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1.

Informe d’Intervenció d’Auditoria
dels Comptes Anuals

INTERVENCIO

Barcelona, març de 2022

A
l Sr. Jordi Marti Grau
President
CONSORCI MERCAT DE LES FLORS
Carrer de Lleida, 59, 08004 Barcelona
08019 - Barcelona
Consell General del CONSORCI MERCAT DE LES FLORS

Local

i 3 i 29.3.A) del
ls del CONSORCI MERCAT DE LES FLORS
2021, que es troben pendents de ser formulats per la seva Presidència.

, la Intervenció General ha comptat amb la col·laboració d UNIAUDIT OLIVER
CAMPS, S.L.,
novembre de 2020, per a la realització de l
associacions
direcció i supervisió de la Intervenció General.

consorcis, fundacions i
. Els treballs
sota la

El treball es troba pràcticament finalitzat, restant únicament pendents d

els següents

a) Rebre signats
comptes i els seus annexos.
b) Rebre signats per la Presidència els documents de control intern.
c) Actualització de la revisió i lectura de les actes de

, incloent-hi una
31 de març de 2022, en la que han
signada pel Secretari/ària del Consorci.

d) Revisió d
e) Obtenir la carta de manifestacions de la Direcció adreçada a la Intervenció General, signada per la
Presidència i la Gerència del Consorci.
f)

Obtenir els comptes anuals formulats, signats per la Presidència del Consorci.
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g) Obtenir resposta a la circularització tramesa (confirmacions de saldos i operacions) de :
Deutors: Institut Nacional de les Arts Escénicas.
Creditors: Integración Agencias de Viajes, SA

procediments.
a recomanacions de millora:
a) Pel que respecta a les subvencions rebudes, recordar que als efectes pressupostaris els drets
corresponent
-se presentat el compte justificatiu.
b)
autoliquidación
del año natural. No obstante, es obligatòria su aplicación cuando el montante total de las cuotas
deducibles en un año natural aplicando prorrata general exceda en un 10 por ciento o más del que
resultaria aplicando la regla de la prorrata
. Per tant, banda de realitzar el càlcul de la
prorrata general també ha de realitzar el càlcul de la prorrata especial per comprovar si aquesta
Aquest any tenim documentats els dos càlculs.
c) Pel que respecta al registre auxiliar de control de les desv
netejar
petites diferències de projectes ja finalitzats i que mantenen saldos.
d)
les
els saldos i operacions (altes, baixes,
amortitzacions, aplicacions de subvencions a ingressos) segons registres comptables. No es tracta
e) El mateix val a dir sobre el contingut dels comptes anuals. La seva preparació ha de
amb cert temps, no deixant-los per darrera hora. Cal planificar el seu contingut i esmenar-lo en el
fets importants o
significa
-se als comptes. També cal fer anàlisi dels comptes
més significatius de les operacions del Consorci (immobilitzat, subvencions de capital, deutes
transformables en subvencions, subvencions de capital) i poder explicar els seus moviments i
operacions en els comptes anuals. Aquesta tampoc és
revisar, valorar i concloure.
f) El saldo del comptes 522, deutes transformables en subvencions, que hauria de coincidir amb el
de les desvi
la i concloure al respecte.
anterior.

significativa als comptes anuals o que sigui necessari reflect
de manera satisfactòria els esmentats procediments, el nostre informe es redactarà en els següents
termes:
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COMPTES ANUALS DEL CONSORCI MERCAT DE LES FLORS,
2021
Opinió

Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, i 3 i 29.3.A) del
jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local, ha auditat els comptes anuals del CONSORCI
MERCAT DE LES FLORS (en endavant, el Consorci o
, indistintament), que comprenen el balanç de
situació a 31 de desembre de 2021, el compte del resultat econòmic-patrimonial
pressupost i la memòria corresponents a
En la nostra opinió, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del
2021, així com dels seus resultats i fluxos
c
a les
Notes 1.2 i 3.1. de la memòria) i, en particular, amb els principis i criteris comptables i pressupostaris
continguts en el mateix.
Fonament de

descriuen més endavant, en la
anuals del nostre informe.
Som independents del Consorci
són aplicables a la nostra auditoria dels co

nostra opinió.

significativitat en la nostra auditoria de comptes anuals del període actual. Aquestes qüestions han estat
tractades en el context de la nostra auditoria dels comptes anuals en el seu conjunt, i en la formació de la
nostra opinió sobre aquestes, i no expressem una opinió per separat sobre aquestes qüestions.
Aplicació de les transferències corrents i de capital rebudes dels ens consorciats
finançament de les operacions del Consorci
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a Nota 1.1. de la memòria dels comptes anuals, als efectes de la normativa vigent en
l
principal la gestió
ament escènic del Mercat de les Flors, vetllant per
què el centre assoleixi les seves finalitats. Els costos de la
econòmic
i financer del Consorci.

establertes als seus Estatuts.
béns i serveis

.
-les han estat els següents:

retribucions i de les cotitzacions socials recollides en comptes amb les que figuren als registres
auxiliars de personal, mostreig selectiu de les percepcions que figuren en els rebuts de nòmina per tal

Compres de béns i serveis
amb el marc normatiu vigent de la contractació; autorització de les despeses i adjudicació per òrgans
competents, conformitat tècnica en la recepció dels béns i serveis adquirits i confirmació de volums
En el cas de despeses i d
valoració dels excessos/defectes de finançament, revisió del
acumulades.

i subvencions de capital: anàlisi i

Paràgrafs
explica en la Nota 16.2 de la memòria dels comptes
anuals, en relació als procediments contenciosos pendents de resoldre
administrativa
en concepte de les sol·licituds de devolució de
mpost sobre el Valor Afegit, dels exercicis 2014 i 2016, les quals van concloure amb liquidacions a
322,7
el Consorci manté uns saldos a cobrar en relació a les sol·licituds de devolució per import de 244,5 milers
. En aquest sentit, resolucions contràries als interessos del Consorci podrien donar lloc a una reducció
567,2
En opinió dels assessors fiscals
seus
administradors els procediments haurien de resoldr en sentit favorable als interessos del Consorci.
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la nota 3.2 de la
memòria dels comptes anuals (comparació de la informació); en quan a què el 2021, el Consorci ha efectuat
documentant-les i conciliantu
La nostra opinió no ha estat modificada en relació amb aquestes qüestions.

toria dels comptes anuals dels consorcis, fundacions i
associacions
i supervisió de la Intervenció General.
Barcelona ha elaborat el present informe sobre la base del treball
Responsabilitat de la Presidència del Consorci en relació amb els comptes anuals
La Presidència del Consorci és responsable de formular els comptes anuals adjunts, de forma que expressin la
imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i del resultat econòmicpressupost del Consorci, d
Espanya, i del control intern que considerin necessari per permetre la preparació de comptes anuals lliures
En la preparació dels comptes anuals, la Presidència
per continuar com a entitat en funcionament, revelant, segons correspongui, les qüestions relacionades amb
tingués la intenció de liquidar-la o de cessar les seves operacions, o bé no existeix cap altra alternativa realista.

Els nostres objectius són obtenir una seguretat raonable que els comptes anuals en el seu conjunt estan lliures
Seguretat raonable és un alt grau de seguretat però no garanteix que una auditoria realitzada de conformitat
per al Sector Públic vigent a Espanya
sempre detecti una incorrecció material quan existeixi. Les incorreccions poden tenir lloc per frau o error i es
consideren materials si, individualment o de forma agregada, es pot preveure raonablement que influeixen en
les decisions econòmiques que els usuaris prenen basant-se en els comptes anuals.
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vigent per al Sector Públic a Espanya, apliquem el nostre judici professional i mantenim una actitud
al en els comptes anuals, a causa de frau o error,
a
ja que el frau pot implicar col·lusió, falsificació, omissions deliberades, manifestacions intencionadament
rn.

intern del Consorci.
comptables i la corresponent informació revelada per la Presidència.
Concloem sobre si és adequada la utilització, per part de la Presidència
funcionament i, basantincertesa material relacionada amb fets o amb condicions que poden generar dubtes significatius sobre la
capacitat del Consorci per continuar com a entitat en funcionament. Si concloem que existeix una incertesa
informació revelada en els comptes anuals o, si aquestes revelacions no són adequades, que expressem
el Consorci

deixi de ser una entitat en funcionament.

revelada, i si els comptes anuals representen les transaccions i els fets subjacents de manera que
aconsegueixen expressar la imatge fidel.
Ens comuniquem amb la Presidència del Consorci
ditoria.
Entre les qüestions que han estat objecte de comunicació a la Presidència del Consorci, determinem les que
conseqüència, les qüestions claus

compliment de la legalitat en les operacions efectuades pel Consorci
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H

Aquesta comunicació es realitza per al coneixement i ús exclusiu de la Presidència del CONSORCI MERCAT
DE LES FLORS i
l
i, en conseqüència
p altra finalitat.
General es troba sotmès a procediment contradictori, dins del termini màxim de 10 dies comptats a partir
, el Consorci pot
efectuar les al·legacions que estimi oportunes sobre el seu contingut
Atentament
La interventora delegada

Goretti Ibarrondo Cid
Supervisat i aprovat per

Antonio Muñoz Juncosa
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Compte general del Consorci Mercat
de les Flors de l’exercici 2021
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2.1 – Comptes anuals segons regla 45.1 del Pla General de Comptabilitat

Pública adaptat a l’Administració local contingut en l’Annex de la ICAL,
model normal, en els formats previstos en l’Acord del Ple de la sindicatura
de 8 de març de 2016 que conté:
El Balanç a 31/12/2021
El Compte de resultats econòmic i patrimonial
Estat de canvis en el patrimoni net
Estat d’ingressos i despeses reconeguts
Estat d’operacions amb l’entitat o entitats propietàries
Fluxos d’efectiu a 31/12/2021
Liquidació del pressupost de despeses
Liquidació del pressupost d’ingressos
Resultat pressupostari
Memòria
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Consorci Mercat de les Flors

COMPTES ANUALS
EXERCICI 2021
Segons regla 45.1 del Pla General de Comptabilitat
Pública adaptat a l’Administració local contingut en
l’Annex de la ICAL, model normal
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BALANÇ a 31/12/2021

Notes en
memòria

2021

2020
reexpressat

8.239.204,72

8.395.658,69

4.090,51

6.633,46

4.090,51

6.633,46

7.556.316,67

7.710.227,69

1. Terrenys

1.663.489,59

1.663.489,59

2.Construccions

5.584.514,97

5.645.046,16

277.179,57

370.559,40

31.132,54

31.132,54

678.797,54

678.797,54

678.797,54

678.797,54

1.785.167,48

1.965.159,59

781.602,93

899.905.43

10.1

683.184,52

830.694,35

16.2 i 21.1

97.778,57

1.214,03

21.1

639,84

67.997,05

V. Inversions financeres curt termini

10.1

188,21

188,21

2. Crèdits i valors representatius de deute

21.1

188,21

188,21

VI. Ajustaments per periodificació

10,4

201.183,50

488.416,17

VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents

10.3

802.192,84

576.649,78

802.192,84

576.649,78

ACTIU
A) ACTIU NO CORRENT
I. Immobilitzat intangible

8

3. Aplicacions informàtiques
II. Immobilitzat material

5

5. Altre immobilitzat material
6 .Immobilitzat material en curs
10.1, 16.2 I
21.1

VI. Inversions financeres llarg termini
4. Altres inversions financeres
B) ACTIU CORRENT
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini
1. Deutors per operacions de gestió
2. Altres comptes a cobrar
3. Administracions públiques

2. Tresoreria

TOTAL ACTIU (A+B) 10.024.372,20 10.360.818,28

Les notes 1 a 29 de la memòria formen part integrant del balanç a 31.12.21
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Notes en
memòria
ECPN

PATRIMONI NET I PASSIU
A) PATRIMONI NET
I. Patrimoni
II. Patrimoni generat
1. Resultats d'exercicis anteriors
2. Resultat de l'exercici
IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació
B) PASSIU NO CORRENT
III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini
C) PASSIU CORRENT
II. Deutes a curt termini
4. Altres deutes
IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini
1. Creditors per operacions de gestió
2. Altres comptes a pagar
3. Administracions públiques

10.1, 11.1,
16.2 i 21.2

11.1 i 24.4
21.2

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

7.694.232,95
2.629.296,70
231.661,20
530.047,95
-298.386,75
4.833.275,05
275.536,68

2020
reexpressat
8.098.072,06
2.629.296,70
530.047,95
25.865,66
504.182,29
4.938.727,41
275.536,68

275.536,68

275.536,68

2.054.602,57
70.891,46
70.891,46
1.983.711,11
1.770.091,45
87.371,12
126.248,54

1.987.209,54
111.583,28
111.583,28
1.875.626,26
1.689.669,78
72.760,89
113.195,59

2021

10.024.372,20 10.360.818,28

Les notes 1 a 29 de la memòria formen part integrant del balanç a 31.12.21
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COMPTE DE RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL
Notes
memòria

Concepte
2. Transferències i subvencions rebudes
a) De l’exercici
a.1) Subvencions rebudes per finançar despeses
a.2) Transferències

2021

2020

4.801.558,79
4.620.327,36
91.621,29
4.528.706,07

4.945.667,83
4.574.187,80
38.942,52
4.535.245,28

181.231,43

371.480,03

304.571,67
304.571,67
86.334,89

137.373,90
137.373,90
60.544,17

5.192.465,35

5.143.585,90

-1.675.106,00
-1.309.232,86
-365.873,14
-33.444,19
-3.596.812,37
-3.537.031,56
-59.780,81
-280.289,88

-1.658.453,65
-1.302.921,76
-355.531,89
-30.401,86
-2.502.707,74
-2.528.409,33
25.701,59
-447.841,41

-5.585.652,44

-4.639.404,66

I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)

-393.187,09

504.181,24

II. Resultat de les operacions no financeres (I)

-393.187,09

504.181,24

94.800,34
94.800,34
94.800,34
0,00
0,00
0,00

1,05
1,05
1,05
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

94.800,34

1,05

-298.386,75

504.182,29

b) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer
3. Vendes i prestacions de serveis
b)Prestació de serveis
6. Altres ingressos de gestió ordinària

15.1
15.1
ECPN, 15.1,
24 i 25)
15.1
15.1

A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (2+6)
8. Despeses de personal
a) Sous, salaris i assimilats
b) Càrregues socials
9. Transferències i subvencions atorgades
11. Altres despeses de gestió ordinària
a) Subministrament i serveis exteriors
b) Tributs
12. Amortització del immobilitzat

15.2

15.2
15.2

5,8

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

15. Ingressos financers
b) De valors representatius deute, crèdit
b.2) Altres
16. Despeses financeres
b) De valors representatius deute, crèdit
b.2) Altres
20. Deteriorament valor, baixes i alienacions d’actius i passius
financers
a) D’entitats del grup, multigrup i associades
III. Resultat de les operacions financeres (15)
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net del exercici (II + III)

16.2.

Les notes 1 a 29 formen part integrant del compte del resultat econòmic patrimonial de l’exercici 2021
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2.629.296,70
0,00
2.629.296,70
0,00
0,00
0,00
0,00
2.629.296,70

I. Patrimoni

231.661,20

213.697,27
316.350,68
530.047,95
-298.386,75
-298.386,75
0,00
0,00

II. Patrimoni
generat

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

III. Ajustos per
canvis de valor

Les notes 1 a 29 d ela memòria formen part integrant de ‘estat de canvis en el patrimoni net de l’exercici 2021.

PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI ACTUAL

PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI ANTERIOR
AJUSTOS PER CANVIS DE CRITERIS COMPTABLES I CORRECCIÓ D'ERRORS
PATRIMONI NET INICIAL AJUSTAT DE L'EXERCICI ACTUAL
VARIACIONS DEL PATRIMONI NET EXERCICI ACTUAL
1. Ingressos i despeses reconegudes en l'exercici
2. Operacions patrimonials amb l'entitat o entitats propietàries
3. Altres variacions del patrimoni net

ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

5.255.078,09
-316.350,68
4.938.727,41
-105.452,33
265.042,72
0,00
-370.495,05
4.833.275,08

IV. Subvencions
rebudes

8.098.072,06
0,00
8.098.072,06
-403.839,08
-33.344,03
0,00
-370.495,05
7.694.232,98

TOTAL
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Les notes 1 a 29 formen part integrant de l’estat d’ingressos i despeses reconeguts de l’exercici 2021

I. Resultat econòmic patrimonial
II. Ingressos i despeses reconegudes directament al patrimoni net:
4.Subvencions rebudes
III. Tranf.al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta
4.Subvencions rebudes
IV. TOTAL Ingressos i despeses reconegudes (I+II+III)

ESTAT D’INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

-181.231,43 775.797,70
-33.344,03 174.229,23

446.274,15 445.844,64

2021
2020
-298.386,75 504.182,29
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II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net (1+2)
1. Subvencions rebudes
2. Altres
TOTAL (I+II)

3.1 Ingressos
3.2 Despeses

3. Altres

2.1 Ingressos
2.2 Despeses

2. Prestació de serveis i venda de bens

1.1 Ingressos
1.2 Despeses

I. Ingressos i despeses reconeguts directament al compte del resultat econòmic patrimonial (1+2+3)
1. Transferències i subvencions

ALTRES OPERACIONS AMB L’ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES

380.957,75
380.957,75
0
3.939.395,56

0,00
0,00

0,00

9.779,22
-85.103,98

-75.324,76

3.633.762,57
0,00

2021
3.558.437,81
3.633.762,57

Les notes 1 a 29 de la memòria formen part integrant de l’estat d’operacions amb l’entitat o entitats propietàries de l’exercici 2021

b)

a)
OPERACIONS PATRIMONIALS AMB L’ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES
El Consorci no té operacions patrimonials amb les entitats propietàries durant l’exercici 2021

ESTAT D’OPERACIONS AMB L’ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES

404.276,25
404.276,25
0
4.352.976,61

0
0

0

7.032,00
99.187,01

-92.155,01

4.040.855,37
0

2020
3.948.700,36
4.040.855,37
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FLUXOS D’EFECTIU A 31/12/ 2021
2021

2020

5.104.233,27
4.704.280,47
326.740,91
22.371,10
50.840,79
5.180.665,36
1.680.013,73
33.444,19
3.450.609,74
16.597,70

5.200.443,15
4.978.021,05
149.974,60
0,00
72.447,50
4.677.732,06
1.640.527,61
30.401,86
2.831.075,03
175.727,56

-76.432,09

522.711,09

C) Cobraments:
4. Altres cobraments de les activitats d'inversió
D) Pagaments:
5. Compra d'inversions reals

452.877,02
452.877,02
149.295,88
149.295,88

0
0
137.095,02
137.095,02

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

303.581,14

-137.095,02

0,00
1.605,99

6.076,22
96,82

-1.605,99

5.979,40

V. EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI
VI. INCREMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS A
L'EFECTIU (I+II+III+IV+V)
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al inici de l'exercici

225.543,06

391.595,47

576.649,78

185.054,31

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

802.192,84

576.649,78

I. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE GESTIÓ
A) Cobraments:
2. Transferències i subvencions rebudes
3. Vendes i prestacions de serveis
5. Ingressos i dividends cobrats
6. Altres cobraments
B) Pagaments:
7. Despeses de personal
8. Transferències 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

III. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT
IV. FLUXOS D'EFECTIU PENDENTS DE CLASSIFICACIÓ
I) Cobraments pendents d'aplicació
J) Pagaments pendents d'aplicació
Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (+I-J)

Les notes 1 a 29 de la memòria formen part integrant de l’estat de fluxos d’efectiu de l’exercici 2021

1.712.083,52
2.910.604,48
40.000,00
35.000,00
4.697.688,00

DESPESES DE PERSONAL
DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS
TRANSFERENCIES CORRENTS
INVERSIONS REALS

TOTAL

1
2
4
6

Crèdits
inicials
(1)

Text Econòmic

Cap.

1.579.581,42

-30.000,00
746.113,93
12.917,10
850.550,39

Modificacions de
crèdit (2)
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6.277.269,42

1.682.083,52
3.656.718,41
52.917,10
885.550,39

Crèdits
definitius
(3=2+1)

5.260.827,78

1.680.938,21
3.427.905,81
33.444,19
118.539,57

Despeses
compromeses (4)

Resum General per Capítols

5.073.751,03

1.680.938,21
3.252.837,20
33.444,19
106,531,43

Obligacions
reconegudes
netes (5)

4.451.491,64

1.680.013,73
2.662.687,09
33.444,19
75.346,53

Pagaments
efectuats
(6)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

622.259,39

924,48
590.150,11
0,00
31.184,80

Obl. pendts.
de pagament
(7=5-6)

1.203.518,39

1.145,31
403.881,21
19.472,91
779.018,96

Romanents
de crèdit
(8=3-5)
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3
4
5
7
8

Text Econòmic

TOTAL INGRESSOS

TAXES I ALTRES INGRESSOS
TRANSFERENCIES CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ROMANENTS DE CRÈDIT

Econ.

4.697.688,00

464.000,00
4.168.688,00
65.000,00
0,00
0,00

Previsió
inicial
(1)

Previsió
definitiva
(3=1+2)

Drets
reconeguts
(4)

1.579.581,42

11

6.277.269,42 5.363.964,48

0,00
464.000,00
333.876,26
712.647,45 4.881.335,45 4.560.177,36
0,00
65.000,00
23.636,72
96.274,14
96.274,14
446.274,14
770.659,83
770.659,83
0,00

Modificacion
s
(2)

5.204,79

0,00
5.204,79
0,00
0,00
0,00

Drets
anul·lats
(5)

Resum General per Capítols

Drets rec.
Nets
(7=4-5-6)

Recaptació
neta
(8)

0,00 5.358.759,69 5.243.528,58

0,00
333.876,26
322.409,72
0,00 4.554.972,57 4.483.431,37
0,00
23.636,72
22.371,10
0,00
446.274,14
415.316,39
0,00
0,00
0,00

Drets
cancellats (6)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS

115.231,11

11.466,54
71.541,20
1.265,62
30.957,75
0,00

Pendent de
cobrament
(9=7-8)

-918.509,73

-130.123,74
-326.362,88
-41.363,28
350.000,00
-770.659,83

Excés/def. de
previsió
(10=7-3)
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5.073.751,03
0,00
0,00
5.073.751,03

5.358.759,69
0,00
0,00
5.358.759,69

1 - TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES
2 - ACTIUS FINANCERS
3 - PASSIUS FINANCERS

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L´EXERCICI

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

AJUSTOS
4 - DESP.FINANÇADES AMB REMANENT TRESORERIA PER DESP.GRAL
5 - DESVIACIONS DE FINANÇAMENT NEGATIVES DE L´EXERCICI
6 - DESVIACIONS DE FINANÇAMENT POSITIVES DE L´EXERCICI

12

4.967.219,60
106.531,43

4.912.485,55
446.274,14

a. Operacions corrents
b. Operacions de capital

Conceptes

Obligacions
reconegudes
netes

Drets
reconeguts
nets

0,00
258.723,98
532.855,41

Ajustos

RESULTAT PRESSUPOSTARI A 31/12/2021

-43.883,77

-274.131,43
10.877,23

93.473,13

93.473,13

105.948,05
-12.474,92

Resultat
pressupostari
2020

0,00
320.927,10
458.284,00

285.008,66

285.008,66

339.742,71

-54.734,05

Resultat
pressupostari
2021
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MEMÒRIA
1. Organització i Activitat.
2. Gestió indirecta de serveis públics, convenis i altres formes de col·laboració.
3. Bases de presentació dels comptes.
4. Normes de reconeixement i valoració.
5. Immobilitzat material.
6. Patrimoni públic del sòl.
7. Inversions immobiliàries.
8. Immobilitzat intangible.
9. Arrendaments financers i altres operacions de naturalesa similar.
10. Actius financers.
11. Passius financers.
12. Cobertures comptables.
13. Actius construïts o adquirits per a altres entitats i altres existències.
14. Moneda estrangera.
15. Transferències, subvencions i altres ingressos i despeses.
16. Provisions i contingències.
17. Informació sobre medi ambient.
18. Actius en estat de venta.
19. Presentació per activitats del compte del resultat econòmic-patrimonial.
20. Operacions per administració de recursos a compte d’altres ens públics.
21. Operacions no pressupostàries de tresoreria.
22. Contractació administrativa. Procediments d’adjudicació.
23. Valors rebuts en dipòsit.
24. Informació pressupostària.
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26. Informació sobre el cost de les activitats.
27. Indicadors de gestió.
28. Fets posteriors al tancament.
29. Altra informació
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1.

ORGANITZACIÓ I ACTIVITAT

1.1.

Norma de creació de l’Entitat

El CONSORCI MERCAT DE LES FLORS (d’ara en endavant, el Consorci o l’Entitat) es va constituir el 13 d’abril
de 2007 amb la publicació definitiva dels seus Estatuts al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya, com
una entitat de dret públic de caràcter associatiu i voluntari, integrada per l’Ajuntament de Barcelona i
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, a través dels departaments respectius competents en
matèria de cultura.
Amb la modificació dels seus Estatuts publicada l’11 de maig de 2015 al BOPB, el Consorci va restar adscrit
a l’Ajuntament de Barcelona.
1.2. Activitat principal de l’Entitat, el seu règim jurídic, econòmic-financer i de contractació. En el
supòsit de serveis públics gestionats de forma indirecta, s’indicarà la forma de gestió.
El Consorci té personalitat jurídica pròpia i independent de la dels seus membres, i també plena capacitat
jurídica d’obrar per al compliment de les seves finalitats.
El Consorci està sotmès al dret públic, a la normativa dels ens locals i a la que conforma el règim especial
de Barcelona, a les disposicions dels seus estatuts i a la reglamentació interna dictada per desenvoluparlos.
El Consorci té per objecte gestionar el funcionament i les activitats de l’equipament escènic del Mercat
de les Flors i vetllar perquè aquest centre assoleixi les finalitats següents:
Ser un centre de referència en l’àmbit de Barcelona, Catalunya i l’Estat espanyol i situar-se en
l’escena internacional d’espais dedicats a les arts escèniques
Ser un centre de suport a la creació, la producció i la difusió de la dansa, de les arts del moviment
i de les altres arts similars.
Ser un espai motor i punt d’encontre de propostes per al foment de les arts del moviment.
Ser un espai de suport a artistes, de consolidació de companyies de qualitat i de formació i
participació del públic
Treballar en xarxa amb altres agents i entitats de l’àmbit cultural i social tant públics com privats.
El Consorci se sotmet al règim de comptabilitat pública que estableix la normativa vigent per als ens locals
en matèria pressupostària i de gestió dels seus recursos econòmics, i a la normativa que sobre la matèria
estableixi l’Ajuntament de Barcelona. Per raó de la seva adscripció, el Consorci forma part del pressupost
municipal i s’inclou en el compte general de l’Ajuntament de Barcelona.
L’activitat contractual del Consorci es regeix per la legislació de contractes del sector públic.
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El Consorci es va constituir per temps indefinit tot i que es pot dissoldre per acord adoptat per unanimitat
del seu Consell General, el qual ha de ser ratificat pels òrgans competents de cada un dels seus membres
fundadors.
Els presents comptes anuals han estat elaborats d’acord amb l’Ordre HAP/1781/2013 de 20 de setembre,
d’aprovació de la Instrucció del model normal de comptabilitat local.
Addicionalment s’ha considerat la següent legislació vigent:
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
RD Llei 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de disposicions vigents en matèria
de règim local.
RD 500/1990, que desenvolupa la Llei 39/1988.
Documents sobre principis comptables emesos per la Comissió de Principis i Normes Comptables
Públiques, creada per Resolució de la Secretaria d'Estat d'Hisenda de 28 de desembre de 1990.
Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal de Règim
Local de Catalunya.
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora
de les Hisendes Locals (Llei 39/1988, de 28 de desembre).
Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de
les entitats locals.
Llei 15/2010, 5 de juliol, per la que s’estableix mesures de lluita contra la morositat en operacions
comercials.
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local.
Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic.
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.
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 importància relativa sobre el total.
Conceptes
Cap 3 - Taxes, preus públics i altres ingressos
Cap 4 - Transferències corrents
Cap 5 - Ingressos patrimonials
Cap 7 - Transferències de capital
TOTAL
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Drets
reconeguts
nets
333.876,26
4.554.972,57
23.636,72
446.274,14
5.358.759,69

Importància
relativa
6,23%
85,00%
0,44%
8,33%
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.
Impost de Societats
L’Entitat està subjecta i no exempta en l’Impost sobre Societats conforme al règim d’exempció parcial de
l’impost, regulat a l’art. 9.3 de Llei 27/2014, de 27 de novembre de l’Impost sobre Societats, resultant
aplicable la bonificació del 99% de la part de la quota íntegra que correspongui a les rendes derivades de
la prestació de serveis públics locals en els termes de l’article 34 de la mencionada llei.
Impost sobre el Valor Afegit (IVA)
El Consorci realitza activitats subjectes a l’Impost sobre el Valor Afegit, tant exemptes com no exemptes,
de manera que als efectes de la deducció de les quotes suportades aplica la regla de prorrata general. Per
a l’any 2021, el percentatge de deducció aplicat pel Consorci en funció d’aquesta regla de la prorrata ha
estat el 15%, front el 23% que es va aplicar l’any 2020.
1.5

Estructura organitzativa bàsica, en els seus nivells polític i administratiu.

Consell General
President
Vicepresident
3 Vocalies Ajuntament
2 Vocalies Generalitat

Intervenció

Direcció

Secretària jurídica

Maite Pérez Vicente

Àngels Margarit Viñals

Míriam Cabruja Escobedo

Direcció Executiva
Feliu Batlló Farriol

Cap de Comunicació

Cap d'Administració

Cap de Producció

Vacant

Mª José Navarrete López-Cepero

Toni Tarrida Llopart
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Nombre mitjà d’empleats durant l’exercici i a 31 de desembre, tant de funcionaris com de personal
laboral (exceptuant contractació artística), distingint per categories i gènere.
Homes
Mitjana
31-des

Dones
Mitjana
31-des

Funcionaris
Tècnic superior en informació
Tècnic auxiliar d'activitats socials

0
0

0
0

1
0,5

1
0

Subtotal

0

0

1,5

1

Alta direcció
Director/a

0

0

1

1

Tècnics superiors
En gestió
En gestió jurídica
D'Institucions culturals
TS d'art i història

1
0
1
0

1
0
1
0

0
1
0
1

0
1
0
1

0
0

0
0

2,50
2

3
2

1

1

0

0

1
10,25

1
10

0
10,33

0
11

1

1

0

0

Subtotal

15,25

15

17,83

19

TOTAL

15,25

15

19,33

20

Laborals

Tècnics mitjos
Tècnic Mig
TM en ciències socials
TM d'art i història
Tècnics auxiliars
Tècnic auxiliar d'administració especial
Tècnic auxiliar d'institucions culturals
Subalterns
Subaltern d'administració

Respecte als membres dels òrgans de govern, la distribució per gènere a final de l’exercici és com segueix:

Consell General
Presidència
Vicepresidència
Vocals
Director
TOTAL

Exercici 2021
Dones
Homes
1
1
_
2
3
1
4
4
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Exercici 2020
Dones
Homes
1
1
4
1
1
6
2
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1.6 Identificació, si escau, de l’entitat o entitats propietàries i percentatge de participació d’aquestes
en el patrimoni de l’entitat comptable.
El Consorci es constitueix com una entitat de dret públic de caràcter associatiu i voluntari, integrada per
l’Ajuntament de Barcelona i l’Administració de la Generalitat de Catalunya, a través dels departaments
respectius competents en matèria de cultura, restant adscrit a l’Ajuntament de Barcelona.
Les aportacions ordinàries corrents de les administracions consorciades són de la proporció del 60% per
l’Ajuntament de Barcelona i del 40% per la Generalitat de Catalunya. Aquest percentatge de participació
té la corresponent relació proporcional en el nombre de representants de cada entitat consorciada en el
Consell General, que es regula en els seus Estatuts.
Constitueixen el patrimoni del Consorci:
a)
b)
c)

El dret d’ús sobre l’espai escènic Mercat de les Flors així com tota la seva infraestructura tècnica,
aportats per l’Ajuntament de Barcelona.
Els altres béns i drets que puguin aportar les entitats consorciades.
Els béns i drets que adquireixi o rebi per qualsevol títol.

Per al compliment de les seves funcions, el Consorci pot tenir un patrimoni propi i separat de les
administracions consorciades, format pel conjunt de béns, drets, obligacions i accions que adquireixi o
que s'hi incorporin.
El patrimoni del Consorci queda reflectit en l’inventari corresponent que revisarà i aprovarà anualment el
Consell General.
Els béns mobles i immobles de les entitats consorciades, destinats al servei del Consorci, tenen el caràcter
de cedits, per adscripció o cessió d’ús, d’acord amb les condicions determinades en cada cas al títol
corresponent.
El règim jurídic del patrimoni del Consorci i, en especial, el relatiu als béns de domini públic, és el que
estableix a normativa de patrimoni dels ens locals
2.

GESTIÓ INDIRECTA DE SERVEIS PÚBLICS, CONVENIS I ALTRES FORMES DE COL·LABORACIÓ

2.1.

L’Ens no presta cap servei públic sota cap de les formes de gestió indirecta previstes a la normativa.

2.2.

L’Ens no ha signat cap conveni de col·laboració per a la realització de les seves activitats en
l’exercici.

2.3.

L’Ens no participa en cap activitat, la gestió del qual s’efectuï de forma conjunta amb altres
organitzacions.

2.4.

L’Ens no ha utilitzat cap altra forma de col·laboració públic-privada (d’import significatiu) en la
prestació dels seus serveis durant l’exercici.
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3.

BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES

3.1. Imatge fidel
Els comptes anuals s’han obtingut dels registres comptables tancats a 31 de desembre de 2021, i es
presenten d’acord amb les disposicions legals vigents en matèria comptable, amb l’objecte de mostrar la
imatge fidel del patrimoni i de la situació financera a la data esmentada, del resultat econòmicpatrimonial, dels canvis en el patrimoni net, dels fluxos d’efectiu i del resultat de l’execució del pressupost
de l’Entitat corresponents a l’exercici anual acabat a la mateixa data.
El règim de comptabilitat és el previst en la Llei reguladora de les Hisendes Locals per a les entitats locals
i els seus organismes autònoms. Els comptes anuals de l’exercici 2021 han estat elaborats d’acord amb
l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, d’aprovació de la Instrucció del model normal de
comptabilitat local (endavant, la IMNCL).
L’aplicació dels principis i criteris comptables està presidida per la consideració de la importància 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 importància 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 dels resultats. Les partides o els imports la importància relativa dels quals sigui
escassament significativa poden aparèixer agrupats amb altres de similar naturalesa o funció.
No existeixen raons excepcionals per les quals, per assolir els objectius anteriors, no s’hagin aplicat
disposicions legals en matèria comptable.
3.2. Comparació de la informació.
Els comptes anuals dels exercicis 2021 i 2020 s’han formulat d’acord amb l’estructura establerta per la
IMNCL, havent-se seguit en la seva elaboració criteris uniformes de valoració, agrupació i classificació, de
forma que la informació que s’acompanya és homogènia i comparable, tret del que s’esmenta a
continuació.
El Consorci ha vingut finançant la pràctica totalitat de les seves inversions en immobilitzat mitjançant
transferències i subvencions de capital rebudes dels ens consorciats i d’altres. Al tancament d’exercicis
anteriors, el saldo de Subvencions rebudes pendents d’imputació (Patrimoni net), no es trobava
degudament conciliat amb el valor net comptable de l’immobilitzat finançat amb aquests recursos. El
2021 s’ha procedit a l’anàlisi de la composició del saldo de les Subvencions, documentant l’històric de les
rebudes i lligant aquestes amb les inversions finançades, així com les amortitzacions acumulades i les
dotacions a l’amortització de l’exercici, de manera que a la data de tancament, els saldos del valor net de
l’immobilitzat i de les subvencions pendents d’imputar a ingressos traçar perfectament.
Com a conseqüència d’aquesta anàlisi, el saldo a 1 de gener de 2021 de Subvencions pendents d’imputar
a ingressos ha estat ajustat a la baixa en la xifra de 316.350,68 euros amb contrapartida a Patrimoni.
Aquest ajustament es mostra a l’estat de canvis en el patrimoni net, a la línia “Ajustos per canvis de criteris
comptables i correcció d’errors”.
Per aquest motiu, i als únics efectes de facilitar la comparabilitat dels balanços de situació tancats a 31 de
desembre de 2021 i 2020 que es mostren a les pàgines 3 i 4 anteriors, els saldos recollits en balanç a 31
de desembre de 2020 als comptes Patrimoni i Subvencions pendents d’imputar a ingressos han estat
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reexpressats en la referida quantitat, sense que això hagi comportat cap esmena sobre els comptes anuals
de l’exercici 2020, aprovats en el seu dia.
Arran dels ajustaments, si bé el saldo total del patrimoni net a 31 de desembre de 2020 (8.098.072,06
euros) no ha variat, sí que ho ha fet la seva composició, varant-ne els imports dels epígrafs patrimoni
generat i subvencions rebudes pendents d’imputació.
4.

NORMES DE RECONEIXEMENT I VALORACIÓ

4.1. Immobilitzat material.
Criteris d’activació
Són actius tangibles, mobles i immobles que:

a) Posseeix l’Entitat per al seu ús en la producció o subministrament de béns i serveis o per als seus
propis propòsits 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. Això 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 conseqüència de la realització d’un inventari físic són registrats pel seu valor
raonable si no ha estat possible obtenir evidència del seu cost original. En aquest últim cas, juntament
amb el seu cost es registra l’amortització acumulada que s’estima s’ha produït fins al moment del registre.
Els béns rebuts en adscripció o cessió per un termini igual o superior a la vida econòmica del bé es
registren pel seu valor raonable a la data de formalització de l’adscripció o cessió.
Capitalització de despeses financeres
No s’incorporen despeses financeres en el cost dels béns de l’immobilitzat material.
Valoració posterior
Amb caràcter general, els elements de l’immobilitzat material es valoren al seu cost, més els
desemborsaments posteriors, menys l’amortització acumulada i les correccions valoratives per
deteriorament.
Els actius subjectes a amortització se sotmeten a revisió sempre que algun succés o canvi en les
circumstàncies pot implicar que el valor comptable no sigui recuperable. Les correccions valoratives per
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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, obsolescència
accelerada o disminució del rendiment esperat inicialment. Els actius que han sofert una pèrdua per
deteriorament se sotmeten a revisions regulars per si s’haguessin produït reversions de la pèrdua.
Els costos d’ampliació, modernització o millora s’incorporen a l’actiu com a major valor del bé quan
suposen un augment de la seva capacitat, productivitat o allargament de la seva vida útil.
Els costos de grans reparacions, inspeccions o restauracions importants s’activen i 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’emplaçament,
aquests costos s’activen i s’amortitzen en el període que es prevegi obtenir rendiments econòmics o
potencial de servei del terreny.
Amortització
Els elements que integren l’immobilitzat material, amb excepció dels terrenys, són objecte d’amortització
sistemàtica pel mètode lineal en funció de la vida útil estimada de cadascun d’ells. Per defecte, la base
amortitzable de cada element coincideix amb el seu valor comptable, donat que es consideren nuls els
valors residuals. El procés d’amortització s’inicia en el moment de la posada en funcionament del bé,
essent els anys de vida útil estimats els següents:
Anys de vida útil
estimada
65
65
10
10
4

Construccions
Millores en construccions
Instal·lacions tècniques i maquinària
Mobiliari i equips d’oficina
Equips per al processament d’informació

Coeficient
d’amortització(%)
1,54 %
1,54 %
10,00 %
10,00 %
25,00 %

4.2. Immobilitzat en curs i Avançaments rebuts de les entitats consorciades
Les partides relatives a l’immobilitzat en curs recullen bàsicament les operacions relacionades amb el
projecte d’obres del Consorci, que va començar l’any 2008, abans de la posada en funcionament i
oportuna activació de l’immobilitzat al qual estan associades. En l’exercici 2021 es mantenen obligacions
per 31.132,54 euros pendents d’aplicar als projectes d’obres al que estan destinades i que encara estan
en període d’execució i que van iniciar-se l’exercici 2016.
L’exercici 2021 el Consorci no ha rebut cap avançament per a l’immobilitzat de les entitats consorciades.
4.3. Inversions immobiliàries.
Es tracta d’immobles (terrenys o edificis) que es tenen per a obtenir rendes, plusvàlues o ambdues, a
través del seu arrendament o alienació, sense que sigui cap d’aquestes una finalitat de l’Entitat. I en tot
cas, tots aquells que no es puguin considerar immobilitzat. A aquestes inversions se’ls apliquen els criteris
de valoració de l’immobilitzat material.
Al tancament de l’exercici 2021 el Consorci no manté inversions immobiliàries.
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4.4. Immobilitzat intangible.
Criteris d’activació
Es tracta de béns intangibles i drets susceptibles de valoració econòmica de caràcter no monetari i sense
aparença física, que complint les característiques de permanència en el temps i utilització en la producció
de béns i serveis, o constituint una font de recursos de l’Entitat, són identificables.
És a dir:
a. Són separables i susceptibles de ser alienats, cedits, arrendats, intercanviats o lliurats per a la seva
explotació.
b. Sorgeixen de drets contractuals o d’altres drets legals, amb independència que aquests drets
siguin transferibles o separables d’altres drets o obligacions.
Amb caràcter general, s’exclouen de l’immobilitzat intangible i, per tant, es consideren despesa de
l’exercici per criteris d’importància relativa dintre de la massa patrimonial, aquells béns i drets el preu
unitari és poc rellevant, encara que no s’ha establert una quantitat mínima en aquest sentit.
Valoració inicial
Les inversions en béns de l’immobilitzat intangible es valoren al seu cost. Això 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 béns rebuts en adscripció o cessió gratuïta per un període inferior a la seva vida econòmica es registren
com a intangible pel valor raonable del seu dret d’ús.
Valoració posterior
Amb caràcter 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 obsolescència accelerada, 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 sistemàtica pel mètode
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
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procés d’amortització s’inicia en el moment de la seva posada en servei, essent els anys de vida útil
estimats els següents:
Anys de vida útil
estimada
4

Aplicacions informàtiques

Coeficient
d’amortització(%)
25,00 %

4.5. Arrendaments.
S’entén com arrendament financer qualsevol acord, amb independència de la seva instrumentació
jurídica, que permet l’obtenció, a canvi d’un pagament o d’una sèrie de quotes, del dret a utilitzar un bé
durant un període de temps determinat quan impliqui la transferència substancial dels riscos i avantatges
inherents a la seva propietat.
Aquests béns es registren pel menor valor entre el valor raonable de l’actiu i el valor actual dels pagaments
acordats, i es classifiquen d’acord amb la seva naturalesa (immobilitzat material, intangible, etc.).
En el cas dels terrenys, amb edifici o sense, la part que li correspon de l’arrendament es registra com a
despesa (arrendament operatiu) si no s’espera que la seva propietat passi a l’Entitat un cop finalitzat el
període d’arrendament.
4.6. Permutes.
L’Entitat no sol realitzar operacions de permuta en el curs normal de les seves activitats. En tot cas, quan
aquestes es produeixen, la seva valoració i registre comptable s’ajusta a l’establert a l’apartat 4.d) de la
norma de reconeixement i valoració de l’Immobilitzat material de la IMNCL.
4.7. Actius i passius financers
Els actius i passius financers deriven dels 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, bàsicament, segons la finalitat per la qual es
mantenen o s’han emès.
a) Actius financers
Són actius financers els diners en efectiu, els instruments de capital o de patrimoni net d’una altra entitat
i els drets de rebre efectiu o altre actiu financer d’un tercer o d’intercanviar amb un tercer actius o passius
financers en condicions potencialment favorables per l’Entitat. Els actius financers es classifiquen, a
efectes de la seva valoració, en:
Crèdits i partides a cobrar
Inclouen:
Els crèdits per operacions derivades de l’activitat habitual.
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Altres actius financers que generen fluxos d’efectiu d’import determinat i respecte dels quals
s’espera recuperar tot el desemborsament, excepte per motius imputables al deteriorament
creditici.
Com a norma general, els crèdits 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
interès contractual. La mateixa valoració es realitza amb els de venciment a llarg termini quan l’efecte
d’actualitzar els fluxos no és significatiu. En cas contrari, es valoren pel seu valor raonable i posteriorment
a cost amortitzat, reconeixent els interessos meritats en funció del seu tipus d’interès efectiu com a
ingressos de l’exercici.
En tot cas, les fiances i dipòsits constituïts es valoren sempre per l’import lliurat.
Reconeixement
El reconeixement comptable dels 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 dels crèdits 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’evidència objectiva que no es cobraran els imports comptabilitzats en la seva integritat, així com la
conveniència 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 econòmico-patrimonial.
Els criteris per a calcular l’import dels drets de dubtós cobrament són els establerts segons l’article 193
bis del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que són:
Antiguitat respecte
al venciment
Inferior a l'any
Entre 1 i 2 anys
Entre 2 i 3 anys
Entre 3 i 4 anys
Entre 4 i 5 anys
Més de 5 anys

Vida útil
-%
25%
25%
50%
75%
100%

Com a regla general, no són objecte de deteriorament els crèdits a cobrar per subvencions atorgades per
organismes públics, així com els garantits en els percentatges corresponents.
En l’exercici 2021 el Consorci no ha registrat deterioraments de saldos a cobrar, atès que s’ha realitzat
un seguiment acurat dels deutes i la previsió és formalitzar el seu cobrament
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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 transmès els drets
sobre els fluxos d’efectiu que genera i els riscos i avantatges inherents a la seva propietat de forma
substancial.
b) Passius financers
Els passius financers es classifiquen, a efectes de la seva valoració, en:
Passius financers a cost amortitzat
Inclouen els:
• Dèbits i partides a pagar per operacions derivades de l’activitat habitual.
• Altres dèbits i partides a pagar.

Com a norma general, els dèbits i les partides a pagar amb venciment a curt termini sense interès
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 dels fluxos d’efectiu a pagar, sobre una
taxa equivalent a l’aplicable als pagaments ajornats i, posteriorment, a cost amortitzat, reconeixent els
interessos meritats en funció del seu tipus d’interès efectiu com a ingressos de l’exercici.
En tot cas, les fiances i els dipòsits rebuts es valoren sempre per l’import rebut.
Reconeixement
El reconeixement comptable dels passius financers es realitza a la data establerta en el contracte o acord
a partir de la qual l’Entitat contrau l’obligació. En les operacions de tresoreria formalitzades amb pòlissa
de crèdit, 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 diferència entre el valor comptable i la
contraprestació lliurada, es reconeixerà en el resultat de l’exercici que tingui lloc.
4.8 Existències.
En el cas de què n’hi hagi, es valoren, inicialment, pel preu d’adquisició o el cost de producció.
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El preu d’adquisició comprèn el consignat en factura, els impostos indirectes no recuperables més tots els
costos necessaris per a la disposició del bé i el seu ús (transports, aranzels, assegurances, etc.), deduint
els descomptes, rebaixes i altres partides similars incorporats al nominal dels dèbits.
El cost de producció es determina afegint al preu d’adquisició dels materials consumits, els costos
directes, i la part que raonablement correspongui dels indirectes.
Posteriorment, amb la seva incorporació a l’inventari, s’adopta amb caràcter general el mètode del preu
mitjà ponderat/FIFO, doncs es considera el més adient per a la seva gestió.
L’Entitat no adquireix habitualment béns que puguin ser inventariables o susceptibles de registrar com a
existències, i en el cas que esdevinguin, solen ser d’import poc rellevant.
Quan el valor realitzable de les existències és inferior al seu valor comptable, s’efectuen les oportunes
correccions valoratives, reconeixent la despesa en el resultat de l’exercici. L’import de la correcció és
objecte de reversió quan aquesta circumstància canvia, reconeixent l’ingrés en el resultat de l’exercici.
4.9.

Ingressos i despeses.

Els ingressos i les despeses es registren pel principi de meritació, i en els casos que sigui pertinent, pel de
correlació entre ambdós.
a) Ingressos
Transferències i subvencions rebudes (Veure nota 4.11.)
Com a 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 l’Entitat,
deduïdes les devolucions, les rebaixes, els descomptes i l’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 econòmics futurs vagin a fluir a l’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 l’Entitat ha transferit al comprador els riscos i els avantatges
derivats de la propietat dels béns, amb independència de la propietat; no conserva per a si cap implicació
en la gestió corrent dels béns venuts, ni reté el control efectiu sobre ells; i les despeses associades amb la
transacció poden ser mesurades amb fiabilitat.
Els ingressos per a la prestació de serveis es reconeixen quan el resultat de la transacció pot ser estimat
amb fiabilitat, considerant el grau d’avanç o realització de la prestació a la data dels comptes anuals, o de
forma lineal quan el servei es presta durant un període determinat.
Quan no poden ser estimats de forma fiable, els ingressos són reconeguts en la quantia de les despeses
reconegudes que es consideren recuperables.
Pressupostàriament, els ingressos i despeses s’incorporen a la liquidació pressupostària en el moment en
què es produeix l’acte administratiu de reconeixement dels respectius drets i obligacions
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b) Despeses
Transferències i subvencions atorgades
(Veure nota 4.11.)
Les despeses de personal es reconeixen en el compte del resultat en el moment que merita l’obligació,
tot amb independència del moment en què es produeixi el corrent monetari que se’n deriva.
4.10. Provisions i contingències.
Es reconeix una provisió quan l’Entitat té una obligació present (legal, contractual o implícita) resultat
d’un succés passat que, probablement, implicarà el lliurament d’uns recursos que es poden estimar de
forma fiable.
Les provisions es troben valorades pel valor actual dels desemborsaments que s’espera que seran
necessaris per liquidar l’obligació, actualitzats a una taxa de descompte equivalent al tipus de deute públic
per un venciment anàleg. 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
l’experiència de l’Entitat en successos similars, que permetin establir la base de les estimacions de
cadascun dels desenllaços possibles, així com del seu efecte financer.
4.11. Transferències i subvencions.
Transferències i subvencions rebudes
Les subvencions que tenen caràcter reintegrable es registren com a passius fins que compleixen les
condicions per a considerar-se no reintegrables, mentre que les no reintegrables es registren com a
ingressos directament imputats al patrimoni net i es reconeixen com a ingressos sobre una base
sistemàtica 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 cobrarà.
Les activitats desenvolupades per l’Entitat corresponen, fonamentalment, a la prestació de serveis públics
en l’àmbit competencial de l’Ajuntament de Barcelona, d’acord amb allò previst per la legislació vigent
(Llei Reguladora de las Bases de Règim Local i Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals). Per
la prestació de serveis públics, l’Entitat rep d’aquest i de la Generalitat de Catalunya , el finançament
pressupostari necessari per a cobrir les seves despeses de gestió ordinària, el qual es reflecteix a l’epígraf
d’ingressos “Transferències i subvencions rebudes” del compte del resultat econòmico-patrimonial.
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Aquesta transferència corrent pressupostària està fixada tenint en compte els supòsits d’equilibri
pressupostari previstos al Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Les subvencions de caràcter monetari es valoren pel valor raonable de l’import concedit referit al moment
del seu reconeixement.
Les subvencions no reintegrables relacionades amb l’adquisició de l’immobilitzat material s’imputen com
a ingressos de l’exercici en proporció a l’amortització dels corresponents actius o, en el seu cas, quan es
produeixi la venda, correcció valorativa per deteriorament o baixa en el balanç.
D’altra banda, les subvencions no reintegrables relacionades amb despeses específiques es reconeixen
en el compte del resultat econòmico-patrimonial en el mateix exercici en què es meriten les
corresponents despeses.
Transferències i subvencions atorgades
Les transferències i subvencions concedides es comptabilitzen com a despeses en el moment que es tingui
constància que s’han complert les condicions establertes per a la seva percepció. En cas que al tancament
de l’exercici estigui pendent el compliment d’alguna de les condicions establertes per a la seva percepció,
però no existeixin dubtes raonables sobre el seu futur compliment, es dota una provisió pels
corresponents imports, amb la finalitat de reflectir la despesa.
En el cas de lliurament d’actius, el reconeixement es produeix en el moment de l’acord o de la
formalització del lliurament al beneficiari.
En el cas de deutes assumits d’altres ens, aquests es reconeixen en el moment que entri en vigor l’acord
d’assumpció, registrant com a contrapartida el passiu assumit.
4.12. Activitats conjuntes.
L’Entitat no ha realitzat cap activitat conjunta en l’exercici.
4.13. Actius en estat de venda.
L’Entitat no disposa d’actius en estat de venda.
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5

IMMOBILITZAT MATERIAL
Moviment de l’exercici

5.1

Terrenys

1.663.489,59

0,00

0,00

0,00

(-)
Cancel·lacions
0,00

• Cost

1.663.489,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partida

• Amortització acumulada
• Correccions del valor

Saldo a
31.12.2020

(+) Entrades

(+/-)
Traspassos

(+/–)
Ajustos

(–) Dotació
per amortitz

Saldo a
31.12.2021

0,00

1.663.489,59

0,00

0,00

1.663.489,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.645.046,16

73.656,18

0,00

0,00

0,00

134.187,37

5.584.514,97

• Cost

7.285.987,54

73.656,18

0,00

0,00

0,00

0,00

7.359.643,72

• Amortització acumulada

1.640.941,38

0,00

0,00

0,00

0,00

134.187,37

1.775.128,75

Construccions

• Correccions del valor

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

123.046,83

21.211,62

0,00

0,00

0,00

57.776,39

86.482,06

• Cost

747.999,15

21.211,62

0,00

0,00

0,00

0,00

769.210,77

• Amortització acumulada

624.952,32

0,00

0,00

0,00

0,00

57.776,39

682.728,71

Maquinaria i utillatge

• Correccions del valor

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62.367,27

18.466,18

0,00

0,00

0,00

40.325,80

40.507,65

• Cost

2.228.036,04

18.466,18

0,00

0,00

0,00

0,00

2.246.502,22

• Amortització acumulada

2.165.668,77

0,00

0,00

0,00

0,00

40.325,80

2.205.994,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mobiliari

74.268,02

2.254,63

0,00

0,00

0,00

18.219,17

58.303,48

• Cost

279.676,76

2.254,63

0,00

0,00

0,00

0,00

281.931,39

• Amortització acumulada

205.408,74

0,00

0,00

0,00

0,00

18.219,17

223.627,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Instal·lacions tècniques

• Correccions del valor

• Correccions del valor
Equips per a proc. d'informació

58.995,84

8.247,30

0,00

0,00

0,00

19.126,25

48.116,89

• Cost

248.264,79

8.247,30

0,00

0,00

0,00

0,00

256.512,09

• Amortització acumulada

189.268,95

0,00

0,00

0,00

0,00

19.126,25

208.395,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

• Correccions del valor
Elements de transport

187,55

0,00

0,00

0,00

0,00

83,35

104,20

• Cost

808,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

808,81

• Amortització acumulada

621,26

0,00

0,00

0,00

0,00

83,35

704,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51.693,89

0,00

0,00

0,00

0,00

8.028,60

43.665,29

• Cost

88.681,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

88.681,67

• Amortització acumulada

36.987,78

0,00

0,00

0,00

0,00

8.028,60

45.016,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31.132,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31.132,54

31.132,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31.132,54

7.710.227,69

123.835,91

0,00

0,00

0,00

277.746,93

7.556.316,67

• Correccions del valor
Altre immobilitzat material

• Correccions del valor
Immobilitzat en curs i acomptes
• Cost
TOTAL
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5.2. Descripció de l’immobilitzat material.
D’acord amb l’article 14.12 dels estatuts del Consorci, en constituir-se aquest, l’Ajuntament de Barcelona
va aportar el dret d’ús sobre l’espai escènic Mercat de les Flors, així com tota la seva infraestructura
tècnica.
En aquest sentit, cal indicar:
•

El 2007 l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) va aportar la infraestructura tècnica que havia
adquirit en el seu dia, segons el següent detall:
Concepte
Construccions
Instal·lacions tècniques
Mobiliari
Equips informàtics
Total infraestructures

5.101,51
307.282,98
13.790,42
8.390,29

Amortització
acumulada
3.744,03
303.276,24
7.787,17
7.404,11

Valor net
comptable
1.357,48
4.006,74
6.003,25
986,18

334.565,20

322.211,55

12.353,65

Cost

El valor net comptable de l’aportació realitzada per l’ICUB, 12.353,65 euros, va estar registrat amb
abonament al compte de Patrimoni.
D’altra banda, en sessió de 30 de novembre de 2007, el Plenari de l’Ajuntament de Barcelona acordà
adscriure al Consorci l’ús de la finca de propietat municipal situada al carrer Lleida, 59, que constitueix
l’espai escènic Mercat de les Flors, amb els valors que es detallen tot seguit:
Concepte
Terreny
Construcció
Total

1.663.489,59
1.253.087,14

Amortització
acumulada
299.633,68

Valor net
comptable
1.663.489,59
953.453,46

2.916.576,73

299.633,68

2.616.943,05

Cost

El valor net comptable de la finca adscrita, 2.616.943,05 euros, es va comptabilitzar amb abonament
al compte de Patrimoni.
Les addicions de l’exercici 2021 corresponen, bàsicament, a les obres de millora realitzades en aquest
espai, així com a l’adquisició d’elements escènics i maquinària i utillatge.
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Al 31 de desembre de 2021 existeixen elements totalment amortitzats i en ús per un import total de
3.082.420,04 euros, segons el següent detall:

Total 21100 Construccions
Total 21400 Maquinària, instal·lacions i utillatge
Total 21500 Instal·lacions tècniques i altres
Total 21501 Altres instal·lacions
Total 21600 Mobiliari
Total 21700 Equips per a processos d'informació
Total 21800 Elements de transport
Total 21900 Altre immobilitzat material

Totalment
amortitzat
5.101,51
608.144,17
798.690,10
1.309.301,82
131.561,41
221.679,27
475,38
7.466,38

TOTAL

3.082.420,04

Compte

Descripció

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

6.

PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL

El Consorci no disposa d’elements imputables al patrimoni públic del sòl.
7.

INVERSIONS IMMOBILIÀRIES

El Consorci no disposa d’elements considerats com a inversions immobiliàries.
8.

IMMOBILITZAT INTANGIBLE

8.1. - Moviments de l’exercici

Partida
Aplicacions informàtiques
• Cost
• Amortització acumulada
• Correccions del valor
TOTAL

Saldo a
31.12.2020

(+)
Entrades

(+/-)
Ajustos

(–) Dotació per
amortitzacions

(-)
Sortides

Saldo a
31.12.2021

6.633,46

-

-

- 2.542,95

-

4.090,51

276.909,22
270.275,76

-

-

2.542,95
- 2.542,95

-

276.909,22
272.818,71

6.633,46
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8.2. Descripció de l’immobilitzat intangible.
L’immobilitzat intangible que figura en l’actiu de l’Entitat, es correspon amb les aplicacions informàtiques
de les quals disposa, segons el detall que segueix

Compte - Descripció
2060000000 aplicacions informàtiques
2060000001 aplic. informàtiques aplicatiu comptabilitat/gest
2060000003 aplic. informàtiques llicències photshop i autocad
2060000004 aplicacions informàtiques adobe premiere pro
2060000005 aplicacions informàtiques gestió expedients
2060000006 aplic .informàtiques antivirus
2060000007 aplicacions informàtiques web mercat
2060000008 aplicacions informàtiques web modul-dance
2060000009 aplicacions informàtiques tiqueting
2060000010 aplicacions informàtiques Graner
2060000011 aplicacions informàtiques Mercat
TOTAL

Saldo Final
13.570,07
17.706,11
2.326,17
1.403,73
50.961,04
14.282,43
27.306,67
16.406,72
116.121,88
7.248,91
9.575,49
276.909,22

8.3. Informació de l’exercici.
A l’exercici 2021 no s’ha efectuat cap inversió en aplicacions informàtiques.
A 31 de desembre hi ha elements totalment amortitzats per un total de 263.339,15 euros, amb el següent
detall per partides:

Compte Descripció
20601 Aplic. informàtiques aplicatiu comptabilitat/gestió
20603 Aplic. informàtiques llicències Photshop i Autocad
20604 Aplic. informàtiques Adobe premiere pro
20605 Aplic. informàtiques gestió expedients
20606 Aplic. informàtiques antivirus
20607 Aplic. informàtiques web Mercat
20608 Aplic. informàtiques web Modul-dance
20609 Aplic. informàtiques Tiqueting
20610 Aplic. informàtiques Graner
20611 Aplic. informàtiques Mercat
TOTAL
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Totalment
amortitzat
17.706,11
2.326,17
1.403,73
50.961,04
14.282,43
27.306,67
16.406,72
116.121,88
7.248,91
9.575,49
263.339,15
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8.4. Circumstàncies que afecten la titularitat de l’immobilitzat intangible.
A data de tancament de l’exercici no hi ha cap garantia, restricció a la titularitat, litigi ni situacions
anàlogues que puguin afectar la titularitat de l’immobilitzat intangible.
9.

ARRENDAMENTS FINANCERS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR

El Consorci no disposa d’actius en règim d’arrendament financer ni de cap altra operació de naturalesa
similar.

10.

ACTIUS FINANCERS

10.1. Informació relacionada amb el balanç.
a) Estat resum de la conciliació entre la classificació dels actius financers del balanç i les categories
establertes en la norma de reconeixement i valoració 8a d’Actius financers de la IMNCL.
Actius financers a llarg
Altres inversions 2021
678.797,54 euros

Categoria
Crèdits i partides a cobrar

Actius financers a curt
Altres inversions 2021
188,21 euros

Categoria
Crèdits i partides a cobrar

Els crèdits i partides a cobrar corresponen als conceptes que tot seguit es detallen:
Dipòsit constituït davant l’Administració Tributària per tal de fer
front a l’acord de liquidació incoat per aquesta en data 29 de
novembre de 2016, relatiu a l’Impost sobre el Valor Afegit de
l’exercici 2013 (Nota 16.2)
Saldos pendent de cobrament per sol·licituds de devolució
d’excessos de quotes suportades d’IVA, respecte a les
repercutides (vegeu també Nota 16)
- Exercici 2013
- Exercici 2014
- Exercici 2016

275.536,68

158.712,74
146.472,03
98.076,09
678.797,54

En relació al contenciós amb l’Administració Tributària per la sol·licitud de devolució de quotes suportades
de l’IVA el 2013, per tal de fer front a la constitució d’un dipòsit per garantir el deute reclamat (vegeu
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Nota 16.2), el Consorci va rebre de les entitats consorciades 275.536,68 euros, els quals figuren en el
passiu no corrent, com a Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini. En aquest
sentit, cal indicar que el Consorci va adoptar el compromís que, en cas de produir-se resolució favorable
del procediment, retornaria a les administracions consorciades les transferències rebudes.
Els actius financers a curt termini estan constituïts, bàsicament, pel comte 565 Fiances constituïdes a curt
termini, i pels crèdits a curt termini concedits al personal del Consorci, els quals es recullen al compte 544.
Els saldos de Deutors per operacions de gestió no es troben inclosos en la taula anterior. Es registren pel
seu valor nominal i quan, d’acord amb la norma de registre i valoració dels actius financers, la seva
aplicació no és possible, pel cost amortitzat.
Entre els crèdits per operacions derivades de l’activitat habitual del Consorci s’inclouen els següents:
Exercici 2021
Deutors per ingressos de dret públic
Preus públics
Deutors varis
Institut de Cultura de Barcelona
Generalitat de Catalunya
Unió Europea
Resta
Total deutors per operacions de gestió

11.466,54
11.466,54
671.717,98
565.966,07
0,00
98.943,50
6.808,41
683.184,52

Exercici 2020

4.331,19
4.331,19
826.363,16
662.217,85
50.000,02
110.902,50
3.242,79
830.694,35

L’Entitat no ha reclassificat durant l’exercici cap actiu financer que hagi exigit un canvi de valoració, ja
sigui de cost o cost amortitzat a valor raonable, o a la inversa.
b) L’Entitat no ha lliurat actius financers en garantia.
c) Durant el 2021 no s’ha registrat cap deteriorament de saldos a cobrar, mantenint-se a 31 de
desembre de 2021 la provisió dotada al tancament de l’exercici 2020, per import de 4.087,33 euros,
corresponent al deteriorament total del crèdit a favor del Consorci d’Ediciones Polígrafa, SA, donada
la constatació la impossibilitat de cobrament, en trobar-se aquesta societat en concurs de creditors.

10.2. Informació relacionada amb el compte del resultat econòmico-patrimonial.
El 2021 no s’han produït deterioraments de saldos de deutors que hagin incidit en el resultat econòmicopatrimonial.
10.3. Informació sobre els riscos de tipus de canvi i de tipus d’interès.
a) Riscos de tipus de canvi. L’Entitat no té inversions en moneda diferent de l’euro i, per tant, no té
riscos d’aquest tipus.
b) Riscos de tipus d’interès. L’Entitat no té riscos per aquest concepte.
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10.4. Altra informació.
A 31 de desembre de 2021, l’operativa bancària del Consorci es realitza, entre d’altres, amb Caixabank. .
En aquesta entitat, hi ha 6 comptes operatius, amb funcionament habitual:
“Bestreta”: Funciona com un compte restringit als pagaments que es realitzen a través de la bestreta
que té autoritzada l’Entitat per als petits pagament que poden tramitar-se per aquest procediment.
Només rep ingressos des del compte principal que corresponen a les reposicions de les quantitats
degudament justificades.
“Principal”: Aquest compte és l’utilitzat de forma general per a tots els pagaments i cobraments
habituals del Consorci, tret dels cobraments derivats de la recaptació de taquilles, que s’ingressen en
els comptes oberts per a tal finalitat i dels pagaments de la bestreta que es realitzen a través del
compte anterior.
“Taquilles”: En el compte de taquilles es diposita la recaptació de les vendes cobrades en efectiu a la
taquilla situada a les instal·lacions del Consorci. Igualment, s’ingressa la recaptació efectuada des de
l’edifici de la Virreina per la venda d’espectacles del Consorci. També rep els ingressos dels
cobraments efectuats amb targetes de crèdit i de dèbit que s’efectuen amb els TPV d’aquests dos
punts de venda.
“Virtual grups”: és el compte que recull els cobraments avançats de les vendes d’espectacles que es
realitza a grups i que es gestiona de forma individualitzada, donada la necessitat d’oferir una atenció
personalitzada a aquest tipus de públic. La pràctica totalitat del ingressos que rep són transferències
bancàries.
“Virtual escoles”: És el compte que recull els cobrament avançat de les vendes d’espectacles que es
realitza a les escoles i que es gestiona de forma individualitzada, donada la necessitat d’oferir una
atenció personalitzada a aquest tipus de públic. El Consorci compta amb el servei d’una empresa
externa que tramita les reserves d’escoles. La pràctica totalitat del ingressos que rep són
transferències bancàries.
“Taquilles Internet”: Donat que una part molt import de la venda dels nostres espectacles es realitza
a través d’internet, des del mes de juliol de 2015 està operatiu aquest compte amb la finalitat de
recollir els cobraments de la venda telemàtica. Tots els cobraments s’efectuen amb targeta de crèdit.
Fins a aquesta data aquesta recaptació es feia a través d’un compte de Catalunya Caixa que
actualment està cancel·lat.
El Consorci ha obert aquest any 2021 un compte corrent al Banc Sabadell que s’utilitza exclusivament
per a ingressar els recursos afectats que es reben de la Fundació Banc Sabadell per al projecte Cèl·lula.
El quadre següent resumeix les principals característiques dels comptes que té el Consorci, així com els
saldos a 31 de desembre de 2021:
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Codi SAP
Compte - Descripció
013
ES76 2100 0673 2702 0011 1902 bestreta
019
ES19 2100 3000 1522 0178 6748 principal
041
ES72 2100 3000 1322 0178 8996 taquilles
072
ES41 2100 5000 5802 0004 7341 virtuals grups
076
ES78 2100 5000 5202 0004 7454 virtuals escoles
078
ES13 2100 5000 5702 0010 0468 internet
082
ES09 0081 7011 1700 0371 9782 Banc Sabadell
Total comptes entitats bancàries

Saldo
3.000,00
666.065,69
4.025,79
1.287,45
6.667,93
97.498,21
19.998,78
798.543,85

Entre els diners en efectiu en caixa i els dipositats en comptes d’entitats financeres, els saldos a 31 de
desembre de 2021 són els següents:

Codi - Descripció
5700000001 Caixa efectiu canvi taquilles
5700000004 Caixa cobraments en procés
5710000013 Internet
5710000019 Principal
5710000041 Virtual Grups
5710000072 Taquilles
5710000078 Virtual Escoles
5710000082 Banc Sabadell
5751000000 Habilitat bestretes de caixa
Total

Saldo a 31 de
desembre
1.381,20
2.267,79
97.498,21
666.065,69
1.287,45
4.025,79
6.667,93
19.998,78
3.000,00
802.192,84

Les liquidacions dels interessos es fan segons valor habituals de mercat.
Respecte de les signatures autoritzades per a la realització de sortides de fons en tots els comptes,
exceptuant el de bestreta, cal sempre la signatura conjunta de la Direcció del Consorci, la Direcció
Executiva i la Intervenció. En el cas dels pagaments des del compte de bestreta, donada l’agilitat i la poca
quantia determinada per la seva naturalesa, només cal la signatura de la Direcció Executiva.
Durant l’any 2021 els excedents de tresoreria no han estat prou estables per permetre la implantació
d’una política d’inversions per optimitzar els fons líquids del Consorci.
En relació al període mitjà de cobrament, per a l’exercici 2021 ha estat de 51,60 dies. El càlcul es basa en
els cobraments d’operacions dels capítols 3 i 5 del pressupost d’ingressos, excloent els cobraments de
transferències i subvencions.
10.5. Ajustaments per periodificació d’actiu
Al tancament de l’exercici inclouen despeses incorregudes en la preparació de produccions presentades
el 2021 que abasten fins el 2022, per valor total de 201.183,50 euros.
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11.

PASSIUS FINANCERS

11.1 Informació relacionada amb el balanç.
a. El detall dels deutes mantinguts per l’Entitat al tancament de l’exercici, valorats a cost amortitzat és:
Categoria

Passius financers a llarg
Creditors i altres comptes a pagar

Dèbits i partides a pagar a llarg termini
(veure nota 10.1)

275.536,68

Entre els comptes a pagar per operacions habituals destaca el saldo de l’epígraf “Creditors per
operacions de gestió” que suma el saldos dels comptes 4000, 4010, 411 i 522 i que principalment està
composat de les següents partides:
Cognoms/Raó social

Exercici 2021

INST. MPAL. CULTURA
SERVEIS DE L'ESPECTACLE FOCUS, SA
EURO-TOMB BARCELONA, S.L.
MAKE IT GAS SL
PALETES TORELLO SLU
RIALLES ESPECTACLES INFANTILS I JUV
INTEGRACION AGENCIAS DE VIAJES SA
CULLBERGBALLETTEN, RIKSTEATERN
TIME OUT SPAIN MEDIA SL
ROBERTO OLIVAN PERFORMING ARTS SL
ASSOCIACIÓ LA VISIVA
INSTITUTO STOCOS
FUNDACIO CREA DANCE FOUNDATION
STUDIO FICTIF
ROSELAND MUSICAL SL
MULTISERVEIS NDAVANT, S.L.
CORPORACIO CATALANA DE MITJANS AUDI
INTERWOR T-SIC, S.L.L.
ZOO ASBL / THOMAS HAUERT
UAN-TU-TRI, SL
CARROCERIAS ESTEVA S.A.
LABONITA SCCL
QSL SERVEIS CULTURALS, SLU
SEGURIDAD PROFESIONAL MEDITERRANEA,
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75.806,30
52.896,68
26.724,71
24.679,16
24.457,51
24.200,00
23.022,98
20.887,65
19.645,56
18.150,00
16.516,50
14.520,00
12.000,00
12.000,00
11.897,93
11.107,46
11.058,44
11.003,32
10.000,00
9.239,73
8.096,72
7.884,50
7.220,41
6.872,32

Exercici 2020
67.880,08
49.932,49
29.580,63
2.991,12
1.572,03
0,00
0,00
49.506,17
2.320,78
0,00
7.623,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.004,48
19.010,13
7.597,30
0,00
3.668,72
0,00
9.102,20
7.260,00
6.872,32
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Cognoms/Raó social

Exercici 2021

ASOCIACION CULTURAL EL CLIMAMOLA
CPWORKS BARCELONA SL
CIRCO EIA SL
CHUBB IBERIA S.L.
MARTÍ NINOT
SANCHIS BENESEIT
ARRANGEMENT PROVISOIRE
MATARO GESTIO INTEGRAL I SERVEIS S.
LOWLAND PERFORMING ARTS SL
JIMENEZ GALLARDO
ASSOCIATION X-SUD ART/SITE
CLECE, S.A
GUÀRDIA ARQUITECTURA COL·LABORATIVA
INSTAL.LACIONS MAÑAS BRONCHUT, S.L.
OLIVÉ BELLÉS
ASOCIACION AFRICA MOMENT
PRIMAVERA SOUND SL
PINO BUENO
Resta creditors
Creditors per despeses meritades
Deutes a curt termini transformables en
subvencions
Total epígraf creditors per operacions de
gestió

Exercici 202U0

6.776,00
6.279,90
6.050,00
6.026,95
5.747,50
5.445,00
5.180,58
4.992,16
4.991,25
4.840,00
4.823,00
4.249,82
4.049,86
3.854,95
3.763,10
3.745,00
3.327,50
3.055,25
40.856,56
139.742,38
1.042.406,51

55.176,00
0,00
0,00
0,00
5.445,00
0,00
0,00
3.268,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.147,97
2.202,20
6.000,00
0,00
9.637,65
389.991,83
134.219,33
770.659,83

1.770.091,45

1.689.669,78

Com a Deutes a curt termini transformables en subvencions, s’inclouen les subvencions finalistes
rebudes pel Consorci que estan pendents d’aplicar a la seva finalitat al tancament de l’exercici. El
saldo d’aquest compte a 31 de desembre de 2021 pràcticament és coincident amb l’import de les
desviacions positives de finançament acumulades en aquesta data (vegeu Notes 24.4 i 24.6)
El moviment registrat el 2021 per aquest compte ha estat el que es detalla a continuació, partint d’un
saldo inicial de 766.425,90, arribant al saldo final a 31 de desembre de 1.038.172,58€

Saldo Inicial a 01 de gener de 2021
Altes per recursos afectats de l'exercici
Traspassos des de subvencions de capital
Traspassos a subvencions de capital
Aplicacions a ingressos de l’exercici
Saldo final a 31 de desembre de 2021

38

766.425,90
267.635,21
774.771,30
-404.276,25
-366.383,58
1.038.172,58
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b. El detall dels deutes mantinguts per l’Entitat al tancament de l’exercici valorats a valor raonable són:
Identificació del deute

Deute a l’1 de gener

Vari. valor raonable

Deute a 31 de des.

Fiances rebudes a curt

37.634,03

2.072,63

39.706,66

L’import anterior forma part del saldo de l’epígraf del passiu corrent “Deutes a curt termini”.

11.2. Línies de crèdit contractades a 31 de desembre.
El Consorci del Mercat de les Flors no té cap línia de crèdit contractada a 31 de desembre de 2021.
11.3. Informació sobre els riscos de tipus de canvi i de tipus d’interès.
a. Riscos de tipus de canvi: L’Entitat no té deutes d’import significatiu en moneda diferent de l’euro i,
per tant, no té riscos d’aquest tipus.
b. Riscos de tipus d’interès: L’Entitat no està sotmesa a cap risc per tipus d’interès.
11.4. Avals o altres garanties concedides
a) Avals concedits El Consorci no té cap aval ni cap garantia concedits a data de tancament de a l’exercici
2021.
b) Avals executats. No s’ha executat cap aval ni garantia durant l’exercici 2021.
c) Avals reintegrats. No hi cap reintegrament d’avals a l’exercici 2021.
11.5. Altra informació.
Morositat
En relació al que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol de mesures de lluita contra la morositat en
operacions comercials, i pel que fa a les obligacions dels contractes formalitzats a data 31 de desembre

Període mig de pagament a proveïdors
Ràtio d’operacions pagades
Ràtio d’operacions pendents de pagament
Total pagaments a l'exercici

2021

2020

Dies

Dies

25,35
26,78
2,39

27,56
32,74
1,05

Import (euros) Import (euros)

Total pagaments realitzats
Total pagaments pendents

3.554.261,73
221.675,00
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11.6. Ajustos per periodificació de passiu.
A 31 de desembre de 2021 no es mantenen saldos de passiu per Ajustaments per periodificació.
12.

COBERTURES COMPTABLES

El 2021 l’Entitat no ha realitzat ni manté cap cobertura comptable.
13.

ACTIUS CONSTRUÏTS O ADQUIRITS PER A ALTRES ENTITATS I ALTRES EXISTÈNCIES

El Consorci no constitueix ni adquireix actius per altres ens. Els actius adquirits per equipar l’espai del
Graner revertiran a l’ICUB en el moment que el Consorci deixi de gestionar aquest equipament.
Tampoc es porta una gestió d’Existències.
14.

MONEDA ESTRANGERA

L’Entitat no té cap element d’actiu o passiu denominat en moneda diferent de l’euro.
15.

TRANSFERÈNCIES, SUBVENCIONS I ALTRES INGRESSOS I DESPESES

15.1. Ingressos.
15.1.1. Transferències i subvencions rebudes
Inclouen:
a) Subvencions rebudes per finançar despeses, 91.621,29 euros
b) Transferències i subvencions corrents, segons detall:

Descripció
Ajuntament de Mataró
Ajuntament de Barcelona
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música
Generalitat de Catalunya
Institut de Cultura de Barcelona
Total

Import imputat al
resultat
1.700,00
462,24
875.710,00
1.276.194,18
2.374.639,65
4.528.706,07

c) Imputació de subvencions per a l’immobilitzat no financer, 181.231,43 euros (vegeu ECPN)
Transferències i subvencions corrents
El Consorci rep anualment de l’Institut de Cultura de Barcelona una transferència corrent per al
sosteniment de la seva activitat habitual.
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La transferència ordinària de l’Institut de Cultura s’imputa en la seva totalitat al resultat de l’exercici
pressupostari per al que és rebuda, en base al criteri de meritació, de manera que s’assegura la correlació
de l’ingrés amb les despeses que està destinat a satisfer.
L’ Institut de Cultura de Barcelona també contribueix al finançament del Consorci amb una aportació per
la realització de l’encàrrec de gestió de les instal·lacions de la Fàbrica de Creació de Dansa – Graner de la
Illa Philips. L’encàrrec es regula pel conveni signat entre l’Institut de Cultura i el Consorci. Donada
l’afectació d’aquesta transferència al projecte del Graner, la seva imputació a resultats es realitza en
funció de les despeses realitzades, de forma que els excessos de finançament romanen en el Balanç del
Consorci i s’apliquen íntegrament en el projecte Graner de forma sistemàtica en cada exercici
pressupostari, acomplint amb el requisit de reinversió establert per al projecte.
El conjunt de les aportacions corrents de l’Institut de Cultura de Barcelona explicades als paràgrafs
precedents han suposat el reconeixement d’ingressos al pressupost de l’exercici 2021 per un total de
2.362.310,94 euros. Financerament, els ingressos corresponents a les transferències de l’ICUB sumen
2.374.639,65 euros. El diferencial correspon a La variació entre exercicis dels recursos afectats (12.328,71
euros).
La Generalitat de Catalunya ha concedit a l’Entitat, per a l’any 2021, una transferència corrent regulada
per la “Instrucció sobre transferències, subvencions i aportacions de capital a entitats públiques i
privades” de la Interventora General de la Generalitat de Catalunya, de 8 de novembre de 2016. Donada
la seva finalitat de finançar despeses corrents, la imputació a resultats s’ha realitzat íntegrament en
l’exercici 2021, per un import de 1.276.194,18 euros.
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la
Música, participa en el sosteniment del Consorci amb la concessió d’una subvenció nominativa, que per
a l’any 2021 ha estat de 375.710,00 euros. L’import d’aquesta subvenció s’ha aplicat íntegrament al
resultat econòmico-patrimonial, amb l’ajust derivat del retorn, si s’escau, de l’excés de finançament
afectat de la subvenció de l’exercici anterior, segons el que estableix la Llei 38/2003 de 17 de novembre,
General de Subvencions, que en l’exercici ha estat nul.
Durant l’any 2021 el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha concedit al Consorci una subvenció
directa en concepte de Capitalidad cultural y científica de Barcelona per un import de 500.000.- euros que
s’ha destinat íntegrament al finançament de despeses de caràcter artístic de l’any 2021.
L’Ajuntament de Barcelona ha aportat directament al Consorci 462,24 euros per mitjà de transferència
finalista destinada íntegrament a finançar l’aportació empresarial al pla de pensions del personal
funcionari i pel personal subrogat.
El Consorci ha rebut una transferència de 1.700.- euros per un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament
de Mataró per assolir l’objectiu comú de donar suport a artistes emergents i vinculat al programa de
Beques de suport a la Creació gestionades des del graner.
En el moment de liquidar l’exercici 2021 resta pendent de reemborsar al socis del projecte Modul-dance
un import de 11.217,10 euros. Aquest excedent s’inclou en el saldo del compte Deutes a curt termini
transformables en subvencions (vegeu Notes 24.4. i 24.5).
Per a la realització d’activitats concretes, el Consorci rep altres subvencions corrents, de les que realitza
un seguiment independent, segons estableix l’Ordre HAP/1781/2013 de 20 de setembre, que aprova la
IMNCL. Aquestes aportacions s’imputen a resultats en correlació a les despeses que financen i, si es el
cas, romanen en el passiu del Balanç per ser aplicades en l’exercici econòmic oportú.
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Transferències i subvencions de capital (vegeu Notes 24.4. i 24.6)
Les subvencions de capital que financen l’adquisició d’elements de l’immobilitzat que han estat imputades
com a ingressos al resultat de l’exercici 2021 importen un total de 181.231,43 euros.
Per al finançament de les despeses d’inversió de les instal·lacions del Graner de l’Illa Philips, l’Institut de
Cultura de Barcelona no ha fet cap aportació addicional en concepte de transferència de capital diferent
de la que roman en el Balanç a 31 de desembre, que es va generar a l’exercici 2017. Les despeses
finançades amb aquesta subvenció l’exercici 2021 han estat de 27.551,08 euros.
També el 2021 s’ha rebut una transferència de capital de l’Institut de Cultura de 30.957,75 euros, per a la
finalització de les obres del projecte FEDER. Addicionalment a l‘any 2021 s’ha variat parcialment el destí
de la transferència corrent de l’Ajuntament de Barcelona i s’ha reclassificat com a transferència de capital
afectada a inversions futures per import de 350.000 euros, dels quals no s’ha imputat cap import a
resultat.
Relatiu a subvencions de capital, cal comentar també que tant el projecte d’obres de reforma i
condicionament de l’edifici del Mercat de les Flors, com el projecte d’inversions a les instal·lacions del
Graner a data de 31 de desembre de 2021 disposaven de crèdit no consumit, i amb motiu de la seva
afectació al projecte s’han d’incorporar els romanents respectius Els imports a incorporar per cada un
dels projectes són els següents, que s’inclouen a l’epígraf de “Creditors per operacions de gestió”:
Projecte
Escenotècnia
Obres de remodelació de l’edifici del Mercat
Millores instal·lacions Graner
FEDER
Canvi destí transferència corrent Aj. Barcelona
Total

Import
99.120,18
97.227,59
63.655,71
164.767,82
350.000,00
774.771,30

15.1.2. Vendes i prestacions de serveis
Els ingressos obtinguts per vendes i prestacions de serveis es detallen a continuació, classificats en funció
dels béns i/o serveis comercialitzats:
Concepte
Venda espectacles
Entrades espectacles
Total vendes i prestacions de serveis

Exercici 2021
0,00
304.571,67
304.571,67

Els ingressos propis del Consorci estan composats pel cobrament d’entrades dels espectacles que
programa.
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15.1.3. Altres ingressos de gestió ordinària
Concepte
Lloguer d'espais
Lloguers
Serveis diversos instal·lacions
Patrocinis
Intercanvi publicitari
Prestacions de serveis
Total altres ingressos

Exercici 2021
4.343,00
4.343,00
62.698,17
14.393,72
4.900,00
81.991,89
86.334,89

15.2. Despeses.
15.2.1. Transferències i subvencions concedides
Mitjançant convocatòria pública, durant l’exercici 2021 s’ha concedit ajuts a la creació per un
import de 31.200.- euros.
També s’han acreditat despeses per import de 2.244,19 euros, derivades de convenis amb
universitats per a becaris.
15.2.2. Despeses de personal
Les despeses de personal de l’exercici es detallen a continuació:
Concepte
Sous i salaris
Sous salaris i assimilats
Cotitzacions socials de l'ocupador
Contribucions empresarials a fons de pensions
Càrregues socials
Total despeses de personal

Exercici 2021
1.309.232,86
1.309.232,86
364.948,66
924,48
365.873,14
1.675.106,00

L’any 2021 el Consorci no té establerta cap política de beneficis socials o compensacions al personal.
Tot i que el personal del Consorci no està adherit formalment a l’Acord de Condicions Laborals Personal
de l’Ajuntament de Barcelona, se l’hi apliquen com a referència els conceptes i taules salarials vigents des
de l’any 2011 per a aquest col·lectiu.
El nombre mitjà de treballadors en l’exercici 2021 a 31 de desembre s’ha detallat a la nota 1.6 d’aquesta
memòria. L’evolució de la plantilla de personal dels últims exercicis ha estat marcada per les mesures de
contenció de la despesa i limitació de la contractació de personal establertes a la normativa vigent.
15.2.3. Altres despeses de gestió ordinària
Del total del 3.596.812,37 euros que integren aquest epígraf del compte del resultat econòmic patrimonial del Consorci, destaca l’import de la despesa recollida per subgrup 62 “Serveis exteriors” que
per a l’any 2021 presenta un saldo de 3.537.031,56 euros. La despesa més important dins aquest subgrup
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és la relativa a la contractació artística, que constitueix l’activitat principal de l’Entitat, i que suma un total
de 1.572.898,52 euros, que constitueixen més del 43,73% del total d’Altres despeses gestió ordinària.
Tribut inclou un import de 56.306,27 euros que es corresponen amb els ajustaments negatius en la
imposició indirecta de l’IVA, en haver-se ajustat la prorrata provisional de deducció de les quotes
suportades (del 23%, definitiva del 2020), al 15%, percentatge definitiu de deducció per al 2021.
La resta de despeses que es recullen en aquest apartat són les associades directament a l’activitat artística
del Consorci, com ara la publicitat, o les dietes i estades dels artistes i les relatives al funcionament i
manteniment de les instal·lacions, com el servei de neteja, el de taquillatge, el de consergeria, el de
vigilància o els subministraments. La taula següent detalla els conceptes que integren aquesta partida.
Compte

Saldo Deure

6210000000 Arrendaments d'edificis i altres construccions
6210100000 Arrendament maquinaria i instal·lacions
6210300000 Drets d’autor
6210400000 Cànons
6210500000 Canons
6220000000 Manteniment edificis i altres construccions
6220100000 Manteniment maquinaria, instal. I util.
6220400000 Manteniment equips i software procés d’informació
6230200000 Estudis
6240000000 Transports
6250000000 Primes d'assegurances
6260000000 Serveis bancaris i similars
6270000000 Publicitat i propaganda
6280000000 Aigua
6280200000 Energia electrica
6280400000 Vestuari
6280600000 Productes farmaceutics
6290000001 Dietes del personal directiu
6290000007 Dietes del personal no directiu
6290000008 Locomoció del personal directiu
6290000009 Locomoció del personal no directiu
6290100000 Comunicacions telefòniques
6290100002 Comunicacions postals
6290200000 Neteja edificis i locals
6290200001 Seguretat
6290200002 Consergeria
6290300000 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.
6290300001 Material informàtic no inventariable
6290300002 Material d'oficina ordinari no inventariable
6290700000 Dietes, estades i desplaçaments d'artistes
6290700001 Honoraris artistes
6290700002 Estades de personal
6290700003 Altres treballs realitzats per altres empreses
6290800000 Compres d'altre material tècnic no inventariable

1.501,50
63.044,70
37.966,77
23.152,80
3.022,79
80.103,17
26.456,65
63.187,98
151.533,98
2.295,95
18.072,98
3.426,56
181.270,34
7.723,60
72.780,31
606,80
2.077,81
1.654,05
2.152,24
3.198,44
4.339,72
15.911,98
1.144,09
138.904,73
84.548,19
78.231,82
7.426,15
316,57
2.422,05
124.929,38
1.572.898,52
4.396,52
723.905,56
25.389,82

44

Exp. F22-110
6290900001 Atencions protocol·làries i representatives.
6290900005 Formació de personal
Total subministraments i serveis exteriors

16.

1.421,17
5.615,87
3.537.031,56

PROVISIONS I CONTINGÈNCIES

16.1. Durant l’exercici 2021 no s’ha reconegut cap provisió, pel que no hi ha en el passiu del balanç cap
import per aquest concepte.
16.2. Els passius que tenen la consideració de contingents per a l’Entitat es relacionen a continuació:
a) Inspecció IVA any 2013
En data de 7 de maig de 2014 el Consorci va rebre comunicació d’inici d’actuacions de comprovació
i investigació pel concepte d’Impost sobre Valor Afegit, períodes 1r a 4rt trimestre de 2013.
Com a resultat d’aquestes actuacions, a data 6 de març de 2015 es va incoar acta de disconformitat
en concepte d’IVA amb proposta de liquidació de la que es derivava un deute a ingressar per import
total de 24.154,92 euros (22.294,45 euros en concepte de quota, i 1.860,47 euros en concepte
d’interessos de demora)
Simultàniament es va notificar acord d’inici d’expedient sancionador, a data 6 de març de 2015,
dictat per la Dependencia Regional de Inspección, Delegació Especial de Catalunya, en la que es
proposava la imposició d’una sanció, per import de 90.503,59 euros.
El Consorci va presentar, en data 31 de març de 2015, al·legacions tant a l’acta de disconformitat,
com a l’acord d’inici d’expedient sancionador.
Amb data 1 de Juliol de 2015, es va notificar l'acord de rectificació de la proposta de liquidació
continguda en l'Acta, que va ser contestada per l’Entitat en data de 27 de Juliol de 2015. El 29 de
novembre de 2016 es va rebre la notificació de l'acord de liquidació del deute resultant de l'acta
d'inspecció relativa a l'IVA de l’exercici 2013, per import de 275.536,68 euros corresponent
258.975,88 euros a quota i 16.560,80 a interessos. Contra la mateixa, es va anunciar la interposició
de reclamació econòmico-administrativa amb data 28 de desembre de 2016, efectuant-se el
pagament resultant de la liquidació i registrant aquest com a Dipòsits constituïts a llarg termini
(veure al respecte Nota 10.1.a). En data 5 de setembre de 2017 el Consorci va rebre del Tribunal
Econòmico Administratiu Regional de Catalunya (TEARC) la posada de manifest de l’expedient
electrònic. A data de tancament dels comptes anuals no hi ha cap novetat al respecte.
El 28 de novembre de 2016, es va notificar l'arxiu de l'expedient sancionador.
La regularització proposada es fonamentava en la qualificació de les subvencions percebudes aquell
any pel Mercat, com a “Subvencions vinculades al preu dels serveis prestats”. Conforme al criteri
establert per la Inspecció, es determinava l'obligació d'incloure en la base imposable de les activitats
realitzades pel Mercat l'import de les subvencions percebudes en l'exercici, en la proporció
arbitràriament calculada que aquestes subvencions es consideraven vinculades al preu de les
operacions realitzades, tant exemptes (taquillatges) com no exemptes (cessió de sales).
El criteri de regularització utilitzat per la Inspecció en la comprovació de l'exercici 2013 era
discutible, tant per la forma de càlcul amb la que es va efectuar (assignació proporcional a l'import
dels serveis prestats: cessió de sales a tercers i entrades a espectacles) com per la definició de les
subvencions que es consideraven vinculades al preu, incloent-ne com a tals, tant les subvencions de
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capital com les subvencions d'explotació, amb independència de qui era l'ens atorgant de la
subvenció, ja fossin les entitats consorciades o bé la Unió Europea.
L’import de l’excés de quotes suportades respecte a les repercutides d’aquell any, 158.712,74 euros,
es manté en comptes com a pendent de cobrament, classificat com a Deutors a cobrar a llarg termini
(veure Nota 10.1.1.a).
El 16 d’agost de 2021 el TEARC ha notificat la seva resolució, estimant parcialment les pretensions
del Consorci, reconeixent que la prova realitzada per la Inspecció per avaluar les quantitats que
entenia com a susceptibles de tributació va ser insuficient per justificar les conclusions proposades
en l’acta i que les transferències i subvencions rebudes tenien caràcter de subvencions-donacions,
no havent-se d’integrar en la base imposable de l’IVA.
El 15 de setembre de 2021 el Consorci va interposar recurs d’alçada davant del TEARC, sol·licitant la
declaració com a nul de ple dret el segon acord de rectificació de l’acta, en considerar que s’havia
dictat prescindint totalment del procediment legalment establert per a fer-ho.
Amb la resolució del TEARC es dona finalment per conclosa la controvèrsia relacionada amb la
devolució de l’IVA de l’exercici 2013.
L’11 de gener de 2022, la Inspecció ha adoptat acord d’execució de la resolució del TEARC, el que
ha comportat (vegeu Nota 28, sobre fets posteriors al tancament de l’exercici):
L’anul·lació de la liquidació del deute resultant de l’acta, de 29 de novembre de 2016, per
l’import de 275.526,68 euros.
El reconeixement d’una devolució corresponent a l’excés de quotes suportades respecte a
les repercutides el 2013, per import de 147.793,71 euros, una quantitat inferior en
10.919,03 euros a la devolució sol·licitada en el seu dia.
L’Agència Tributària ha efectuat l’ingrés d’aquests imports el 17 de gener de 2022, juntament amb
els ingressos de demora corresponents, que han estat de 94.800,34 euros.
El reconeixement dels drets corresponents als interessos de demora s’efectuarà al pressupost de
2022, si bé al tancament de l’exercici 2021 s’ha registrat una previsió dels mateixos amb càrrec a
l’actiu del balanç (Altres comptes a cobrar) i abonament al compte del resultat econòmicpatrimonial de l’exercici (Ingressos financers).
També s’ha fet una provisió per import de 10.919,03 euros, amb càrrec a Tributs (compte del
resultat econòmic-patrimonial) i abonament al compte Creditors per operacions pendents d’aplicar
al pressupost (passiu del balanç, Creditors per operacions de gestió), per l’import en què s’ha reduït
la devolució sol·licitada en el seu dia.
Els imports registrats en comptes com saldos a cobrar (275.526,68 euros del dipòsit lliurat en el seu
dia a l’Agència Tributària i de les quotes a retornar d’IVA, 158.712,24 (vegeu Nota 10.1 anterior)
seran cancel·lats el 2022.
Per tot això, vegeu Nota 28, sobre fets posteriors al tancament de l’exercici.
b) Inspecció IVA any 2014
El 14 de maig de 2015 es va rebre comunicació d'inici d'actuacions de comprovació i recerca en
relació amb l'Impost sobre el Valor Afegit de l’exercici 2014. El 29 de novembre de 2016 es va rebre
comunicació de represa d'actuacions. En converses verbals amb l'actuària, semblava que podia
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aplicar-se en la regularització de l'exercici 2014 un criteri diferent a l’utilitzat per la Inspecció en el
cas de l’exercici 2013, almenys pel que feia al criteri de considerar les subvencions de capital com a
subvencions vinculades al preu dels serveis prestats per l'Entitat i en relació amb la consideració de
les subvencions com a subvencions vinculades al preu de les cessions de sales a tercers. Tot i això,
amb posterioritat al tancament de l’exercici 2017, en data 13 de febrer de 2019, es va rebre una
liquidació en els mateixos termes que la emesa per a l’IVA del 2013. L’import d’aquesta liquidació
va ser de 148.637,52 euros (principal, 132.570,64 euros; interessos de demora, 15.886,88 euros).
Per aquesta raó, el saldo del compte 470 “Hisenda Pública deutora per IVA”, per import de
146..472,03 euros (veure també Nota 10.1.1.a), es va reclassificar al tancament de l’exercici 2017,
de deutors a curt a deutors a llarg termini, seguint doncs el mateix criteri utilitzat en el cas de la
inspecció IVA 2013, amb la diferència respecte a aquell, que es va demanar i es va acceptar, la
suspensió del pagament de la liquidació resultant de l’acta de comprovació. Contra aquesta
liquidació es va interposar recurs davant el TEARC, en data 28 de febrer de 2019.
La resolució a la reclamació econòmico-administrativa va ser notificada pel TEARC el 28 de juliol de
2021, estimant-se parcialment les demandes del Consorci.
En aquest cas, el TEARC conclou que una part significativa de les transferències i subvencions
rebudes el 2014 no tenien la consideració de subvenció-dotació, trobant-se directament vinculades
amb la realització de prestacions subjectes a l’impost. El Tribunal considera no aplicable amb
caràcter retroactiu a les operacions del 2014 les modificacions introduïdes amb efectes 10 de
novembre de 2017 en l’article 78.Dos i Tres de la Llei de l’IVA, i exigeix a la Inspecció tornar a
recalcular la prorrata general de deducció de quotes del 2014 d’acord amb la resolució dictada.
En relació a aquesta resolució el 17 d’agost de 2021 el Consorci va presentar recurs d’alçada davant
del TEARC, sense que aquest hagi estat resolt en el moment de formular-se els comptes anuals de
l’exercici 2021.
c) Inspecció IVA any 2015
En relació a l'exercici 2015, l'1 de juliol de 2016, la Dependència de Gestió va iniciar un procediment
de comprovació parcial tendent a contrastar que les dades que figuraven en els llibres registre de
l'Impost sobre el Valor Afegit havien estat transcrites correctament a les declaracions presentades
de l’impost. El 15 de novembre de 2016 es va notificar la resolució de l'acord de la devolució de
quotes sol·licitada.
d) Inspecció IVA any 2016
L’exercici 2016 també va ser revisat per l’Agència Tributària, que en data 20 d’abril de 2017 va obrir
el procediment de revisió corresponent. Durant l’any 2017 es van contestar els requeriments rebuts
i es va presentar la documentació sol·licitada per la Inspecció. En data 13 de novembre de 2017 es
va rebre proposta de liquidació, en la que es reclamava un import a ingressar pel Consorci de
156.215,36 euros front els 98.076,09 euros pendents de retornar per Hisenda, segons les
declaracions presentades (vegeu Nota 10.1.1.a. A aquesta proposta es van presentar les al·legacions
oportunes en data 30 de novembre de 2017, en els mateixos termes que en les inspeccions del 2013
i del 2014.
Malgrat això, en data 23 d’abril de 2018 el Consorci va rebre una liquidació definitiva d’Hisenda, per
import de 169.225,87 euros més 4.866,97 euros d’interessos, en total, 174.092,84 euros,
pronunciant-se en els mateixos termes que en la resolució de les dues inspeccions anteriors, el que
va donar lloc a què
47

Exp. F22-110
el 8 de maig de 2018 el Consorci interposés reclamació econòmico-administrativa davant del TEARC,
La resolució a la reclamació va ser notificada el 16 d’agost per part del TEARC, estimant-se també
parcialment, les demandes del consorci, en els mateixos termes que en la resolució de la reclamació
corresponent a l’IVA de l’exercici 2014.
Per raó de les quanties reclamades, s’ha interposat recurs d’alçada davant del TEARC (quotes
reclamades del quart trimestre de 2016), el 16 de setembre de 2021, i recurs econòmic
administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia Catalunya, TSJC, (quotes reclamades del
primer al tercer trimestre de 0216), el 2 de novembre de 2021.
En relació a l’executivitat de les resolucions impugnades, el 12 de gener de 2022 el TSJC ha atorgat
la dispensa de garantia fins dictar la sentència que posi fi al plet, mentre que en el cas del recurs
d’alçada davant del TEARC es manté la suspensió de l’executivitat de l’acta impugnada i la dispensa
de garantia, atorgada el 17 de gener de 2019.
En opinió dels assessors fiscals del Consorci, AUDICONSULTORES ETL GLOBAL, SL, així com dels
administradors, els procediments esmentats haurien de resoldre’s en sentit favorable als interessos del
Consorci.
En resum, havent-se resolt favorablement la sol·licitud de devolució de les quotes suportades de l’IVA el
2013, la situació dels litigis amb l’Agència Tributària per raó de les sol·licituds de devolució del 2014 i del
2016, seria la següent: mentre que segons l’Administració Tributària, el Consorci hauria d’haver ingressat
quotes per valor de 322.730,36 euros (2014, 148.637,52 euros; 2016, 174.092,84 euros), , el Consorci
manté uns saldos a cobrar d’aquests exercicis per valor de 244.548,12 euros (2014, 146.472,03 euros;
2016, 98.076,09 euros)., amb un diferencial en quant a la interpretació d’un i l’altre de 567.278,48 euros.
16.3. Actius contingents
El Consorci no té cap operació en la que el futur guany potencial sigui certament o altament probable
pel que, d’acord amb la normativa aplicable, no té cap actiu que pugui considerar-se com a contingent.
17.

INFORMACIÓ SOBRE EL MEDI AMBIENT

17.1.

El Consorci, donada la naturalesa de la seva activat principal, no realitza cap operació que s’hagi
de considerar al grup de programes de la política de despesa 17 de medi ambient.

17.2.

No hi cap benefici fiscal per raons mediambientals L’import dels beneficis fiscals per raons
mediambientals que afecten l’exercici 2021.

18.

ACTIUS EN ESTAT DE VENDA

Ni durant l’any 2021 ni a data de tancament de l’exercici, el Consorci no ha mantingut ni manté en el seu
Balanç cap actiu en estat de venda.
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19.

PRESENTACIÓ PER
PATRIMONIAL

ACTIVITATS

DEL

COMPTE

DEL

RESULTAT

ECONÒMICO-

El Consorci té una única línia d’activitat, de manera que no procedeix presentació per activitats separades
el compte del resultat econòmico-patrimonial de l’exercici.
20.

OPERACIONS PER ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS PER COMPTE D’ALTRES ENS PÚBLICS

L’Entitat no té operacions per administració de recursos per compte d’altres ens públics.

21.

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

A continuació s’informa sobre les operacions no pressupostàries 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 l’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’aplicació definitiva, tant per
operacions pressupostàries com no pressupostàries.
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257

Codi

Deutors per IVA transferit

Dipòsits constituïts llarg termini

Fiances constituïdes a llarg termini amb empreses
del grup

Descripció

449

4491

Altres deutors no pressupostaris IVA
autorepercutit
449
4499 Altres deutors no pressupostaris
Total compte
470
4700 Hisenda pública, deutor per IVA.
470
4709 Hisenda pública, deutor per altres conceptes.
473
47302 Hisenda pública, deutor per impost de societats
475
4759 Retencions pendents de cobrament al tercer
Total compte
544
54400 Bestretes pagues al personal
Total compte
565
565 Fiances constituïdes a curt termini
Total compte
Total

Total compte
275
275
Total compte
440
440
Total compte

257

Compte

Concepte

21.1. Estat de deutors no pressupostaris.

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

0,00
147,27
67.483,41
513,64
0,00
45,00
68.042,05
188,21
188,21
0,00
0,00
748.241,83
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

Modificacions
saldo inicial

0,00
678.797,54
678.797,54
1.066,76
1.066,76
147.27

0,00

Saldo a 1 de
gener

0,00
0,00
30.550,65
0,00
126,20
0,00
30.676,85
0,00
0,00
0,00
0,00
41.620,28

0,00
0,00
0,00
10.943,43
10.943,43
0,00

0,00

Càrrecs realitzats
en l'exercici

0,00
147,27
98.034,06
513,64
126,20
45,00
98.718,90
188,21
188,21
0,00
0,00
789.862,11

0,00
678.797,54
678.797,54
12.010,19
12.010,19
147,27

0,00

Total
deutors

0,00
0,00
98.034,06
0,00
0,00
45,00
98.079,06
0,00
0,00
0,00
0,00
107.258,29

0,00
0,00
0,00
9.179,23
9.179,23
0,00

0,00

Abonaments
realitzats en
l'exercici

0,00
147,27
0,00
513,64
126,20
0,00
639,84
188,21
188,21
0,00
0,00
682.603,82

0,00
678.797,54
678.797,54
2.830,96
2.830,96
147,27

Deutors
pendents de
cobrament a
31 de
desembre
0,00
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172

172

De particulars
Retenció pla de pensions
Quotes sindicals

Creditors per IVA suportat.

Deutes a llarg termini transformables
en subvencions

Hisenda pública, creditora per IVA
Hisenda pública, creditora per IRPF 475
47510
PersonalHisenda pública, creditora per IRPF 475
4751*
ProfessionalsRetencions pendents de pagament al
475
4759
tercer
Total compte
476
4760 Seguretat Social
Total compte
477
4770 IVA transferit
compte
560
560 Fiances rebudes a curt termini
Total compte
Total

Total compte
410
410
Total compte
419
41908
419
41924
419
41999
Total compte
475
47500

Codi

Compte

Concepte

21.2. Estat de creditors no pressupostaris.

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

68.405,19
10.357,46
0,00
78.762,65
34.387,94
34.387,94
0,00
0,00
37.634,03
37.634,03
432.828,33
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

275.536,68
2.846,27
2.846,27
3.660,76
0,00
0,00
3.660,76
0,00

275.536,68

319.791,10
446.341,86
446.341,86
84.639,94
84.639,94
16.921,93
16.921,93
1.077.277,45

28,00

52.293,76

257.032,13

0,00
198.247,97
198.247,97
0,00
307,02
27,09
334,11
10.437,21

0,00

Saldo a 1
Abonaments
Modificacions
de gener
realitzats en l'exercici
saldo inicial

398.553,75
480.729,80
480.729,80
84.639,94
84.639,94
54.555,96
54.555,96
1.504.413,24

28,00

62.651,22

325.437,32

275.536,68
195.401,70
195.401,70
3.660,76
307,02
27,09
3.994,87
10.437,21

275.536,68

Total creditors

312.381,03
446.154,25
446.154,25
84.639,94
84.639,94
14.849,30
14.849,30
1.071.243,53

48.028,00

54.286,31

258.066,72

0,00
207.384,63
207.384,63
0,00
307,02
27,09
334,11
0,00

0,00

Càrrecs realitzats en
l'exercici

86.172,72
34.575,55
34.575,55
0,00
0,00
39.706,66
39.706,66
457.135,57

0,00

8.364,91

67.370,60

275.536,68
11.982,93
11.982,93
3.660,76
0,00
0,00
3.660,76
10.437,21

275.536,68

Creditors pendents
de pagament a 31
de desembre
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Altres partides pendents d'aplicació

55900

Total

COBRAMENTS PDTS.CLASSIFICAR

Descripció

Concepte
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0,00
0,00
0,00
0,00

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

17.123,61
17.123,61
34.247,22
34.247,22

17.123,61
17.123,61
34.247,22
34.247,22

Cobraments
pendents
d'aplicació a
31 de
desembre
70.121,44
70.121,44
1.605,99
1.605,99
71.727,43

Pagaments
pendents
d'aplicació
a 31 de
desembre
17.123,61
0,00
17.123,61
0,00
34.247,22
0,00
34.247,22
0,00
Pagaments
aplicats en
l'exercici

5.597.207,93
5.597.207,93
0,00
0,00
5.597.207,93

Cobraments
aplicats en
l'exercici

Total
pagaments
pendents
d'aplicació

5.667.329,37
5.667.329,37
1.605,99
1.605,99
5.668.935,36

Total
cobraments
pendents
d'aplicació

Pagaments
realitzats en
l'exercici

5.602.681,50
5.602.681,50
0,00
0,00
5.602.681,50

Cobraments
realitzats en
l'exercici

Modificacions
saldo
inicial

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

Modificacion
s saldo inicial

Pagaments
pendents
d'aplicació a
1 de gener

64.647,87
64.647,87
1.605,99
1.605,99
66.253,86

Saldo a 1 de
gener

558
5581 Prov. de fons per a avanç. de caixa fixa pendents de justificar
558
5585 Lliur. per a la repos. d'avanç. de caixa fixa pdts de pagament
Total compte
Total

Compte Codi

Descripció

554*

Codi

b) Pagaments pendents d’aplicació

554
Total compte
559
Total compte

Compte

Concepte

a) Cobraments pendents d’aplicació

21.3. Estat de partides pendents d’aplicació.
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CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D’ADJUDICACIÓ

VALORS REBUTS EN DIPÒSIT

ADJUDICACIÓ
DIRECTA
22.843,59
1.393.109,75
144.241,46
1.560.194,80

22.843,59
2.912.754,41
144.241,46
3.079.839,46

TOTAL

Descripció

Valors Rebuts
Valors Dipositats
Valors en Custòdia
Ajornament i Fraccionament

Codi

A052
A060
A061
A062
Totals

0,00
11.482,53
0,00
0,00
11.482,53

Saldo a 1 de
gener

53

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

Modificacions
saldo inicial

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

Dipòsits rebuts
en l'exercici

0,00
11.482,53
0,00
0,00
11.482,53

Total dipòsits
rebuts

0,00
6.736,54
0,00
0,00
6.736,54

Dipòsits
cancel·lats

0,00
4.745,99
0,00
0,00
4.745,99

Dipòsits
pendents
devolució a 31
de desembre

El detall dels conceptes mitjançant els quals es registren comptablement els valors rebuts en dipòsit, entre els quals s’inclouen els avals i les assegurances de caució
rebuts, és el següent:

23.

D'OBRES
DE SERVEIS
ALTRES
TOTAL

PROCEDIMENT OBERT
PROCEDIMENT RESTRINGIT
PROCEDIMENT NEGOCIAT
MULTIPLIC.
ÚNIC
MULTIPLIC.
ÚNIC
AMB
SENSE
DIÀLEG
TOTAL
TOTAL
TOTAL
CRITERI
CRITERI
CRITERI
CRIERI
PUBLICITAT
PUBLICITAT
COMPETITIU
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
531.724,94
0,00
531.724,94
0,00
0,00
0,00
0,00
987.919,72
987.919,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
531.724,94
0,00
531.724,94
0,00
0,00
0,00
0,00
987.919,72
987.919,72
0,00

CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ

A continuació es detallen els imports agregats de les contractacions administratives realitzades en l’exercici en funció del seu procediment d’adjudicació. L’epígraf
d’“Altres” inclou tots aquells contractes artístics per mitjà dels quals el Consorci regula la seva relació amb els artistes i les companyies amb les que realitza la seva
activitat principal. Aquests contractes artístics es regulen pel dret privat.

22.
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INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

0,00
0,00

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

INVERSIONS REALS

TOTAL

4

6

0,00

0,00

DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS

2

0,00

Crèdits
extraord.

DESPESES DE PERSONAL

text econòmic

1

cap

a) Modificacions de crèdit

1) Pressupost de despeses

24.1. Exercici corrent.

24.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SupleAmplia
ments
-cions
crèdit
0,00
0,00
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423.511,00

350.000,00

2.500,00

71.011,00

0,00

Transferències (+)

423.511,00

0,00

2.500,00

391.011,00

30.000,00

Transferències (-)

770.659,83

404.276,25

11.217,10

355.166,48

0,00

Incorporac.
romanents

808.921,59

96.274,14

1.700,00

710.947,45

0,00

Gener.
ingressos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ajustos
pròrroga

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Baixes per
anul.lació

1.579.581,42

850.550,39

12.917,10

746.113,93

-30.000,00

Total modif.
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b) Romanents de crèdit

Econ.

Text Econòmic

10100
12000
12003
12006
12100
12101
12700
13000
13002
13100
13700
15000
16000
16002
20200
20300
20900
20901
20902
21200
21300
21600
22000
22001
22002
22100
22101
22104
22106
22200
22201
22300
22400
22500
22502
22601
22602
22603
22621
22622

Personal directiu
Sous del grup A1
Sous del grup C1
Triennis
Complements de destinació
Complement específic
Contribucions plans i fons pensió pers.funcio.
Retribucions bàsiques
Altres remuneracions
Laboral temporal
Contribucions plans i fons pensió pers.laboral
Productivitat
Seguretat Social
Quotes socials.
Arrendaments edificis
Arrendaments maquinària, instal. i utillatge
Cànons
Cànons. Hosting
Cànons. Tiqueting
Edificis i altres construccions
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge
Equips per a processos d'informació
Ordinari no inventariable
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions
Material informàtic no inventariable
Energia elèctrica
Aigua
Vestuari
Productes farmacèutics i material sanitari.
Serveis de telecomunicacions
Postals
Transports
Primes d'assegurances
Tributs
Tributs de les entitats locals
Atencions protocol·làries i representatives
Publicitat i propaganda
Publicació en diaris oficials
Drets d'autor
Despeses cursos

No
Compromès
compromés
incorporable
incorporable
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.989,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54,07
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

No
compromès
no
incorporable

Compromès
no
incorporable

-1.302,96
5,98
5.185,26
1.641,50
3.548,99
7.388,39
23,28
5.486,45
49.728,40
-107.121,80
-808,92
24.613,56
6.150,87
6.606,31
-1.501,50
-36.444,70
4.077,21
-2.710,07
557,27
16.529,00
-6.306,65
-2.687,98
2.727,95
-5.306,15
-316,57
4.219,69
352,76
393,20
-1.677,81
5.147,89
2.555,91
3.304,05
-5.272,98
349,46
476,00
678,83
-55.765,56
500,00
3.033,23
1.384,13

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

ROMANENT
-1.302,96
5,98
5.185,26
1.641,50
3.548,99
7.388,39
23,28
5.486,45
49.728,40
-107.121,80
-808,92
24.613,56
6.150,87
6.606,31
-1.501,50
-36.444,70
4.077,21
-2.710,07
557,27
117.518,69
-6.306,65
-2.687,98
2.727,95
-5.306,15
-316,57
4.219,69
352,76
393,20
-1.677,81
5.147,89
2.555,91
3.304,05
-5.272,98
349,46
476,00
678,83
-55.711,49
500,00
3.033,23
1.384,13
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22700
22701
22703
22706
22720
22721
22745
22790
22799
22800
23010
23020
23110
23120
47900
48001
48010
48100
60100
62200
62201
62300
62500
62600

Neteja i condicionament
Seguretat
Consergeria
Estudis i treballs tècnics
Dietes, estades i desplaçaments d'artistes
Comissions bancàries
Honoraris artistes
Estades de personal
Altres treballs realitzats per altres empreses
Compres d'altre material tècnic no inv.
Dietes del personal directiu
Del personal no directiu
Locomoció personal directiu
Del personal no directiu
Altres subvencions a empreses privades.
Transferències a famílies i inst. sense ànim d l
Suport Municipal Inclusió
Convenis de pràctiques
Altres inversions noves a l'ús general
Obres i instal·lacions
Obres i instal·lacions
Inversió nova en maquinària, instal. i utillatge
Mobiliari
Equips per a processos d'informació
TOTAL

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
137.558,10
0,00
17.816,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.217,10
0,00
0,00
0,00
0,00
324.441,12
408.910,18
39.000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.210,00
1.210,00
0,00
0,00
0,00

-32.904,73
-448,19
-18.231,82
109.666,02
-28.929,38
-1.726,56
120.785,82
-9.396,52
58.386,12
-3.389,82
1.345,95
4.347,76
6.301,56
13.360,28
0,00
5.500,00
2.500,00
255,81
12.500,00
10.961,21
-22.281,88
6.070,26
5.245,37
-8.247,30

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

-32.904,73
-448,19
-18.231,82
109.666,02
-28.929,38
-1.726,56
258.343,92
-9.396,52
76.202,37
-3.389,82
1.345,95
4.347,76
6.301,56
13.360,28
11.217,10
5.500,00
2.500,00
255,81
12.500,00
336.612,33
387.838,30
45.070,26
5.245,37
-8.247,30

1.039.986,51

2.420,00

161.111,88

0,00

1.203.518,39

c) Creditors per operacions pendents d’aplicar al Pressupost.

El saldo a 31 de desembre de 2021 del compte Creditors per despeses meritades és desglossa de la
manera següent:
Concepte
Telèfon
Subministrament aigua
Auditoria
Nòmines
Impostos
Total despeses 2021
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Import
1.109,40
827,52
6.700,00
125.686,70
5.418,76
139.742,38
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2) Pressupost d’ingressos
a) Procés de gestió
a.1) Drets anul·lats
El Consorci ha anul·lat drets per import de 5.204,79 euros derivats de la reclamació per part de
l’ICUB de l’import no utilitzat de la transferència finalista rebuda per a la campanya publicitària
de Nadal de 2016, que el Consorci havia anat incorporant com excés de finançament afectat
fins el 2021, quan s’ha considerat definitivament finalitzat.
a.2) Drets cancel·lats
El 2021 el Consorci ha registrat cap cancel·lació de drets.
b) Devolucions d’ingressos
El Consorci no ha registrat el2021 operacions de devolució d’ingressos
c) Compromisos d’ingrés
Per Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural es va concedir al
Consorci Mercat de les Flors, per al cofinançament del PO FEDER de Catalunya 2014-2020
d’operacions en l’àmbit dels equipaments d’arts escèniques i musicals, es van atorgar al projecte
de Recuperació de l’ala nord del Mercat de les Flors per al Foment de les Arts de Moviment (Eix
prioritari 6) els imports següents:
Import any 2022
Import any 2023
TOTAL

61.414,47
147.919,99
209.334,46
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20300
20900
20901
21200
21300
21600
22000
22001
22100
22104
22106
22201
22300
22602
22621
22622
22700

Econòmic

Arrendaments maquinària, instal. i utillatge
Cànons
Cànons. Hosting
Edificis i altres construccions
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge
Equips per a processos d'informació
Ordinari No Inventariable
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions
Energia elèctrica
Vestuari
Productes Farmacèutics I Material Sanitari.
Postals
Transports
Publicitat i propaganda
Drets D'Autor
Despeses cursos
Neteja i condicionament

Text Econòmic
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22.396,75
3.170,61
5.939,02
11.107,34
31.583,97
7.951,21
741,04
417,25
65.877,34
612,40
355,09
611,57
2.867,28
48.982,01
20.061,84
850,00
14.091,36

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

22.396,75
3.170,61
5.939,02
11.107,34
31.583,97
7.951,21
741,04
417,25
65.877,34
612,40
355,09
611,57
2.867,28
48.982,01
20.061,84
850,00
14.091,36

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

22.396,75
3.170,61
5.939,02
11.107,34
31.583,97
7.951,21
741,04
417,25
65.877,34
612,40
355,09
611,57
2.867,28
48.982,01
20.061,84
850,00
13.591,29

Obligacions
Total
Pagaments
Modificacions
Prescripcions
inicials
obligacions
realitzats

1) Pressupost de despeses. Obligacions de pressupostos tancats.

24.2. Exercicis tancats.

Obligacions
pendents
pagament
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,07
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22701
22703
22706
22720
22745
22799
22800
23110
23120
62200
62201
62300
62500
62600
862.973,80

TOTAL
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10.030,41
11.589,85
81.228,01
5.676,21
308.117,84
124.730,38
9.864,29
9,66
161,82
17.027,35
1.929,72
43.039,52
5.534,92
6.417,74

Seguretat
Consergeria
Estudis i treballs tècnics
Dietes, estades i desplaçaments d'artistes
Honoraris Artistes
Altres treballs realitzats per altres empreses
Compres d'altre material tècnic no inventariable
Locomoció Personal Directiu
Del personal no directiu
Obres I Instal·lacions
Obres i instal·lacions
Inversió nova en maquinària, instal. i utillatge
Mobiliari
Equips per a processos d'informació
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
862.973,80

10.030,41
11.589,85
81.228,01
5.676,21
308.117,84
124.730,38
9.864,29
9,66
161,82
17.027,35
1.929,72
43.039,52
5.534,92
6.417,74
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
861.871,90

10.030,41
11.589,85
80.743,83
5.676,21
308.117,84
124.612,73
9.864,29
9,66
161,82
17.027,35
1.929,72
43.039,52
5.534,92
6.417,74

1.101,90

0,00
0,00
484,18
0,00
0,00
117,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Exp. F22-110

264.491,31
114.614,58
379.105,89
834.781,68

Transf de capital Ajuntament de Barcelona
Transf de capital Ajuntament de Barcelona
Transferències de capital

TOTAL

76201
76202
Cap. 7

50.000,02
127.621,86
155.490,10
3.400,00
110.902,50
447.414,48

Tranfer. corrents de la Generalitat de Catalunya
Transf. corrent de l'Aj. Barcelona (ord. Mercat)
Transfer. corrent Altres Administracions (Graner)
Trans corrents famílies i inst. sense ànim lucre
Altres transferències de la UE
Transferències corrents

45001
46201
46202
48001
49700
Cap. 4

8.261,31
8.261,31
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-0,02

-

-0,02

-0,02
-

-

Previsió inicial Modificació

Altres ingressos diversos Mercat
Taxes, preus públics i altres ingressos

Text Econòmic

39901
Cap 3.

Econ.

a) Drets pendents de cobrament totals

2) Drets a cobrar de pressupostos tancats

834.781,66

264.491,31
114.614,58
379.105,89

50.000,00
127.621,86
155.490,10
3.400,00
110.902,50
447.414,46

8.261,31
8.261,31

Previsió
definitiva

834.781,66

264.491,31
114.614,58
379.105,89

50.000,00
127.621,86
155.490,10
3.400,00
110.902,50
447.414,46

8.261,31
8.261,31

Drets
reconeguts

834.781,66

264.491,31
114.614,58
379.105,89

50.000,00
127.621,86
155.490,10
3.400,00
110.902,50
447.414,46

8.261,31
8.261,31

Drets
liquidats

-

-

-

-

-

Drets
anul·lats

262.740,92

36.652,38
908,25
37.560,63

50.000,00
0,00
155.490,10
3.400,00
11.959,00
220.849,10

4.331,19
4.331,19

Recaptat

572.040,74

227.838,93
113.706,33
341.545,26

0,00
127.621,86
0,00
0,00
98.943,50
226.565,36

3.930,12
3.930,12

Pendent de
cobrament
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b) Drets anul·lats
El Consorci no té drets anul·lats d’exercicis anteriors
c) Drets cancel·lats
El Consorci no té drets cancel·lats d’exercicis anteriors
3) Variació de resultats pressupostaris d’exercicis anteriors.
Durant el 2021 no s’han produït operacions que hagin donat lloc a variacions de resultats pressupostaris
d’exercicis anteriors.
24.3. Exercicis posteriors.
1) Compromisos de despesa amb càrrec a pressupostos d’exercicis posteriors.
SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D’EXERCICIS FUTURS
Econòmic
20300
20902
21300
21600
22602
22621
22700
22701
22703
22706
22720
22745
22790
22799
23110
23120
48001

Text Econòmic

Autoritzat

Arrendaments maquinària, instal. i utillatge
Cànons. Tiqueting
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge
Equips per a processos d'informació
Publicitat i propaganda
Drets d'autor
Neteja i acondicionament
Seguretat
Consergeria
Estudis i treballs tècnics
Dietes, estades i desplaçaments d'artistes
Honoraris artistes
Estades de personal
Altres treballs realitzats per altres empreses
Locomoció personal directiu
Del personal no directiu
Transferències a famílies i institucions sense àni
TOTAL

Disposat

600,00
4.966,05
305,13
97.611,84
28.733,87
1.031,91
172.884,80
121.686,71
56.689,40
71.406,14
321.968,95
418.138,27
10.312,50
528.361,02
11.793,95
15.231,45
30.800,00

0,00
4.966,05
305,13
96.317,91
26.136,00
1.031,91
17.702,30
13.399,59
56.689,40
61.447,24
321.168,95
418.138,27
10.312,50
524.220,02
11.793,95
15.231,45
0,00

1.892.521,99

1.578.860,67

24.4. Execució de projectes de despesa.
En les següents taules es presenta informació individualitzada dels projectes de despesa que es
trobaven en execució l’1 de gener o que s’han iniciat en el decurs de l’exercici.
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INVERSIO GRANER APORT 2017
REFORMA MERCAT
MODUL DANCE
CAMPANYA PUBLICITAT 16
PROJECTE ESCENOTÈCNIA
FINESTRA INT. DANSA FID 2017
CAMPANYA PUBLICITAT 17
LA QUINZENA
DANCING MUSEUMS 18-21
FEDER
CAIXA D'EINES 19-20
DOPODO
SÂLMON 21
GENERALITAT APORTACIÓ GESTIÓ
APORTACIÓ ICUB MANTENIMENT
CÈL·LULA FUNDACIÓ BANC SABADELL
CÈL·LULA FUNDACIÓ B SABADELL 2021
CREADORS EN RESIDENCIA 20-21
PROJECTE BOMBETA GREC 21
CAIXA D'EINES 20-21
SUBVENCIÓ CAPITALITAT
CREADORS EN RESIDENCIA 21-22
PROJECTE SÂLMON 22
CREACIÓ I MUSEUS 2021
PROJECTE IN C DE SASHA WALTZ
EQUIP ESCÈNIC CONT. ALA NORD
COS I MOVIMENT 21-22

I.077.17001.002
S.077.08001.001
S.077.10003.001
S.077.16001.001
S.077.16003.001
S.077.17002.001
S.077.17011.001
S.077.17013.001
S.077.19002.001
S.077.19006,001
S.077.19009.001
S.077.20002.001
S.077.20004.001
S.077.20008.001
S.077.20009.001
S.077.20010.001
S.077.20010.001
S.077.21001.001
S.077.21003.001
S.077.21007.001
S.077.21008.001
S.077.21009.001
S.077.21010.001
S.077.21011.001
S.077.21013.001
S.077.21014.001
S.077.21015.001

TOTALS

Descripció

Codi de
despesa
100,00%
100,00%
90,48%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
50,00%
100,00%
100,00%
50,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

%
finanç.
-

20.000,00
11.100,00
9.000,00
36.935,25
500.000,00
11.720,00
50.000,00
15.841,20
10.000,00
350.000,00
5.700,00

96.274,14
-

Drets
recon nets

2.000,00

26.632,17
8.163,57
1.742,55
17.640,05
9.000,00
25.665,17
500.000,00
2.500,00
12.995,03
-

27.551,08
28.353,88
5.204,78
1.161,70
52.237,90
18.712,43
4.889,88
135.830,34
56.192,75

Oblig recon
netes
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532.855,41

77.561,71
18.257,45
11.270,08
9.220,00
50.000,00
2.846,17
10.000,00
350.000,00
3.700,00

Positives

258.723,98

27.551,08
28.353,88
5.204,78
1.161,70
26.118,95
4.889,88
67.915,17
56.192,75
26.632,17
8.163,57
6.540,05
-

Negatives

Desviacions de l'exercici
Despeses
1/1/2021

-

-

138.262,85
47.056,06
8.480.855,25 8.355.273,78
2.249.805,09 2.474.124,66
58.560,00
53.355,22
247.883,76
147.601,87
22.000,00
20.472,03
85.000,00
84.945,93
39.756,89
39.288,90
44.837,50
37.437,10
100.000,00
12.793,89
36.880,00
31.990,12
140.000,00
55.396,24
65.000,00
8.807,25
50.000,00
50.000,00
127.621,86
20.000,00
9.394,40
11.100,00
3.304,00
30.900,00
30.900,00
-

Ingressos
1/1/2021

Ingressos
acumulats
31/12/2020
138.262,85
8.480.855,25
2.249.805,09
58.560,00
247.883,76
22.000,00
85.000,00
39.756,89
44.837,50
196.274,14
36.880,00
140.000,00
65.000,00
50.000,00
127.621,86
20.000,00
20.000,00
22.200,00
9.000,00
67.835,25
500.000,00
11.720,00
50.000,00
15.841,20
10.000,00
350.000,00
5.700,00

Despeses
acumulades
31/12/2020
74.607,14
8.383.627,66
2.474.124,66
58.560,00
148.763,57
20.472,03
84.945,93
39.288,90
89.675,00
31.506,32
36.880,00
191.226,58
65.000,00
50.000,00
26.632,17
17.557,97
1.742,55
20.944,05
9.000,00
56.565,17
500.000,00
2.500,00
12.995,03
2.000,00
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1.042.406,51

Excés de
finançament
afectat
63.655,71
97.227,59
11.217,10
99.120,18
1.527,97
54,07
467,99
164.767,82
44.386,71
100.989,69
2.442,03
18.257,45
1.255,95
11.270,08
9.220,00
50.000,00
2.846,17
10.000,00
350.000,00
3.700,00
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24.5. Despeses amb finançament afectat.
En el següent quadre s’informa per a cada projecte, el finançament afectat acumulat pendent d’aplicar:

Codi de projecte

Descripció

Excès de Finançament
Afectat

I.077.17001.002

INVERSIO GRANER APORT 2017

63.655,71

S.077.08001.001

REFORMA MERCAT

97.227,59

S.077.10003.001

MODUL DANCE

11.217,10

S.077.16003.001

PROJECTE ESCENOTÈCNIA

99.120,18

S.077.17002.001

FINESTRA INT. DANSA FID 2017

S.077.17011.001

CAMPANYA PUBLICITAT 17

S.077.17013.001

LA QUINZENA

S.077.19006,001

FEDER

S.077.20002.001

DOPODO

S.077.20009.001

APORTACIÓ ICUB MANTENIMENT

S.077.20010.001

CÈL·LULA FUNDACIÓ BANC SABADELL

S.077.20010.001

CÈL·LULA FUNDACIÓ BANC SABADELL 2021

S.077.21001.001

CREADORS EN RESIDENCIA 20-21

S.077.21007.001

CAIXA D'EINES 20-21

S.077.21009.001

CREADORS EN RESIDENCIA 21-22

S.077.21010.001

PROJECTE SÂLMON 22

S.077.21011.001

CREACIÓ I MUSEUS 2021

S.077.21013.001

PROJECTE IN C DE SASHA WALTZ

S.077.21014.001

EQUIP ESCÈNIC CONTINUACIÓ ALA NORD

S.077.21015.001

COS I MOVIMENT 21-22

1.527,97
54,07
467,99
164.767,82
44.386,71
100.989,69
2.442,03
18.257,45
1.255,95
11.270,08
9.220,00
50.000,00

TOTAL

2.846,17
10.000,00
350.000,00
3.700,00
1.042.406,51
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-71.727,43
0

4.(+) PARTIDES PENDENTS APLICACIÓ
(-) cobraments realitzats. pendents d’aplic. definitiva
(+) pagaments realitzats. pendents d’aplic. definitiva

I. ROMANENT TRESORERIA TOTAL (1+2-3)
II. SALDO COBRAMENT DUBTÓS
III. EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT
IV. ROMANENT TRES. DESPESES GRALS

622.259,39
1.101,90
457.135,57

3. (-) OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT
(+) del pressupost corrent
(+) de pressupostos tancats
(+) d’operacions no pressupostàries

1.019.844,22
4.087,33
1.042.406,51
-26.649,62

-71.727,43

1.080.496,86

1.369.875,67

802.192,84

Imports any 2021

115.231,11
572.040,74
682.603,82

Descripció

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/ 2021

2. (+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT
(+) del pressupost corrent
(+) de pressupostos tancats
(+) d’operacions no pressupostàries.

1. (+) FONS LÍQUIDS

24.6. Romanent de tresoreria

-66.253,86
0

861.871,90
1.101,90
432.873,33

485.855,65
348.926,03
748.196,83

797.527,30
4.087,33
770.659,83
22.780,14

-66.253,86

1.295.847,13

1.582.978,51

576.649,78

Imports any 2020
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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

LIQUIDITAT IMMEDIATA
Fons líquids
Passiu corrent

0,39
802.192,84
2.054.602,57

2) LIQUIDITAT A CURT TERMINI: Reflecteix la capacitat que té l’Entitat per atendre a curt termini
les seves obligacions pendents de pagament.
Fons líquids + Drets pendents de cobrament
Passiu corrent
LIQUIDAT A CURT TERMINI
Fons líquids + Drets pdts de cobrar
Passiu corrent

0,77
1.583.795,77
2.054.602,57

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

0,87
1.785.167,48
2.054.602,57

4) ENDEUTAMENT PER HABITANT: En les entitats territorials i els seus organismes autònoms,
aquest índex distribueix el deute total de l’Entitat entre el nombre d'habitants.
Passiu corrent + Passiu no corrent
Nombre d’habitants
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ENDEUTAMENT PER HABITANT
Passiu corrent + Passiu no corrent
Nombre d'habitants

1,42 €
2.330.139,25
1.636.732

5) ENDEUTAMENT: Representa la relació entre la totalitat del passiu exigible (corrent i no
corrent) respecte al patrimoni net més el passiu total de l’Entitat.
Passiu corrent + Passiu no corrent
Passiu corrent + Passiu no corrent + Patrimoni net
ENDEUTAMENT
Passiu corrent + Passiu no corrent
Passiu corrent + Passiu no corrent + Patrimoni net

0,23
2.330.139,25
10.024.372,20

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

7,46
2.054.602,57
275.536,68

7) FLUX DE CAIXA: Reflecteix en quina mesura els fluxos nets de gestió de caixa cobreixen el
passiu de l’Entitat.
Passiu no corrent
Fluxos nets de gestió

+

Passiu corrent
Fluxos nets de gestió

Fluxos nets de gestió: Import dels “Fluxos nets d’efectiu per activitats de gestió” de l’estat
de fluxos d’efectiu.
FLUX DE CAIXA
Passiu no corrent + Passiu corrent
Fluxos nets de gestió Fluxos nets de gestió

-30,39
2.330.139,25
-76.432,09

8) PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS: Reflecteix el nombre de dies que
per terme mitjà l’Entitat triga a pagar als seus creditors comercials derivats, en general, de
l'execució dels capítols 2 i 6 del pressupost.
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Aquest indicador s'ha d'obtenir aplicant les regles establertes per calcular el “període mitjà
de pagament” als efectes del subministrament d'informació sobre el compliment dels
terminis de pagament de les entitats locals. S'ha de calcular un únic indicador referit a tot
l'exercici i al conjunt dels deutes inclosos en el seu càlcul.

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS

dies

25,35

9) PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT: Reflecteix el nombre de dies que per terme mitjà l’Entitat
triga a cobrar els seus ingressos, és a dir, a recaptar els seus drets reconeguts derivats de
l'execució dels capítols 1 a 3 i 5, exclosos d'aquest últim capítol els ingressos que derivin
d'operacions financeres.

Cada entitat comptable ha de calcular el període mitjà de cobrament respecte dels recursos
dels quals sigui titular, tret quan l’Entitat sigui titular de recursos gestionats per un altre ens
públic i no disposi d'informació sobre la totalitat de les operacions efectuades per l'ens
gestor. En aquest cas, l'indicador a elaborar per l’Entitat titular s'ha de referir exclusivament
als recursos no gestionats per un altre ens públic, i l'ens gestor, a més de l'indicador referit
als recursos de la seva titularitat, ha d'elaborar l'indicador referit als recursos que gestiona
a compte d'altres ens públics.
PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT

dies

51,60

10) RÀTIOS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMICO-PATRIMONIAL.
Per a l'elaboració de les ràtios següents s'han de tenir en compte les equivalències amb
els corresponents epígrafs del compte del resultat econòmico-patrimonial de l’Entitat:
i.

Estructura dels ingressos.
INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (IGOR)

ii.

ING.TRIB./IGOR

TRANSFR/IGOR

V i PS/IGOR

RESTA IGOR/IGOR

0%

92%

6%

2%

Estructura de les despeses.
DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (DGOR)
D.PERS/DGOR

TRANSFR/DGOR

APROV/DGOR

RESTA DGOR/DGOR

30%

1%

0%

70%
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iii.

Cobertura de les despeses corrents: posa de manifest la relació existent entre les
despeses de gestió ordinària i els ingressos de la mateixa naturalesa.
Despeses de gestió ordinària
Ingressos de gestió ordinària
Cobertura de les despeses corrents
Despeses de gestió ordinària
Ingressos de gestió ordinària

1,08
5.585.652,44
5.192.465,35

2.Indicadors pressupostaris
a) Del pressupost de despeses corrent:
1) EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: Reflecteix la proporció dels crèdits aprovats
en l'exercici que han donat lloc a reconeixement d'obligacions pressupostàries.
Obligacions reconegudes netes
Crèdits definitius
EXECUCIÓ PRESSUPOST DE DESPESES
Obligacions reconegudes netes
Crèdits definitius

2)

0,81
5.073.751,03
6.277.269,42

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

0,88
4.451.491,64
5.073.751,03

3) DESPESA PER HABITANT: Per a les entitats territorials i els seus organismes autònoms,
aquest índex distribueix la totalitat de la despesa pressupostària efectuada en l'exercici
entre els habitants de l’Entitat.
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Obligacions reconegudes netes
Nombre d’habitants
DESPESA PER HABITANT
Obligacions reconegudes netes
Nombre d'habitants

3,10 €
5.073.751,03
1.636.732

4) INVERSIÓ PER HABITANT: Per a les entitats territorials i els seus organismes autònoms,
aquest índex distribueix la totalitat de la despesa pressupostària per operacions de
capital efectuada en l'exercici entre el nombre d'habitants de l’Entitat.
Obligacions reconegudes netes (C6 i 7)
Nombre d’habitants
INVERSIÓ PER HABITANT
Obligacions reconegudes netes (C6 i 7)
Nombre d'habitants

0,07 €
106.531,43
1.636.732

5) ESFORÇ INVERSOR: Mostra la proporció que representen les operacions de capital
efectuades en l'exercici en relació amb la totalitat de les despeses pressupostàries
efectuades en l'exercici esmentat.
Obligacions reconegudes netes (C6 i 7)
Total obligacions reconegudes netes
ESFORÇ INVERSOR
Obligacions reconegudes netes (C6 i 7)
Total obligacions reconegudes netes

0,02
106.531,43
5.073.751,03

b) Del pressupost d'ingressos corrent:
1) EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: reflecteix la proporció que sobre els
ingressos pressupostaris previstos suposen els ingressos pressupostaris nets, això és, els
drets reconeguts nets.
Drets reconeguts nets
Previsions definitives
EXECUCIÓ PRESSUPOST D'INGRESSOS
Drets reconeguts nets
Previsions definitives
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2) REALITZACIÓ DE COBRAMENTS: reflecteix la proporció que suposen els cobraments
obtinguts en l'exercici sobre els drets reconeguts nets.
Recaptació neta
Drets reconeguts nets
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS
Recaptació neta
Drets reconeguts nets

0,98
5.243.528,58
5.358.759,69

3) AUTONOMIA: mostra la proporció que representen els ingressos pressupostaris
efectuats en l'exercici (excepte els derivats de subvencions i de passius financers) en
relació amb la totalitat dels ingressos pressupostaris efectuats en l'exercici esmentat.
Drets reconeguts nets (Capítols 1 a 3, 5,6,8 + transferències rebudes)
Total drets reconeguts nets
AUTONOMIA
Drets reconeguts nets (1a3+5+6+8+Transf reb)
Drets reconeguts nets

0,07
357.512,98
5.358.759,69

4) AUTONOMIA FISCAL: reflecteix la proporció que representen els ingressos
pressupostaris de naturalesa tributària efectuats en l'exercici en relació amb la totalitat
dels ingressos pressupostaris efectuats en l'exercici esmentat.
Drets reconeguts nets (ingressos de naturalesa tributària)
Drets reconeguts nets
AUTONOMIA FISCAL
Drets reconeguts nets (ingr naturalesa tributària)
Drets reconeguts nets

5)

0,00
0,00
5.358.759,69

SUPERÀVIT (O DÈFICIT) PER HABITANT a les entitats territorials i els seus organismes
autònoms:
Resultat pressupostari ajustat
Nombre d’habitants
SUPERÀVIT (O DÈFICIT) PER HABITANT
Resultat pressupostari ajustat
Nombre d'habitants
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c) 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)

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS
Pagaments
Saldo inicial obligacions (+-modif i anul·lacions)

0,9987
861.871,90
862.973,80

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 ja tancats.
Cobraments
Saldo inicial drets (+- modificacions i anul·lacions)
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS
Cobraments
Saldo inicial cobraments (+-modif i anul·lacions)
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26.

INFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS

La informació continguda en les notes 26. “Informació sobre el cost de les activitats” i 27.
“Indicadors de gestió” està elaborada per a l’activitat artística del Consorci, que és l’activitat
principal finançada amb preus públics i així com per a l’activitat associada a la seva estructura de
funcionament.
1. Resum general de costos de l’Entitat
IMPORT COSTOS
ENTITAT
COSTOS DE PERSONAL
1.659.570,42
Sous i salaris
1.293.697,28
Indemnitzacions
Cotitzacions social a càrrec de l'ocupador
364.948,66
Altres costos socials
924,48
Indemnitzacions per raó del servei
Transport de personal
ADQUISICIONS DE BÉNS I SERVEIS
373.761,59
Costos de materials de reprografia i impremta
Cost d'altres materials
2.522,99
Adquisició de béns d'inversió
Treballs executats per altres entitats
371.238,60
SERVEIS EXTERIORS
1.923.845,13
Costos de recerca i desenvolupament de l'exercici
Arrendaments i cànons
88.980,06
Reparacions i conservació
143.115,63
Serveis de professionals independents
118.133,84
Transports
2.295,95
Serveis bancaris i similars
3.426,56
Publicitat, propaganda i relacions públiques
167.090,53
Subministraments
73.742,94
Comunicacions
17.056,07
Costos diversos
1.310.003,55
TRIBUTS
56.656,81
Amortitzacions
280.289,88
SUBTOTAL COSTOS CALCULATS
4.294.123,83
COSTOS FINANCERS
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES
33.444,19
ALTRES COSTOS
TOTAL
4.327.568,02
ELEMENTS
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PROJECTES
AFECTATS
15.535,58
15.535,58
352.828,58
161,62
352.666,96
889.720,26
39.708,50
26.632,17
33.400,14
14.179,81
6.760,97
769.038,67
1.258.084,42
1.258.084,42

% COSTOS
ENTITAT
38,35%
29,89%
0,00%
8,43%
0,02%
0,00%
0,00%
8,64%
0,00%
0,06%
0,00%
8,58%
44,46%
0,00%
2,06%
3,31%
2,73%
0,05%
0,08%
3,86%
1,70%
0,39%
30,27%
1,31%
6,48%
99,23%
0,00%
0,77%
0,00%
100,00%
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2. Resum del cost per elements de l’Entitat
ACTIVITAT 1: ARTÍSTICA
ELEMENTS
Costos de personal
Adquisicions de béns i serveis
Serveis exteriors
Tributs
Amortitzacions
SUBTOTAL COSTOS CALCULATS
Costos financers
Costos de transferències
Altres costos
TOTAL

Cost directe
176.325,01
1.486.044,29
1.662.369,30
1.662.369,30

Cost indirecte
473.707,05
119.368,99
139.821,33
18.094,60
89.516,74
840.508,71
10.681,14
851.189,84

%
25,86%
4,75%
64,68%
0,72%
3,56%
99,58%
0,00%
0,42%
0,00%
100,00%

Cost directe
1.009.538,36
254.392,60
297.979,51
38.562,21
190.773,14
1.791.245,82
0,00
22.763,05
0,00
1.814.008,88

Cost indirecte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

%
55,65%
14,02%
16,43%
2,13%
10,52%
98,75%
0,00%
1,25%
0,00%
100,00%

ACTIVITAT 2: ESTRUCTURA
ELEMENTS
Costos de personal
Adquisicions de béns i serveis
Serveis exteriors
Tributs
Amortitzacions
SUBTOTAL COSTOS CALCULATS
Costos financers
Costos de transferències
Altres costos
TOTAL

3. Resum de costos per activitat
ACTIVITATS

IMPORT

1 - Artística

2.513.559,14

58,08%

2 - Estructura

1.814.008,88

41,92%

TOTAL

4.327.568,02

100,00%
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4 Resum que relaciona costos i ingressos de les activitats

1 - Artística

Cost total
activitat
2.513.559,14

Ingressos
directes
304.571,67

-2.208.987,47

12,12%

2 - Estructura

1.814.008,88

3.783.094,62

1.969.085,74

208,55%

TOTAL

4.327.568,02

4.087.666,29

-239.901,73

ACTIVITATS

Marge

% Cobertura

27.INDICADORS DE GESTIÓ
1) Indicadors d’eficàcia
a) Eficàcia global
Nombre actuacions efectuades
nombre actuacions previstes

0,94
213
226

b) Termini mitjà d'espera
No hi ha temps d'espera donada la naturalesa del
servei
c) Percentatge població coberta
Nombre d’usuaris
Població total

0,02
27.310
1.636.732

2) Indicadors d’eficiència
a)

92,04€
Cost de l’activitat 1
Nombre d’usuaris

2.513.559,14
27.310
66,42€

Cost de l’activitat 2
Nombre d’usuaris

1.814.008,88
27.310

b)

0,97
Cost real de l’activitat 1
Cost previst

2.513.559,14
2.581.921,68
0,98

Cost real de l’activitat 2
Cost previst

1.814.008,88
1.851.641,32
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c)

11.800,75€
Cost de l’activitat 1
Nombre unitats produïdes

2.513.559,14
213

Cost de l’activitat 2
Nombre unitats produïdes

1.814.008,88
213

8.516.47€

3) Indicadors d’economia
Preu o cost adquisició 1
Preu mitjà en el mercat

1,00
11.800,75
11.800,75

Preu o cost activitat 2
Preu mitjà en el mercat

1,00
8.516,47
8.516,47

4) Indicadors de mitjans de producció

28.

Cost de personal 1
Nombre de persones equivalents

45.061,90€
650.032,06
14,43

Cost de personal 2
Nombre de persones equivalents

51.573,67€
1.009.538,36
19,67

FETS POSTERIORS AL TANCAMENT

Tret del que s’esmenta a la Nota 16.2.a), sobre la liquidació, el gener de 2022, per part de la
Inspecció Regional de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària (AEAT) de l’acord d’execució
de la resolució del TEARC en relació al contenciós per la sol·licitud de devolució de quotes
suportades de l’IVA de 2013, entre la data de tancament de l’exercici i la de formulació dels
comptes anuals no s’han produït fets posteriors significatius que hagin de referir-se en els
comptes anuals.
Els interessos acreditats sobre els imports finalment retornats per l’AEAT, 94.800,34 euros,
seran reconeguts al pressupost de l’exercici 2022, si bé el compte del resultat econòmicpatrimonial de l’exercici incorpora una previsió per aquest import. Els principals dels imports
rebuts de l’AEAT són tots de caràcter extrapressupostari i el seu cobrament es registrarà el 2022.
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El compte del resultat econòmic-patrimonial de l’exercici 2021 recull també una provisió per
l’import de la devolució sol·licitada en relació a les quotes de l’impost del 2013 que no ha estat
reconegut per l’AEAT, 10.919,03 euros.
Vegeu per tot, la Nota 16.2 anterior.
29.

ALTRA INFORMACIÓ

a) Els honoraris de l’auditoria són facturats a l’Ajuntament de Barcelona per a tot el grup
econòmic municipal en virtut de l’expedient d’adjudicació del concurs d’auditoria, raó per la
qual no s’expliciten en la present memòria
b) No es preveuen contingències, indemnitzacions ni altres riscos de caràcter mediambiental
en els quals pogués incórrer el Consorci que siguin susceptibles de provisió.
Els eventuals riscos de responsabilitat civil estan adequadament coberts amb les pòlisses
d’assegurança subscrites pel Consorci.
D’altra banda, el Consorci I no té inversions, ni despeses, ni ha percebut cap subvenció ni
ingrés com a conseqüència d’activitats relacionades amb el medi ambient.
c) Durant aquest exercici els membres de la Comissió Executiva del Consorci no han meritat
cap import corresponent a sous, dietes o altres remuneracions. El Consorci no ha concedit
bestretes, ni crèdits, ni te cap obligació amb membres de la Comissió en matèria de pensions
i assegurances de vida.
Pel que fa al personal laboral, cal indicar que en el moment de la constitució del Consorci
l’any 2007 la plantilla laboral estava formada íntegrament per personal que provenia de
l’Ajuntament de Barcelona. El personal laboral es va subrogar i el funcionari es va destinar
al Consorci, que va passar considerar-los com a personal propi. Amb posterioritat a aquesta
data, es va iniciar un procés de convocatòries públiques de les places necessàries per fer
funcionar l’equipament, totes de caràcter laboral.
En els seus inicis la intenció del Consell General del Consorci era arribar a un marc propi de
relacions laborals, i transitòriament, i reconegut pels estatuts de l’entitat, a tots els
treballadors es van mantenir les condicions laborals del conveni de l’administració de la qual
provenien. Per aquest motiu, tant als treballadors provinents de l’Ajuntament, com els nous
contractats pel consorci se’ls ha aplicat de referència l’Acord regulador de les condicions de
treball dels empleats públics de l’Ajuntament de Barcelona (Conveni Ajuntament de
Barcelona). Malgrat tot, el Consorci no es troba formalment adherit a l’esmentat Conveni.
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d)

Estat d’operacions amb entitats del grup Ajuntament de Barcelona
INGRESSOS

2021
Transferències

Ajuntament de Barcelona
Institut de Cultura de Barcelona
Institut Municipal d'Educació
TOTAL

DESPESES
Ajuntament de Barcelona
Institut de Cultura de Barcelona
Institut Municipal d'Educació
TOTAL

Ajuntament de Barcelona
ICUB
Institut Municipal d'Educació
TOTAL

2020
Serveis

462,24
2.388.063,90
5.700,00
2.394.226,14

9.779,22
0,00
0,00
9.779,22

Transferències
575,10
2.614.661,19
11.560,00
2.626.796,29

Serveis
0,00
6.072,00
960,00
7.032,00

2021
2020
Transferències
Serveis
Transferències
Serveis
0,00
9.297,78
0,00
6.665,50
0,00
75.806,20
0,00
92.521,51
0,00
0,00
0,00
0,00
85.103,98
0,00
99.187,01

2021
Pendent
Pendent
cobrament
pagament
0,00
0,00
565.966,07
75.806,20
5.700,00
0,00
571.666,07
75.806,20

2020
Pendent
Pendent
cobrament
pagament
0,00
6.352,50
205.124,46
67.880,00
3.400,00
0,00
208.524,46
74.232,50

e) Són susceptibles d’inspecció fiscal tots els tributs a què es troba subjecte l’ Institut per a tots
els exercicis que no hagi transcorregut el termini de prescripció previst a la normativa vigent.
Llevat del que s’esmenta a la nota 16.2, sobre l’IVA (exercicis 2013, 2014 i 2016), no s’espera
que es meritin passius addicionals pel Consorci com a conseqüència d’una eventual
inspecció.
f)

Informació sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària
Quant a l’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de la regla de
la despesa i del límit de la despesa no financera, l’informe de la Intervenció General
municipal sobre la liquidació del pressupost trasllada l’anàlisi de l’avaluació a l’informe
sobre l’aprovació de la liquidació del pressupost general de la Corporació, d’acord amb els
criteris SEC de comptabilitat nacional.
En relació a l’exercici 2021, el compliment dels objectius tant d’estabilitat com de la regla
de la despesa resten suspesos, per acords del Consell de Ministres i del Congrés de Diputats,
de setembre de 2021, en virtut de l’article 11.3 de la LOEPiSF . Aquesta suspensió queda
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recollida al preàmbul de la Llei 6/2021 de 30 de desembre de Pressupostos Generals de
l’Estat per al 2022.
g) Covid-19
L’11 de març de 2020 l’Organització Mundial de la Salut va elevar la situació d’emergència
de salut pública ocasionada per la COVID-19 a pandèmia internacional.
La rapidesa en l’evolució dels fets, a escala nacional i internacional, va requerir, per part de
les diferents administracions que configuren l’Estat, l’adopció de diferents mesures per tal
de fer front a aquesta situació, tant en matèria sanitària com per atenuar l’impacte econòmic
i social de la COVID-19,
Durant l’any 2021, tot i que la situació de pandèmia s’ha mantingut, estant vigent l’estat
d’alarma fins ell 9 de maig, les mesures implementades han estat menys restrictives que a
l’any 2020, pel que el Consorci ha pogut mantenir la seva activitat dins d’un entorn més
normalitzat. Així, les instal·lacions no han estat tancades per a l’exhibició, encara que els
aforaments han estat reduïts normativament entre un 50% i un 70%.
La limitació dels aforaments no ha tingut un impacte molt significatiu sobre els ingressos
propis derivats de la recaptació. Això es deu principalment a que els espectacles sovint estan
concebuts artísticament per a un número no molt elevat d’espectadors, que no s’ha vist
gaire esbiaixat per aquest reducció de l’aforament.
La recuperació de l’activat ha suposat un increment substancial dels ingressos propis de la
recaptació respecte del 2020, sumant un total de 304.571,67€ fronts als 137.373,90€ de
l’exercici anterior. Així, la recaptació ha augmentat pràcticament un 122%, més que duplicat
els ingressos per aquest concepte i retornant pràcticament a la normalitat.
Durant el 2021 no s’han hagut de pagar indemnitzacions compensatòries a tercers que ens
presten serveis regulars, com va ser el cas de les compensacions pels efectes que va tenir en
les relacions contractuals l’estat d’alarma a l’any 2020.
Tot i que s’ha mantingut parcialment el teletreball, no ha suposat cap inversió significativa
en equipaments informàtics a afegir a les que ja es van fer en l’exercici precedent. D’aquesta
manera, les despeses associades a COVID en aquest exercici pressupostari no han tingut un
import a destacar i es limiten a les compres d’equips de protecció, bàsicament mascaretes,
d’higiene, en especial gel hidroalcohòlic, i a tests de detecció de la malaltia en casos puntuals
de necessitat de garantir la continuïtat del servei presencial del nostre personal o la
realització dels espectacles programats.
Barcelona, de març de2022

El President
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2.2 – Documentació annexa
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3.

Informe de la Comissió Especial de
Comptes
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4.

Decret d’aprovació
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Vist aquest expedient que conté el compte general del Consorci per a l’exercici 2021, confeccionat
d’acord amb l’Ordre HAP /1781/2013, de 20 de setembre, per la que s’aprova la Instrucció del
model normal de comptabilitat local, i informat per la Intervenció delegada (auditoria externa sota
la direcció de la Intervenció General de l’Ajuntament de Barcelona).
Vist el que disposa l’article 212 del RDL 2/2004, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, respecte al retiment, publicitat i aprovació dels comptes de les entitats locals,
aplicable al Consorci.
Vist que la comissió especial de comptes del Consorci ha informat el compte general d’acord amb
el previst a l’article 212.2 del RDL 2/2004 esmentat.
Vist també, que d’acord amb l’article 212.5 de l’esmentat RDL 2/2004, caldrà retre a la Sindicatura
de Comptes de Catalunya el compte general aprovat definitivament.
Vist el que disposa l’article 16 dels Estatuts del Consorci sobre el règim de comptabilitat, control i
tutela a la que se sotmet el Consorci per a l’aprovació del compte general respecte de l’Ajuntament
de Barcelona.
Vist el que disposa l’article 122.4 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic
sobre que els Consorcis hauran de formar part dels pressupostos i incloure’s en el compte general
de l’Administració Pública d’adscripció, en aquest cas l’Ajuntament de Barcelona.
Vist que d’acord amb l’article 10.1e) dels Estatuts del Consorci, l’òrgan competent per a l’aprovació
del compte general és el Consell General.
Per tot això, aquesta Presidència sotmet al Consell General l’adopció del següent acord:
“APROVAR inicialment el compte general del Consorci Mercat de les Flors, de l’any 2021; EXPOSARLO al públic, de conformitat amb l’article 212.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, per un termini de quinze dies
hàbils, durant els quals els interessats podran presentar reclamacions, reparaments o observacions,
i TENIR-LO per definitivament aprovat si durant l’esmentat termini no s’haguessin presentat
reclamacions.
TRAMETRE còpia del compte general de l’exercici 2021, un cop definitivament aprovat, a la
Sindicatura de Comptes de Catalunya, segons disposa l’article 212.5 del TRLRHL, aprovat pel RDL
2/2004 de 5 de març; TRAMETRE el compte general i aquest acord a l’Ajuntament de Barcelona als
efectes de l’article 122.4 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic”
Barcelona, 31 de març de 2022
EL PRESIDENT
Sr. Jordi Martí Grau

APROVAT PEL CONSELL GENERAL DEL
CONSORCI EN SESSIÓ DE
DE 2022
Ho certifico
La Secretària delegada
Míriam Cabruja i Escobedo

