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INFORME D' AUDITORlA DE COMPTES ANUALS

Al Consell General del CQNSORCI URBANÍSTIC PEL DESENVOLUP AMENT DEL

SECTOR EIXMPLE NORD 1 LESÀRES RESIDENCIALS ESTRATÈGIQUES
EIXMPLE SUD 1 RONDA DEL SUD-AEROPORT, DEL PRAT DE LLOBREGAT
EL PRATDE LLOBREGAT

Hem auditat els comptes anuals abreujats del CONSORCI URBANÍSTIC PER AL
DESENVOLUP AMENT DEL SECTOR EIXMPLE NORD 1 LES ÀREESRESIDENCIALS

ESTRATÈGIQUES EIXMPLE SUD 1 RONDA DEL SUD-AEROPORT, DELPRAT DE
LLOBREGA T (en endavant també, el Consorci) que comprenen el balanç de situació al 31 de desembre de
2009, el compte de pèrdues i guanys, l'estat de canvis en el patrimoni net, la liquidació del pressupost i la

memòria deis comptes anuals abreujats corresponents a l'exercici anual acabat en aquesta data, la
formulació deis quals és responsabiltat del Coriitè Executiu del Consorci. La nostra nisponsabilitat és
expressar unà opinió sobre els esmentatscomptes anuals abreujatsen el seu conjunt, basada en el treball

realitzat d'acord amb les normes d'auditoria generalment acceptades, que requereixen l'examen, mitjançant
la realització de proves selectives, de l'evidència justificativa deIs comptes anuals abreujatsi l'avaluació de
la seva presentació, deIs principis comptables aplicats i de les estimacions realitzades.
El Comitè Executiu del Consorci presenta, a efectes comparatius, amb caclascuna de les partides del balanç
de situació, del compte de pèrdues i guanys, de l'estat de canvis en el patrimoni net i de la memòria deis
comptesanuals abreujats, a més de les xifres de l'exercIci 2009, les corresponents a l'exercici anterior.. La
de
s abreujats de l'exercici 2009. Amb data 11
nostra opinió es refereix exclusivament als comptes anual
s abreujats de l'exercici
juny de 2009 vàrem emetre el nostre informe d'auditoria sobreels cÇlmptes anual

2008 en el qual expressàrem una opinió favorable.

Segons la nostra opinió, els comptes anuals abreujats de l'exercici 2009 adjunts expressen, en tots els

aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera del CONSORCI
URANÍSTICPER AL DESENVOLUPAMENT DEL SECTOR EIXAMPLE NORD 1 LES ÀRES
RESIDENCIALS ESTRATÈGIQUES EIXMPLE SUD 1 RONDA DEL SUD-AEROPÖRT, DEL
PRAT DELLOBREGAT, a 31 desembre de 2009 i deis resultats de les seves operacions reflectits en el
compte de pèrdues i gùanys i en la liquidació del pressupost i deis canvis en el patrimoni net corresponents a

l'exercici anual finalitzat en aquesta data i contenen la informació necessària i suficient per a la seva
interpretació i comprensió adequada, de conformitat amb els principis i normes tables generàlment
acceptats a la normativa espanyola que resulten d'aplicació i que guarden un' els aplicats en

l' exercici anterior.

Barcelona, io de novembre de 2010
GABINETE TÉCNICO
DE AUDITORÍA y CONSULTORÍA, S.A.
MembrEi:;'~xai:ç~6t:f ,:,'.":::/'

GAElINETE TJ:CNIC9b
AUi:ìT9RJA y..,. ,e.

co~~p~tq~i~:a:",:
Any 20 i o N~~,..:Wí10/14500
CÒPIA GRATûifÁ .
............ 0_......... .,_.......... ._0'0...... 0,_

Carlos Centeno Alonso
Soci - Auditor de Comptes

Aquest informe està- su~j~ç_~~,a
la taxa aplicable establertaâ la
Llei 44/2002 de 22 de n6vembre

...........,.:...........;...:...:.:....
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CONSORCI URBANÍSTlC PER AL DESENVOLUP AMNT
DEL SEClOR EIXLE NQRD 1 LES ÀREES RESIDENCIALS

ESTRATÈGIQUES EIXLE SUD 1 RONDA
. DEL SUD-AEROPORT, DEL PRAT DEL LLOBREGAT

I
COMP ANALS ABREUJATS'DE L'EXERCICI 2009

I

I
I

I
I

1) Balanços ab~eujats al tacament deis exercicis 2009 i 2008

2) Comptes de Pèrdues Ì Guanys abreujats corresponents als exercici acabats el
31 de desembre de 2009 i 2008
3) Estats abreujats de canvis en el patrimoni net corresponents als exerdci

acabats e131 de.desembre de 2009 i2008
4) Liquidació del Pressupost corresponent a l exercici 2009

5) Memòri anual abreujada de. l exercici 2009

I

I
11

11

11

.
.

MemòrÌa 2009
Juny 2010

.~-l

.

1-

Les Notes 1 a 14 descrites

TOTALACTU

Efectiui altres actiusliquids equivalents

Periodificacions a cur tennini

- Altres deutors

Deutors comercials i altres comptes a cobrar

ACTIU CORRENT

7,10

119.536,53

79.122,29

del Balanç abreujat al

Altres deutes amb l Administradó Pública

Persona

Creditors vars

Proveïdors

Juny 2010

MemòrÌa 2009

31 de desembre de 2009.

1.101.147,90 TOTALPASSIU

80,74

81,42

1.883.466,22

340.042AO

Creditors comercials i altres comptes a pagar

459.659,67 PASSIU CORRENT

150.712,18

229.915,89

Resultat de l exercici

Resultats dexercicis anteriors

2.456,07

2.456,07

7

Inversions financeres a llargtennini

Aportadons dens consorciats

629.628,21

1.630.136,64

6

Immobíltzat material

Fons propis

9.403,95

20.957,62

641.488,23 P ATRIMONI NET

2008

5

1.653.550,33

2009

( en euros)

BALANÇOS ABREUJATS AL 31 DE DESEMBRE DE 2009 1 2008

10

8

1.06O.582,Ò4

1.060.000,00
582,04

1.82o.82,04
1.820.000,00
582,04

1.101.147,90

24.556,17

1.883.466,22

6.842,73

9.3.53,12

40.565,86

24.370,01

7.719,21

13.975A5

16,633,35

62.88,18

40.565,86

1.060.582,04
1.820.582,04

62.88,18

2008
2009

------------

CONSORCI URBANÍSTIC PER AL DESENVOLUP AMNT DEL SECfOR
EIXPLE NORD 1 LES ÀREES RESIDENCIALS ESTRATÈGIQUES
LLOBREGAT
DEL
EIXLE SUD 1 RONDA DEL SUD-AEROPORT, DEL PRAT

.. .. ..

Immobíltzat intangible

ACTIU NO CORRENT
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CONSORCI URBANÍSTIC PERAL DESENVOLUP AMENT DEL SECTOR
LES ÀREES RESIDENCIALS ESTRATÈGIQUES
EIXAMLE NORD 1

EIXLE SUD I RONDA DEL SUD-AEROPORT, DEL PRAT DEL LLOBREGAT
..'

COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS ABREUJATS CORRESPONENTS ALS EXERCICIS
ANUALS ACABATS EL 31 DE DESEMBRE DE 2009 I 2008
(en euros)

2.009 2008
11

OPERACIONS CONTINUADES

I

Treballs realitzats pel Consorcì pel seu actiu

.

I
I
I
I

I
I
I

.
.

Despeses de personal
Altres 4espeses d'explotacìó

Amortitzacìó de limmobiltzat

990.980,18

361.617,27

11.1

(-) 252.476,12

(-) 222.188,89

11.2
5.1,
6.1

(-) 723.987,10

(- 129.864,36

(-) 1,4.516,96

(-9.564,02

RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
'RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS
10

Impost sobre beneficìs

RESULTAT DE L'EXERCICI

PROCEDENT

D'OPERACIONS CONTINUADES
Resultat de l'exercìcì procedents

d'activitats

interrompudes net d'impostos
RESULTAT DE L'EXERCICI

2009. .

Les Notes 1 a 14 descrites en la Memòria foimen part integrant del Compte de Pèrdues i Guanys abreujat de l'exercici

.: 2 Memòria 2009
Juny 2010
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CONSORCI URBANÍSTIC PER AL DESENVOLUP AMENT DEL SEClOR
EIXLE NORD 1 LES ÀREES RESIDENCIAS ESTRATÈGIQUES
EIXLE SUD 1 RONDA DEL SUD-AEROPORT, DEL PRAT DEL LLOBREGAT

ESTATS ABREUJATS DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CORRESPONENTS
ALS EXERCICIS ACABATS EL 31 DE DESEMBRE DE 2009 1 2008,
.

A) ESTATS ABREUJATS D'INGRESSOS 1 DESPESES RECONEGUTS CORRESPONENTS
ALS EXERCICIS ACABATS EL 31 DE DESEMBRE DE 2009 I 2008

2009

2008

Resultat del compte de pèrdl1es i guanys

Ingressos i despeses imputades directament en el patrmoni net
Transferències al compte de pèrdues i guanys

.
.
.
I
I

TOTAL D'INGRESSOS 1 DESPESES RECONEGUTS

B) ESTATS ABREUJATSTOTALS DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET
CORRESPONENTS ALS EXERCICIS ACABATSEL 31 DE DESEMBRE DE 2009 1 2008

2009

SALDO A L'INICI DE L'EXERCICI

Total ingressos i despeses reconeguts
Aportacions d ens consorciats
SALDO FINAL DE L'EXERCICI

2008

1.060.582,04

360.582,04

760.000,00

700.000,00

1.820.582,04

1.060.582,04

111

.J\

Les

Notes 1 a14 descrites en la Memòria formen part integrant de l'estat abreujat de canvis en el Patroni N;etde l'exercici

2009.

Ij
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CONSORCI URBÁNÍSTIC PER AL DESENVOLUP AMNT DEL SECTOR
EIXLE NORD 1 LESÀREES RESIDENCIALS ESTRTÈGIQUES
EIXLE SUD 1 RONDA DEL SUD-AEROPORT, DEL PRAT DEL LLOBREGAT

I

I
I

.
.
.
.
.
.
.
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I
I

.
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LlQUIDACI DEL PRESSUPOST A 31 DE DESEMBRE DE 2009

DESPESES
PRESSUPOST
APROVAT

CONCEPf
GESTIÓ URBANSTICA
Altres despeses plaejament -. Concusdidees

189.656,00

Docent diectrti i estratègies

100.000,00

Assessorament jurdic

12.000,00

Ássessorament tècc

50.000,00

Assessorament inastrctues viàres

SUMA

DESPESES D'ESTRUClRA
Sati i saars
Seguetat soc

348.000,00
699.656,00

214.456,53
70.770,65

Uoguers i càons

23.000,00

Reparació i conservació

12.000,00

Materi d oficia i subscpcions
Submitraments

10.000,00

4.000,00

Comuncacions posta, teefòniques i mis~tgeria

6.000,00

Neteja

4.000,00

Asseguances

1.000,00

Taxes i trbuts

1.000,00

Despeses representació i altres

12.00,00

Altres despeses diverses

CONTEIS

% EXCUCIÓ

189.655,18
100.696,55

10.568,97
93.394,38
394.315,08

0,56

216.137,61
35.462,03
17.658,91
4.527,40
3.349,31
1.138,72
4.554,14
1.371,13
244,22
606,26
3.369,78

6.000,00

Auditori i assessoria comptable, fiali laboral

20.000,00

Altres serveis

12.000,00

Publicacions i edictes

6.529,90
8.297,81

3.000,00

Publicitat, video, exposicions

50.00,00

Serveis bancas

SUM

1.000,00
450.227,18

41.668,56
29,99
34.9~5,77

0,77.

AL TRES INVRSIONS
Aplicacions inormtiques
6.000,00

16.652,00
2.313,53

6.000,00
12.000,00

18.965,53

1.161.883,18

758.226,38

Equipament inormtic

Mobil
SUMA

TOTAL DESPESES

I

1,58

0,65

-4Memòria 2009

,,~

OBLlGAClONS

Juny 2010

consorci .rat nord

INGRESSOS
CONCEPT
Aportació Ajuntaent
Aportació Intitut Cata del Sòl

PRESSUPOST .

APROVAT
483.097,28

483.097,28

ÕJ EXCUCIÓ

380.000,00
380.000,00

30.00,00

Aportció convenis urbantics

Excésa rtcions (Romaent acuulat)

DRETS
RECONEGUTS

165.688,62
1.161.883,18

- 1.773,62

758.226,38

0,65

I

I

I

I

I

I

I

I
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CONSORCI URBANÍSTIC PER AL DESENVOLUPAMENTDEL SECTOR
EIXPLE NORD I LES ÀREES RE$IDENCIALS ESTRTÈGIQUES
EIXPLE SUD I RONDA DEL SUD-AEROPORT, DEL lKAT DEL LLOBREGAT

'l.'.....
i ~~

l.
~

~
~

Concilacions entre comptabiltat financera i la liquidació del pressupost 2009
1.- Conciladó de despeses i inversions
758.226,38

Total obligadons reconegudes 2009

Partides de conciladó:
14.516,96

.. Dotacions a les amorttzacions 2009
- Periodifcacions sous i salaris 2.009
- Periodifcacions serveis exteriors 2009

876,48
(-) 5.661,46

9.731,98

9

~

.
.
.
.

.1

258.620,69

.. A vançament concurs didees

2.- Condliadó del romanent pressupostari am~ tresoreria
(-:) 77.377,09

Romanent pressupostari 2008
(-) 1.773,62

Romanent pressupostari 2009

Pardes de conciladó
Deutors
Creditors
Avançament concurs d'idees
Saldo de tresoreria a 31 de desembre de

(-) 150.712,18
50.364,48

258.620,69

158.272,99

2009

521,15

Caixa

78.601,14

Bancs i intitucions de crèdit

......:j.

79.122,28

.~

~
.-i

1.026.579,05

Total despeses i inversions sj comptabiltat

- 6 -
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MEMÒRIAANAL ABREUlADA DE L'EXERCICI 2009

Nota 1 - ACTIVITAT DEL CONSORCI

1.1 - La Generalitat de Catalunya, a través de l'Intitut Català del SÒL, i l' Ajuntament del Prat

de Llobregat varen acordar, en data 26 de setembre de 2006, constituir el CONSORCI
URBANÍSTIC PER AL DESENVOLUP AMENT DEL SECTOR EIXMPLE NORD, DEL
PRAT DE LLQBREGAT (en endavant també, el Consorci), com a una entitat urbantica
especial en els termes que s' estableixen en els articles 22i 23 del Decret Legilatiu 1/2005,

de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanime. Per Acordde
l'Ajuntament del Prat de Llobregat de 8 d'octubre de 2009 i del Govem de la Generalitat
de Catalunya de 16 de desembre de 2009 s'ha aprovat lamodificaci6 deis Estatuts
del Consorci, que ha passat a anomenar-se formalment CONSORCI URBANÍSTIC PER
LES ÀREES
AL DESENVOLUP AMENT DEL SECTOR EIXAMPLE NORD 1

RESIDENCIALS ESTRATÈGIQUESEIXPLE SUD 1 RONDA DEL SUDAEROPORT, DELPRAT DE LLOBREGAT (NI: P0800187G).

11
1.2 - El Consorci, inicià les seves activitats en data 21 de novembre de 2006.

ti

1.3 -' EIs membres que formen part del Consorci s6n:

11
. La Generalitat de Catalunya, a través de l'nstitut Càtalà del Sòl.

;11

. L' Ajuntament del Prat de Llobregat.

11

1.4 - La principallegilaci6 que li és d'aplicaci6 és la següent:

I

a) Decret legilatiu 1/2005, de 2~ de julol, pel qual s'aprova el Text ref6s de la Llei

d'urbanme.
, b) Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei

11

I
I

d'urbanime,
c) Reial Decret legilatiu 2/2004, de 5 de març, pelque s'aprova el text ref6s de la
Llei reguladora de les Hisendes locals.

d) Decret Legilatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'a
municipal i de règi local de Catalunya. .

-7Memòria 2009
Juny 2010
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1
e) Decret Legilatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la
lleide finances públiques de Catalunya.

.,1

f) Decret Legilatiu 2/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la

ti

llei de l estatut de l empresa pública. .

~

.~

g) Ordre de 28 dagost de 1996, del titular del Departament dEconomia iFinances,

per la qual s' aprova el Pla general de comptabiltat pública de la Generalitat de
Catalunya.

-

h) Llei 8/2007, de 28 març, pel qual s' aprova la Llei del Sòl.

!

i) Decret legilatiu 1/2007 de 16 doctubre, de mesures urgents en matèria

urbanítica, de la Generalitat de Catalunya.

~

j) Reial Decret 1.514/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprovael Pla general de

comptabiltat.

1.5 -

Objecte i fialitats

.

El CONSORCltenia com a objecte incial dur a terme el desenvolupament i l execuciódel
sector Eixample Nord, din el terme muncipal del Prat de Llobregat. Posteriorment, i en
base
a la modifcaciódels Estatuts que es descriu a la Nota 1.1, el CONSORCI té també

~

Legilatiu 1/2005, de 26 de julioL. .

I

r

1
i

com a objecte social l execució de les ¡lrees residencials estratègiques Eixample Sud i
Ronda del Sud-Aeroport, din el terme municipal del Prat de Llobregat, de comormitat
amb el qùe preveu el Text Refós de la Llei dUrbanme de Catalunya, aprovat per Decret

El sector Eixample Nord comprèn un terrenys amb una superficie aproximada de 150 ha.
que liita, al nord amb la C-32, al sud, amb la C-31, a l est, ,ambel riu Llobregat, i a l oest,
ambla B-22, sense perjudici .dels ajustaments de delimitació necessaris per a la defIció

urbanítica del sector.

.
It
.
.

L' àrea residencial estratègica Eixample Sud està delitada pel Pla director urbanític de

les àrees residencials estratègiques del Baix Llobregat, té una superficie aproximada de 37
ha iliita, ,al nord amb l avinguda Onze de Setembre¡ al sud amb el lít del sòl no

urbantzable i el seu contacte amb el sistema aeroportuari i les hortes del Pare Agrari del
Baix Llobregat¡ a lest, amb el carrer número 6 del polígon industrial Estrch, i a l oest,
amb la carretera de l Aviació.

i

~
_--'

-8Memòria 2009
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L'àrea residencial estratègica Ronda del Sud-Aeroport està deliitadapel Pla Director
urbanític, de les àrees residenciaIs estratègiques del Baix Llobregat, té una superficie

aproxim¡ida de 8 ha i lita, al nord (i d est a oest), amb el barri de la Granja, el CEM Júlo
Méndez, el carrer del Riu Llobregat, l equipament dvic Delta del Llobregat, i els carrers
Xúquer i Anoia¡ al sud, ambel parc Nou, inelosos eIs terrenysde la rondá del sud i part
de l enlaç amb l A vinguda del Remolar¡ a l est, amb la carretera de l A viació i el futur .
Eixample Sud, i a l oest, amb la Ronda del Sud. De l àmbit s' exelou l'Església, de Sant
Cosme i Sant Damià.

Les actuacions del Consorci estan dirigides a la consecució deIs objectius següents:

a) Aconseguir una ordenacióurbanítica sostenible, on l'aprofitament cliàtic,
l' arquitectura passiva i l eficiència energètica hi siguin presents.

b) Assoli una diversitat dusos i dactivitats compatibles am.b la residèncial, la qual

també há de comptar amb una diversitat d oferta que estigui a l' abast de tota la
ciutadana.

c) Procurar una mobiltat sostenible, ón el transport públicsigui prioritari sobre el
privat, on es faci un ús racional i proporcionat de lespai públic i es fomenti
itierari per a vianants i bicieletes.

fa

.
.
.

d) Pel que fa a les àrees residenciaIs estratègiques que en confguren l objecte,

l actuació del Consorci està diigida adur a terme el seu desenvolupament i
execució d acord aiibeIs objectius que estableix la disposició addicional vint-i-

unena del Text Refós de la Llei durbanIm.e" complit les determiacions del Pla
diector urbanític que les regula, en el qual es concreten eIs paràmetres
urbantics i es justica la seva viabiltat econòmica i les obligacionsde

l admitració actuant.

.~

1.6 - Òrgans de Govem

EIs òrgan de govem del Consorci són eIs següents:

.

. El Consell General.

. El Comitè Executiu.
. La Presidència.

I

. La Vicepresidència.

I~
)

IJ
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Nota 2 - BASES DEPRESENTACIÓ

2.1 - Imatge fidel

EIs comptes' anuals abreujats s'han preparat a parti deis regitres comptables del

Consorci i es presenten d acordamb la legilació mercanti vigent i amb les normes i
principis establerts en el Pla General de Comptabiltat aprovat pel R.D. 1.514/2007, amb

l objecte de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació fiancera, deis canvis en
el patrimoni neti deis resultats de les seves operacions.

Aquests comptes anuals abreujats se sotmetran a laprovació del,Consell General" i
s' estia que seran aprovats sense cap modifcació.

2.2 - Aspectes critics de la valoració i estiació de la incertesa
La preparació deis comptes anuals abreujatsrequereix la' realització per la Direcció del

Consorci ,de determiades estimacions comptables i la consideració de determÌats
elements de judici. Aquests s' aváluen contíuament i es fonamenten en l experiència
hitòrica i altres factors, incloent les expectatives de successos futurs, que s'han

considerat raonables d acord amb les circumstàcies.
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Si bé les estiacions considerades,s'han realitzat sobre la mior inormació diponible a
la data de formulació deis presents comptes anuals abreujats, qualsevol modiicació en el
futur d' aquestes estiacions s' aplicaria de forma prospectiva des d aquell moment,
reconeixent l efecte del canvi en l estiació realitzada en el compte de pèrdties i guanys
de l exercici en qüestió.

Les. principals estiacions i judicis considerats' en els' comptes anuals abreujats son les
següents:

. Vides úti deis elements de limmobiltzat intangible i l immobiltzat material

(Notes 4.1 i 4.2).

. Valors raonables deis instruments financers (Notes 4:4 i 4.5).
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2.3 - Comparabiltat de la inormació

$'

~

Els comptes anuals abreujats dels exercicIs 2009 i 2008 s'han formulat d acord amb
l' estructura establerta en el Pla General de Comptabiltat aprovat mitjançant el Reial
Decret 1.514/2007, de 16 de novembre havent seguit en la seva elaboració l'aplicació de
criterIs unormes de valoració, agrupació, classificació i untats monetàries, de forma que

la inormació que s' acompanya és homogènia i comparable.'
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2.4 - Moneda fucional

Llevat d'indicació en contrari, la moneda funcional utitzada en els presents comptes
anuals abreujats és l' euro, ambdecimals.

Nota 3 - APLICACIÓ DE RESULTATS

el Comitè Executiu no formula cap propostà

Atès el resultat de l' exercici, zero euros,

d aplicació del mateIx.

(1

(1

.
.
.
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Nota 4 - NORMES DE REGISTRE I V ALORACIÓ

Les principals normes de regitre i valoració utitzades pel Consorci en l' elaboració dels
seus comptes anuals ab,reujats per a l' exercici 2009, han estat les següents:

4.1 - Immobiltzat intangible

Aplicacions. inormàtiques: 'Figuren valorades pel seu cost dadquiició minorades pet
l' amortització acumulada i les pèrdues pel deteriorament de valor. S' amortitzen

liealment en un període de tres anys.

Les despeses de mantenientes carreguen directament al compte de pèrdues iguanys

de l' exercici en que s' incorren.
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4.2 - Immobiltzat material

L'imobiltzat material es troba valorat a preu d'adquiició, deduïda ramortització

acumulada i les pèrdues pel deteriorament de valor.

Les reparacions que nosignquin una ampliació de la capacitat productiva o un
allargament de la vida úti i les despeses de mantenient són carregades diectament al

compte de pèrdues i guanys. EIs costos d' ampliació¡ modernitzaciô o milora que donen
lloc a un augment de la durada del bé o a un increment de la seva capacitat productiva
són capitalitzats com a més valor del bé.

Les despeses fianceres directament atribuiblesa r adquiició o constrccíô. d'elements de

rimobiltzat que necessiten un període de temps superior a un any per estar en

condicions d'úss'incorporen al seu cost fi que es troben en . condicions de

fu:ncionament.

Aquelles despeses imputables a r àmbit d' actuaciô objecte del Consorci, a fial de

r exercici són capitalitzades i rec1assificades sota r epígraf d'Immobiltzat material, com a

Imobiltzacions materiaIs en curso
Atesa la naturalesa de les mateixes no sôn objecte d' amortització III final de r exercici.

~

Les despeses generaIs i d'estrctura s'imputen com a costos de ràmbit d'actuaciô pel

mateix import pel que s'han incorporat indalment al compte de pèrdues i guanys.
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Al tancament de r exercici,el Consorci, avalua el deteriorament de valor deIs diferents
actius, estiant el valor recuperable d' aquests, que és el majorentre el seu valor raonable

i el seu valor en ús. Si el vàlor recuperable és inerior al valor net comptable es dotarà la
. corresponent provisió per deteriorament de valor amb càrrec al compte de pèrdues i
guanys. En r avaluació del deteriorament del valor deIs actius del Consorci s'ha
considerat rexitència d'una única Unitat Generadora d'Efectiu (UGE) vinculada al

desenvolupament i rexecució del sector Eixample Nord i de les àreesresidencials

de Llobregat. ' ' .

estratègiques Eixample Sud i Ronda del Sud-Aeroport, din el terme muncipal del Prat

Les dotacions a les amortitzacions es calculen a parti del moment en què eIs béns entren
en fucíonament d' acord amb' el mètode lieal, distribuint el seu cost, entre eIs anys de
vida úti estiada, segonsel següent detall:

...f.
1,.:
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Anys de vida
útil estimada

I
. Intal'lacions
. Mobilarii equips d oficina
. Equips inormàtics

10
10
4

4.3 - Arrendaments

EIs lloguers es classilquen com a lloguers fiancers sempre que de les condicions deIs
mateixosesdedueixi que es transfereixen a l'arrendatari substancialment eIs riscos i
despeses Inerents a la propietat de l' actiu objecte del contracte. EIs altres arrendaments

es classìfquen com arrendaments operatius, eIs quaIs són objecte de comptabiltzació
amb càirec al compte de pèrdues i guanys en l' exercici en que es meriten.

Al

31 de desembre de 2009 elConsorci únicament té arrendament operatius.

4.4 - Actius fiancers

El Consorci fia la categoria deIs seus actius fiancers en el moment del seu

de tancament, en base a les decisions
adoptades per la Direcció, Aquesta classìfcació depèn de la fialitat per la qual aquestes
inversions han estat adquirides.

reconeixement iniciali revia la mateixa a cada data

Es classifiquen com a corrents eIs actius fiancers amb venciment igual o inerior a. un
any, i com no corrents si el seu venciment es superior a un any.

EIs actius fiancers es donen de baixa en el balanç de situació del Consorci quan s'han .

extigit o g'han cedit la totalitat deIs drets contractual sobre els fluxos d efectiu de l' actiu
fiancer, essent necessari que s'hagi traspassat substancialment tots eIs riscos i beneficis
Inerents a lapropietat de l' actiu.

~
~

.
.
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EIs actius financers del Consorci es classìfquen en la categoriade. Préstecs i partides a
cobrar.
EIs préstecs i partides a cobrar es valoren incialment pel seu valor raonable, que, llevat
que hi hagi alguna evidència en contra, correspon al preu de la' transacció. En posteriors

valoracions es valoren a cost amortitzat, comptabil ressos meritats en el
compte de pèrdues i guanys aplicant el mètode del ti ctiu, amb excepció

deIs préstecs i partides a cobrar amb vencimentno que es contiuen
valorantpel seu valor raonable.
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Quan hi ha dubtés raonables sobre la recuperabiltat en quanties i vendments deis saldos
deIs comptes que esta classifcats en la categoria de pr.éstecs i comptes a cobrar, el

Consorci realitza la corresponent correcció del valor per deteriorament amb càrrec al
compte de pèrdues i guanys del'exercici en queel deteriorament s'ha posat de manest.
Les reversions de les pètdues per deteriorament, prèviament regitrades, en cas de

produi-se, es reconeixen en el' compte de pèrdues i guanys de l' exercici en que el
deteriorament s'ha elimiat o reduït.

EIs deutors per operacions comerciaIs i altres comptes a cobrar són objecte de correcció

valorativa després d' analitzar cada cas de manera individualitzada.

EIs intrments fiancers que el Consorci classifica en aquesta categoria són eIs següents:

. Dipòsits i fiances llurats a llargtermin: figuren regitrats a l'epígraf d'inversions

fianceres a llarg termi. Estan valorats pel seu valo.r nomial, atèsque l'efecte
de la no achialització de fluxos d' efectiu no es signicatiu.

. CoÌnptes a cobrar per operadons comerciaIs corresponents als saldos de deutors

per prestacions de serveis.

4.5 - Passius fiancers

El Consorci ,fia la categoria deis seus passius fiancers en

el moment del seu

reconeixement inicial i revisa la mateixa a' cada data d~ tacament, en base a les decisions

adoptadesper la Direcció. Aquesta classifcació depèn de la fialitat per la qualaquests
passius han estat formalitzats.

. Es classifquen com a corrents eIs passius fiancers amb venciment igualo inerior a un
any,i c;om no corrents si el seu vencimentes superior a un any.

La baixa d'un passiu fiancer es reconeix quan l'obligació que genera s'hagi extigit.
El Consoi:ci classifca la totalitat deIs seus passius financers en la categoria de dèbits i
partides a pagar. Es valoren incialient pel seu valor raonable, que, llevat que hi hagi

algunaevidència en contra, correspon al preu de la transacció. En posteriors valoracions
es valoraran a cost amortitzat, comptabiltzant els interessos meritatsen el comptede
'pèrdues i guanys aplicantel mètode del tipus d'interès ef . amb excepció deIs dèbits i

~

partides a pagar amb venciment no superior a un a uen valorant pel seu
valor raonable quan l' efecte de no achialitzar eIs fl i signicatiu.

~
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EIs intruments fiancers que el Consorci classifca en aquesta categoria són eIs següents:

r

-

. Dèbitsper operacions comerciaIs corresponents aIs saldos creditors per

prestacions de serveis i proveïdors (que corresponen a ens consorciats).

¡

-

. Dèbits per operacions no comerciaIs. S'inclou, entre d altres, saldos amb personal,

etc.

4.6 - Impost sobre beneficis

-

El Consorci es confgura com a una erititat parcialment exempta de lImpost sobre
beneficis.

~

La despesa (ingrés) per rimpost sobre beneficis és limportque, per aquest concepte, es
merita en r exercici i que comprèn tatla despesa (ingrés) per impostcorrent com per
impost dierit.

-

.

Tant la despesa (ingrés) per impost corrent com diferit es regitra al compte de pèrdues i
guanys tenit en compte r aplicadó deIs beneficis ficaIs indicats anteriorment. No
'es

obstant, es reconeix en el patrimoni net refecte,impositiu relacionat amb partides que

regitren diectamenten elpatrimoni net.

,
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EIs actius i passiùs per impost cortent es valoren per les quantitats que s' espera pagar o
recuperar de les autoritats ficaIs, d acord amb la normativa vigent oaprovada i pendent
data de tancament de rexercici.
de publicació a 'la
EIs impostos diferits es calculen, d acord amb el mètode del passiu, sobre les diferencies
temporàn~s que sorgeixen entre les bases ficaIs deIs actius i passius i els seus valors en
llbres. No obstat això, si eIsimpostos diferits sorgeixen del reconeixement incial dun
actiu o un passiu en una transacció diferent d una combIladó de riegocis què en el

moment de la transacció no afecta ni al resultat comptable ni a la base imposable de
rimpost no es reconeixen.L'impost diferit es determia aplicant la normativa i eIs tipus
impositius aprovats o a punt d aprovar-se a la data del balanç i què s' espera aplicar quan

el corresponent actiu per impost dlferit es realitzi o el passiu per impost diferit es liquidi.

EIs actius per impostos diferits es reconeixen en la mesura en uè resulti probable que es
ar les diferències
vagia diposar de guanys ficaIs futurs amb eIs que .,'
temporaIs, o. bé existeixin passius per impostos dife' '.

'aquests últis,

comptabiltzats amb el mateix termi dereversió. ~
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4.7 - Ingressos i despeses
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Amb criteri general els ingressos i d,espeses s'enregitren atenent el principi de
meritament i el de correlació d'ingressos i despeses, independentment del moment en

~

què són cobrats o pagats.

Els ingressos es regitren pel valor raonable de la contraprestació rebuda o a rebre, i
representen els imports a cobrar pels béns llurats i els serveis prestats en el marc ordiari
de la seva activitat, deduint els descomptes, limpost sobre el valor afegit i altres impostos
relacionats amb les vendes.
Els ingressos per prestacions de serveis es reconeixen quan compleixen els següents
requisits:

. L' import dels ingressos es pot valorar amb fiabiltat.

. El Consorci rep els beneficis o rendients econòmics derivats de la trartaccIó.
. El grau de la transacció pot se,. valoratamb fiabiltat.

'. Els costos incorreguts en la prestació, aixi comels que queden per incórrer fi a
completar-la poden ser valorats amb fiabiltat.

4.8 - Medi ambient

Les,despeses derivades de les actuacions que tenen per'objecte la protecció i miora del
medi ambient es comptabiltzen, si escau, com a, despeses de l exercici en què s' incorren.
No obstant això, si suposen inversions com a conseqüència d actuacions per miitzar

limpacte o la protecció i milora del medí ambient, es comptabiltzencoin a major valor
de limmobiltzat.
No s'ha considerat cap dotació per a riscos i despeses de caràcter mediambiental atès que
no existeixen contigències relacionades amb la protecció' del medi ambient.

ti

~)
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4.9 - Operacions amb entitats vinculades

Amb caràcter general, les operacions amb entitats vinculades es comptabiltzen en el seu
valor raonable, la
moinent incial pel seu valor raonable. Si el preu fiat difereix del seu
dierènciaesregitra atenent a la realitat econòinica de lo e ió. La valoració posterior
es realitza d acord amb el previt a la normativa corres

.~
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Nota 5 - IMMOBILITZAT INTANGIBLE

5.1 - El moviment regitrat duraÍlt l exercici ha ,estat el següent:

Aplicacions informàtiques

2009 2008
COST ACTIVAT

Saldo a l'inici de l'exercici
AddicIons
Saldo al final de l'exercici

10.692,84
16.652,00
27.344,84

10.692,84
10.692,84

(-) 1.288,89
(-) 5.098,33

(-) 1.288,89

(-) 6.387,22

(-) 1.288,89

AMORTITITZACIÓ ACUMULADA
Saldo a l'inici de l'exercici
Dotació a l amortització de l exercici
Saldo al final

de l'exercici

VALOR NET COMPrABLE

20.957,62.

9.403,95

5.2 - Les principals inversions realitzades en l exercici 2009 corresponen a l adquisició de
software de diseny i a laprogramació del nou web del Consorcio

En l exercici 2008 les. principals inversions realitzades corresponien a l adquisició de

software d ofiàtica i de disseny. '

'Nota 6 .. IMMOBILITZAT MATERIAL
6.1 - El detall i moviments registrats pels comptesque integren lepígral de liiobiltzat

material duranteIs exercicis 2009 i 2008 es sintetitzen en el quadre resum que
s' acompanya a contIuació:
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Instal lacions tècniques i
altre immobiltzat material

,

2009 2008

1,.1'

I
I

COST ACTIV AT
642.410,88
1.009.927,06
1.652.337,94

271.459,98
370.950,90
642.410,88

Saldo a I'inici de l'exercici

(-) 12.782,67

Dotació a l' amortització de l' exercici

Saldo al final de l'exercici

(-) 9.418,63
(-) 22.201,30

(-) 4.507,54
(-) 8.275,13
(- 12.782,67

V ALORNET COMPTABLE

1.630.136,64

629.628,21

Saldo a l'inici de l'exercici
Addicions
Saldo al final de l'exercici

1"'.'
;:"',,-

AMORTITITZACIÓ ACUMULADA

I

.

r"".

.
.

6.2- Al tancament del'exercici, els costos inco:rreguts pel Consorci imputables directament a
l'àmbit d'actuació del Sector Eixample Nord són els següents:
2009

Concepte

2008

,

. Despeses de personal

.................

. Dotació a l' amortització

. Altres despeses d explotació

631.102,99
28.588,52
921.874,07
1.581.565,58

378.626,87
14.071,56
181.253,62
573.952,05

ti
!

Al 31 de desembre de 2009 no hi han costos imputables a l' àmbit d' actuació de les àrees

~
11
!

-

.

residencials estratègiques Eixample Sudi Ronda del Sud-Aeroport.

6.3 - La resta d'inversions realitzades en l'exercici 2009 corresponen a l'adquisició d'una

impressora i una destrctora de paper.

En l'exercici 2008 la resta d'inyersions realitzades corresponien a l'adquisició de mobilari
i equips de p:rocessos d'informació.

r
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Nota 7 - ACTIUFINANCERS

7.1 - Categories d'actius.fiancers

El valor en llbres decadascuna de les categories d/actius financers es detallen en el
quadre següent:

ACTIUS FINANCERS A LLARG TERMINI
2009

2008

Crèdits,
derivats i

Crèdits,
derivats i

altres -

Cate aria

Préstecs i partides a cobrar

2.456/07
2.456,07

altÌes
2.456/07
2.456/07

ACTIUS FINANCERS A CURT TERMINI

Cate oria

2009

2008

Crèdits,
derivats i
altres

Crèdits,
derivats i
altres

Préstecs i partides a cobrar

~
.-

~

.
.

300.000,00
300.000,00

7.2 - Actius fiancers a llarg termii

El saldo

a la data de tacamenti correspoii fonamentalment, a la fiança constituïda pel

Consorci per al lloguerdels locals que constitueixen la seva seu sociaL.

7.3 ., Actius financers a curt termin
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Nota 8 - P ASSIUS FINANCERS

8.1 - Categories de passius fiancers

El valor en llbres de cadascuna de les categories de passius fiancers es detallen en el
quadre següent:

1'..""....
'"

P ASSIUS FINANCERS A CURT TERMINI

2009 2008

~
Cate orIa

Altres

Dèbits.i partides a pagar

38.328,01
38.328,01

Altres
16.195,85
16.195,85

8.2 - La composició dels passius fiancers és la següent:

2009 2008
. Pröveïdors
. Creditors per prestacionsde serveis

. Personal (remuneracions pendents de pagament)

16.633,35
13.975,45
7.719,21
38.328,01

9.353,12
6.842,73
16.195,85

Nota 9 _ ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS DE NATURLESA SIMILAR

Arrendaments operatius
Els locals i la fotocopiadora que el Consord utitza per dur a terme la seva activitatsón

propietatde tercers, i s'utitzen en règi darrendament operatiu. En lex.ercici 2009 el
compte de pèrdues i guanys inclou quotes d' arrendament per aquestsconceptes per
imports, respectivament, de 15.849,98 i 1.808,93 euros (exercici 2008: 15.861,62 il.693,92

euros).

Els arrendaments deIs 10cals es revisen anualmentamb
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. Nota 10 - SITACIÓ FISCAL

10.1 ~ La composiciO deIs comptes d Admitracions Públiques al 31 de desembre és la
següent:
Saldos
deutors

EXEROCI200

Saldos
creditors

. Hienda Pública deutora per lV.A. Quota a
compensar corresponent al quar trestre de 2009

150.712,18

. Hienda Pública creditora per I.R.P.F. Quota a
ingressar per relencions sobre rendients del trebal

20.999,58

corresponents álquart trestre de 2009

· Seguetat Social creditora. Cotitzacions socials del
mes de desembre de 2009

150.712,18

Saldos
deutors

3.556,59
24.556,17

Saldos
creditors

EXERCIO 2008
. Hienda Pública deutora per LV.A. Quota a

compensar corresponent al quart trimestre de 2008
. Impost sobre benefci

39.937,64
104,76

· Hienda Pública credtora per lR.P.F. Quota a
ingressar per relencions sobre rendients dertrebal
20.916,90

corresponents al quar trimestre de 2008

.. Seguretat Social creditora. Cotitzacions soc del
mes de desembre de 2008

40.04,40

10.2 - El Consorci, perla seva condició d'entitat sense afany de lucre

3.453,11
24.370,01

que realitza activitats

d' interès general i a la que no resulta d' aplicació el règi fical previst en la Llei 49/2002,
de 23 de desembre, de règi fical d entitats sense fialitat lucrativa i deIs incentius
ficaIs al mecenatge, té la consideració' d' entitat parcialment exempta de l'mpost, amb la
qual cosa no són objecte de tributació les següents rendes: .

.

Les que procedeixin de la realització d' activitats queconstitueixin l objecte social
o fialitat específica del Consorcio

~)

,"

.

Les derivades d' adquisicions i transmis
s'obtiguin o realitzin encomplient

cratiu, sempre que
litat específca del

Consorci

.' "
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. Les que esposin de manifest en la transmisió onerosa de béns afectes a la
realització de l objecte o fialitat específca quan el total delproducte obtigut per
aquestes operacions es destii a noves inversions relacionades amb l esmentat

objecte social o finalitat específca. '

. Els rendiments financers que puguin obteni-se de la gestió de tresoreria de les
esmentades activitats.

En conseqüència, esta subjectes a tributació les rendes següents:

. Els rendients d' explotacions eConÒínques.

. Les rendes derivades del patronio
. Les rendes obtigudes en transmissions diferents de les que es troben exemptes,

entre les quals hi ha la transmisió de terrenyspropietat del Consorcio

La concilació de limportnet d'ingressos i despeses de lexercici amb la base imposable

de lImpost sobre beneficis és lasegüent: .
Compte de pèrdues i guanys
2009

Base imposable
Retencions i pagaments a compte

Quota a retomar

2008

104,76
104,76

10.3 - Segons les diposicions legals vigents les liquidacions d' impostos i de cotitzacions a la
Seguretat Social no es poden considerar defitives fique no han estat inpeccionades

per les autoritats ficals o laborals, o ha transcorregut el termi de prescripció de quatre
anys.

El Consorci té pendents d'inpecció tots els exercicis no prescrits, i per a tots els tributs i
cotitzacions socials a què es troba sotmès. En opinó' dels Adminstradors no existeixen
contigències d'imports signicatius que es poguessin derivar de la revisió fiscal i laboral

~.

dels esmentats exercicis.
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Nota 11 - INGRESSOS 1 DESPESES

persones, 2

11.1 - La plantia mitjana de personal durant els exercicis 2009 i 2008, ha estat de 3
dones

(Responsable d' Admitració i Advocada) i un home (Gerent).

Les despeses de personal es detallen de la següent manerá a 31 de desembre:

.

. Söus i salaris

. Càrregues socials (Seguretat Social a càrec del

Consorci)

11.2 - El saldo corresponent a Altres despeses d explotació presenta la següent composició:

2009

. Arrendaments i cànons
. Reparacions i conservació
. Serveis professionals independertts
. Transports
. Primes d assegurances
. Serveis báncaris i simars
. Publicitat i propaganda
. Submitraments
. Altres serveis

2008

17.658,91
4.527,40
663.817,33
259,85

17.555,54
3.363,04
78.077,10

243,54
29,99
577,56
1.138,72
35.733,80
723.987,10

239,69
30,47
876,39
29.722,13
129.864,36

Nota 12 - OPERACIONS AMB ENTITATS VINCULADES

Les operacions amb entitats vinculades són les següents:
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Ajuntament del
Prat de Llobregat

EXERCICI 2009

Incasol

Patrmoni net:
Aportacions per a fiançarcostos
d' urbanització

Despeses:
Repercussió de costos

380.000,00

380.000,00

incorreguts per

16.633,35

compte del Consorci

Ajuntament del
Prat de Llobregat

EXERCICI 2008
Aportacions ,per a" fiançar costos

350.000,00

d'urbanització

Incasol

350.000,00

~
Nota 13 - ALTRA INFORMACIÓ

.

13.1 _ Durant aquest exercici els membres de la Co:itè Executiu del Consorci no han meritat

~
.-

D' altra banda, les retribucions meritades pe! l alta diecció del Consorciimporten un

~..

~

.
.
.
.

cap import corresponent a sous, dietes o altres remuneracions. El Consorci no ha concedit
bestretes, nicrèdits, ni te cap obligació amb membres deis òrgans de govem en matèpa

de pensions i asseguances de vida. ¡

total de 107.899,12 euros (exercici 2008: 107.899,12 euros).

13.2 _ La previió d'honoraris per a la realització de l auditoria deis comptes anuals abreujats de
lexercici 2009 és de 1.919,00 euros més IV A (exercici 2008: 1.900,00 euros, més LV.A.).

13.3 _ No es preveuen contigències, indemntzacions ni altres riscos de caràcter mediambiental

en els quals pogués incórrer el Consorci que siguin susceptibles de provisió.

D' altra banda, el Consorci no té inversions, ni despeses, ni ha percebut cap su,bvenció ni
ingrés com a conseqüència d' activitats relacionades amb el inedi ambient.
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Nota14 - FETSPOSTERIORSAL TANCAMENT

I
No s'han produït entre el tacament de l'exercici i la formulació de comptes, cap fet
posterior que pogués afectar acorreccions en els regitres comptables, ni a la manestació
d' actius o passius contigents que no estiguin ja recollts en els presents comptes anuals
abreujats.
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Aquests comptes anuaIs abreujats han estat formulats pel Comitè Executiu en data 10 de novembre de
2010.

Relació deIs membres del Comitè Executiu:

Santiago Juan i Lluí

"

~

Il 'lus sim lcalde - President de l Ajuntament

Subdirector General d' Actuacions de la Direcció

del Prat del Llobregat (en representació de

General d'Urbanme del Departament de Política

l Ajuntament del Prat del Llobregat)

Te Públiques (en representació de
titut Catalã del Sòl.

Sergi Alegre i Calero

Tinent d' Al
d'Urbani
, represen

coordinador de l Área Director de Patrimoni de lInstitut Catalã del Sòl
e t ori i Medi Ambient (en
'Ajuntament del Prat de

Llobre

Coordinadora deIs Serveis d'Urbanime de

(en

l Ajuntament del Prat de Uobregat

(en representació de lAjuntament del Prat de
Llobregat).
.
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