 32,55 

88.986,74 123,42 

- 867,95 - 2,09 

-406,70 - 1,07 

108,00 46,55 

570,69 1,85 

40.000,00 48,78 

228.051,14 64,18 

280.212,41 20,04 

- 104.723,22 - 77,68 

- 8.571,92 -4,89 

29.385,69 476,19 

- 202.233,76 -93,34 

- 303,36 -10,10 

1.510,38 50,04 

-129,31 - 1,10 

67.925,03 -
- 9.703,69 - 100,00 

603,87 12,04 

-2.969,34 - 100,00 

-37,80 - 100,00 

-349,04 -100,00 
-349,04 - 100,00 

817.642,42 15,97 
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16. PROVISIONS 1 CONTINGENCIES 

El detall del moviment de les provisions reconegudes en el passiu del balan~, tant a curt com a llarg 
termini, durant aquest exercici i !'anterior ha estat el següent : 

Saldo a 
(+) Dotacions 

(+) 1 (-) 
(-) Disminucions 

Saldo a 
1.01.2017 Traspassos 31.12.2017 

Epígraf 
Llarg Curt Llarg Curt Llarg Curt Llarg Curt Llarg Curt 

termini termini termini termini termini termini termini termini termini termini 

Altres provisions personal 53.057,14 53.057,14 

TOTAL 53.0S7,14 53.057,14 

Saldo a (+) 1 (-) Saldo a 
(+) Dotacions (-) Disminucions 

1.01.2016 Traspassos 31.12.2016 
Epígraf 

Llarg Curt Llarg Curt Llarg Curt Llarg Curt uarg Curt 
termini termini termini termlni termini termini termini termini termlnl termini 

Provisió paga extra des 2012 64.664,61 - 64.664,61 -

Altres provisions personal - 53.057,14 - 53.057,14 

TOTAL 64.664,61 53.057,14 64.664,61 53.057,14 

En data 10 de novembre de 2016, el Jutjat del Social núm. 12 de Barcelona va emet re sentencia 
estimant una demanda de reclamació de drets i de quantitats per part de dues treballadores d'una 
empresa prestadora de serveis a I'IBE, reconeixent el dret a ser integrades coma treballadores de I'IBE i 
a percebre les diferencies sa laríais que es van provisionar com a altres provisions de personal. 

Durant l'any 2017 s'ha executat aquesta sentencia, aplicant l'import de 53 .057,14 € al compte de 

perdues i guanys (33.726,38 € a compensar altres despeses de gestió i 19.330,76 € com a excés de 

provisió). 

17. INFORMACIÓ SOBRE EL MEDI AMBIENT 

L'ln stitut no ha percebut cap subvenció ni ingrés com a conseqüencia d'activitats relacionades amb el 
medi ambient 

18. ACTIUS EN ESTAT DE VENDA 

L'lnstitut no disposa d'actius en estat de venda 

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

Per a l'execució de les seves operacions l'lnstitut estructura el seu pressupost en una única política de 
despesa, 34. Esports. Conseqüentment, tant la liquidació del pressupost com el compte del resultat 
economic-patrimonial són representatius d'aquesta act ivitat. 
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20. OPERACIONS PER ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS PER COMPTE D' AL TRES ENS PÚBLICS 

L' lnstitut no té operacions per administració de recursos per compte d'altres ens públics. 

21. OPERACIONS NO PRESSUPOSTARIES DE TRESORERIA 

A continuació s'informa sobre les operacions no pressupostaries de t resoreria que comprenen 
aquelles operacions realitzades durant l'exercici que han donat lloc al naixement o extinció de: 

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

• Partides representatives de cobraments i pagaments pendents d'aplicació definitiva, tant per 
operacions pressupostaries com no pressupostaries. 

21.1. Estat de deutors no pres5upo5taris . 

C~rrecs Abonaments 
Deutors 

Compte Descripció . Saldo a 1 de Modlflcaclons 
realltzats en 

Total 
realltzats en 

pendents de 
gener saldo Inicial 

l'exercici 
deutors 

l'exerclcl 
cobrament a 31 

de desembre 

440 Deutors per IVA transferit 15.645,00 39.850,74 55.495,74 - 42.580,74 12.915,00 

544 Crédits a curt termini al personal 2.218,78 9.277,29 11.496,07 -9.013,10 2.482,97 

558 Provisió de fons pagaments a justificar 42.304,06 42.304,06 -42.304,06 -

TOTAL 17.863,78 91.432,09 . 109.295,87 - 93.897,90 15.397,97 

21.2. Estat de creditors no pres5upostaris. 

Abonaments C~rrecs 
Credltors 

Compte Descripció 
Saldo a 1de Modificacions 

realitzats en 
Totals 

realltzats en 
pendents de 

gener saldo Inicial 
l'exerclcl 

credltors 
l'exertltl 

pagament a 31 
de desembre 

410 Credltors IVA suportat - 2.857,90 2.857,90 -2.857,90 -

419 Altres creditors no pressupostaris 1.952,96 369.519,78 371.472,74 -371.126,02 346,72 

Total creditors no pressupostaris 1.952,96 372.377,68 374.330,64 -373.983,92 346,72 

475 Hlsenda ·Pública creditora 87.883,85 582.229,74 670.113,59 -595.324,72 74.788,87 

476 Seguretat Social creditora 51.299,02 629.645,79 680.944,81 -628.367,86 52.576,95 

Total administracions públiques creditores 139.182,87 1.211.875,53 1.351.058,40 -1.223.692,58 127.365,82 

560 Fiances rebudes a c/t 46.467,56 39.711,42 86.178,98 -23.806,88 62.372,10 

Total fiances i diposits rebuts 46.467,56 39.711,42 86.178,98 -23.806,88 62.372,10 

TOTAL 187.603,39 1.623.964,63 1.811.568,02 -1.621.483,38 190.084,64 
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21.3. Estat de partid es pendents d'aplicació. 

a) Cobraments pendents d'aplicació 

Cobraments 
Total 

Cobraments 
Cobraments 

Compte Descripció 
Saldo a 1 de Modificacions 

realltzats en 
cobraments 

apl icats en 
pendents 

gener saldo inicial pendents d'aplicació a 
l'exen:ici 

d'aplicacló 
l'exen:ici 

31 de desembre 

554 Cobraments pendents d'aplicació 35.592.095,83 35.592.095,83 - 35.588.643,20 3.452,6_3 

TOTAl 35.592.095,83 35.592.095,83 - 35.588.643,20 3.452,63 

b) Pagaments pendents d'aplicació 

Pagaments 
Total 

Pagaments 
Pagaments 

Compte Descripció 
Saldo a 1 de Modlficacions 

realltzats en 
pagaments 

apllcats en 
pendents 

gener saldo inicial 
l'exercici 

pendents 
l'exercicl 

d'apllcació a 
d'aplicacló 31 de desembre 

578 Pagaments pendents de realització 32.745.560,30 32.745.560,30 - 32.745.560,30 

TOTAl 32.745.560,30 32.745.560,30 - 32.745.560,30 

22. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ 

A continuació es detallen els i mports agregats de les contractacions administratives realitzades en 
l'exercici, en funció del seu procediment d'adjudicació. 

Procedlment obert Procedlment negociat 

TI pus de contracte Multiplic. Amb Sense 
Adjudica ció 

Total 
Únlc crlterl Total Total directa 

Crlteris publicitat publlcltat 

·Obres 214 .847,31 536.354,23 751.201,54 823.124,05 1.574.325,59 
·Subministraments - - 454.614,98 454.614,98 
·Se rveis 952.729,23 - 952.729,23 1.045.643,27 1.045.643,27 2.469.178,34 4.467.550,84 
·Aitres 1.376.000,00 1.376.000,00 
TOTAL 1.167.576,54 536.354,23 1.703.930,77 - 1.045.643,27 1.045.643,27 5.122.917,37 7.872.491,41 

En l'apartat altres contractes, s'inclouen els contractes privats de patrocini. 

No s'inclou en aquesta relació els contractes de submini5traments energetics, subministrament d'aigua i 
comunicacions postals, ates que l'lnstitut esta adherit a la contractació que realitza 1' Ajuntament de 
Barcelona. 

23. VALORS REBUTS EN DIPCSIT 

L'lnstitut no ha rebut valors en diposit. 
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24.1NFORMACIÓ PRESSUPOSTARIA 

24.1. Exercici corrent. 

1) Pressupost de des peses 

a) Modificacions de credit 

Aplica ció 
pressup. Descrlpcló 

Operacions corrents 

Capítol 1 Despeses de personal 

Capítol 2 Despeses en bens corrents i serveis 

Capítol4 Transferencies corrents 

Operacions de capital 

Capítol 6 lnversions de capital 

Capítol7 Transferencies de capital 

( 

Total 

b) Romanents de credit 

Credits 
extra/suplem. 

-

-

-

lncorporació Credits generats Transferencies Total 
romanents per lngressos de credit modlficacions 

2.872.622,99 385.000,00 - 3.257.622,99 

- 120.000,00 - 120.000,00 

322.622,99 - - 322.622,99 

2.550.000,00 385.000,00 120.000,00 3.055.000,00 

400.000,00 4.401.304,51 - 4.801.304,51 

2.101.304,5 1 - 242.000,00 1.859.304,51 

400.000,00 2.300.000,00 242.000,00 2.942.000,00 

3.272.622,99 4.786.304,51 - 8.058.927,50 

Romanents compromesos Romanents no compromesos 

Aplicació No No 
Pressup. Descripció lncorp. lncorp. Total lncorp. lncorp. Total 

Operacions corrents - 261.651,92 261.651,92 2.542.067,43 511.303,31 3.053.370,74 

Capftol 1 Despeses de personal 19.865,18 19.865,18 

Capítol 2 Despeses en bens corrents i serveis 259.729,25 259.729,25 - 299.891,17 299.891,17 

Capítol 4 Transferencies corrents 1.922,67 1.922,67 2.542.067,43 191.546,96 2.733.614,39 

Operacions de capital - 1.108,11 1.108,11 400.000,00 94.390,26 494.390,26 

Capítol6 lnversions de capital 1.108,11 1.108,11 - 94.346,06 94.346,06 

Capítol7 Transferencies de capital - - 400.000,00 44,20 400.044,20 

Total ._ 262.760,03 262.760,03 2.942.067,43 605.693,57 3.547. 761,00 

e) Creditors per operacions pendents d'aplicar al Pressupost. 

Al tancament de 1' exercici no hi ha operacions pendents d'aplicar al pressupost. 
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2) Pressupost d'ingressos 

a) Procés de gest ió 

Dura nt l'exercici 2017, aquesta és la informació sobre els dret s reconegu ts, anul·lats, cancel·lats, les 
devolucions d'i ngressos i la recaptació neta : 

Aplica ció Drets Drets Drets Drets Recaptacló Devolucions Recaptacló 

pressup. Descripció reconeguts anul.lats cancel.lats Llquldats total d 'lngressos neta 

Operaclons corrents 27.458.783,43 467.043,40 - 26.991.740,03 11.623.890,05 42.498,37 11.581.391,68 

Capítol3 Taxes i altres lngressos 313.800,30 313.800,30 252.034,93 - 252.034,93 

Capítol4 Transfe réncies corrents 24.229.270,72 24.229.270,72 9.574.451,07 - 9.574.451,07 

Capítol S lngressos patrimonials 2.915.712,41 467.043,40 2.448.669,01 l. 797.404,05 42.498,37 1.754.905,68 

Operaclons de capital 4.395.668,48 74.4S1,07 - 4.321.217,41 559.356,50 74.451,07 484.905,43 

Capítol6 Venda lnverslons reals 4.395.668,48 74.451,07 4 .321.217,41 559.356,50 74.451,07 484.905,43 

Total 31.854.451,91 541.494,47 - 31.312.957,44 12.183.246,55 116.949,44 12.066.297,11 

Del total de drets anul ·lats, 424.545,03 € corresponen a drets anul·lats per ajornament 
fraccionament. 

b) Compromisos d'ingrés 

Als tancaments deis exercicis 2017 i 2016 nó hi havia operacions de compromisos d'ingrés. 

24.2. Exercicis tancats. 

1} Pressupost de despeses. Obligacions de pressupostos tancat s 

Obligaclons Obllgaclons 
pendents pag. Modiflcaclons Obllgaclons Obligacions pendents pag. 

Cap. Descripcló a 1 de gener saldo inicial anuHades cancel.lades Pagaments a 31 de desembre 

2 Bens corrents i serveis 683.550,21 683.550,21 

4 Transferéncies corrents 3.310.075,90 - 3.310.075,90 -

6 lnversions reals 1.495.352,50 - 1.495.352,50 

7 Transf. de capital 4.639.472,99 74.451,07 3.310.362,57 1.254.659,35 

Total 10.128.451,60 74.451,07 8.799.341,18 1.254.659,35 
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2} Drets a cobrar de pressu postos tancats 

Durant l'exercici 2017, aquesta és la informació sobre els dret s pendents de cobrament, anu l. lats, 

cancel·lat s i recaptats de pressupostos t ancats: 

Drets Drets 
pendents cob. Modificacions Drets Drets pendents cob. 

Cap. Descripcló a 1de gener saldo inicial anuHats cancel.lats Recaptacló a 31 de desembre 

3 Taxes i altres ingressos 87.190,77 87.190,77 

4 Transfe rencies corrents 13.594.231,17 13.594.231,17 -

5 lngressos patrimonials 1.555.979,68 1.097.446,47 458.533,21 

6 Venda d'inversions reals 6.036 .385,39 5.986.267,92 50.117,47 

Total 21.273.787,01 - - . 20.765.136,33 508.650,68 

24.3. Exercicis posteriors. 

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

Apllcacló 
ion Descripcló 2018 2019 2020 2021 2023 

pressup. 

Operacions de corre nt 9.094.229,85 2 .746.274,43 152.896,60 206.182,84 122.664,78 85.566,35 

Capítol1 Des peses de personal 

Capitel 2 Des peses en bens corrents i serveis 3.290.573,30 228.077,48 33.713,63 85.267,63 

Capíto14 Transferencies corrents 5.803.656,55 2.518.196,95 119.182,97 120.915,21 122.664,78 85.566,35 

Operacions de capital 161.424,08 

Capítol6 lnversions de capital 161.424,08 

Capítol7 Transferlmcies de capital -

Total 9.255.653,93 2.746.274,43 152.896,60 206.182,84 122.664,78 85.566,35 

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

No hi ha compromisos d'ingrés concertats en exercicis anteriors que tinguin repercussió en 
pressupostos d'exercicis futurs. 

24.4. Execució de projectes de despesa. 

En la següent taula es presen ta informació ind ividualitzada deis project es de despesa que es t robaven 
en execució 1'1 de gener o que s'han iniciat en el decurs de l'exercici. En la columna "Finan~;ament 

afectat " s' indica si el projecte compta amb recursos afectats peral seu fi nan~;a ment : 
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1. RESUM D'EXECUCIÓ 

Codl Any O espesa Oe:speS3 Obllpclonsrecone ude:s Oespe:sa 
Flnan~am. 

Oenomlnacló Durxló pendent 
projecte d' lnlcl prevista compromeA A 1 de ¡ener En l'txerclc l Total ..tenat 

de realltzar 
03215EXI Exit estlu 2015 36m 42.741,00 42.741 00 20.118,01 22.622,99 42.741,00 

03216JJO 25é anlv.JJOO 2016 24m 300.000 00 300.000 00 300.000 00 300.000 00 

032161EM [Aportació lnstal.l acions e~portives 2016 36m 500.000,00 392.932 57 392.932 57 392.932 57 107.067 43 107.067 43 

03216ESF fsport federal 2016 36m 500.000,00 500.000,00 500.000,00 

03216CEW Grans esdevenlments l nternaclonals 2016 36m 1.935.000,00 1.935.000,00 1.935.000 00 

03216APP Ada ptacló pressupost prorrogat 2016 36m 540.273,71 140.273 71 140.273,71 140.273,71 400.000,00 400.000 00 

Tot1l 3.818.014,71 875.947,28 160.391,72 715.555,56 875.947,28 2.942.067,43 2.942.067,43 

24.5. Despeses amb finan~ament afectat. 

En el següent quadre s'informa per a cada despesa amb financ;amen t afectat de les desviacions de 
financ;ament per agent, tant de l'exercici com acumulades. 

A¡¡ent flnan~ador Coeflclent Desviaclons de l'exerclcl Desviacion5 acumulades 
Codi Descripcló 

des pesa Tercer 
Aplicacló 

flnan~ament pres5up. Po5itive5 Negatlves Positive5 Negatlves 

03215EXI Exit e5tiu Aj. de Barcelona 40001 100% 22.622,99 
03216JJO 25e aniv. JJOO Aj. de Barcelona 40001 100% 300.000,00 
032161EM Aportaciólnstal.lacion5 e5portives Aj. de Barcelona 40001 100% 392.932,57 107.067,43 
03216ESF E sport federat AJ . de Barcelona 40001 100% 500.000,00 
03216CEW Grans esdeveniments internacionals Aj. de Barcelona 40001 100% 385.000,00 1.935.000,00 
03216APP Adaptació pres5upost prorrogat Aj. de Barcelona 40001 100% - 400.000,00 

Total 385.000,00 715.555,56 2.942.067,43 

24.6. Romanent de tresoreria. 

COMPONENTS 2017 2016 

l. Fons líquids 626.426,55 132.069,95 

2. Drets pende nts de cobrament 19.770.708,98 21.291.650,79 
(+) del pre ssupost corrent 19.246 .660,33 20.676.969,69 

(+)de pressupost os tancats 508.650,68 596.817,32 

(+) d 'operacions no pressupostilries 15.397,97 17.863,78 

3. Obligacions pende nts de pagament 9.079.962,61 10.316.054,99 

( +) del pressupost corrent 7.635.218,62 9.401.641,10 

(+) de pressupostos tancats 1.254.659,35 726.810,50 
(+) d 'operacions no pressupostaries 190.084,64 187.603,39 

4. Partides pe ndents d'aplicació 
(-) cobrament s realitzats pendent d'aplicació definitiva 3.452,63 
(+) pagaments realitzats pendents d'aplica ció definit iva 

l. Romanent de tresoreria total 11.313.720,29 11.107.665,75 

11 . Saldos d e dubtós cobrament 513.564,78 632.637,92 

111. Excés de finan~ament afectat 2:942.067,43 3.272.622,99 

IV. Romanent de tresoreria pera despeses generals 7.858.088,08 7.202.404, 84 

En relació amb els saldos de dubtós cobrament, en la nota 4.3 d'aquesta memoria es descriu el metode 

d'estimació i els criteris establerts per l' lnstitut pera la determinació de la seva quantia, i en l'apartat d) 

de la nota 10.1, els imports obtinguts per apl.icació d'aquests criteris. 
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25. INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS 1 PRESSUPOSTARIS 

25.1. lndlcadors financers 1 patrlmonlals 

1. LIQUIDITAT IMMEDIATA: Reflecteix el percentatge de deutes pressupostaris i no pressupostaris que 
es poden atendre ambla liquiditat immediatament disponible. 

Fans lfquids 626.426,55 
0,07 

Obligacions pendents de p¡:¡gament 9.079.962,61 

2. LIQUIDITAT A CURT TERMINI: Reflecteix la capacita! que té l'lnstitut per atendre a curt termini les 
seves obligacions pendents de pagament. , 

Fans líqulds + Drets pendents de cobrament 
Obligacions pendents de pagament 

20.397.135,53 
9.079.962,61 

2,25 

3. LIQUIDITAT GENERAL: Reflectelx en quina mesura tots els elements patrimonials que componen 
l'actiu corrent cobreixen el passiu corrent. 

Actiu corrent 

Passiu corrent 
20.0&2.609,39 
12.338.368,08 

1,63 

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

Passiu corrent + Passiu no corrent 

Nombre d'habitants 
12.338.368,08 

1.620.809 
7,61 

S. ENDEUTAMENT: Representa la relació entre la totalitat del passiu exigi.Qie (corren! i no corren!) 
respecte al patrlmoni net més el passiu total de l'entitat. 

Passiu corrent + Passiu no corrent 

Passlu corrent + Pa"ssiu no corrent + Patrimoni net 
12.338.368,08 
20.345.684,52 

0,61 

6. RELACIÓ D'ENDEUTAMENT: Representa la relació existen! entre el passiu corren! i el no corren!. 

Passiu corrent 
Passiu rro corrent 

12.338.368,08 
0,00 

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

__ ___cPc.;a~s~si~u~n~o_;c~or~r~en~l:__ __ + ____ P,_,a,s,sl"u_;c,;o~rr.=en~t:_ __ 
Fluxos nets de gestió Fluxos nets de gestió 

12.338.368,08 
287.984,26 

42,84 
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8. PERÍODE MITJA DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS: Reflecteix e l nombre de dies que per 

terme mitja l'lnstitut triga a pagar als seus creditors comercials derivats, en general, de l'execució 

deis capítols 2 i 6 del pressupost. 

~(Nombre de di es perfode pagament x import pagament 253.911.615,98 
="-_;__;_ __ --::,-_;_,.!_"'----__,-'--...!-"'--- ____ .....;__ = 23,72 di es 

~ Import pagament 10.704.536,93 

9. PERÍODE MITJA DE COBRAMENT: L'lnstitut programa amb I'Ajuntament de Barcelona el cobrament 

de les transferencies corrents en funció de les seves necessitats de liquiditat. 

10. RATIOS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONDMIC PATRIMONIAL: Per a l'elaboració de les ratios 

següents s'han de tenir en compte les equivalimcies amb els corresponents epígrafs del compte del 

resu ltat econbmic patrimonial de l'lnstitut: 

Concepte 2017 

ING TRIB lngressos tributaris i urbanístics 

TRAN5FR Transferemcies i subvencions rebudes 24.559.826,28 

V 1 P5 Vendes i prestació de serveis 250.866,91 

D PER5 Despeses de personal 2.848.238,48 

TRAN5FC Transferemcies i subvencions concedides 17.731.115,26 

APROV Aprovisionaments 

l. Estructura deis ingressos : lngressos de gestió ordinaria (IGOR) 

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

89,13% 0,91% 9,96% 

11. Estructura de les despeses: Despeses de gestió ordinaria (DGOR) 

O PERS/ DGOR TRANSFC / DGOR APROV /DGOR Resta DGOR / DGOR 

10,73% 66,83% 22,44% 

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

gestió ordinaria i els ingressos de la mateixa natura lesa. 

Despeses gestió ordinaria 26.532.985,30 
96,29% 

lngressos de gestió ordinaria 27.553.960,37 
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25.2. lndicadors pressupostaris 

a) Del pressupost de despeses corrent: 

l. EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: Reflecteix la proporció deis credits aprovats en l'exercici 
que han donat lloc a reconeixement d'obligacions pressupostfuies. 

Obllgacions reconegudes netes 

cre~its definltius 
31.181.353,97 

0,89 
34.991.875,00 

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

Pagaments efectuats 23.546.135,35 
0,76 

Obligacions reconegudes netes 31.181.353,97 

3. DES PESA PER HABITANT: Pera les entitats territorials i· els seus organismes autonoms, aquest índex 
distribueix la totalitat de la despesa pressupostaria efectuada en l'exerclci entr~ els habitants de la 
ciutat. 

'Nombre d'habitants 
31.18i.353,97 Obligadons- reconegudes netes 

1.620.809,00 
19,24 

4. INVERSIÓ PER HABITANT: Pera les entitats territorials i els seus órganisme~ autononís, aquest índex 
distribueix la totalitat de la~ despesa pressupostaria per operacions de capital efectuada en l'exercici 
entre el nombre d'habitants de l'entitat. 

Obligacions reconegudes netes (Cap 6 i 7) 
Nombre d'habitants· 

4.574.041,04 
1.620.809,00 

2,82 

5. ESFORt;: INVERSOR: Mostra la proporció que representen les operacions de capital efectuades en 
l'exercici en relació amb la totalitat de les despeses pressupost8ries efectuades en f'exerdci 
esmentat. 

Obligacions reconegudes netes 
4.574.041,04. 

0,15 
Obligacions reconegudes netes (Cap 6 i 7) 

30.819.302,27 
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b) Del pressupost d'ingressos corren!: 

l. EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: reflecteix la proporció que sobre els ingressos 
pr~ssupostaris previstos suposen els ingressos pressupostaris nets, aixO és, els drets reconeguts 
nets. 

. Drets reconeguts nets 31.312.957,44 
0,99 

Previsions definitiva 31.719.252,01 

2. REALIT2ACIÓ DE COBRAMENTS: reflecteix la proporció que suposen els cobraments obtinguts en 
l1exercici sobre- els drets reconeguts nets. 

Recaptació neta 12.183.246,55 
0,39 

31.312.957,44 Drets reconeguts n_ets 

3. AUTONOMIA: mostra la proporció que representen els ingressos pressupostaris efectuats en 
11exercici {excepte els derivats de subvencions i de passius financers} en relació amb la totalitat deis 
ingressos pressupostaris efectuats e·n l1exercici esmentat. 

Drets reconeguts nets (Cap 1 a 3,5,6,8 + transf. rebudes) 
Total drets reconeguts nets 

31.312.957,44 
31.312.957,44 

1,00. 

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

Drets reconeguts nets d'lng. de rlaturalesa tributaria 
Total d.rets reconegLJts nets 31.312.957,44 

5. SUPERAVIT (O D~FICIT) PER HABITANT a les entitats territorials i els seus organismes autonoms: 

Resultat pressupostari ajustat 462.159,03 
0,29 

Nombre d'habitants 1.620.809,00 

e) 'De pressupostos tancats: 

l. REALITZACIÓ DE PAGAMENT5: posa de manifest la proporció de pagaments que s'han efectuat en 
l'exercici de les obligacions pendents de pagament de pressupostos ja tancats. 

Pagaments efectuats 8. 799.341,18 
0,88 

Saldo inicial d'obligaciohs + modif.-i anul.lacions 10.054.000,53 

2. REALITZACIÓ DE COBRAMENTS: posa de manifest la proporció de cobraments que s'han efectual en 
l'exercici relatius a drets pendents de cobrament de pressupostos ja tancats. 

Cobraments 20.765.136,33 
0,98 

Saldo inicial de·drets + modif. i anul.lacions 21.273.787,01 
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26. INFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS 

La disposició transitoria tercera de I'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la 
IMNCL, estableix que a partir deis comptes anuals que corresponguin a l'exercici 2017, les entitats que 
apliquin la lnstrucció tindran l'obligació d'incloure la "lnformació sobre el cost de les activitats" i els 
"lndicadors de gestió" que conformen les notes 26 i 27 de la memoria. 

La norma d'elaboració 11ª del Pla General de Comptabilitat Pública, en el seu apartat f ), estableix els 
mínims d'informació sobre el cost de les activitats, que han de referir-se, al menys, pels serveis i 
activitats que es financen amb taxes i preus públics. 

Ates que l'entitat lnstitut Barcelona Esports no realitza serveis ni activitats finan~ades amb taxes i preus 
públics, no s'indou informació desagregada. 

27. INDICADORS DE GESTIÓ 

Resulten aplicables les consideracions descrites a la nota anterior. 

28. FETS POSTERIORSAL TANCAMENT 

Entre la data de tancament de l'exercici i la de formulació deis comptes anuals, no s'han produ'it fets 
significatius que hagin d'informar-se o que hagin de donar lloc a la incorpo ració d'ajustaments en les 
xifres contingudes en els comptes anuals. 

29. ALTRA INFORMACIÓ 

l. Els honoraris de !'auditoría 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 

• Els ingressos per transferencies de 1' Ajuntament de Barcelona durant els exercicis 2017 i 2016 han 
estat de: 

INGRESSOS 

2017 2016 

Concepte Transferimcies Serveis Transferi!ncies Serveis 

Transfen!ncies corrents 24.229.270,72 25.431.500,00 

lngrés anticipat (execució en exercicis futurs) - 385.000,00 - 3.150.047,84 

lngrés anti cipat aplicat (despeses executades) 715.555,56 

Total ingressos Aj. de Barcelona 24.559.826,28 - 22.281.452,16 -

• Addicionalment, l'lnstitut ha rebut de 1' Ajuntament de Barcelona transferencies pera la real ització 
d'obres per compte de 1' Ajuntament de Barcelona per import de 4.395.668,48 euros (5.868 .586,53 
euros l'any 2016). 

51 



• 
Ajunt ament 
de Barcelona 

lnstitut Barcelona Espo rts 

• Les despeses amb entitat s deis grup durant els exercicis 2017 i 2016 han estat de : 

O ESPESES. 

2017 2016 

Concepte Transferencies Servels Transferencles 

Ajuntament de Barcelona 169.976,46 21.253,33 193.843,50 

lnstitut Municipal d'lnformatica - - 10.687,60 

lnstitut Municipal de Pares i Jardins - 1.772,52 -
lnstitut de Cultura de Barcelona - 1.275,00 -

Fira Internacional de Barcelona - 8.182,02 -
Barcelona de 5erveis Municipals, SA 51.156,23 -
Fundació pera la Navegació Oceanica - 5.437,74 -

Totallngressos Aj. de Barcelona 169.976,46 89.076,84 204.531,10 

Serveis 

22.771,36 

-

1.772,52 

550,30 

8.100,95 

25.870,17 

-

• 59.065,30 

• Addicionalment s'han lliurat a 1' Ajuntament de Barcelona inversions finan~ades per I'IBE per import 
de 155.480,92 euros (260.545,78 euros l'exercici 2016) (Nota 5.3). 

• Per últim, el pendent de cobrament i pagament amb entitats del grup a data de t ancament de 
l'exercici és de: 

2017 2016 

PENDENT PENDENT PENDENT PENDENT 

CONCEPTE COBRAMENT PAGAMENT COBRAMENT PAGAMENT 

Ajuntament de Barcelona 18.491.131,63 6.922,50 19.349.760,86 9.449,33 

lnstitut Municipa l de Pares i Jardins 886,26 - -

Total 18.491.131,63 7.808,76 19.349.760,86 9.449,33 

3. lnformació sobre el compliment de l'object iu d'estabi litat 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 t rasiJada 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 compta bilitat nacional. 

4. Impostes i cotitzacions socials susceptibles d'inspecció 

Són susceptibles d'actuació inspectora t ot s els ~r i buts i cot it zacions socials a que es traba subjecte 
l' lnstitut, per a tot s els exercicis que no hagi t ranscorregut el t ermini de prescripció que estableix la 
normativa vigent. No s'espera que es meritin passius addicionals de consideració per a l'lnstit ut com a 
conseqüencia d'eventuals actuacions inspectores. 
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Els comptes anuals de l'lnstitut Barcelona Esports corresponents a l'exercici economic tancat a 31 de 
desembre de 2017, han estat formulats el 4 d'abril de 2018. 

La Presidenta del Consell Rector El Gerent de l' l nstit ut 

11-ima. Gala Pin i Ferrando 
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