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AUDITOR lA· CONSULTOR lA 

INSTITUT MUNICIPAL DE PAISATGE URBA 1 QUALITAT DE VIDA 

Informe d'auditoria financera deis comptes anuals 

Comptes anuals de l'exercici 2017 

AUREN AUDITORES SP, SLP 
C/Ma/lorca, 260, 08008, Barcelona 
CIF: B87352357 
Inscrita en el R.M. de Madrid, tom.33.829, secció 8, foli 89, fu/la M-608799 
Inscrita en el R.O.A.C amb el número S2347 

UNIAUDIT OLIVER CAMPS, SL 
crruset, 20-24, 1 r, 08006 Barcelona 
CIF: B-65932725 
Inscrita en el R.M. de Barcelona, tom.43.619, foli 191, fu/la B-433800 
Inscrita en el R. O.A. C amb el número S2213 
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UniauditOiiverCamps 
AUDITORIA· CONSULTORIA 

INFORME O' AUDITORIA FINANCERA DELS COMPTES ANUALS DE L'INSTITUT MUNICIPAL DEL 
PAISATGE URBA 1 LA QUALITAT DE VIDA CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2017 

l. lntroducció 

He m realitzat l'auditoria financera deis comptes anuals adjunts de l'lnstitut Municipal del Paisatge Urba 
i la Qualitat de Vida (en endavant l'lnstitut), que comprenen el balanc;: a 31 de desembre de 2017, el 
compte del resultat economic-patrimonial, l'estat de canvis 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 realitzat per encarrec de 1' Ajuntament de Barcelona, dins del marc que 
preveuen els articles 58.e) i 74 de la Llei 1/2006, de 13 de marc;:, perla qual es regula el regim especial 
del municipi de Barcelona, i els Plecs de Clausules Administratives Particulars i Tecniques del contracte 
formalitzat de serveis d'auditoria deis comptes anuals de I'Ajuntament de Barcelona i del seu grup 
municipal. 

Conforme als Estatuts de l'lnstitut els comptes anuals són sotmesos al Consell Rector per a la seva 
aprovació i eleva ció a 1' Ajuntament. La Presidencia de l'lnstitut és la responsable de la seva formulació i 
rendició d'acord amb el marc d'informació financera establert per I'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de 
setembre, perla qual s'aprova la lnstrucció del Model Normal de Comptabilitat Local; en particular, amb 
el marc conceptual de la comptabilitat pública i les normes de reconeixement i valoració incloses al Pla 
General de Comptabilitat Pública adaptat a 1' Administració 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 
lliure d'incorreccions materials. 

Els comptes anuals a que es refereix aquest informe han estat formulats perla Presidencia de l'lnstitut 
el 9 d'abril de 2018. 

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

La nostra responsabilitat és emetre una opinió, basada en el treball realitzat d'acord amb les Normes 
d'Auditoria del Sector Públic, 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 resultat 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 perles Normes d' Auditoría del Sector Públic, 
són aplicables els principis i normes d'auditoria generalment acceptades per !'Instituto de Contabilidad 
y Auditoría de Cuentas. 

AUREN AUDITORES SP, SLP 
C/Mallorca, 260, 08008, Barcelona 
CIF: B87352357 
Inscrita en el R.M. de Madrid, tom.33.829, secció 8, foli 89, fu/la M-608799 
Inscrita en el R.O.A.C amb el número $2347 

UNIAUDIT OL/VER CAMPS, SL 
C!Tuset, 20-24, 1r, 08006 Barcelona 
CIF: B-65932725 
Inscrita en el R.M. de Barcelona, tom.43.619, foli 191, fu/la B-433800 
Inscrita en el R.O.A.C amb el número $2213 
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AUDITOR lA · CONSULTOR lA 

Una auditoria financera comporta l'aplicació de procediments per obten ir evidencia adequada i suficient 
sobre els imports i la informació recollida en els comptes anuals. Els procediments seleccionats depenen 
del judici de !'auditor, inclosa la valoració deis riscos d'incorrecció material en els comptes anuals. En 
efectuar aquestes valoracions del risc, !'auditor té en compte el control intern rellevant per a la 
preparació i presentació raonable per part del gestor de comptes anuals, a fi de dissenyar els 
procediments d'auditoria que siguin adequats en funció de les circumstancies, i no amb la finalitat 
d'expressar una opinió sobre !'eficacia del control intern de l'entitat. Una auditoría financera també 
inclou l'avaluació 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 Municipal del Paisatge Urba i la Qualitat 
de Vida a 31 de desembre de 2017, així com del seu resultat economic-patrimonial, deis fluxos 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 ambla 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. 

M. Eugenia Bailach i Aspa 
AUREN AUDITORES SP, SlP 

Barcelona, 13 d'abril de 2018 

Col·legi 
de Censors Jurats 
de Comptes 
de Catalunya 

AUREN AUDITORES SP, SLP 

2018 Núm. 20/18/04895 

30,00 EUR 
IMPORT COL·LEGIAL: 

Informe sobre treballs diferents 
a l'auditoria de comptes 

AUREN AUDITORES SP, SLP 
C/Mallorca, 260, 08008, Barcelona 
CIF: 887352357 
Inscrita en el R.M. de Madrid, tom.33.829, secció 8, foli 89, fu/la M-608799 
Inscrita en el R.O.A.C amb el número S2347 

Juanjo Poo Casasayas 
UNJAUDIT Ol!VER CAMPS, Sl 

UNIAUDIT OL/VER CAMPS, SL 
C!Tuset, 20-24, 1r, 08006 Barcelona 
CIF: B-65932725 
Inscrita en el R.M. de Barcelona, tom.43.619, foli 191, fu/la B-433800 
Inscrita en el R.O.A.C amb el número S2213 
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lnstitut del Paisatge Urba i la Qualitat de VIda 
Direcció Económica 
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Ajuntament 
de Barcelona 

lnstitut del Paisatge Urba i la Qualitat de Vida 
Direcció Económica 

BALANC 

1 

' 
ACTIU 

A) ACTIU NO CORRENT 
I. Immobilitzat intangible 
II. Immobilitzat material 

2. Construccions 
5. Altre immobilitzat material 

VI. Inversions financeres a llarg termini 
4. Altres inversions financeres 

B) ACTIU CORRENT 
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt 
termini 

l. Deutors per operacions de gestió . 
2. Altres comptes a cobrar 

V. Inversions financeres a curt termini 
2. Credits i valors representatius de deute 

VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 
2. Tresoreria 

TOTAL ACTIU (A+B) 

PATRIMONI NET I PASSIU 

A) PATRIMONI NET 
II. Patrimoni generat 
L Resultats d 'exercicis anteriors 
2. Resultat de 1' exercici 

C) PASSIU CORRENT 
I. Provisions a curt termini 
II. Deutes a curt termini 

4. Altres deutes 
IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt 

'termini 
l. Creditors per operacions de gestió 
2. Altres comptes a pagar 
3. Administracions públiques 

V. Ajustos per periodificació a curt termini 

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

Notes 2017 2016 

102.619,52 124.150,55 
8 -
5 99.981,05 121.512,07 

48.219,18 51.689,23 
51.761,87 69.822,84 

10.1 2.638,48 2.638,48 
2.638,48 2.638,48 

21.861.270,43 27.56 7. 536,13 

21.557.019,45 27.084.874,88 
10.1 21.556.899~29 27.084.862,65 

120,16 12,23 
10.1 0,00 5.049,87 

0,00 5.049,87 
10.3 304.250,98 477.611,38 

304.250,98 477.611,38 

21.963.889,95 27.691.686,68 

Notes 2017 2016 

ECPN 12.813.981,59 12.060.093,82 
12.813.981,59 12.060.093,82 
12.153.470,41 11.136.836,54 

660.511,17 923.257,28 

9.149.908,37 15.631.592,86 
16 - -

11.1 10.207,57 13.725,40 
10.207,57 13.725,40 

11.1 7.629,700,80 14.107.867,46 
7.405.410,58 13.883.291,59 

130.596,52 115.859,15 
93.693,70 108.716,72 

15.1.1 1.510.000,00 1.510.000,00 

21.963.889,95 27.691.686,68 

Les notes 1 a 29 descrites a la memoria formen part integrant del balan~ de l'exercici 2017. 
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1 



COMPTE DEL RESULTAT ECONÓMIC-PATRIMONIAL 

Notes 2017 2016 
2. Transferencies i subvencions rebudes 15.1.1 13.243.257,58 18.454.703,44 
a) Del exercici 13.243.257,58 18.454.703,44 
a .. 2) Transferencies 13.243.257,58 18.454.703,44 
3. Vendes i prestacions de servei 15.1.2 9 .371,37 4.368,20 
a) Vendes 9.371,37 4.368,20 
6. Altres ingressos de gestió ordinaria 15.1.2 1.134.018, 72 900.914,83 
A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ 

' ORDINARIA 14.386.647,67 19;359.986,47 
8. Des peses de personal 15.2.2 (-) 2 .121. 720, 28 (-) 2.272.533,83 
a) Sous, salaris i assimilats (-) 1.657.258,46 (-) 1.819.354,17 
b) Carregues socials (-) 464.461,82 (-) 453.179,66 
9. Transferencies i subvencions concebudes 15.2.1 (-) 9.901.529,66 (-) 14.559.590,04 
11. Altres despeses de gestió ordinaria 15.2.3 (-) 1.686.448,34 (-) 1.574.166,46 
a) Subministrament i serveis exteriors (-) 1.686.190,82 (-) 1.573.903,68 
b) Tributs (-) 257,52 (-) 262,78 
12. Amortització del immobilitzat 5 (-) 34.464,06 (-) 30.774,76 

B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINARIA (-) 13.744.162,34 (-) 18.437.065,09 
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió 

ordinaria 642.485,33 922.921,38 
14. Altres partides no ordinaries 18.025,85 0,00 
a) Ingressos 18.025,85 0,00 

n. Resultat de les operacions no financeres 660.511,18 922.921,38 

15. Ingressos financers 0,00 335,90 
b) De valors representatius de deute, de credits i 

d 'altres .inversions financeres 0,00 335,90 
b.2) Altres 0,00 335,90 

III. Resultat de les operacions financeres 0,00 335,90 
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net del 

exercici 660.511,18 923.257,28 
+ Ajustos en el compte del resultat del exercic,i 

anterior 0,00 0,00 
Resultat del exercici anterior ajustat 
(IV+ Ajustos) 660.511,18 923.257,28 

Les notes 1 a 29 descrites a la memoria formen part integrant del compte del resultat economic-patrimonial de 
l'exercici 2017. 
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Direcció Económica 

Estat de canvis en el patr~ moni net 

1. ESTA T TOTAL DE CANVIS EN EL PA TRIMONI NET 
t 

' 2017 

PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI ANTERIOR 12.060.093,82 

. AJUSTOS PER CANVIS DE CRITERIS COMPTABLES 1 
CORRECCIONS D'ERRORS -

PATRIMONI NET INICIAL AJUSTAT DEL EXERCICI (A+B) 12.060.093,82 

VARIACIONS DEL PATRIMONI NET EXERCICI 

1. lngressos i despeses reconeguts en l'exercici 660.511,18 

2. Operacions patrimonials amb l'entitat o entitats propietaries . 

3. Altres variacions del patrimoni net 93.376,59 

PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2017 (C+D) 12.813.981,59 

2016 

11.125.295,62 

-

11.125.295,62 

923.257,28 

. 

-
12.060.093,82 

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

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS 

2017 2016 

l. Resultat economic patrimonial 660.511,18 923.257,28 

11. lngressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net 

1. lmmobilitzat no financer - -
2. Actius i passius financers - -

3. Cobertures comptables - -
4. Subvencions rebudes - -

Total (1+2+3+4) - -

111. Transfen!ncies al compte del resultat economic patrimonial o al valor 
inicial de la partida coberta 

1. lmmobilitzat no financer - -

2. Actius i passius financers - -
3. Cobertures comptables - - í 
4. Subvencions rebudes 

* 
- -

Total (1+2+3+4) - - ~ 

IV. TOTAL ingressos i despeses reconeguts (1+11+111) 660.511,18 923.257,2( 

Le~ notes 1 a 29 formen part integrant de l'estat d'ingressos i despeses reconeguts de l'exercici 2017. 
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3. ESTAT D'OPERACIONS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETARIES 

a) OPERACIONS PATRIMONIALS AMB L'ENTITAT O ENTITA TS PROPIETARIES 

2017 2016 

1. Aportació patrimonial dineraria - -

2. Aportació de béns i drets - -

3. Assumpció i condonació de passius financers - -
4. Altres aportacions de l'entitat o entitats propietaries - -
5. (-) Devolució de bens i drets - -
6. (-) Altres devolucions a l'entitat o entitats propietaries - -

TOTAL - -. 

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

. Notes 2017 2016 

I . Ingressos i despeses reconeguts directament al compte 
6.607.895,60 17.640.084,02 

del resultat economic patrimonial (1+2+3) 

1. Transferencies i subvencions 6.607.895,60 17.640.084,02 

1.1 Ingressos 29.2 6.613.147,00 17.640.084,02 

1.2 Despeses 29.2 (-) 5.251,40 -
2. Prestació de serveis i venda de bens (-) 520,30 (-) 4.676.25 

2.1 Ingressos - -
2.2 Despeses 29.2 (-) 520.30 (-) 4.676,25 

3. Altres - -
3.1 Ingressos - -
3.2 Despeses - -

II.Ingressos i des peses r:-econeguts directament en el 
patrimoni net (1 +2) 5.815.491 ,16 -
1. Subvencions rebudes 5.815.491,16 -
2. Altres - -

TOTAL (I+II) 12.422.866,46 17.635.407.n 

Les notes 1 a 29 de la memoria formen. part integrant de l'estat d'operacions amb l'entitat o entitats 
propietaries de l'exercici 2017. 
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lnstitut del Paisatge Urba i la Qualitat de Vida 
Direcció Económica 

ESTA T DE FLUX OS D'EFECTIU 

I. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE GESTIÓ 

A) Cobraments: 

1. Ingréssos tributaris i urbanístics 

2. Transferencies i subvencions rebudes 
3. Vendes i prestacions de serveis 
5. Interessos i dividends cobrats 
6. Altres cobraments 

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

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

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

C) Cobraments: 

6. Altres cobraments 

D) Pagaments: 
5. Compra d'inversions reals 

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

III. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINAN,AMENT 

E) Augments en el patrimoni: 

F) Pagaments a l'entitat o entitats propietaries: 

G) Cobraments per emissió de passius financers: 

5. Altres 

H) Pagaments per reemborsament de passius financers: 

8. Altres deutes 

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

IV. FLUX OS D' EFECTIU PENDENTS DE CLASSIFICACIÓ 

I) Cobraments pendents d'aplicació 

J) Pagaments pendents d'aplicació 

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

V. EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI 

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

Efectiu i actius líquids equivalents a 1' efectiu al inici de 1' exercici 

Efectiu i actius líqui~s equivalents a l'efectiu al final de l'exercici 

2017 2016 

16.290.963,06 1.673.143,74 

1.048.814,27 1.667.583,90 

15.235.212,86 5.224,04 
6.935,93 335,90 

- 0,00 
-

<-> 19.011.236,n (-) 13.282.112,72 
(-) 2.111.492,26 (-) 2.275.570,30 

(-) 15.652.203,22 (-) 9.293.537,30 
(-) 1.247.299.50 (-) 1.574.694.44 

(-) 241,79 (-) 138.310,68 

(-) 2.720.273,71 (-) 11.608.968,98 

2.795.014,00 11.600.000,00 

2.795.014,00 1L600.000,00 
(-) 244.590,85 (-) 17.601,89 

(-) 244.590,85 (-) 17.601,89 

2.550.423,15 11.582.398,11 

-
-
-

- 4.207,57 

- (-) 1.579,19 

(-) 3.517,83 (-) 1.579,19 

(-) 3.517,83 2.628,38 

-
- (-) 12,00 

(-) 12,00 

-
(-) 173.368,39 (-) 12.458,40 

4n.611,38 490.069,76 

. 304.250,98 4n.611,38 

Les notes 1 a 29 de la memoria formen part integrant de l'estat d'operacions amb l'entitat o entitats propietaries de l'exercici 
2017. 
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ESTAT DE LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST 

, . 

I. LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST DE. DESPESES ·¡ 
CRtDITS PRESSUPOSTARIS OBLIGACIONS 

, OBLIGACIONS 
ROMANENlS l 

APLICACIÓ 
DESPESES 

RECO N EGUDES PAGAMENlS 
PENDENlS 

DESCRIPCIÓ COMPRO MESES PAGAMENT31 DE CRtDrr 
PRESSUP. INICIAlS MODIFICACIONS DEFINmUS {4) 

Nms {6) 
{8=3-5) 

{S) 
DE DESEMBRE 

1 (1) (2) {3=1+2) 17=5-6) 

l 
1 

Openclons mrrents 

Capítol 1 Des peses de personal 2.533 .000,00 -380 ,000,00 2.153.000,00 2.120.079,57 2 .118.909,87 2.118.909,8 7 0,00 34.090,1! 

Capítol 2 Des peses corrents en béns i serveis 1.4 7 S ,000,00 13.310,00 1.488,310,00 1.370.475,17 1.338.331,64 1.160.087,79 178.243,85 149.978,361 

Capítol4 Tra nsferéncies corrents 5 ,517.767 ,00 366 ,690,00 5 .884,45 7,00 4.086.105,82 4.086.038,50 2 .932,6 14,81 1.153.423,69 1.798.418,50 

Ope.raclons de capital 

Capítol 7 lnversions reals 2.018 ,000,00 0,00 2.018.000,00 364.072,10 349.572,91 180.526,17 169,046,74 1.668.427,0! 

Capítol 8 Tra nsferéncies de ca pita 1 5 .815 .49 1,16 0,00 5 .815.491,16 5 .815 .491,18 5 .815.491,16 0,00 5 .815.491,16 0 ,001 

TOTAL 17.359 .258 ,16 0,00 17.359.258,16 13.756.223,82 13.708.344,08 6 .392 .138,64 7 .316.205,44 3.650.914,01 

, 
II. LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS 

PREVISIONS PRESSUPOSTARIES ORETS DRETS PENOfNTS 
APLICACIÓ DRETS DRETS DRETS RECONEGUTS 

RECAUDA.CIO 
DECOBRAMENT A ~e~ •i PRfSSUPOSTARIA 

DESCRIPCIO MODIFICACIONS DEF1NTIVES RECONEGUTS (41 ANUL·LATS (5) CANCEL•LATS (8} NETS 
NETA 31 DE DESBVI BRE ot:FeC1"E PRS;'VISI 

INICIALS(1) 
12) (3•1+2) (7-<-S.e) 

(8) 
(&•7·8) 

(1Q-7-3) 

Operadons corrents 
Capítol 3 Taxes i altres ingressos 2.015,000,00 0,00 2.015.000,00 1.161.665,94 0,00 0,00 1.161,665,94 943.916,03 217.749,91 ~·~.~ Capitol4 Transferéncies corrents 9.527,767,00 0,00 9.527, 767,00 7.427.766,42 Q,OO 0,00 7.427,766,42 814,619,42 6.613.147,00 ·2.100.000, 
Capitol5 lngressos patrimonials 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 o, oc 0,00 0,00 -1.000. 1 

Operadons de capital 

Capitol 7 Tmnsferencies de capital 5.815.491,16 0,00 5.815,491,16 5.815,491,16 0,00 0,00 5.815.491,16 0,00 5.815,491,16 0,00 
Cap~oi 8 Actius financers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o., 

TOTAL 17.359.258.1 0,00 17,359.258,16 14,404,923,52 0,00 0,00 14,404,923,52 l. 758.535,45 12.646.388,07 -2.954.334,64 ' 
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III. RESULTA T PRESSUPOST ARI 

CONCEPTES 

a) Operacions corrents 

b) Operacions de capital 

l. Total operacions no financeres (a+b) 

e) Actius financers 

d) Passius financers 

2. Total operacions ti nanceres (c+d) 

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

Ajustaments: 

3. Credits gastats finan~ats amb romanent de tresoreria per despeses 

generals 

4. Desviacions negatives de finan~ament 

5. Desviacions positives de finan~ament 

11. TOTAL AJUSTAMENT5 (11=3+4-5) 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (1+11) 

DRETS RECONEGUTS OBLIGACIONS AJUSTAMENTS RESULTAT 
NETS RECONEGUDES NETES PRESSUPSOTARI 

8.589.432,36 7.543.280,01 

5.815.491,16 6.165.064,07 

14.404.923,52 13.708.344,08 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

14.404.923,52 13.708.344,08 696.579,44 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 0,00 
1 696.579,44 
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.. 
INSTITUT MUNICIPAL DEL PAISATGE URBA 

I LA QUALITAT DE VIDA 

MEMORIA DELS COMPTES ANUALS 
DE L'EXERCICI ACABA T 

EL 31 DE DESEMBRE DE 2017 

1. ORGANITZACIÓ I ACTIVITAT 

1.1. Norma de creació de l'entitat 

L'INSTITUT MUNICIPAL DEL PAISATGE URBA I LA QUALITAT DE VIDA (en endavant, 
I'INSTITUT), amb N.I.F. P-5890051 E, és un organisme autonom local, amb personalitat jurídica 
propia, creat per I'Ajuntament de Barcelona per acord del seu Consell Plenari el 25 d'abril de 
1997, per a l'acompliment de les finalitats que es determinen en els seus Estatuts. L'INSTITUT 
inicia la seva activitat 1'1 d'octubre de 1997. 

1.2. Activitat principal de l'entitat, el seu regim jurídic, economic-financer i de contractació. 

En el suposit de serveis públics gestionats de forma indirecta, s'indicara la forma de gestió. 

Es regeix pel seus Estatuts, aprovats per acord del Consell Plenari de I'Ajuntament de Barcelona 
de data 27 de juny de 1997 i modificats pel Plenari del Consell Municipal en sessió 14 d'octubre 
de 2005. 

L'activitat de I'INSTITUT s'adre~a a les següents finalitats: 

• Protegir, mantenir i millorar els valors paisatgístics que conformen la imatge de la ciutat 
de Barcelona. 

• Potenciar els valors de civilitat que fan les relacions ciutadanes més confortables, justes, 
riques, socialment equilibrades i democrcltiques. 

• Vetllar per l'ús ordenat i racional del paisatge urba com a instrument decisiu per a la 
conservació de l'entorn. _L 

• Promoure la participació de la societat civil i del sector privat, tant en la responsabilitat 1 
del manteniment comen la directa recuperació del paisatge i la promoció deis seus valct 
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• Coordinar les actuacions de totes les instancies que intervenen en la presentació i millora 
del paisatge urba i la qualitat de vida, i propasar les normatives orientades a la protecció i 
millora del paisatge urba i a la regulació deis seus usos. 

• Dur a terme la gestió general de I'Ordenan~a de publicitat i instal-lacions publicitaries, 
gestionar l'ús publicitari de la vio pública i el que vagi lligat a les concessions municipals en 
la materia. 

• Promoure Barcelona i el seu model de transformació urbana com a referent per al conjunt 
de ciutadans del món. 

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

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

Addicionalment s'ha considerat l.a següent legislació vigent: 

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

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

• Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal 
de Regim Local de Catalunya. 

• Documents sobre principis comptables emesos per la. Comissió de Principis i Normes 
Comptables Públiques, creada per Resolució de la Secretaria d'Estat d'Hisenda de 28' de 
desembre de 1990. 

• Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de mar~. pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals (Liei 39/1988, de 28 de desembre). 

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

• Llei 15/2010, 5 de juliol, 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 financera. 
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• Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'administració 
local. 

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

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

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

Conceptes Drets liquidats 
Importancia 

relativa 

3 1.161.665,94 8,06% 

4 7.427.766,42 51,56'Yo 

S 0,00 0,00% 

7 5.815.491,16 40,37'Yo 

Total 14.404.923,52 100% 

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. 

Impost de Societats 

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

Impost sobre el Va.lor Afegit (IVA) 

L'Institut realitza un ti pus d'activitat, I'IVA aplicable de la qual és el següent: 

• Venda de Publicacions amb un gravamen del 4 'Yo. 
• Venda de material de merchandising amb un gravament del 21% 

La resta d'ingressos que recapta I'Institut pel finan~ament de les seves operacions tenen lq 
consideració d'operacions no subjectes a I'IVA. 
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1.5. Estructura organitzativa basica, en els seus nivells polític i administratiu. 

Els organs de govern i de gestió de I'INSTITUT són els següents: 

• El Consell Rector. 
• El President i els Vice-presidents. 
• El Gerent. 

Gereo a 

Secretaria i 1 Cap Premsa 

1 
Assessoria 

Jurídica 1 
(Comunicació) 

1 Suport Geréncia 

1 1 

1 l 

Departament Te011c 
Departament d'Usas Departament de Rutes 

i Publ íca cions del Pa1satge 

Of. Económ1~ ~ 1 
1 Gestió d'usos 

Publicacion&/Rutes 

CampBroya sub ..... dons Oept de l'rOJectes Oept. RehabilitBCIÓ i 1 
EstudiS 

Suport ·1 Administratiu 

Lonas/ Ah<es 

' 
Suport 

Adm1nistrl!lt1u 
Informado,;/Tramitadors 

Suport 
Admimstratiu 

En l'exercici 2017, s'han produ'ft les següents modificacions: 

Designació de la Presidenta i membre del Consell Rector, Sra. Janet Sanz Cid, en substitució 
de I'Im. Sr. Daniel Modo! i Deltell (D.A. Sl/D/2017-3738, de 30 de novembre) · 

' \ 

Designació de la Ima Sra. Maria Lecha i González, com a membre del Consell Rector, en 
subslitució del Sr. Josep Garganté i Closa (D.A. S1/D/2017-2775, de 7 de setembre) 

Designació del Sr. Raimond Blasi Navarro, com a membre del Consell Rector, en substitució 
de la Ima. Sra. Sonia Recasens i Alsina (D.A. Sl/D/2017-02839, de 21 de setembre) 
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1.6. Nombre mitja d'empleats durant l'exercici 2017, tant de funcionaris com de personal 
laboral, distingint per categories i genere. 

Exercici 2017 Exercici 2016 

Homes .1 Dones Homes Dones 

l. Funcionaris 
Funcionaris/es eventuals - . 1 -
Administració general 7 13 6 12 

Administració especial 9 11 5 8 

SUB TOTAL 16 24 12 20 

2. Laborals 
Laborals indefinits fixes 1 o 1 1 

Laborals interins 5 1 5 2 

SUBTOTAL 6 1 6 3 

TOTAL 22 25 19 23 

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

Exercici 2017 Exercici 2016 

Homes Dones Homes Dones 

Presidencia - 1 1 -
Vicepresidencies 1 - 1 -

TOTAL 1 1 2 -

l. 7. Identificació, si escau, de l'entitat o entitats propietaries i percentatge de participació 
d'aquestes en el patrimoni de l'entitat comptable . 

L'Institut és un organisme autonom local de I'Ajuntament de Barcelona 

13 



2. GESTIÓ · INDIREcr A DE SER VEIS PÚBLICS, CONVENIS I AL TRES FORMES DE 
COL· LABORA CIÓ 

L'Institut du a terme les seves funcions de manera directa, no prestant serveis sota cap de les 
formes de gestió indirecta previstos en la normativa. 

L'Institut signa cada exercici un conveni amb el Consorci de I'Habitatge de Barcelona, per a la 
gestió deis programes de Rehabilitació a Barcelona (Nota 15.1.1). 

Objecte Termini Ingrés 

Conveni Consorci de I'Habitatge de Barcelona Genera desembre 2017 814.619,42 euros 

3. BASES DE PRESENT ACIÓ DELS COMPTES 

3 .1. Imatge fidel 

Els comptes anuals s'han obtingut deis registres comptables tancats a 31 de desembre de 2017 
i es presenten d'acord amb les disposicions legals vigents en materia comptable, amb l'objecte 
de mostrar la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera a la data esmentada, i del 
resultat economic-patrimonial, deis canvis en el patrimoni net, deis fluxos d'efectiu, i del 
resultat de l'execució del pressupost de I'Entitat corresponents a l'exercici anual acabat a la 
mateixa data. 

La liquidació del pressupost de l'exercici 2017 ha estat aprovada el 2~ 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 2015 han 
estat elaborats d'acord amb I'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, d'aprovació de la 
Instrucció del model normal de cbmptabilitat local (endavant, la IMNCL), així com el que 
preveu el Pla General de Comptabilitat Pública adaptat a I'Administració Local (PGCPAL) que 
acompanya a la Instrucció de Comptabilitat. 

L'aplicació deis principis i criteris comptables esta presidida per la consideració de la 
importancia en termes relatius que aquests i els seus efectes poden presentar. Per 
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 patrimonial i deis resultats. 
Les partides o els imports la importancia relativa deis quals sigui escassament significativa 
poden apareixer agrupats amb altres de similar naturalesa o funció. 

J 
J 
J 

14 J 



l 
l 

1 1 

1 

J 

J 

J 

Ajuntament 
de Barcelona 

lnstitut del Paisatge Urbóli i la Qualitat de VIda 
Direcció Económica 

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

3. 2. Comparació de la informació. 

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

4. NORMES DE RECONEIXEMENT I VALORACIÓ 

4.1. Immobilitzat material. 

Criteris d'activació 

Són actius tangibles, mobles i immobles que: 

a) Posseeix I'Entitat per al seu ús en la producció o subministrament de béns i serveis o 

per als seus propis proposits administratius. 

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

Valoració inicial 

Les inversions en béns_de l'immobilitzat material es valoren al seu cost. Aixo és el "preu 
d'adquisició", inclosos els impostos indirectes no recuperables associats a la compra, els costos 
d'adquisició directament relacionats amb la compra i els de posada en funcionament, si escau, o 
el "cost de producció" en aquells que han estat resultat de treballs propis. 

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

Els béns aflorats com a conseqüencia de la realització d'un inventari físic són registrats pel 
seu valor raonable si no ha estat possible obtenir evidencia del seu cost original. En aquest 
últim cas, juntament amb el seu cost es registra l'amortització acumulada que s'estima s'ha 
produ"ft fins al momerit del registre. 

Els béns rebuts en adscripció o cessió per un termini igual o'superior a la vida economica del bé 
es registren pel seu valor raonable a la da'ta de formalització de l'adscripció o cessió. 

Capitali t zació de despeses f inanceres 

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

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

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

El~ costos d'ampliació, modernització o millora s'incorporen a l'actiu com a major valor del bé 
quan suposen un augment de la seva capacitat, productivitat o allargament de la seva vida -útiL 

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

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

En cas que la propietat o ús d'un terreny exigeixi el desmantellament i rehabilitació de 
l'empla~ament, aquests costos s'activen i s'amortitzen en el període que es prevegi obtenir 
rendiments economics o potencial de servei del terreny. 

Amortització 

-¡ 

Els elements que integren l'immobilitzat material, amb excepció deis terrenys, són objecte 
d'amortització sistematica pel metode lineal en funció de la vida útil estimada de cadascun 
d'ells. Per defecte, la base amortitzable de cada element coincideix amb el seu valor 
comptable, donat que es consideren nuls els valors residuals. El procés d'amortització s'inicia 
en el momen.t de la posada en funcionament del bé, essent els anys de vida útil estiníats els · 
següents: · J 

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

Mi llores en construccions 5 20% 

Instal·lacions tecniques i maquinaria 8 25'Yo 

Equips per al processament d'inforniació 4 25'Yo 

Les amortitzacions de les obres realitzades en immobles on I'Institut esta com arrendatari es 
dota considerant la duració del contracte d'arrendamf:mt. 
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4.2. Immobilitzat intangible . 

Criteris d'activació 

Es tracto de béns intangibles i drets susceptibles de valoració economica de caracter no 
monetari i sense aparen~a física que complint les característi,q'ues de permanencia en el temps 
i utilització en la producció de béns i serveis, o constituint una font de recursos de l'entitat, 
són identificables. Ésa dir: 

a) Són separables i susceptibles de ser alienats, cedits, arrendats', intercanviats o lliurats 

pera la seva explotació. 

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

aquests drets siguin transferibles o separables d'altres drets o obligacions. 

Valoració inicial 

Les inversions en béns de l'immobilitzat intangible es valoren al seu cost. Aixo és el "preu 
d'adquisició", inclosos els impostas indirectes no recuperables associats a la compra, els costos 
d'adquisició directament relacionats amb la compra i els de posada en funcionament, si escau, o 
el"cost de producció" en aquells que han estat resultat de treballs propis. 

Els béns rebuts en adscripció o tessió gratu"lta per un període inferior a la seva vida economica 
es registren coma intangible pel valor raonable del seu dret d'ús. 

Valoració posterior 

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

Les correccions valoratives per deteriorament es practiquen quan l'import recuperable de 
l'actiu és inferior al seu valor net d'amortitzacions, i que succeeix, generalment, per ·· 
obsolescencia accelera- da, o disminució del rendiment esperat inicialment. 

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

Amortització 

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

17 



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

Aplicacions informatiques 4 25'Yo 

4. 3. Arrendaments. 

S'entén com arrendament financer qualsevol acord, amb · independencia de la seva 
instrumentació jurídica, que permet l'obtenció, a canvi d'un pagament o d'una serie de quotes, 
del dret a utilitzar un bé durant un període de temps determinat quan impliqui la 
transferencia substancial deis riscos i avantatges inherents a la seva propietat. 

L'Institut no té arrendaments financers. 

4. 4. Actius i passius financers 

Els actius i passius financers deriven deis instruments financers, que són contractes que 
estableixen un dret per una de les parts (actiu financer) i una obligació (passiu financer) o un 
component del patrimoni net (instrument de patrimoni) per l'altra. 

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

a) Actius financers 

Són actius financers els diners en efectiu, els instruments de capital o de patrimoni net 

d'una altra entitat i els drets de rebre efectiu o altre actiu financer d'un tercer o 

d'intercanviar amb un tercer actius o passius financers en condicions potencialment 

favorables per l'entitat. 

La totalitat deis actius financers es classifiquen, a efectes. de la seva valoració, en la 

categoria de credits i partides a cobrar. 

Inclouen: 

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

• Altres actius financers que generen fluxos d'efectiu d'impor·t determinat i 

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 incorporin un interes contractual. La mateixa valoració es realitza 

amb els de venciment a llarg termini quan l'efecte d'actualitzar els fluxos no és 

18 

l 

--¡ 

-¡ 

J 

J 



l 
-l 

Ajuntament 
de Barcelona 

lnstitut del Paisatge Urba i la Qualitat de Vida 
Direcció Económica 

significatiu. En cas contrari, es valoren pel seu valor raonable i posteriorment a cost 

amortitzat, reconeixent els interessos meritats en funció del seu tipus d'interes efectiu 

com a ingressos de l'exercici. 

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

Reconeixement 

El reconeixement comptable deis actius financers es realitza a la data establerta en el 

contracte o acord a partir de la qual l'entitat adquireix el dret. 

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

excepte quan la seva magnitud aconsella incorporar-los en el valor de l'actiu financer. 

Deteriorament 

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

s~efectuen les revisions oportunes per detectar la necessitat de practicar correccions 

valoratives per deteriorament de valor, en cas d'evidencia objectiva que no es cobraran 

els imports comptabilitzats en la seva integritat, així com la conveniencia de revertir

les en aquells casos que ja no siguin procedents. Tant les correccions de valor com les 

reversions es reconeixen en el compte del resultat economic-patrimonial. 

Els criteris per a calcular l'import deis drets de dubtós cobrament són els establerts a 

l'art. 2.1 de la LRSAL i que són: 

Antiguitat respecte al 
Vida útil 

venciment 

Inferior a 1' any -'Yo 

Entre 1 i 2 anys 25% 

Entre 2 i 3 anys 25'Yo 

Entre 3 i 4 anys 50 'Yo 

Entre 4 i 5 anys 75'Yo 

Més de 5 anys lOO 'Yo 

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

subvencions atorgades per organismes públics, així com els garantits en els percentatges 

corresponents. 
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Baixa d'actius financers 

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

transmes els drets sobre els fluxos d'efectiu que genera i els riscos i avantatges 

inherents a la seva propietat de forma substancial. 

b) Passius financers 

La totalitat deis passius financers es classifiquen, a efectes de la seva valoració, en la 

categoría de passius financers a cost amortitzat 

Inclouen els: 

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

• Altres debits i partides a pagar. 

Com a norma general, els debits i les .portides a pagar amb venciment a curt termini sense 

interes contractual es valoren, tant en ·el moment del reconeixement inicial com 

posteriorment, pel seu valor nominal. La mateixa valoració es realitza amb els de 

venciment a llarg termini i els préstecs rebuts a llarg termini amb interessos 

subvencionats quan l'efecte global de no actualitzar els fluxos no és significatiu. En cas 

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

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

cost amortitzat, reconeixent els interessos meritats en funció del seu tipus d'interes 

efectiu coma ingressos de l'exercici. . 

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

Reconeixement 

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

contracte o acord a partir de la qual l'en~itat contrau l'obligació. En les operacions de 

tresoreria formalitzades amb polissa de credit, les obligacions es contrauen amb la 

recepció de les successives disponibilitats de fons. 

Baixa de passius financers 

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

quan l'obligació contreta s'ha complert o cancel-lat. En cas de produir-se una diferencia 

entre el valor comptable i la contraprestació lliurada, es retoneixera en el resultat de 

l'exercici que tingui lloc. · 
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e) Contractes de garanties financeres 

Són contractes que obliguen I'Entitat a fer o rebre uns pagaments específics pel 

reemborsament a un tercer per la perdua incorreguda quan un deutor ("garantit") 

incompleix la seva obligació de pagament derivada, generalment, d'instruments de deute, 

tal com un aval. 

L'Institut no té formalitzat contractes de garanties financeres 

4.5. Transaccions en moneda estrangera 

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

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

4. 6. Ingressos i despeses. 

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

a) Ingressos 

Transferencies i subvencions rebudes (veure Nota 4.8). 

Coma norma general, els ingressos es registren pel valor raonable de la contraprestació i 

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

ordinari de les activitats de I'Entitat, dedu"fdes les devolucions, les rebaixes, els 

descomptes i I'Impost sobre el Valor Afegit, si escau. 

L'Entitat reconeix els ingressos quan l'import d'aquests es pot valorar amb fiabilitat; és 

probable que els beneficis economics futurs vagin a flu.ir a I'Entitat i es compleixen les 

condicions específiques per a cadascuna de les activitats tal com es detalla a 

continuació. 

Els ingressos per vendes són registrats quan: I'Entitat ha transferit al comprador els .,J., 
riscos i els av~ntatges derivats de la propietat deis béns, amb independencia de la -y 
propietat; no conserva pera si cap implicació en la gestió corrent deis béns venuts~ni 
reté el control efectiu sobre ells; i les despeses associades amb la transacció pode~ ser 

mesurades amb fiabilitat. · 
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Els ingressos per a la prestació de serveis es reconeixen quan el resultat de la transacció 

pot ser estimat amb fiabilitat, considerant el graú d'avanc; o realització de la 

prestació a la data deis comptes anuals, o de forma lineal quan el servei es presta durant 

un període determinat. 

Quan no pot ser estimat de forma fiable, els ingresso:S són reconeguts en la quantia 

de l~s despeses reconegudes que es consideren recuperables. 

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

en el moment en que es produeix l'acte administratiu de reconeixement deis respectius 

drets i obligacions 

b) [)espeses 

Transferencies i subvencions atorgades (veure Nota4.8). 

Les despeses de personal i al tres . despeses de gestió ordinaria, es reconeixen en el 

compte del resultat en el moment que merita l'obligació, amb independencia del moment 

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

4. 7. Próvisions i contingencies. 

Es reconeix una provisió quan l'entitat té una obligació present (legal, contractual o 
implícita) resultat d'un succés passat que, probablement, implicara el lliurament d'uns recursos 
que es poden estimar de forma fiable. 

Les provisions es troben valorades pel valor actual deis desemborsaments que s'espera que 
seran necessaris per liquidar l'obligació, actl!alitzats a una taxa de descompte equivalent al 
tipus de deute públic per un venciment analeg. Els ajustaments en la provisió amb motiu de la 
seva actualització es reconeixen com una despesa financera a mesura que es van reportant. 
Quan el seu venciment és inferior o igual a un any i l'efecte financer no és significatiu, no es 
descompten. 

Al tancament de l'exercici, les provisions són objecte de revisió i ajustades, si escau, per a 
reflectir la millor estimació existent en aquest moment. Quan no són ja pertinents o probables, 
es procedeix a la seva reversió amb contrapartida al corresponent compte d'ingrés de 
l'exercici. 

Per a la quantificació de les provisions, es recorre a informes interns i, si escau, d'experts 
externs, i a !'experiencia de l'entitat en successos similars, que permetin establir la base de les 
estimacions de cadascun deis desenllac;os possibles, així com del seu efecte financer. 
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4. 8. Transferencies i subvencions. 

Transferencies i subvencions rebudes 

Les subvencions que tinguin carckter reintegrable es registren com a passius fins que 
compleixin les condicions per a considerar-se no reintegrables, mentre que les subvencions no 
reintegrables es registren coma ingressos directament imputats al patrimoni net i es 
reconeixen com a ingressos sobre una base sistematica i racional de forma correlacionada amb 
les despeses derivades de la subvenció. 

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

Les activitats desenvolupades per l'entitat corresponen, fonamentalment, a la prestació de 
serveis públics en l'ambit competencia! de I'Ajuntament de Barcelona, mitjan~ant gestió directa 
per delegació de I'Ajuntament de Barcelona, d'acord amb allo previst per la legislació vigent 
(Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local i Reglament d'Obres, Activitats i Serveis deis 
Ens Locals). Per la prestació de serveis públics, en l'ambit de les competencies de I'Ajuntament 
de. Barcelona, l'entitat rep d'aquest, el finan~ament pressupostari, el qual es reflecteix a 
l'epígraf d'ingressos "Transferencies i subvencions rebudes", del compte del resultat 
economic-patrimonial. . 

Aquesta transferencia corrent pressupostaria esta fixada tenint en compte els suposits 
d'equilibri pressupostari previstos al Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

Les subvencions de caracter monetari es valoren pel valor raonable de l'import concedit referit 
al moment del seu reconeixement. 

Les subvencions no reintegrables relacionades amb l'adquisició de l'immobilitzat material 
s'imputen coma ingressos de l'exercici en proporció a l'amortització deis corresponents actius 
o, en el seu cas, quan es produeixi la venda, correcció valorativa per deteriorament o baixa en 
el balan~. 

D'altra banda, les subvencions no reintegrables relacionades amb despeses específiques es 
reconeixen en el compte de perdues i guanys en el mateix exercid en que es meriten les 
corresponents despeses, 

Transferencies i subvencions atorgades 

Les transferencies i subvencions concedides es comptabilitzen com a despeses en el moment -:::h 
que es tingui constancia que s'han complert les condicions establertes per a la seva perc·epció. ~ T 
En cas que al tancament de l'exercici estigui pendent el compliment d'alguna de les condicions 
establertes per a la seva percepció, pero no existeixin dubtes raonables sobre el seu futur 
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compliment; es dota una provisió pels corresponents imports, amb la finalitat de reflectir la 
despesa. 

En el cas de lliurament d1actius, el reconeixement es produeix en el moment de l'acord o de la 
formalització del lliurament al beneficiarL 

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

5. IMMOBILITZAT MATERIAL 

5.1. Moviment de l'exercici. 

Partida Saldo a 1.1.17 (+) Entrades (-) Sortides Saldo a 31.12.17 

Construccions 51.689,23 (-) 3.470,06 0,00 48.219,18 

• Cost 192.382,17 11.523 ,25 (-) 123.417,30 80.488,10 

· Amortització acumulada (-) 140.692,94 (-) 14.993,31 123.417,30 -32.268,92 

Béns del patrimoni histOrie 0,00 - - 0,00 

· Cost 122.328,34 - - 122.328,34 

· Correccions de valor (-) 122.328,34 . - (-) 122.328,34 

Maquinaria i utillatge i mobiliari 69.822,84 (-) 18.060,97 0,00 51.761,87 

· Cost 517.370,30 1.409,78 (-) 388.710,68 130.069,40 

• Amortització acumulada (-) 447.547,46 (·) 19.470,75 388.710,68 (-) 78.307,53 

TOTAL 121.512,07 (-) 21.!531,03 0,00 99.981,05 

En l'exercici 2017, I'Institut ha donat de baixa immobilitzat totalment amortitzat, per un valor de 
512.127,98 euros. 

5.2. Informació de l'exercici. 

Les principals inversions de l'exercici 2017 corrésponen a la inversió en construccions 
l'adquisició d'equips informatics 

Detall deis elements totalment amortitzats i que continuen en ús, al tancament de l'exercici 
per partida. 
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!mmobilitzat 

Construccions . 
Maquinaria, instal.lacions, estris 

Mobiliari 

Equips procés informació 

TOTAL 

2017 2016 

0,00 123.417,30 

0,00 48.257,84 

0,00 161.572,42 

0,00 153.909,79 

0,00 487.157,35 

L'epígraf corresponent a Béns del patrimoni artístic inclou els següents conceptes: 

2017 2016 

Construcció, transport i muntatge d'un pebeter singular a la 
86.267,61 86.267,61 

pla(;a del Fossar de les Moreres. 
Cessió de !'escultura de la gamba disseny Mariscal, situada 

36.060,73 36.060,73 
sobre el local 5 del Moll de la Fusta de Barcelona 

Deteriorament (-) 122.328,34 (-) 122.328,34 

TOTAL 0,00 0,00 

6. PATRIMONI PÚBLIC DEL SOL 

L'Institut no té patrimoni públic del sol. 

7. INVERSIONS IMMOBILIARIES 

L'Institut no té inversions immobiliaries. 

8. IMMOBILITZAT INTANGIBLE 

8.1. Moviment de l'exercici. 

Partida Saldo a 1.1.17 (+) Entrades (-) Sortides Saldo a 31.12.17 

Aplicacions informatiques 0,01 - - 0,01 

• Cost ~2.297,27 . . 22.297,27 

· Amortització acumulada (-) 22.297,28 . . (-) 22.297,28 
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8.2. Informació de l'exercici. 

El cost deis elements totalment amortitzats en ús al tancament de l'exercici ascendeix a 
22.297,28 euros. 

9. ARRENDAMENTS FINANCERS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR 

L'Institut no té actius en regim d'arrendament financer. 

10. AcTIUS FINANCERS 

10.1. Informació relacionada amb el balan~. 

Actius financers a Actius financers a curt Total 
Classes llarg termini termini 

. 
Altres inversions Altres inversions 

Categories 
2017 2016 2017 2016 2017 2016 

Crédits i partides a 
2.638,48 2.638,48 0,00 5.049,87 2.638,48 7.688,35 

cobrar 

Total 2.638,48 2.638,48 0,00 5.049,87 2.638,48 7~688,35 

D'acord amb el previst a la ICAL, el saldo deis credits per operacions derivades de l'activitat 
habitual (credits comercials) no es. troben inclosos en la taula. Aquests es registren pel seu 
valor nominal i quan, d'acord amb la norma de t"'egistre i valoració deis actius financers, la seva 
aplicació no és possible, pel metode del cost amortitzat. 

Al tancament de l'exercici, els saldos pendents de cobrament de deutors per operacions de 
gestió inclouen 21.339.149,32 euros, corresponents a I'Ajuntament de Barcelona (nota 29). 

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

a) Riscos de tipus de canvi. 

L'Entitat no té inversions en moneda diferent de !'euro i, per tant, no té riscos d'aqu~t tipus. 

b) Riscos de ti pus d'interes. 

L'Institut no té riscos d'aquesta naturalesa. 
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10.3. Altra informació. 

a) L'Institut és titular de tres comptes bancaris, que a tancament d'exercici presenten els 
següents saldos. 

Nom del Banc IBAN 
Saldo a Saldo a 

31/12/2017 31/12/2016 

CAIXABAN K, S.A. ES0821003000192201633296 192.072,65 432.042,29 

CAIXABANK, S.A. ES2821003000172201633422 12.000,00 12.000,00 

CAIXA BANK, S.A. ES9821005000570200159854 100.178,33 33.569,09 

304.250,98 477.611,38 

b) Correccions per deterior~ment de valor 

Durant l'exercici no s'han registrat correccions de valor deis actius financers. 

A la data de tancament, cap actiu financer es troba deteriorat. 

11. PASSIUS FINANCERS 

11.1. Informació relacionada amb el balan~. · 

a) El detall deis deutes mantinguts per I'Institut al tancament de l'exercici 
valorats a cost d'amor.titació són: 

lnteressos 1 

Deute 1'1 de gener Creaclons meritats segons Diferencies de canvl Dlsminuclons Deutl! a 31 de desembre 

Cost 
amortitzat 

(1) 

13.725,40 

13.725,40 

T.I.E 

lnteressos Cost 
cancel ·lats amortitzat lnteressos lnteressos Del cost O'interesso Valor 

explicits Efectiu (3) 
Des peses Expllcits Resta (7) 

amortitz s explicits comptable Resulta! (12)= Explícits 

(2) 
(4) (5) (6) 

at(8) (9) (10) 
(11) (1 )+(3)- (13)=(2)+(5)-

(4)+(6)+(8) (7)+(9) 
-(10) 

- 0,00 - - - - - - (-)3.517 83 - 10.207 57 -

- 0,00 - - - - - - (-)3.517,83 - 10.207,57 -

Respecte als deutes a cost amortitzat, i addicionalment als imports assenyalats a la taula, 
cal assenyalar que els comptes a pagar per operacions habituals a llarg i curt termini ....... 
(deutes comercials) es registren pel seu valor nominal i quan, d'acord amb la norma de 
registre i valoració deis passius financers, la seva aplicació no és possible, pel metode d: \~ 
cost amortitzat. · (fi 
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Al tancament de l'exercici, els saldos pendents de pagament corresponents a les 
operacions habituals de I'Institut, correspon a: 

Creditors per operacions de gestió 7.405.160,58 

Creditors per obligacions reconegudes 7.316.205,44 

Creditors per obligacions reconegudes ex. tancats 88.955,14 

Altres comptes a pagar 130.846,51 

Retribucions del personal, acreditades i no ven<;udes 115.172,91 

Altres despeses diferides 15.423,60 

Rei ntegraments 250,00 

Administracions públiques 93.693,70 

Hisenda pública, creditora per IVA ' 268,47 

Hisenda pública, IRPF 49.762,58 

Organismes de la Seguretat Social 43.662,65 

Total creditors i altres comptes a pagar a curt termini 7.629.700,79 

b) De les dades descrites en les taules anteriors resulta el següent resum per 
categories: 

e) 

~ 
Curt termini Total 

Altres deutes 

2017 2016 2017 2016 S 

Deutes a cost amortitzat 10.207,57 13.725,40 10.207,57 13.725,40 

Total 10.207,57 13.725,40 10.207,57 13.725,40 

11.2. Informació sobre els riscos de tipus de canvi i de tipus d'interes. 

a) Riscos de tipus de canvi 

L'Institut no té deutes en moneda diferent de l'euro i, per tant , no té riscos 
d'aquest tipus. 

b) Riscos de tipus d'interes 

L'Institut no té riscos per tipus d'interes 
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11.3. Avals o altres garanties concedides. 

a) Avals concedits 

L'Institut no té concedit cap aval. 

b) Avals executats 

L'Institut no ha executat cap aval. 

e) Avals reintegrats 

L'Institut no ha reintegrat cap aval. 

11.4. Altra informació. 

Informació sobre el període mitja de pagament a prove"fdors. Disposició addicional tercera. 
"Deure d'informació" de la Llei 15/2010, de 5 de juliol." · 

2017 2016 

Di es Di es 

Període mig de pagament a prove"fdors 19,22 20,99 

Rati de les operacions pagades (-) 10,78 (-) 9,01 

Rati de les operacions pendents de pagament (-) 21,76 (-) 21,85 

Import (euros) . Import (euros) 

Total pagaments realitzats 1.475.002,19 1.56:7.847,99 

Total pagaments pendents 178.789,08 56.429,24 

12. COBERTURES COMPTABLES 

L'Entitat no ha realitzat cap cobertura comptable. 

13. ACTIUS CONSTRUITS O ADQUIRITS PER A ALTRES ENTITATS I ALTRES 
EXISTENCIES 

L'Institut no té cap actiu constru"lt o adquirit per altres entitats ni existencies 
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14. MONEDA ESTRANGERA 

L'Entitat no té cap element d'actiu o passiu denominat en moneda diferent de l'euro. · 

15. TRANSFERENCIES, SUBVENCIONS I ALTRES INGRESSOS I [)ESPESES 

15 .1. Ingressos. 

15.1.1.Transferencies i subvencions rebudes 

Transferencies corrents de 1' Ajuntament (nota 29) 6.613.147,00 
Despeses de gestió i subvencions als 

- programes de rehabilitació 

Transferencia Consorci de I'Habitatge 814.619,42 Gestió deis programes de rehabilitació 

Transferencies de capital de 1' Ajuntament (nota 29) 5.815.491;t6 Subvencions programes rehabilitació 

Total 13.243.257,58 

Les transferencies rebudes i no aplicades a la s~va finalitat a 31 de desembre es registren amb 
l'abonament a l'epígraf d'Ajustos per Periodificació a curt termini de passiu. A 31 de desembre 
de 2017 l'import ascendeix a 1.510.000,00 euros. 

15.1.2.Ve~des i prestacions de serveis i altres ingressos de gestió ordinaria 

• Els ingressos obtinguts per vendes 
ordinaria, es detallen a continuació: 

prestacions de serveis i altres ingressos de gestió 

· Publicacions 

Vendes 

. Pla de mitgeres 

. Ingressos Ruta Modernisme 

· Altres ingressos 

Altres ingressos de gestió ordinaria 

9.371,37 

9.371,37 

924.368,18 

61.381,79 

148.268,75 

1.134.018, 72 
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15. 2. [)espeses. 

15.2.1.Transferencies i subvencions concedides 

• El detall de les transferencies 
continuació: 

subvenC:ions concedides . en l'exercici es facilita a 

Transf. Corrent a I'Ajuntament de 
5.251,40 

Repercussió costos 
Transferencia corrent 

Barcelona auditória 
Transf. Corrent al Consorci de 

3.650.000,00 Subvencions campanya Convocatoria Ajuts rehabilitació 
I'Habitatge 

A Empreses privades 76.657,50 Subvencions campanya Convocatoria Ajuts rehabilitació 

Transfer.corre. a Fam.i Institucions 
144.225,05 Subvencions campanya Convocatoria Ajuts rehabilitació 

sense afany lucre 

Universitat de Barcelona 100.200,00 
Cessió d'ús deis Pavellons 

Conveni amb la universitat 
Güell 

Ajuts per estudis i investigació 5.622,98 Personal becari FP Dual Conveni cooperació educativa 

Convenis col.laboració amb les universitat 102.081,57 
Personal becari 

Conveni cooperació educativa 
universitari 

Transferencies corrents a 1 'exterior 2.000,00 
Aportació Réseau Art 

Transferencia corrent 
Nouveau Network 

Transf. capital Consorci de 1' Habitatge 5.815.491,16 Subvencions campanya Convocatoria Ajuts rehabilitació 

Total 9 .901 .529,66 

15.2.?.Despeses de personal 

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

Sous i salaris 

Sous salaris i assimilats 

Cotitzacions socials de 1' ocupador 

Prestacions socials 

Carregues socials 

DESPESES DE PERSONAL 

La plantilla de personal de I'Institut esta integrada per: 

1.657.258.46 

1.657.258,46 

461.293,70 

3.168,12 

464.461,82 

2 .121. 720. 28 

• Personal funcionari i laboral de I'Ajuntament de Barcelona, adscrita I'Institut. 
• Personal laboral del propi Institut. 

El personal de I'Institut 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 f und o ari 
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amb complement 28 de destinació o superior i el personal eventual de confianc;a i 
d'assessorament especial, per analogía. 

• El catal~g de llocs de treball de I'Ajuntament de Barcelona, de categories 
professionals i de taules retributives. 

• El nombre de treballadors a 31 de desembre s'ha detallat a la nota 1.6 d'aquesta mémoria. 

15.2.3.Aitres despeses de gestió ordinaria 

Lloguers 246.800,88 

Manteniment i reparacions 448.675,53 

Dietes 2.188,78 

Locomoció 9.572,13 

Subministraments 64.401,08 

Comunicacions 31.380,58 

Treballs realitzats altres empreses 697.453,28 

Assegurances 7.734.46 

Material oficina 8.913.40 

Difusió i publicitat 19.124,74 

Altres 149.945,96 

Total 1.686.190,82 

16. PROVISIONS I CONTINGENCIES 

16.1. El detall del moviment, de les provisions reconegudes en el passiu del balanc;, tant a curt 
coma llarg termini, durant l'exercici ha estat el següent: 

L'Institut no té cap provisió reconeguda. 

16.2. Els passius que tenen la consideració de contingents per a I'Entitat es relacionen a continuació: 

L'Institut no té cap passiu amb la consideració de contingent. 

16:3. Els actius que tenen la consideració de contingents pera I'Entitat es relacionen a continuació: 

L'Institut no té cap actiu amb la consideració de contingent. 
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17. INFORMACIÓ SOBRE EL MEDI AMBIENT 

L'Institut no ha registrat obl,igacions amb corree al pressupost de l'exercici que tingui 
incidencia concreta en el medi ambient. 

18. ACTIUS EN ESTAT DE VENDA 

L'Institut no té cap actiu en estat de venda 

19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÓMIC
PATRIMONIAL 

L'Institut no presenta el compte del resultat economic-patrimonial per activitats. 

20. OPERACIONS PE.R ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS PER COMPTE D'ALTRES ENS 
PÚBLICS 

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

21. OPERACIONS NO PRESSUPOST ARIES DE TRESORERIA 
A continuació s'informa sobre les operacions no pressupostaries de tresoreria 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 per a I'Entitat, no s'hagin 
d'imputar al seu pressupost, ni en el moment del seu naixement ni en el del seu 
venciment. 

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

Concepte Correes 
Deutors 

Saldo a 1 Modificacions realitzats Total 
Abonaments pendents de 

Co~pte realitzats en cobrament a 
Codi Descripció de gener saldo inicial en deutors 

l'exercici 31 de 
l'exercici 

desembre 

440 
Deutors 

12,23 0,00 409,46 421,69 (-) 301,53 120,16 
IVA repercutit 

471 
Seguretat Social, 

0,00 0,00 62.500,69 62.500,69 (-) 62.500,69 0,00 
deutora 
Bestretes 

558 pendents de 0,00 0,00 13.327,87 13.327,87 (-)13.327,87 0,00 
justificar 

558 Bestretes 0,00 0,00 13.327,87 13.327,87 (-}13.327,87 0,00 

TOTAL 12.23 0,00 89 .!565,89 89.578,12 (-) 89 .457,96 120,16 

21.2. Estat de creditors no pressupostaris . 

Concepte Creditors 

Saldo a 1 Modificaci~ns 
Abonaments 

Total 
Carrecs pendents de , 

Compte recditzats en realitzats en cobrament a l Codi Descripció de gener saldo inicial 
l'exercici 

creditors 
l'exercici 31 de 

desembre 

419 
Altres 

(-) 450,13 0,00 1.503,31 1.053,18 1.503,31 0,00 
1 

creditors 

Total creditors no pressupostaris (-) 450,13 0,00 1.503,31 1.053,18 1.503,31 0,00 
,__ 

J 475 
Hisenda Pública 

51.039,21 0,00 373.943,22 424.982,43 374.951,38 50.031,05 
creditora 
Organismes 

476 prev. Social, 57.686 ,39 0,00 555.295,34 612.981,73 569.319,08 43.662,65 

J creditora 

Total Administracions Publiques 108.725,60 0,00 929.238,56 1.037.964,16 944.270,46 93.693,70 

561 
Diposits rebuts 

13.725,40 0,00 (-) 97.997,35 (-) 87.789,78 (-) 101.515,18 10.207,57 J a curt termini 

Total Diposits 13.725,40 0,00 
(-) (-) 

(-) 97.997,35 10.207,57 
101.515,18 87.789,78 

l TOTAL 122.000,87 0,00 829.226,69 951 .227,56 847.326,29 103 .901,27 

J 
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21.3. Estat de partides pendents d'aplicació . 

a) Cobraments pendents d'aplicació 

Concepte Cobraments 
pendents Modificacions 

Compte 
Codi Descripció d' aplicació a 1 de saldo inicial 

gener 

Cobraments 
554 pendents 0,00 0,00 

d'aplicació 

TOTAL 0,00 

b) Pagaments pendents d'aplicació 

Concepte Pagaments 
pendents Modificacions 

Compte 
Codi· Descripció d'aplicació a 1 de saldo inicial 

gener 

Pagaments 
pendents 

558 d'aplicació 0,00 0,00 

Total 

Total 
Cobraments 

cobraments 
Cobraments 

realitzats en aplicats en 
l'exercici 

pendents 
l'exercici 

d'aplicació 

19.090.212,10 19.090.212,10 19.090.212,10 

Total 
Pagaments 

pagaments 
Pagaments 

realitzats en aplicats en 
l'exercici 

pendents 
l'exercici 

d'aplicació 

26.655,74 26.655,74 26.655,74 

22. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ 

Cobraments 
pendents 

d'aplicació a 
31 de 

desembre 

0,00 

0,00 

Pagaments 
pendents 

d 'aplicació a 
31 de 

desembre 

0,00 

0,00 

A continuació es detallen els imports agregats de les contractacions 

administratives realitzades en l'exercici en funció del seu procediment d'adjudicació. 

L'epígraf de "Aitres" inclou els contractes privats, com els de lloguers i les assegurances i 

taxes, els convenis de col·laboració educativa, els deis drets de reproducció i de propietat 

intel.le~tual i el deis drets d'afiliació al PAMEM. 

Procediment obert Procediment negociat 

Tipus de contracte 
Multiplic . Únic 

Total 
Amb Sense 

Total 
Adjudicoció 

Total 
Criteris criteri publicitat publicitat directa 

·D'obres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 276.890,20 276.890,20 

·De subministraments 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.251,16 108.251,16 

·De serveis 89.721,36 0,00 89.721,36 0,00 0,00 0,00 946.716,82 1.036.438,18 

·Al tres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248.296,78 248.296,78 

TOTAL 89.721,36 0 ,00 89.721,36 0,00 0,00 0,00 1.580.154,96 1.669.87~~ 2 

cJ> 
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23. VALORS REBUTS EN DIPÓSIT 

El detall deis conceptes mitjan~ant els quals es registren comptablement els valors rebuts 

en diposit, entre els quals s'inclouen els avals i les assegurances de caució rebuts, és el 

següent: 

Concepte 
Diposits Total Total Diposits pendents de 

Saldo a 1 Modificacions 
rebuts en devolucions diposits 

Diposits 
devolució a 31 de 

Codi Descripció de gener saldo inicial 
l'exercici reconegudes rebuts 

cancel ·lats 
desembre 

A060 
Valors dipositats 

189.884,23 0,00 0 ,00 0,00 189.884,23 12 .536,97 177.347,26 
definitius 

Total 189.884,23 177.347, 26 

24. INFORMA CIÓ PRESSUPOST ARIA 

24.1 . Exercici corrent. 

1) Pressupost de despeses 

a) Modificacions de credit 

APLICA CIÓ 
DESCRIPCIÓ TRANSFERENCIES (+) TRANSFERENCIES (-) 

TOTAL 
PRESSUPOSTARIA MODIRCACIONS 

Operacions corrents 

Capítol1 Despeses de personal 380.000,00 -380.000,00 

Capítol2 Despeses corrents en béns i serveis 113.310,00 100.000,00 13.310,00 

Capítol4 Transferencies corrents 480.000,00 113.310,00 366.690,00 

Operacions de capital 

Capítol6 lnversions reals 

Capítol7 Transferencies de capital 

TOTAL 593.310,00 593.310,00 0,00 

b) Romanents de credit 

A tancament de l'exercici, I'Institut no te cap romanent de credit incorporable. 
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e) Creditors per operacions pendents d'aplicar al Pressupost. La següent taula informa 
de cada despesa efectuada: 

A tancament de l'exercici, no hi ha operacions pendents d'aplicar al pressupost. 

2) Pressupost d'ingressos 

a) Procés de gestió 

a.l) Drets anul.lats 

L'Institut no té cap dret anul.lat en l'exercici 2017 

a.2) Drets cancel.lats 

L'Institut no té cap dret cancel.lat en l'exercici 2017 

a.3) Recaptació neta 

l Aplicació 
pr.essupostc1ria 

3 

4 

5 

7 

Descripció 

Taxes i altres ingresssos 

Transferencies corrents 

Ingressos patrimonials 

Transferencies de capital 

_I 

a.4) Devolucions d'ingressos 

1 

1 

Recaptació 
total 

943.916,03 

814.619,42 

0,00 

0,00 

1. 758.535,45 

1 

De vol. 

1 

Recaptació 
Ingressos Neta 

o,oo ¡ 943.916,03 

0,00 814.619,42 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 1.758.535,45 

Aplicació Pendent al Reconeguts 
Total Pagades 

devolucions exercici Pendent 
pressupostc1ria 

3 

Descripció 
Taxes 1 altres 

L~g_r.ess~~~ ¡ 
01/01 

0,00 

0,00 

a.5) Compromisos d'ingrés 

exercic 

250,00 

250,00 

reconegudes 

250,00 

250,00 

0 ,00 1 

o.oo1 

L'Institut no té cap compromís d'ingrés en l'exercici 2017. 

24. 2. Exercicis tancats. 

1) Pressupost de despeses. Obligacions de pressupostos tancats. 
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OBLIGACIONS 
MOOIRCACIONS OBUGACIONS APUCACIÓ PENDENTS DE TOTAL PAGAMENTS 

PRESSUPOSTAAIA 
DESCRIPCIÓ 

PAGAMENT A 1 DE 
SALDO INICIAL 1 

OBUGACIONS 
PRESCRIPCIONS 

RfAUlZATS 
PENDENTSA31 DE 

<SNER 
ANUL.LACIONS DESEMBRE 

Operacions corrents 

Capitol1 Despeses de personal 436,70 0,00 436,70 0,00 436,70 0,00 

Capital 2 Des peses corrents en béns i serveis 76.389,27 0,00 76.389,27 0,00 76.389,27 0,00 
Capitol4 Transferencies corrents 3.303.183,00 107.942,67 3.195.240,33 0,00 3.106.285,19 88.955,14 

Operacions de capital 

Capítol6 lnversions reals 72.726,87 0,00 72.726,87 0,00 72.726,87 0,00 

Capital 7 Transferencies de capital 10.430.555,75 0,00 10.430.555,75 0,00 10.430.555,75 0,00 

TOTAL 13.883.291,59 107.942,67 n.ns.348,92 0,00 13.686.393,78 88.955,14 

L'Institut ha anul.lat obligacions reconegudes d'exercisis anteriors per import de 107.942,67€, 
per incompliment del procediment. 

APLICA CIÓ 
PRESSUPOSTÁRlA 

Capital 3 

Capítol4 

Capítol5 

Capítol7 

Capítol8 

2) Drets a cobrar de pressupostos tancats 

a) Drets pendents de cobrament totals 

PREVISIONS PRBlSUPOSTÁRlES DRETS 
DRETS DRETS DRETS RB:~UTS 

RECAI..OACIÓ 
OESCRIPCIÓ 

1 MOOIFICACIONS REC~S AI\U.·LATS CANCB..·LATS 1\El'S 1\El'A 
IIIICIALSI11 

(2) 

. 
Operacions corrents 

laxes i altres ingressos 144.124,63 0,00 144.124,63 14.566,08 0,00 129.558,55 129.558,49 

Transferencies corrents 16.430.226,86 0,00 16.430.226,86 0,00 0,00 16.430.226,86 15.235.212,86 

lngressos patrimon ials 

Operacions de capital 

Transferencies de capital 10.510.511,16 0,00 10.510.511, 1~ 0,00 0,00 10.510.511,16 2. 795.014,00 

Actius financers 

TOTAL 27.084.862.65 0,00 27.084.862,65 14.566,08 0,00 27.070.296,57 18.159.785,35 

b) Drets anul·lats 

L'Institut ha anul.lat drets reconeguts d'exercicis anterior per un import de 
14.566,08€, corresponents a la emissió de factures duplicades. 

e) Drets cancel·lats 

No s'han registrat operacions de cancel·lació de drets 

3) Variació de resultats pressupostaris d'exercicis anteriors. 

DRETS P!MlENTS 
CE COI!RAMB'IT A 
31 CE OESe.l BRE 

(9=7-8) 

0,06 

1.195.014,00 

7. 715.497,16 

8.910.511,22 

J 
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a) Operacions corrents 

b) Operacions de capital 

1. TOTAL VARIACIÓ OPERACIONS NO FINANCERES (a+b) 

e) Actius financers 

d) Passius financers 

2. TOTAL VARIACIÓ OPERACIONS FINANCERES (c+d) 

TOTAL(1+2) 

24.3. Exercicis posteriors. 

Total variació de 
drets 

-14.566,08 

0,00 

-14.566,08 

0,00 

0,00 

0,00 

-14.566,08 

Total varia ció 
Variació de resultats 

d'obligacions 
pressupostaris 

d'exercicis anteriors 

-107.942,67 93.376,59 

0,00 0,00 

-107.942,67 93.376,59 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

-107.942,67 93.376,59 

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

Exercici 2018 

Aplicació 
Descripció Credit incial Autoritzat Disposat Obligat 

Pagament 
pressupostaria efectuat 

2 Despeses de bens corrents 0,00 53.763,23 53.763 ,23 0,00. 0,00 

4 Transferencies corrents 0,00 961.650,52 36.650,52 0,00 0,00 

6 Inversions reals 0,00 202.561,41 97.769,11 0,00 0,00 o 

TOTAL 0,00 1.217.975,16 188.182,86 0,00 0,00 

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

L'Institut no té cap compromís d'ingrés d'exercicis posteriors 

24.4. Execució de projectes de despesa. 

En les següents taules es presenta informació individualitzada deis projectes de despesa que 
es trobaven en execució 1'1 de gener o que s'han iniciat en el decurs de l'exercici. En la 
columna "Financ;ament afectat" s'indica si el projecte compta amb recursos afectats per al 
seu financ;ament 
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l. RESUM D'EXECUCIÓ 1 

Des pesa O espesa 
O~llgacions reconegudes Des pesa 

Flnan!;ament 
Codi projecte Denominació Arrv d'inici Duració pendent de 

prevista compromesa A1de gener Enl'exerciá Total realitzar 
afectat 

F .012.40000.002 PI a itnpuls i suport al come re; 2014 2017 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 350.000,0~ 1 
F .012.40000.005 Accessibilitatcomen;os EixCreu Coberta 2015 2017 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 160.000,0(' 

F .012.40000.004 Subvenció 181 establlments emblemiltics 2016 2017 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,0( 

F.012.47601.001 Conveni Consorcl de I'Habitatge de Barcelona 2017 2017 814.619,42 0,00 0,00 814,619,42 814.619,42 0,00 0,0~ 1 
F .012. 70000.002 Subvencions campanya rehabilitació edificis 2017 2017 5.815.491,16 0,00 0,00 5.815.491,16 5.815.491,16 0,00 0.00 

Total 8.140.110,58 0,00 0,00 6.630.110,58 6.630.110,58 1.510.000,00 l.S10.000,0C 
1 

2. ANULITATS PENDENTS 

Despesa pendent de realitzar 

Codi projecte Denominació Anys 
2017 2018 2018 

successius 

F .012.40000.002 PI a impuls i suport al comen;: 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 

F .012.40000.005 Accessibilitat comerc,:os Eix Creu Coberta 160.000,00 160.000,00 160.000,00 16Q.OOO,OO 

F.Ol2.40000.004 Subvenció IBI establiments emblematics 1.000.000,00 1.000:000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 

Total 1.510.000,00 1.510.000,00 1.510.000,00 1.510.000,00 

24.5. Despeses amb finan~ament afectat. 

En el següent quadre s'informa per a cada despesa amb finan~ament afectat de les 
desviacions de finan<;ament per agent, tant de l'exercici com acumulades. 

Agent flnarn;ador 
Desvlaclons de 

Desvleclons acumulades 
Codl despesa Descrlpcló 

Coeflclent de l'exerclci 
finan~ament 

Tercer Aplica ció pressupos~rla Positives Negativos Posltlves Negatlves 

F .012.40000.002 PI a impuls i suport al comer~ Ajuntament de Barcelona 4 Transferencies corrents lOO% 0,00 0,00 350.000,00 0,00 

F .012.40000.005 Accessibilltat co mer~os Eix Creu Ca berta I MPD 4 Transferencies corrents 31% 0,00 0,00 50.000,00 0,00 

F.012.40000.005 Accessibilitat comer~;os Eix Creu Ca berta Ajuntament de Barcelona 4 TransferE!ncies corrents 69% 0,00 0,00 110.000,00 0,00 

F .012.40000.004 Subvenció 181 establiments emblematics Ajuntament de Barce lona 4 Transferencies co rrents 100% 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 

F.012.47601.001 Conveni Consorci de I 'Hab i tatge de Barcelona Ajuntament de Barcelon a 4 Transferéncies co rrents 100% 0,00 0,00 0,00 0,00 

F.012.70000.002 Subvendons canipanya rehabilitacló edificis Ajuntament de Barcelona 7TransferE!ncies de capital 100% 0,00 o 00 0,00 0,00 

Total 0,00 0,00 1.510.000,00 0,00 
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24.6. Romanent · de tresoreria. 

Components 

1. ( +) Fons líquids 

2. ( +) Drets pend.ents de cobrament 

( +) del Pressupost corrent 

( +) de Pressuposts tancats 
(+) d'operacions no pressupostaries 

3. (-) Obligacions pendents de pagament 

( +) del Pressupost corrent 

( +) de Pressuposts tancats 
(+) d'operacions no pressupostaries 

4. (+) Partides pendents d'aplicació 
(-) cobraments realitzats 

pendents d' aplicació definitiva 
(+) pagaments realitzats pendents 

d'aplicació definitiva 
I. Romanent de tresoreria total 
(1 + 2- 3 + 4) 

II. Saldos de cobrament dubtós 

III. Excés de finan~ament afectat 

IV. Romanent de tresoreria per a 
despeses generals (I-II-III) 

2017 2016 

304.250,98 477.611,38 

21.557.019,45 
1 

27.089.933,63 

12.646.388,07 18.6 76.162,65 

8.910.511,22 8.408.700,00 
120,16 5.070,98 

(-) 7.509.061,85 (-) 14.005.292 ,46 

(-) 7.316.205.44 (-) 13.371.704,26 

(-) 88.955,14 (-) 511.587,33 
(-) 103.901,27 (-) 122.000,87 

0,00 0,00 

0 ,00 0,00 

0,00 0 ,00 

14.352.208,58 13.562.252,55 

1 

(-) 1.510.000,00 (-) 1.510.000,00 

12.842.208,58 12.052.252,55 

25. INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS 

a) Indicadors financers i patrimonials 

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

Fons líquids 

Passiu corrent 
0,03 

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

l 
-1 

atendre a curt termini les seves obligacions pendents de pagament. j 

Fons líquids+Dr~ts pendents de cobrament _ 

Passiu corrent 
2,39 

3) LIQUIDIT AT GENERAL: Reflecteix en quina mesura tots els elements patrimonials 
que componen l'actiu corrent cob,reixen el passiu corrent. 

Actiu corrent 

Passiu corrent 
2,39 

4) ENDEUTAMENT PER HA BIT ANT: 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 dthabitants 
= 5,63 

5) ENDEUTAMENT: Representa la relació entre 1.:~ totalitat del passiu exigible (corrent i 
no corrent) respecte al patrimoni net més el passiu total de l'entitat. 

Passiu corrent+Passiu no corrent . . . . = 0,42 
Passm corrent+Pass1u no corrent+Patnmom net · 

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

Passiu corrent 

Passiu no corrent 

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

Passiu no corrent + Passiu correht = 
Fluxos nets de gestió Fluxos nets de gestió 

8) PERÍODE MITJA DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS: 19,22 dies 

9) PERÍODE MITJ A DE COBRAMENT: 

L'Institut programa amb la Tresoreria de 1' Ajuntament de Barcelona el cobrqment de 
les transferencies corrents i de capital amb les que es nodreix el seu pressupost. La 
programació s'efectua a partir de les necessitats líquides. 
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10) RATIOS DEL COMPTE DEL RESUL TAT ECONÓMIC PATRIMONIAL. 

Pera l'elaboració de les ratios següents s'han de tenir en compte les equivalencies amb 
els corresponents epígrafs. del compte del resultat economic patrimonial de 1' entitat: 

ING. TRIS lngressos tributaris i urbanístics 0,00 
TRANSFR Transferencias i subvencions rebudes 13.243.257,38 
V.IPS Vendes i prestació de serveis 9.371 ,37 
REST 1 Resta d'ingressos de gestió ordinaria 1.134.018,72 

IGOR 14.386.647 47 

D. PERS Despeses de personal 2.121.720,28 
TRANSFC Transferéncies i subvencions concedides 9.901.529,66 
APROV Aprovisionaments 0,00 
REST D Resta de despeses de gestió ordinaria 1.686.448,34 

DGOR 13.709.698 28 

i. Estructura deis ingressos. 

INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINARIA (IGOR) 

ING. 
TRANSFR/IGOR Vi PSIIGOR Resta IGORIIGOR 

TRIB/IGOR 

0,00 0,92 0,00 0,08 

ii. Estructura de les despeses. 

DESPESES DE GESTIÓ ORDINARIA (DGOR) 

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

DGOR 

0,15 0,72 0,00 0,12 

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

despeses de gestió ordinaria i els ingressos de la mateixa naturalesa. 

Despeses de gestió ordinaria 
= 0,95 

Ingr~ssos de gestió.ordinar ia 

2. Indicadors pressupostaris 

a) Del pressupost de despeses corrent: 

1) EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: Reflecteix la próporció deis 
credits aprovats en l'exercici que han donat lloc a reconeixement d'obligacions 
pressupostaries. 
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Obligacions reconegudes netes 

e ).d" d f " . . = 0,79 re 1ts e mttius 

2) REALITZACIÓ DE PAGAMENTS: Reflecteix la proporció dlobligacions 
reconegudes en llexercici el pagament de les quals ja slha efectuat a la 
finalització d 1 aquest respecte al total d 1 obligacions reconegudes. 

Pagaments efectuats __ ......;:;... _______ = o 47 
Obligacions reconegudes netes ' 

3) DESPESA PER HABITANT: Pera les entitats territorials i els .seus organismes 
autonoms, aquest índex distribueix la totalitat de la despesa pressupostaria 
efectuada en llexercici entr,e els habitants de llentitat. 

Obligacions reconegudes netes _ ....;;;;.... ____ ..=_ ___ = 8 44 
Nombre drhabitants ' 

4) INVERSIÓ PER HABITANT: Pera les entitats territorials i els seus organismes 
autonoms, aquest índex distribueix la totalitat de la despesa pressupostaria per 
operacions de capital efectuada en 1' exercici entre el nombre d 'habitants de 
1' entitat. 

5) 

Obligacions reconegudes netes (Capftols 6 i 7) 
= 3,79 

Nombre d'habitants 

ESFOR' INVERSOR: Mostra la proporció que representen les 
capital efectuad es en 1' exercici en relació amb la totalitat de 
pressupostaries efectuades ·en 1' exercici esmentat. 

Obligacions reconegudes netes (Capftols 6 i 7) 
= 0,45 

Total obligacions reconegudes netes 

b) Del pressupost d' ingressos córrent: 

operacions de 
les despeses 

1) EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS: reflecteix la proporció que sobre J 
els ingressos pressupostaris previstos suposen els ingressos pressupostaris nets, . 
aixo és, els drets reconeguts nets. 

Drets recaneguts nets 
= 0,83 

Previsions definitives 

2) REALITZACIÓ DE COBRAMENiS: reflecteix la proporció que suposen els 
cobraments obtinguts en 1 'exercici sobre els drets reconeguts nets. 
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Recaptació neta ------=------- = 0,12 
Drets reconeguts nets 

3) AUTONOMIA: mostra la proporc1o que representen els ingressos 
pressupostaris efectuats en 1' exercici (excepte els derivats de subvencions i de 
passius financers) en relació amb la totalitat deis ingressos pressupostaris 
efectuats en 1' exercici esmentat. 

Drets reconeguts nets (Capítols 1 a 3,5,6,8+transfer€mcies rebudes) 
-----~--~~----------------------~= 100 

Total drets reconeguts nets ' 

4) AUTONOMIA FISCAL: reflecteix la proporció que representen els ingressos 
pressupostaris de natura lesa tributaria efectuats en 1' exercici en relació amb la 
totalitat deis ingressos preSsupostaris efectuats en l'exercici esmentat. 

Drets reconeguts nets (d'ingressosde naturalesa tributaria) 
= 0,08 

Total drets reconeguts nets 

5) SUPERAVIT (O DEFICIT) PER HABITANT a les entitats territorials i els seus 
organismes autonoms: 

Resultat pressupostari ajustat 
. = 0,43 

Nombre drhab1tants 

e) De pressupostos tancats: 

1) REALITZACIÓ DE PAGAMENTS: 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 

Saldo inicial d'obligacions(+modificacions i anul-lacions) = 0
•
99 

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

Cobraments 
------------------= 0,67 
Saldo inicial drets(+modificacions i anuHacions) 
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26. INFORMAaÓ. SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS 

Donat que 'Institut Municipal del Paisatge Urba i la Qualitat de Vida no realitza serveis ni 
activitats finan~ades amb taxes i"preus públics, no s'inclou informació desagregada. 

27. INDICADORS DE GESTIÓ 

Resulten aplicables les consideracions descrites a la nota anterior. 

28. FETS POSTERIORS AL TANCAMENT 

No s'han produ"ft fets posteriors al tancament de l'exercici. 

29. AL TRA INFORMACIÓ 

1) Els honoraris de !'auditoría són facturats a I'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'OPERAaONS AMB ENTITATS DEL GRUP 

2017 2016 

INGRESSOS INGRESSOS 

Transhrencies Serveis Transferencies Serveis 

Ajuntament de Barcelona 12.428.638,16 0,00 17.640.084,02 0,00 

TOTAL 12.428.638,16 0 ,00 17.640.084,02 0,00 

2017 2016 

DESPESES DESPESES 

Transferencies Serveis Transferencies Serveis 

Ajuntament de Barcelona 5.251,40 520,30 0 ,00 4.676,25 

Inst. Mpal. Pares i J ardins 809,05 0,00 20.000,00 0,00 

TOTAL 6.060,45 520,30 20.000,00 4.676,25 

2017 2015 

PENDENT PENDENT PENDENT PENDENT 
COBRAMENT PAGAMENT COBRAMENT PAGAMENT 

Ajuntament de Barcelona 21.339.149,32 0,00 26.940.738,02 4.676,25 

EMPRESES DEL GRUP 21.339.149,32 0,00 ' 26.940.738,02 4.676,25 
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3) Informació sobre el compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostaria 

Quant a l'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostaria, de la regla de 
la despesa i del límit de la despesa no financera, !'informe de la Intervenció General 
municipal sobre la liquidació del pressupost trasllada l'analisi de l'avaluació a !'informe 
sobre l'aprovació de la liquidació del pressupost general de la Corporació, d'acord amb els 
criteris SEC de comptabilitat nacional. 

4) Impostós i cotitzacions socials susceptibles d'inspecció 

Són susceptibles d'actuació inspectora tots els tributs i cotitzacions socials a que es 
troba subjecte I'Institut per a tots els exercicis que no hagi transcorregut el termini de 
prescripció que estableix la normativa vigent. No s'espera que es meritin passius 
addicionals de consideració per a I'Institut com a conseqüencia d'eventuals actuacions 
inspectores. 

Els cotnptes anuals de I'Institut del Paisatge Urba i la Qualitat de Vida corresponents a l'exercici 
economic tancat a 31 de desembre de 2017 han estat formulats el 9 d'abril de 2018. 

El Gerent d'I'Institut 
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