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1. APROVACIÓ COMPTE GENERAL 2019 



 

 

Montserrat Oriol i Bellot, Secretaria del Consorci Museu d’Art Contemporani de Barcelona, 

 

 

CERTIFICA 

 

Que el Consell General del Consorci del Museu d’Art Contemporani de Barcelona reunit en 

sessió celebrada el dia 29 d’abril de 2020, ha adoptat el següent acord: 

 

APROVAR inicialment el Compte General de l’exercici 2019 del Consorci del Museu d’Art 

Contemporani de Barcelona. 

 

DISPOSAR la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província pel termini de 15 dies, durant 

els quals i vuit dies més, s’hi podran presentar reclamacions, reparaments o observacions. 

 

DONAR-LO per aprovat definitivament transcorregut el període d’exposició al públic sempre 

que no s’hagin presentat reclamacions, reparaments o observacions. 

 

 

 

I perquè així consti, i als efectes oportuns,  

 

 

 

 

 

 

Montserrat Oriol i Bellot 

Secretaria Delegada 

CPISR-1 C Montserrat Oriol i 

Bellot 

2020.04.30 10:10:17 +02'00'
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 Memòria 
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BALANÇ. EXERCICIS 2019 i 2018 

Notes en 
memòria 2019 2018

36.110.152,63 36.739.589,09
8 9.708.574,82 10.286.209,08

0,00 987,62
173.034,09 48.533,50

1.787.654,95 1.934.883,51
7.747.885,78 8.301.804,45

5 26.401.577,81 26.453.380,01
1.417.552,92 1.417.552,92

19.559.433,08 19.756.912,91
4.500.314,13 4.350.314,13

924.277,68 928.600,05
4.231.325,19 5.244.316,60

13 121.867,51 128.246,22
121.867,51 128.246,22

1.402.185,53 2.142.407,35
10 853.647,42 1.582.059,38

19.555,76 15.672,95
21.1 528.982,35 544.675,02
10 3.714,00 3.714,00

3.714,00 3.714,00
451.814,24 493.315,76

10 2.251.743,91 2.476.633,27
2.251.743,91 2.476.633,27

40.341.477,82 41.983.905,69

ACTIU

A) ACTIU NO CORRENT
I. Immobilitzat intangible

2. Propietat industrial i intel·lectual
3. Aplicacions informàtiques
4. Inversions sobre actius utilitzats en règim d'arrendament o cedits
5. Altre immobilitzat intangible

II. Immobilitzat material
1. Terrenys
2. Construccions
4. Bens del patrimoni històric
5. Altre immobilitzat material

B) ACTIU CORRENT
II. Existències

V. Inversions financeres a curt termini

2. Mercaderies i productes acabats
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)

4. Altres inversions financeres
VI. Ajustos per periodificació
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents

 
Les notes 1 a 29 de la memòria formen part integrant del balanç a 31.12.19 
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Notes en 
memòria 2019 2018

ECPN 36.146.801,78 36.710.813,46
I. Patrimoni 890.709,54 890.709,54
II. Patrimoni generat 1.137.173,18 1.142.728,86

1. Resultats d'exercicis anteriors 1.142.728,86 1.762.211,57
2. Resultat de l'exercici -5.555,68 -619.482,71

IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats 15.1.4 34.118.919,06 34.677.375,06
C) PASSIU CORRENT 4.194.676,04 5.273.092,23

I. Provisions a curt termini 16 606.286,80 616.293,73
II. Deutes a curt termini 11 93.368,40 49.704,17

4. Altres deutes 93.368,40 49.704,17
IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini 3.471.154,37 4.561.433,20

1. Creditors per operacions de gestió 11 3.042.043,83 4.084.066,82
2. Altres comptes a pagar 21.3 171.703,19 240.518,93
3. Administracions públiques 257.407,35 236.847,45

V. Ajustos per periodificació a curt termini 23.866,47 45.661,13
40.341.477,82 41.983.905,69

PATRIMONI NET I PASSIU

A) PATRIMONI NET

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

Les notes 1 a 29 de la memòria formen part integrant del balanç a 31.12.2019 
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COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL. EXERCICIS 2019 i 2018

Notes en 
memòria 2019 2018

2. Transferències i subvencions rebudes 10.918.248,75 10.569.688,83
a) Del exercici 15.1 9.255.494,93 8.894.150,08

a.1) Subvencions rebudes per finançar despeses de l'exercici 1.751.539,52 1.519.293,59
a.2) Transferències 7.503.955,41 7.374.856,49

b) Imputació de subvencions per el immobilitzat no financer 15.1.4 1.662.753,82 1.675.538,75
3. Vendes i prestacions de servei 15.1 1.436.987,91 1.304.274,91

a) Vendes 50.533,25 44.794,92
b) Prestació de serveis 1.386.454,66 1.259.479,99

4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deteriorament de valor. -6.378,75 60.099,35
6. Altres ingressos de gestió ordinària 15.1 779.265,40 720.388,62
A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7) 13.128.123,31 12.654.451,71
8. Despeses de personal 15.2 -4.343.026,98 -4.558.139,64

a) Sous, salaris i assimilats -3.429.048,04 -3.040.773,80
b) Càrregues socials -913.978,94 -1.517.365,84

9. Transferències i subvencions concedides 15.2 -225.645,40 -8.236,12
11. Altres despeses de gestió ordinària 15.2 -6.802.679,95 -6.945.791,75

a) Subministrament i serveis exteriors -6.600.050,92 -6.760.514,26
b) Tributs -201.785,87 -183.861,39
c) Altres -843,16 -1.416,10

12. Amortització del immobilitzat 5-8 -1.722.374,69 -1.770.596,48
B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12) -13.093.727,02 -13.282.763,99
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B) 34.396,29 -628.312,28
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14) 34.396,29 -628.312,28
15. Ingressos financers 1.130,25 24.113,25

b) De valors representatius de deute, de crèdits i d'altres inversions financeres 1.130,25 24.113,25
b.2) Altres 1.130,25 24.113,25

16. Despeses financeres -365,71 0,00
b) Altres -365,71 0,00

19. Diferències de canvi -13.692,83 -553,84
20. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers -27.023,68 -14.729,84

b) Altres 10 -27.023,68 -14.729,84
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21) -39.951,97 8.829,57

IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net del exercici (II + III) -5.555,68 -619.482,71
Resultat del exercici anterior ajustat (IV + Ajustos) -5.555,68 -619.482,71  
Les notes 1 a 29 formen part integrant del compte del resultat econòmic patrimonial de l’exercici 2019     
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Estat de canvis en el patrimoni net. Exercicis 2019 i 2018 
 
 
1. ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET. EXERCICIS 2019 i 2018 
 
 

Notes en 
memòria I. Patrimoni II. Patrimoni 

generat

III. Ajustos per 
canvis de 

valor

IV. 
Subvencions 

rebudes
TOTAL

890.709,54 1.142.728,86 0,00 34.677.375,06 36.710.813,46

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
890.709,54 1.142.728,86 0,00 34.677.375,06 36.710.813,46

0,00 -5.555,68 0,00 -558.456,00 -564.011,68
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

890.709,54 1.137.173,18 0,00 34.118.919,06 36.146.801,78

PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2018 (C+D)

1. Ingressos i despeses reconeguts en l'exercici

PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2019 (C+D)

AJUSTOS PER CANVIS DE CRITERIS COMPTABLES I 
CORRECCIONS D'ERRORS
PATRIMONI NET INICIAL AJUSTAT DEL EXERCICI 2019 (A+B)
VARIACIONS DEL PATRIMONI NET EXERCICI 2018

2. Operacions patrimonials amb l'entitat o entitats propietàries
3. Altres variacions del patrimoni net

 
Les notes 1 a 29 de la memòria formen part integrant de l’estat total de canvis en el patrimoni net 2019 
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2. ESTAT D’INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS. EXERCICIS 2019 i 2018 

Notes en 
memòria 2019 2018

I. Resultat econòmic patrimonial -5.555,68 -619.482,71
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net

4. Subvencions rebudes 15.1.4 1.104.297,82 245.339,27
1.104.297,82 245.339,27

4. Subvencions rebudes 15.1.4 -1.662.753,82 -1.675.538,75
-1.662.753,82 -1.675.538,75

-564.011,68 -2.049.682,19

Total (1+2+3+4)

III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de 
partida coberta

Total (1+2+3+4)
IV. TOTAL ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)

Les notes 1 a 29 formen part integrant de l’estat d’ingressos i despeses reconeguts de l’exercici 2019 

 
 
3. ESTAT D’OPERACIONS AMB L’ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES. EXERCICIS 2019 

i 2018 
 
 
OPERACIONS PATRIMONIALS AMB L’ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES. EXERCICIS 2019 i 2018 
 
L’entitat no té operacions patrimonials amb les entitats propietàries. 
 
 
ALTRES OPERACIONS AMB L’ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES. EXERCICIS 2019 i 2018 
 

Notes en 
memòria 2019 2018

9.048.655,98 8.849.352,32
1. Transferències i subvencions

1.1 Ingressos 29 9.033.747,60 8.851.813,40
1.2 Despeses

2. Prestació de serveis i venda de bens 
2.1 Ingressos 29 21.458,30 7.978,93
2.2 Despeses 29 -6.549,92 -10.440,01

3. Altres
3.1 Ingressos
3.2 Despeses

1. Subvencions rebudes 161.606,88 161.606,88
2. Altres

9.210.262,86 9.010.959,20

II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni 
net (1+2)

I. Ingressos i despeses reconeguts directament al compte de 
resultats econòmic patrimonial (1+2+3)

TOTAL (I+II)

 
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 2019. 

 
 



6 
 

ESTAT DE FLUXOS D’EFECTIU. EXERCICIS 2019 i 2018
Notes en 
memòria 2019 2018

I. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE GESTIÓ -172.951,07 739.730,34
A) Cobraments:

1. Ingressos tributaris i urbanístics
2. Transferències i subvencions rebudes 9.287.118,51 9.312.484,82
3. Vendes i prestacions de serveis 2.094.138,35 1.978.768,18
6. Altres cobraments 17.516,35 21.154,57

B) Pagaments:
7. Despeses de personal -4.302.459,28 -3.936.120,09
8. Transferències i subvencions concedides -115.507,78 -2.166,00
10. Altres despeses de gestió -7.137.714,36 -6.672.038,71
13. Altres pagaments -16.042,86 37.647,57

Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B) -172.951,07 739.730,34
II. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ 16.877,45 -243.414,70
C) Cobraments:

4. Altres cobraments de les activitats d'inversió 965.438,66 198.079,09
D) Pagaments:

5. Compra d'inversions reals -948.561,21 -441.493,79
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D) 16.877,45 -243.414,70
III. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT 0,00 0,00
Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (+E-F+G-H) 0,00 0,00
IV. FLUXOS D'EFECTIU PENDENTS DE RECLASSIFICACIÓ -68.815,74 240.480,53
I) Cobraments pendents d'aplicació -68.815,74 240.518,93
J) Pagaments pendents d'aplicació 0,00 -38,40
Fluxos nets d'efectiu pendents de reclassificació (+I-J) -68.815,74 240.480,53
V. EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI 0,00 0,00
VI. INCREMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS A L'EFECTIU (I+II+III+IV+V) -224.889,36 736.796,17
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al inici de l'exercici 2.476.633,27 1.739.837,10  

 
Les notes 1 a 29 de la memòria formen part de l’estat de fluxos d’efectiu de l’exercici 2019



7 
 

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST. EXERCICI 2019 
 
 
I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 
 

IN IC IA LS ( 1)
M OD IF IC A C ION S 

( 2 )
D EF IN IT IUS 

( 3 =1+2 )

1 Despeses de Personal 4.124.160,98 293.821,61 4.417.982,59 4.309.249,63 4.309.249,63 4.236.425,62 72.824,01 108.732,96

2 Des. en Béns Corrents i Serveis 7.161.515,49 547.408,42 7.708.923,91 6.786.432,53 6.786.432,53 4.972.836,89 1.813.595,64 922.491,38

3 Despeses Financeres 19.000,00 11.761,81 30.761,81 28.817,65 28.817,65 28.769,80 47,85 1.944,16

4 Transferències Corrents 6.011,00 221.157,52 227.168,52 225.645,40 225.645,40 109.437,66 116.207,74 1.523,12

6 Inversions Reals 161.606,88 1.195.557,88 1.357.164,76 942.938,23 942.938,23 805.682,44 137.255,79 414.226,53

11.472.294,35 2.269.707,24 13.742.001,59 12.293.083,44 12.293.083,44 10.153.152,41 2.139.931,03 1.448.918,15

OB LIGA C ION S 
PEND ENT S DE 

PA GA M EN T A  3 1 
D E D ESEM B R E 

( 7=5- 6 )

R OM A N EN TS D E 
C R ÈD IT  ( 8 =3 - 5)

TOTAL

D ESC RIPC IÓC ap í t o l

C R ÈD ITS PR ESSU POSTÀ RIS

D ESPESES 
C OM PR OM ESES 

( 4 )

OB LIGA CION S 
R EC ON EGU DES 

N ETES
 ( 5)

PA GA M EN TS
( 6 )

 

 

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS 
 

INICIALS (1) MODIFICACIONS (2) DEFINITIVES 
(3=1+2)

3 Taxes i Altres Ingressos 2.477.692,78 58.000,00 2.535.692,78 2.107.861,23 0,00 0,00 2.107.861,23 1.880.805,49 227.055,74 -427.831,55

4 Transferències Corrents 8.778.794,69 644.825,86 9.423.620,55 9.287.461,77 0,00 0,00 9.287.461,77 9.279.461,77 8.000,00 -136.158,78

5 Ingressos Patrimonials 54.200,00 0,00 54.200,00 85.582,98 0,00 0,00 85.582,98 67.926,22 17.656,76 31.382,98

7 Transferències de Capital 161.606,88 0,00 161.606,88 161.606,88 0,00 0,00 161.606,88 161.606,88 0,00 0,00

8 Actius Financers 0,00 1.566.881,38 1.566.881,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.566.881,38

11.472.294,35 2.269.707,24 13.742.001,59 11.642.512,86 0,00 0,00 11.642.512,86 11.389.800,36 252.712,50 -2.099.488,73

DRETS 
RECONEGUTS 

NETS 
(7=4-5-6)

RECAUDACIÓ 
NETA 

(8)

TOTAL

DRETS PENDENTS 
DE COBRAMENT 

A 31 DE 
DESEMBRE 

(9=7-8)

EXCÈS/
DEFECTE 
PREVISIÓ 
(10=7-3)

Capítol DESCRIPCIÓ

PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES

DRETS 
RECONEGUTS (4)

DRETS ANUL·LATS 
(5)

DRETS 
CANCEL·LATS (6)



8 
 

 
III. RESULTAT PRESSUPOSTARI 
 

CONCEPTES
DRETS 

RECONEGUTS 
NETS

OBLIGACIONS 
RECONEGUDES 

NETES
AJUSTAMENTS RESULTAT 

PRESSUPOSTARI

a) Operacions corrents 11.480.905,98 11.350.145,21 130.760,77
b) Operacions de capital 161.606,88 942.938,23 -781.331,35

1. Total operacions no financeres (a+b) 11.642.512,86 12.293.083,44 -650.570,58
c) Actius financers 0,00 0,00 0,00
d) Passius financers 0,00 0,00 0,00

2. Total operacions financeres (c+d) 0,00 0,00 0,00

I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2) 11.642.512,86 12.293.083,44 -650.570,58
Ajustaments:
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses 
generals
4. Desviacions negatives de finançament 1.039.469,49
5. Desviacions positives de finançament 278.745,39
II. TOTAL AJUSTAMENTS (3+4-5) 760.724,10
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II) 110.153,52  
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1. ORGANITZACIÓ I ACTIVITAT 
 
 
1.1. Norma de creació de l’entitat  
 
El Consorci del Museu d’Art Contemporani de Barcelona (en endavant MACBA), fou constituït per acord 
del Govern de la Generalitat de Catalunya en les seves sessions dels dies 24 i 28 de març de 1988. 
 
El MACBA té caràcter local i és un ens de dret públic de caràcter associatiu i voluntari, constituït per 
administracions públiques i entitats privades sense ànim de lucre. 
 
El MACBA té personalitat jurídica pròpia i independent de la dels seus membres i plena capacitat d’obrar 
per complir les seves finalitats. El MACBA està adscrit a l’Ajuntament de Barcelona. 
 
Constitueixen el MACBA l’Administració de l’Estat, per mitjà del ministeri competent en matèria de cultura, 
i les entitats fundadores següents: 
 
a) L’Ajuntament de Barcelona. 
b) L’Administració de la Generalitat de Catalunya, per mitjà del departament competent en matèria 

de cultura. 
c) La Fundació Museu d’Art Contemporani. 
 
El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona, en sessió del 30 de gener de 2015, va 
adoptar l’acord de ratificar l’acord del Consell General aprovat en la sessió del 23 de juliol de 2013 per 
aprovar la proposta definitiva de modificació dels estatuts del MACBA. La publicació oficial dels nous 
estatuts del MACBA és va realitzar el 24 de juliol de 2015 en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
Els canvis més significatius introduïts en aquests nous estatuts respecte als anteriors és la consideració del 
caràcter local del Consorci i la seva adscripció 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 MACBA es regeix pels seus estatuts, per la reglamentació interna dictada per desenvolupar-los i per la 
Llei de Museus. En els aspectes no previstos en els estatuts s’aplicarà la normativa que conforma el règim 
especial de Barcelona i la resta de normativa en matèria de règim local.  
 
La contractació es regirà per la legislació de contractes del sector públic. 
 
El MACBA té per objecte: 
 
a) La gestió del Museu com a institució dedicada a l’adquisició, la conservació, l’estudi, l’exposició i la 

interpretació educativa d’obres d’art contemporani, amb una atenció especial per l’obra dels 
artistes catalans o relacionats amb Catalunya. 
 

b) La creació de fons bibliogràfics i documentals que facilitin el coneixement i la difusió de l’art 
contemporani. 
 

c) L’estímul i promoció de totes les activitats del Museu com a espai per gaudir de l’art contemporani 
en les seves diverses manifestacions i, al mateix temps, com a espai per a la formació i l’educació de 
la sensibilitat i l’esperit crític de les persones. 
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El règim econòmic i financer  s’adequa a l’establert a la normativa  vigent  pel sector públic  de l’àmbit local 
en matèria pressupostària, financera, de control i de comptabilitat. 
 
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). 
- 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 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. 
 

3 2.107.861,23 18%

4 9.287.461,77 80%

5 85.582,98 1%

7 161.606,88 1%
Total 11.642.512,86 100%

Importància relativaCapítol Drets reconeguts

 
 

1.4. Consideració fiscal de l’entitat a l’efecte de l’impost de societats i, si escau, operacions subjectes 
a IVA i percentatge de prorrata. 

 
 
Impost de Societats 
 
En aplicació de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost sobre Societats, el MACBA es troba exempt 
parcialment de l’impost aplicant el regim fiscal especial d’entitats parcialment exemptes establert als 
articles  109 a 111 de la Llei 27/2014. 
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Impost sobre el Valor Afegit 
 
El MACBA realitza activitats que generen el dret a deduir les quotes suportades de l’IVA, i d’altres que no 
donen dret a aquesta deducció. Segons la normativa de l’IVA, (article 101 de la Llei), el MACBA es practica 
les deduccions segons el règim  de sectors diferenciats.  
 
Durant l’exercici 2019 s’ha aplicat de forma provisional la prorrata resultant de l’exercici anterior, del 48%, i 
al tancament de l’any s’ha procedit a la seva regularització amb un percentatge definitiu del 45%. Aquesta 
variació ha generat una ajustament negatiu de 24.406,78 euros. 

 
D’acord amb la legislació vigent, els impostos no es poden considerar definitivament liquidats fins que les 
declaracions presentades hagin estat inspeccionades per les autoritats fiscals, o bé que hagi transcorregut 
el termini de prescripció previst a la normativa vigent. El MACBA considera que ha practicat de forma 
correcta les liquidacions dels impostos que li són aplicables i no espera que en cas de materialitzar-se algun 
passiu de caràcter contingent pugui afectar de manera significativa als estats financers del MACBA. 
 
A 31 de desembre de 2019, l’entitat, com a conseqüència d’una comprovació parcial efectuada pels òrgans 
de la Dependència Regional d’Inspecció de la Delegació Especial de l’AEAT a Catalunya, en referència a la 
sol·licitud de devolució de l’IVA referent a l’exercici 2014, té recorregut davant el Tribunal Econòmic 
Administratiu de Catalunya l’Acord de Liquidació provisional dictat per la mencionada Dependència 
Regional d’Inspecció i de la que va derivà una quota tributaria de 74.168,54 euros, més uns interessos de 
demora de 3.981,17 euros (comptablement el MACBA manté un crèdit -import a cobrar- de 178.355,09 
euros coincident amb la devolució inicialment sol·licitada. La mencionada reclamació econòmic 
administrativa, a data de formulació de les presents comptes anuals, està pendent de resolució. 
  
Addicionalment, el MACBA va ser objecte d’una comprovació limitada efectuada pels òrgans de l’Oficina de 
Gestió Tributària de la Delegació Especial de l’AEAT a Catalunya amb motiu de la sol·licitud de devolució de 
l’IVA de l’exercici 2016. Conseqüència de la mateixa va ser practicada liquidació provisional resultant una 
quota a pagar pel MACBA de 105.909,63 euros, més uns interessos de demora de 4.885,63 euros 
(comptablement el MACBA manté un import a cobrar de 134.492,03 euros), la qual  també es troba 
reclamada davant del Tribunal Econòmic Administratiu de Catalunya, i pendent de resolució a data de 
formulació dels comptes anuals 2019. 
 
Assenyalar que amb data 3 de desembre de 2018 ens van comunicar la suspensió amb dispensa total de 
garantia de l’ingrés del deutes tributaris anteriorment descrits. 
 
En tot cas, a data actual, i d’acord amb el criteris dels nostres assessors fiscals si bé existeix el risc a 
l’existència d’una possible contingència, també es considera que existeix una alta probabilitat de que en 
seu de Tribunals s’acceptin els criteris empleats pel MACBA en la determinació de l’IVA deduïble en els 
períodes que han estat objecte de comprovació. A més, durant l’exercici 2019 s’ha cobrat de l’Agència 
Tributària la devolució de la liquidació d’IVA del quart trimestre de 2018 per import de 228.518,00 euros i 
durant l’exercici 2018 es van cobrar les devolucions de les liquidacions d’IVA del quart trimestre del 2015 i 
del 2017 per imports de 270.420,59 i 259.017,56 euros, respectivament (inclosos interessos de demora). 

Cal esmentar que el MACBA també ha demanat la devolució en la liquidació d’IVA corresponent al quart 
trimestre de 2019 per import de 213.453,91 euros. Si bé, aquest import està pendent de cobrament a data 
de formulació dels presents comptes anuals, no s’ha rebut cap notificació de l’Agència Tributària d’inici 
d’actuacions de comprovació. 
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1.5. Estructura organitzativa bàsica. 
 
 
Òrgans de govern i de gestió 
 
Els òrgans de govern i de gestió del MACBA sorgits a partir de l’última modificació són els següents: 
 
 El Consell General 
 La Comissió Delegada  
 El Director 
 El Gerent 
 
El Consell General és el màxim òrgan de govern i administració del MACBA. En data de 31 de desembre de 
2019 la seva composició és: 
 
 
Presidenta 
 
Excma. Sra. Ada Colau Ballano 
 
Vicepresident primer 
Hble. Sra. Mariàngela Vilallonga Vives 
 
Vicepresident segon, 
Sr. Javier García Fernández (vacant des del  4/10/19) 
 
Vicepresident tercer 
Sra. Ainhoa Grandes Massa 
 
Vocals  
 
Ajuntament de Barcelona  
 
Sr. Ignasi Aballí Sanmartí 
Sra. Isabel Balliu Badia 
Sra. Marta Clari Padrós 
Sra. Pilar Conesa Santamaría 
Sr. Dani Granados Ginés 
Im. Sr. Xavier Marcé Carol 
Im. Sr. Jordi Rabassa Massons 
Sr. Joan Subirats Humet 
Sr. Carles Vicente Guitart 
 
Generalitat de Catalunya 
 
Sra. Elsa Ibar Torras 
Sr. Joan Anton Maragall i Garriga 
Sra. Àngels Ponsa i Roca 
Sra. Anna Vallés Blasco 
Sr. Francesc Vilarò i Casalinas 
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Fundació Museu d'Art Contemporani de Barcelona 
 
Sra. Elena Calderón de Oya 
Sr. Artur Carulla Font 
Sr. Max de Esteban 
Sr. Alfonso Líbano Daurella 
Sra. Marta Uriach Torelló 
 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
 
Sr. Román Fernández-Baca Casares 
 
La composició de la Comissió Delegada a 31 de desembre és: 
 
President 
 
Sr. Joan Subirats Humet 
 
Vocals  
 
Ajuntament de Barcelona  
 
Sra. Isabel Balliu Badia 
Sra. Marta Clari Padrós 
Im. Sr. Xavier Marcé Carol 
Sr. Carles Vicente Guitart 
 
Generalitat de Catalunya 
 
Sra. Elsa Ibar Torras 
Hble. Sra. Mariàngela Vilallonga Vives 
Sr. Francesc Vilarò i Casalinas 
 
Fundació Museu d'Art Contemporani de Barcelona 
 
Sr. Artur Carulla Font 
Sr. Max de Esteban 
Sra. Ainhoa Grandes Massa 
 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
 
Sra. Begoña Torres González 
 
La resta d’òrgans de govern i de gestió són el Director i el Gerent del MACBA. 
 
Director 
 
Sr. Ferran Barenblit Scheinin 
 
Gerent 
 
Sr. Josep M. Carreté Nadal 
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1.6. Nombre mitjà d’empleats durant l’exercici i a 31 de desembre, distingint per categories i gènere. 
 
 

Núm. mitjà a 31.12.2019 Núm. mitjà a 31.12.2019

Personal laboral:
Al ts  càrrecs 2,00 2
Categoria  A 34,36 37 11,33 13
Categoria  B 14,28 16 4,08 5
Categoria  C 17,84 18 6,00 6

TOTAL 66,48 71 23,41 26

Dones Homes

 
 

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

Dones Homes

Òrgans de govern:
Consel l  General 11 13
Pres idència  Consel l  Genera l 1 0
Vicepres idències  Consel l  General 2 1
Comiss ió Delegada 6 6
Pres idència  Comiss ió Delegada 0 1
Direcció 0 1
Gerència 0 1

TOTAL 20 23

Exercici 2019

 
 
 
 
1.7. Identificació, si  escau, de  l’entitat o entitats propietàries i percentatge de  participació 

d’aquestes en el patrimoni de l’entitat comptable. 
 
El MACBA està constituït per les entitats: 
 
a) L’Ajuntament de Barcelona, 

 
b) L’Administració de la Generalitat de Catalunya, per mitjà del departament competent en matèria 

de cultura, 
 

c) La Fundació Museu d’Art Contemporani, i 
 
d) L’Administració de l’Estat, per mitjà del ministeri competent en matèria de cultura. 
 
 
 
2. GESTIÓ INDIRECTA DE SERVEIS PÚBLICS, CONVENIS I ALTRES FORMES DE COL·LABORACIÓ.  
 
2.1. El MACBA no presta cap servei públic sota cap de les formes de gestió indirecta previstes a la 

normativa. 
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2.2. El MACBA ha signat convenis de col·laboració per a la realització de les seves activitats en l’exercici. 
Els convenis d’ingrés, o despesa,  amb vigència durant l'exercici 2019 i exercicis posteriors i 
d’import significatiu són els següents (no s’inclouen les transferències i subvencions de les entitats 
consorciades per cobrir les despeses de funcionament): 

 
Entitat Objecte Ingrès Despesa
Conveni col·laboració entre el MACBA, el 
MNBA i l’AAMNBA per la itinerància de 
l’exposició de l’artista català Joan Brossa 
(1919 – 1998) a Buenos Aires

Establir els termes i condicions de la realització del transport i 
producció de l'Exposició per a la seva presentació a les seus 
de Buenos Aires 90.000,00 €

Conveni de col·laboració entre el MACBA i la 
Fundació MACBA per a l'aportació dels 
recursos econòmics per a dur a terme el 
projecte "Tardes de dissabte gratuïtes al 
Macba"

Promoure i fomentar l’art contemporani, l’organització 
d’exposicions, conferències, cursos i seminaris, podent també 
concedir ajuts, beques d’estudi i subvencions relacionades 
sempre amb l’art actual, i qualsevol altra manifestació 
adreçada a la difusió de la cultura i l’art, ajudant al 
manteniment i desenvolupament d’entitats artístiques.

75.000,00 €

Conveni de col·laboració entre el MACBA i la 
Fundació MACBA per a l'aportació dels 
recursos econòmics per a dur a terme el 
projecte "Manual de la Col·lecció"

Promoure i fomentar l’art contemporani, l’organització 
d’exposicions, conferències, cursos i seminaris, podent també 
concedir ajuts, beques d’estudi i subvencions relacionades 
sempre amb l’art actual, i qualsevol altra manifestació 
adreçada a la difusió de la cultura i l’art, ajudant al 
manteniment i desenvolupament d’entitats artístiques. 

60.000,00 €

Pròrroga del Conveni de col·laboració entre 
el MACBA i la Fundació MACBA per a 
l'aportació dels recursos econòmics per a 
dur a terme el projecte "Accessibilitat". 

Promoure i fomentar l’art contemporani, l’organització 
d’exposicions, conferències, cursos i seminaris, podent també 
concedir ajuts, beques d’estudi i subvencions relacionades 
sempre amb l’art actual, i qualsevol altra manifestació 
adreçada a la difusió de la cultura i l’art, ajudant al 
manteniment i desenvolupament d’entitats artístiques. 

55.000,00 €

Conveni de col·laboració entre el MACBA i la 
Fundació MACBA per a l'aportació dels 
recursos econòmics per a dur a terme 
l'activitat "Formació permanent al 
professorat pel curs 2019-2020". 

Promoure i fomentar l’art contemporani, l’organització 
d’exposicions, conferències, cursos i seminaris, podent també 
concedir ajuts, beques d’estudi i subvencions relacionades 
sempre amb l’art actual, i qualsevol altra manifestació 
adreçada a la difusió de la cultura i l’art, ajudant al 
manteniment i desenvolupament d’entitats artístiques. 

40.000,00 €

Conveni de col·laboració entre el MACBA, el 
Museo de Arte de Sao Paulo, Brasil, el 
Museo Jumex, Ciutat de Mèxic, el Solomon 
R. Guggenheim Museum, Nova York i la Tate 
Modern, Londres, per a organitzar una 
exposició itinerant de l’artista Gego (Gertrud 
Louise Goldschmidt).

Organitzar una exposició de l’artista Gego (Gertrud Louise 
Goldschmidt) comissariada per un representant de cada 
institució col·laborant en la recerca i l’elaboració de la llista 
d’obres comuns de l’exposició. Cada museu coordinarà la 
presentació de la mostra a la seva seu i compartirà 
responsabilitats i despeses derivades dels préstecs i transport 
de les obres

32.878,18 €

Conveni de col·laboració entre el MACBA i la 
Fundació MACBA per a l'aportació dels 
recursos econòmics per a dur a terme 
l’activitat "Projecte educatiu a les escoles"

Promoure i fomentar l’art contemporani, l’organització 
d’exposicions, conferències, cursos i seminaris, podent també 
concedir ajuts, beques d’estudi i subvencions relacionades 
sempre amb l’art actual, i qualsevol altra manifestació 
adreçada a la difusió de la cultura i l’art, ajudant al 
manteniment i desenvolupament d’entitats artístiques. 

20.000,00 €

Pròrroga del Conveni de col·laboració entre 
el MACBA i el CCCB per a la realització del 
projecte “Habitació 1418”

Pròrroga del conveni signat entre ambdues entitats en 2 de 
febrer de 2018 per a l'organització conjunta del Projecte 
"Habitació 1418" adreçat a joves d'entre 14 i 18 anys.

10.500,00 €

Conveni de col·laboració entre el MACBA i la 
Fundació MACBA per a l'aportació dels 
recursos econòmics per a dur a terme 
l'activitat "Educació i mediació amb públics 
joves i universitaris". 

Promoure i fomentar l’art contemporani, l’organització 
d’exposicions, conferències, cursos i seminaris, podent també 
concedir ajuts, beques d’estudi i subvencions relacionades 
sempre amb l’art actual, i qualsevol altra manifestació 
adreçada a la difusió de la cultura i l’art, ajudant al 
manteniment i desenvolupament d’entitats artístiques. 

7.500,00 €

Conveni entre el MACBA i Tot Raval, 
Fundació Privada.

Millorar l’acollida i futur del jovent migrant sense referents 
familiars, generant un espai de coordinació al Raval per 
construir actuacions comunitàries, amb la participació de 
l’administració, les entitats socials, els centres culturals, el 
veïnat, els comerciants i d’altres agents del territori

6.010,12 €
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2.3. El MACBA no participa en cap activitat significativa, la gestió del qual s’efectuï de forma conjunta 

amb altres organitzacions. 
 

2.4. El MACBA no ha utilitzat cap  altra forma de  col·laboració públic-privada en la prestació dels seus 
serveis durant l’exercici. 
 

 
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 2019, 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, i del resultat econòmic-
patrimonial, dels  canvis en  el patrimoni  net,  dels  fluxos  d’efectiu, i del  resultat  de l’execució del 
pressupost del MACBA corresponents a l’exercici anual acabat a la mateixa data. 
 
La seva formulació i rendició l’efectua la Comissió Delegada i són aprovats pel Consell General. 
 
La Liquidació del Pressupost ha estat aprovada el 28 de febrer de 2020. 
 
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 2019 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 conseqüent, 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 2018 i 2019 s’han formulat d’acord amb l’estructura establerta a l’Ordre 
HAP/1781/2013, de 20 de setembre, que aprova la IMNCL, havent seguit en la seva elaboració l’aplicació de 
criteris uniformes de valoració, agrupació, classificació i unitats monetàries, de manera que la informació 
presentada és homogènia i comparable. 
 
 
 
4 . NORMES DE RECONEIXEMENT I VALORACIÓ 
 
4.1. Immobilitzat material. 
 
Criteris d’activació 
 
Són actius tangibles, mobles i immobles que: 
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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 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 
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. 
 
El MACBA 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: 
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 Anys de vida 
útil 

Coeficient 
d'amortització 

(%) 
Construccions 50 2 
Infraestructures 25-50 4-2 
Maquinària i utillatge 25-10 4-10 
Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions 10 10 
Mobiliari 10 10 
Equips per al procés d’informació 4-5 25-20 
Elements de transport 5 20 
Altre immobilitzat material 10 10 

 
 
4.2. Immobilitzat en curs i Avançaments rebuts de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
El MACBA no té immobilitzat en curs, ni avançaments rebuts de l’Ajuntament de Barcelona 
 
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 del MACBA.  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. 
 
El MACBA no té inversions immobiliàries.  
 
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 del MACBA, 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. 

 
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. Les inversions realitzades sobre aquests béns també 
figuraran a l’immobilitzat intangible, sempre que aquestes inversions no siguin separables d’aquests actius i 
augmentin la seva capacitat, productivitat o potencial de servei. 
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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 procés 
d’amortització s’inicia en el moment de la seva posada en servei, essent els anys de vida útil estimats els 
següents: 
 
 

  Anys de vida 
útil 

Coeficient 
d'amortització 

(%) 
Propietat industrial i intel·lectual 4 25 
Aplicacions informàtiques 4 25 
Concessions i inversions en concessions 28 3,6 
Altre immobilitzat intangible 4 25 

 
 
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 al MACBA un cop finalitzat el 
període d’arrendament. 
 
El MACBA no té cap arrendament financer. 
 
 
4.6. Permutes. 
 
El MACBA 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. 
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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. 
 
• 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. 
 
• Les operacions d’adquisició d’instruments de deute amb l’acord posterior de venda a un preu fix o al preu 
inicial més la rendibilitat normal del prestador. 
 
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 de resultats econòmic-patrimonial. 
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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. 
 
Cada final d’exercici es procedeix a fer una dotació per al deteriorament de valor de crèdits per operacions 
comercials per cobrir el risc de deutors de dubtós cobrament. De les gestions realitzades durant l’any es 
realitza una dotació corresponent als nous saldos de dubtós cobrament que s’ha posat de manifest de 
import pendents de cobrament de l’exercici anterior. D’altra banda, es cancel·la la provisió de diversos 
drets, els quals s’han cobrat definitivament. 
 
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. 
 
c) Contractes de garanties financeres 
 
El MACBA no té subscrits contractes de garanties financeres.  
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4.8. Cobertures comptables. 
 
El MACBA no té cobertures comptables. 
 
4.9. Existències. 
 
Les existències de publicacions són valorades pel menor dels valors entre el preu d’adquisició o el cost de 
producció, i el preu mig de venda. En el tancament de l’exercici, s’ha ajustat el compte d’existències a partir 
del recompte físic dels diferents magatzems i de les empreses distribuïdores del Museu. La provisió per 
obsolescència de les publicacions es calcula en base a la data de producció i a un 33,33% anual.   
 
4.10. Actius construïts o adquirits per a altres entitats. 
 
El MACBA no té actius construïts o adquirits per a altres entitats. 
 
4.11. Transaccions en moneda estrangera 
 
Les transaccions en moneda distinta de l’euro es registren en el moment del seu reconeixement en euros, 
aplicant a l’import corresponent el tipus de canvi al comptat existent en la data de l’operació. 
 
Atès que el MACBA no realitza de forma habitual i significativa operacions en moneda estrangera, i quan 
aquestes es produeixen no són en termes quantitatius rellevants, sobre la base del principi d’importància 
relativa, no es practiquen correccions posteriors a les valoracions inicials. 
 
4.12. 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 4.14.) 
 
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. 
 
El MACBA 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: el MACBA 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 pot ser estimat de forma fiable, els ingressos són reconeguts en la quantia de les despeses 
reconegudes que es consideren recuperables. 
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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 
 
b) Despeses 
 
Transferències i subvencions atorgades (Veure nota 4.14.) 
 
Les despeses de personal i altres despeses de gestió ordinària es reconeixen en el compte del resultat en el 
moment que merita l’obligació, amb independència del moment en què es produeixi el corrent monetari 
que se’n deriva. 
 
4.13. Provisions i contingències. 
 
Es reconeix una provisió quan el MACBA 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 del MACBA en successos similars, que permetin establir la base de les estimacions de 
cadascun dels desenllaços possibles, així com del seu efecte financer. 
 
4.14. Transferències i subvencions.  
 
Transferències i subvencions rebudes 
 
Les subvencions que tinguin caràcter reintegrable es registren com a passius fins que compleixin les 
condicions per a considerar-se no reintegrables, mentre que les subvencions no reintegrables es registren 
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 transferències corrents pressupostàries estan fixades 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.  
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D’altra banda, les subvencions no reintegrables relacionades amb despeses específiques es reconeixen en 
el compte de resultats econòmic-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. 
 
 
4.15. Activitats conjuntes. 
 
El MACBA no ha realitzat cap activitat conjunta en l’exercici.  
 
4.16. Actius en estat de venda. 
 
El MACBA no té actius en estat de venda.  
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5. IMMOBILITZAT MATERIAL 
 
5.1 Moviment de l’exercici 

 

Partida Saldo a 
31.12.2018 (+) Entrades (–) Sortides (–) Dotació per 

amortitzacions
Saldo a 

31.12.2019
1. Terrenys 1.417.552,92 0,00 0,00 0,00 1.417.552,92

• Cost 1.417.552,92 0,00 0,00 0,00 1.417.552,92
• Amortització acumulada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Construccions 19.756.912,91 545.774,98 0,00 -743.254,81 19.559.433,08
• Cost 35.323.838,79 545.774,98 0,00 0,00 35.869.613,77
• Amortització acumulada -15.566.925,88 0,00 0,00 -743.254,81 -16.310.180,69

5. Bèns del patrimoni històric i 
altre immobilitzat material

5.278.914,18 421.295,64 0,00 -275.618,01 5.424.591,81

• Cost 12.444.557,90 421.295,64 0,00 0,00 12.865.853,54
• Amortització acumulada -7.165.643,72 0,00 0,00 -275.618,01 -7.441.261,73

TOTAL 26.453.380,01 967.070,62 0,00 -1.018.872,82 26.401.577,81
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5.2. Descripció de l’immobilitzat material. 
 
Els principals elements que formen l’immobilitzat són:  
 
Terrenys 

Els terrenys necessaris per a la construcció del Museu van ser cedits gratuïtament pel Consorci del Centre 
de Cultura Contemporània de Barcelona (Casa de la Caritat), i es va formalitzar la corresponent escriptura 
pública amb data 2 de novembre de 1995, en la que es va fixar un valor a efectes de cessió de 1,42 milions 
d’Euros. El registre comptable d’aquesta operació va ser realitzada pel MACBA amb data 23 de maig de 
1996, una vegada que l’escriptura va ser inscrita en el Registre de la Propietat, amb abonament a l’epígraf 
de “Fons Social”. 

Construccions 
 
Aquest epígraf reflecteix el valor de cost de construcció de l’edifici i annexos del Museu. L’edifici del Museu 
d’Art Contemporani de Barcelona és obra de l’arquitecte nord-americà Richard Meier. Es va projectar el 
1990 i es va construir entre el 1991 i el 1995. El Museu va ser inaugurat amb data 28 de novembre de 1995.  
 
L’edifici inclou espais d’exposicions, oficines, magatzems i altres. 
 
L’any 2004 es va realitzar la primera reforma funcional del Museu i es va construir un Auditori per satisfer la 
demanda creixent de tenir un lloc per a les activitats pròpies. L’Auditori és l’únic espai públic del MACBA 
situat en el soterrani de l’edifici.  
 
L’any 2014 es van iniciar les obres per reformar l’accés principal de l’edifici Meier i transformar el seu hall 
en la nova botiga del Museu. Aquestes obres van finalitzar al 2015. 
 
Obres d’art 
 
Les obres d’art propietat del MACBA estan registrades amb caràcter general seguint el criteri de preu 
d’adquisició. La major part de la Col·lecció són obres propietat de les administracions consorciades i de la 
Fundació Museu d’Art Contemporani de Barcelona que han estat cedides a títol de dipòsit. Pel que fa a les 
donacions rebudes pel Museu, s’ha registrat pel valor més alt, entre els de donació segons contracte, de 
taxació o de valoració assegurada. Es registren amb abonament a l’epígraf de patrimoni net “Subvencions 
rebudes pendents d’imputació a resultats”. 
 
Els criteris d’amortització de l’immobilitzat material són els descrits a la nota 4 en l’apartat corresponent. 
 
A 31 de desembre de 2019 hi ha elements de l’immobilitzat material amortitzats en la seva totalitat i en ús 
per valor de 6.425.155,19 Euros. 

 
6. PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL 
 
EL MACBA no té patrimoni públic del sòl. 
 
 
7. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES 
 
EL MACBA no té d’inversions immobiliàries. 
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8. IMMOBILITZAT INTANGIBLE 
 
8.1 Moviment de l’exercici 
 

Partida
Saldo a 

31.12.2018 (+) Entrades
(–) Dotació per 
amortitzacions

Saldo a 
31.12.2019

2. Propietat industrial i 
intel·lectual 987,62 0,00 -987,62 0,00

• Cost 72.235,19 0,00 0,00 72.235,19
• Amortització acumulada -71.247,57 0,00 -987,62 -72.235,19

3. Aplicacions informàtiques 48.533,50 125.867,61 -1.367,02 173.034,09
• Cost 1.367.067,90 125.867,61 0,00 1.492.935,51
• Amortització acumulada -1.318.534,40 0,00 -1.367,02 -1.319.901,42

4. Inversions sobre actius 
arrendats o cedits 1.934.883,51 0,00 -147.228,56 1.787.654,95

• Cost 3.369.113,84 0,00 0,00 3.369.113,84
• Amortització acumulada -1.434.230,33 0,00 -147.228,56 -1.581.458,89

5. Altre immobilitzat intangible 8.301.804,45 0,00 -553.918,67 7.747.885,78
• Cost 14.404.000,00 0,00 0,00 14.404.000,00
• Amortització acumulada -6.102.195,55 0,00 -553.918,67 -6.656.114,22

TOTAL 10.286.209,08 125.867,61 -703.501,87 9.708.574,82
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8.2. Descripció de l’immobilitzat intangible. 
 
El principal element és: 
 
Cessions d’ús 
 
El 18 de novembre de 2005 el Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona va aprovar el plec de 
clàusules reguladores de la concessió al MACBA, i amb caràcter gratuït, de l’ús privatiu d’una part del 
conjunt d’edificacions conegudes com “Capella i Convent dels Àngels” per albergar exposicions d’una part i 
per una altra part el Centre de Documentació i Biblioteca d’Art Contemporani fins el 17 de març de 2033. El 
28 de juny de 2013 el Consell Municipal va aprovar l’ampliació de la concessió per la totalitat del conjunt 
d’edificacions per un import de 1.904.000,00€. 

 
A fi de que quedi constància d’aquesta cessió d’ús, el MACBA, incorpora aquest conjunt d’edificis al seu 
patrimoni pel valor estimat de 13.904.000€, 11.500.000€ de la concessió inicial, més l’ampliació de 
1.904.000€, d’acord amb l’informe de valoració de l’Ajuntament de Barcelona, i fa ús com a contrapartida 
d’un compte diferenciat a l’epígraf de patrimoni net, “Subvencions rebudes pendents d’imputació a 
resultats”.  
 
El mateix 28 de juny de 2013 el Consell Municipal  va aprovar el plec de clàusules reguladores de la 
concessió al MACBA, i amb caràcter gratuït, de l’ús privatiu de la finca de propietat municipal situada al 
carrer Montalegre número 4, per a la instal·lació d’un nou equipament destinat a l’ampliació del Museu, 
incrementant l’espai expositiu de la col·lecció permanent fins el 17 de març de 2033. Per deixar constància 
d’aquesta cessió d’ús, el MACBA, incorpora aquesta finca al seu patrimoni pel valor estimat d’1.000.000€, 
d’acord amb l’informe de valoració de l’Ajuntament de Barcelona, i fa ús com a contrapartida d’un compte 
diferenciat a l’epígraf de patrimoni net, “Subvencions rebudes pendents d’imputació a resultats”.  
 
Els criteris d’amortització de l’immobilitzat intangible són els descrits a la nota 4 en l’apartat corresponent. 
 
Les cessions d’ús es registren a l’epígraf d’altre immobilitzat intangible. 
 
A 31 de desembre de 2019 hi ha elements de l’immobilitzat intangible amortitzats en la seva totalitat per 
valor de 1.387.270,27 Euros. 

 
9. ARRENDAMENTS FINANCERS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR 
 
EL MACBA no disposa d’actius en règim d’arrendament financer. 

 
 
 

10. ACTIUS FINANCERS 
 
Els actius financers del MACBA són: 
 

2018 2019 2018 2019
Crèdits i partides a cobrar 3.714,00 3.714,00 3.714,00 3.714,00
Total 3.714,00 3.714,00 3.714,00 3.714,00

              Classes

Categories

Actius financers a curt 

Total Total
Altres inversions
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El saldo dels crèdits per operacions derivades de l’activitat habitual a llarg i curt termini (crèdits comercials) 
no es troben inclosos en la taula. Aquests 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 mètode del cost amortitzat. 
 
Entre els crèdits per operacions derivades de l’activitat habitual destaquen els saldos  següents d’import 
més significatiu, registrats a l’epígraf de Deutors per operacions de gestió: 
 

Client Import
ICUB Ins. Cultura de Barcelona -nota 29- 575.364,78
Charity Foundation of Moscow Museum of Modern Art 49.439,00
Erbinfleiss Catalunya SL 32.982,25
Laietana de Llibreteria SL 26.371,56
Fundación Amparo IAP 19.864,95
Ajuntament De Barcelona 14.507,90
Turisme de Barcelona 13.051,22
360 Tourism Marketing Services SL 13.038,50
SA DAMM 12.100,00
Altres 96.927,26

TOTAL 853.647,42

 
 
a) El MACBA 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) El MACBA no ha lliurat actius  financers en garantia. 
 
c) Respecte als Deutors i altres comptes a cobrar, el moviment de les correccions per deteriorament 

durant l’exercici –per aplicació dels criteris descrits a la nota 4– ha estat el següent: 
 

Saldo a 
1/01/2019

Disminució de 
valor per 

deteriorament 
creditici de 
l'exercici

Aplicació del 
deteriorament 

creditici en 
l'exercici

Saldo a 
31/12/2019

Deutors i altres comptes a cobrar 34.665,02 23.829,07 -1.765,87 56.728,22  
 
D’acord amb la variació descrita a la taula anterior, els Deutors de dubtós cobrament assoleixen els 
56.728,22 euros al tancament de l’exercici. Respecte a l’exercici anterior, aquesta xifra suposa una variació 
de 22.063,20 Euros (augment). 
 
Informació relacionada amb el compte del resultat econòmic-patrimonial. 
 
a) El MACBA ha obtinguts un resultats nets negatiu de 22.063,20 Euros en l’exercici corresponents a la 

correcció per deteriorament del comptes a cobrar. 
 

b) No s’han registrat en el compte del resultat econòmic-patrimonial ingressos financers calculats per  
l’aplicació del  mètode del  tipus  d’interès  efectiu. 
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Informació sobre els riscos de tipus de canvi i de tipus d’interès. 
 
 
Riscos de tipus de canvi. 
 
El MACBA no té inversions en moneda diferent de l’euro i, per tant, no té riscos d’aquest tipus. 
 
 
Riscos de tipus d’interès. 
 
El MACBA no té actius  financers valorats a cost  amortitzat que comportin cap risc pel tipus d’interès. 
 
 
Caixes i comptes bancaris contractats pel MACBA 
                   
El MACBA disposa de les següents caixes i comptes bancaris: 

Número de compte Producte/contracte Saldo a data 
31.12.2019

ES** 2100 **** **** **** 4753 Compte corrent 41.810,95
ES** 2100 **** **** **** 4619 Compte corrent 0,00
ES** 2100 **** **** **** 0211 Compte corrent 214.500,95
ES** 2100 **** **** **** 0324 Compte corrent 1.371.005,38
ES** 2100 **** **** **** 0437 Compte corrent 21.753,29
ES** 0049 **** **** **** 2431 Compte corrent 23.616,18

Cash-Pooling, Generalitat de Catalunya 579.057,16

2.251.743,91TOTAL

 
 
11. PASSIUS FINANCERS 
  
 
El MACBA té els següents passius financers: 
 

Valor a cost 
amortitzat 

(1)

Interessos 
explícits (2)

Efectiu 
(3)

Despeses 
(4)

Valor a cost 
amortitzat 

(11 ) = 
(1)+(3)+(7)

+(8)-(10)

Interessos 
Explícits 

(12) = 
(2)+(5)+(9)-

(6)
560 - Fiances 49.704,17 0,00 51.473,70 0,00 7.809,47 93.368,40 0,00

TOTAL 49.704,17 0,00 51.473,70 0,00 7.809,47 93.368,40 0,00

Identificació 
deute

Deute l'1 de gener Creacions Deute a 31 de desembre

Disminucion
s (10)

 
Respecte els deutes a cost amortitzat cal assenyalar que els comptes a pagar per operacions habituals a 
llarg i curt termini (deutes comercials) es registren pel seu valor nominal i quan, d’acord amb la norma de 
registre i valoració dels passius financers, la seva aplicació no és possible, pel mètode del cost amortitzat. 
 
En el quadre anterior no s’inclouen els comptes a pagar per operacions habituals. 
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Entre els comptes per operacions habituals destaca el saldo de l’epígraf de “Creditors per operacions de 
gestió” que engloba els següents conceptes: 
 

  Import 
Creditors i altres comptes a pagar a curt termini (inclou creditors per IVA) 2.156.529,64 
Creditors per despeses meritades 79.356,91 
Deutes a curt termini transformables en subvencions (Nota 24.5) 806.157,28 

TOTAL 3.042.043,83 
 
Entre els comptes creditors i altres comptes a pagar a curt termini destaquen els següents: 
 

Proveïdor Import
Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya 137.284,29
Securitas Seguridad España SA 110.258,06
Dia Center for the Arts Dba Dia Art Foundation 99.415,13
Asociación de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires 90.000,00
Servicios Industriales Reunidos SAU 83.769,57
Servicios Securitas SA 81.187,73
Seguretat Social a càrrec del MACBA 72.824,01
Iss Facility Services SA 56.903,55
Abe Condal SL 38.689,15
Técnicas de Transportes Internacionales SA 37.349,49
Biko2 2006 SL 36.421,00
MagmaCultura SL 33.570,32
Projectes Micma SL 33.493,75
Dot Management Consultants SL 32.017,21
Oracle Ibérica SRL 29.570,74
Endesa Energía SA 29.072,07
Museo de Arte de Sâo Paulo Assis Chateaubriand 26.207,74
Opersis 1999 SL 25.564,93
Abast Systems & Solutions SL 22.147,34
Sit Expedición Arte y Seguridad SL 20.276,96
Altres (inferiors a 20.276,96 euros) 1.060.506,60

TOTAL 2.156.529,64  
 
Morositat 
 
Informació sobre el període mitjà de pagament a proveïdors, segons la Disposició addicional tercera. 
“Deure d’informació” de la Llei 15/2010, de 5 de juliol. 

2019
Dies

Període mig de pagament a proveïdors 34,82
Rati de les operacions pagades 42,41

Rati de les operacions pendents de pagament 5,17
Import (euros)

Total pagaments realitzats 8.488.412,61
Total pagaments pendents 2.174.435,38
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12. COBERTURES COMPTABLES 
 
 
EL MACBA no ha realitzat cap cobertura comptable.  
 
 
13.  EXISTÈNCIES 
 
 
El detall dels saldos al tancament de l’exercici i el moviment es detallen a continuació: 

 
Saldo a 

31.12.2018 Entrades Sortides Saldo a 
31.12.2019

2. Mercaderies i productes terminats 128.246,22 266.165,03 -272.543,74 121.867,51
(+) Cost 525.973,50 266.165,03 -260.654,10 531.484,43
(-) Correccions valoratives -397.727,28 0,00 -11.889,64 -409.616,92

II. Existències 128.246,22 266.165,03 -272.543,74 121.867,51  
 

Les existències de publicacions són valorades pel menor dels valors entre el preu d’adquisició o el cost de 
producció, i el preu mig de venda. En el tancament de l’exercici, s’ha ajustat el compte d’existències a partir 
del recompte físic dels diferents magatzems i de les empreses distribuïdores del Museu. La provisió per 
obsolescència de les publicacions es calcula en base a la data de producció i a un 33,33% anual.   
 
 
14.  MONEDA ESTRANGERA 
 
 
El MACBA 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 de l’exercici 
 
El detall dels imports més significatius registrats en l’exercici en concepte de transferències i subvencions 
rebudes de l ’exerc ici  es detallen a continuació: 
 
 

Concepte Exercici 2019
Transferència corrent de l'ICUB (nota 29) 4.441.722,50
Transferència corrent de la Generalitat de Catalunya (nota 29) 3.018.564,84
Subvenció nominativa del MECD (nota 29) 1.192.900,00
Subvencions UE  projecte expositiu La Internacional i altres 221.747,33
Subvencions Fundació Museu d'Art Contemporani de Barcelona (nota 29) 303.611,69
Altres subvencions: Ajuntament de Barcelona (nota 29) 76.948,57

Total transferències i subvencions rebudes 9.255.494,93  
 

Les transferències i subvencions descrites compleixen els requisits de reconeixement i valoració descrits a 
la nota 4.14. 
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15.1.2. Vendes i prestacions de serveis 
 
Els ingressos obtinguts per vendes i prestacions de serveis es detallen a continuació: 
 

Concepte Exercici 2019
Vendes de publicacions 50.533,25
Entrades exposicions 1.204.127,71
Coproduccions, itineràncies i coedicions 108.326,95
Patrocinis 74.000,00

Total vendes i prestacions de serveis 1.436.987,91
 

15.1.3. Altres ingressos 
 
Els altres ingressos són: 
 

Concepte Exercici 2019

Ingressos per cessió espais 627.670,52
Ingressos per cessió d'espais: llibreria-botiga/bar-cafeteria 94.587,10
Ingressos per cessió d'obres de la Col·lecció 9.719,34
Ingressos per cessió d'imatges de la Col·lecció, del fons Miserachs 7.411,40
Ingressos per serveis diversos 39.877,04

Total vendes i prestacions de serveis 779.265,40  
 
15.1.4. Transferències de capital 
 

Subvencions, rebudes pendents d'imputació a resultats Exercici 2019
Saldo a 1 de gener de 2019 34.677.375,06

Addicions de l'exercici 1.104.297,82
Traspàs al resultat de l'exercici -1.662.753,82

Saldo a 31 de desembre de 2019 34.118.919,06  
 
Les subvencions de capital rebudes, mentre no s’apliquin a la seva finalitat es registren a l’epígraf de 
“Creditors per operacions de gestió. Deutes a curt termini transformables en subvencions”. Un cop són 
aplicades s’imputen a l’epígraf de “Patrimoni net. Subvencions rebudes pendents d’imputació a resultats”. 
 
Aquest epígraf està principalment integrat per: 
 
 Les transferències de capital rebudes dels ens consorciats per a la construcció de l’edifici i annexos del 

Museu. 
 
 Durant l’any 2013, es va registrar dins de l’epígraf “Construccions” l’ampliació de la concessió del conjunt 

d’edificacions conegudes com “Capella i Convent dels Àngels” per un import de 1.904.000,00 Euros; i la 
concessió  de la finca de propietat municipal situada al carrer Montalegre número 4, per un import de 
1.000.000,00 Euros. A 31 de desembre de 2012 estava registrada la concessió de la “Capella i Convent dels 
Àngels” per import de 11.500.000,00 Euros. 

 
Aquestes concessions registrades a l’actiu del Museu, tenen com a contrapartida un compte diferenciat a 
l’epígraf de “Patrimoni Net. Subvencions, rebudes pendents d’imputació a resultats” pel mateix import de 
les concessions concedides fins al 31 de desembre de 2013, de 14.404.000,00 Euros. 
 



  

35 
 

 Les donacions al fons d’obres d’art del Museu. 
 
 
15.2. Despeses. 
 
15.2.1. Transferències i subvencions concedides 
 
Les transferències i subvencions concedides es composen de: 

Exercici 2019
Conveni entre el MACBA i Tot Raval, Fundació Privada. 6.010,12
Convenis de projectes de pràctiques acadèmiques d'estudiants universitaris 103.427,54
Conveni col·laboració entre el MACBA, el MNBA i l’AAMNBA per la
itinerància de l’exposició de l’artista català Joan Brossa (1919 – 1998) a
Buenos Aires

90.000,00

Conveni de col·laboració entre el MACBA, el Museo de Arte de Sao Paulo,
Brasil, el Museo Jumex, Ciutat de Mèxic, el Solomon R. Guggenheim
Museum, Nova York i la Tate Modern, Londres, per a organitzar una
exposició itinerant de l’artista Gego (Gertrud Louise Goldschmidt).

26.207,74

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES 225.645,40  
 
EL MACBA forma part del Patronat de la Fundació Tot Raval des de la seva constitució, tal com va acordar la 
Comissió Delegada en la seva reunió de data 5 d’abril de 2002, i que va quedar reflectit en el Conveni entre 
ambdues institucions signat el dia 4 de desembre de 2002. 
 
La Fundació Tot Raval i el MACBA coincideixen en que l’interès social de la seva col·laboració radica en la 
necessitat de promocionar i millorar la qualitat de vida del barri del Raval de Barcelona, essent una 
plataforma de trobada de les entitats del barri mitjançant la qual es pretén canalitzar aquelles accions que 
siguin impulsades des de les iniciatives associatives, empresarials o del sector públic. Per aquest motiu, 
l’aportació de l’exercici per import de 6.010,12€, ha estat destinada a millorar l’acollida i futur del jovent 
migrant sense referents familiars, generant un espai de coordinació al Raval per construir actuacions 
comunitàries, amb la participació de l’administració, les entitats socials, els centres culturals, el veïnat, els 
comerciants i d’altres agents del territori; segons el que preveu la normativa general reguladora de les 
Subvencions atorgades per l’Ajuntament de Barcelona (BOP de 5 de febrer de 2005), en el ROAS, en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i en el seu Reglament aprovat pel Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol, en tot allò que resulti d’aplicació. 

 
15.2.2. Despeses de personal 
 
Les despeses de personal de l’exercici es detallen a continuació: 
 

Exercici 2019
Sous i salaris i indemnitzacions (nota 16) 3.429.048,04

Sous salaris i assimilats 3.429.048,04
Seguretat Social (nota 16) 868.331,47
Altres despeses socials: formació 39.784,58
Altres despeses socials: altres 5.862,89

Càrregues socials 913.978,94
DESPESES DE PERSONAL 4.343.026,98  
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15.2.3. Altres despeses de gestió ordinària 
 
Les altres despeses de gestió es composen de: 
 

Exercici 2019
Arrendaments 375.609,60
Reparacions i conservació 700.898,68
Serveis profesionals 1.336.730,44
Transports 378.743,70
Assegurances 134.197,88
Serveis bancaris 14.766,16
Publicitat 181.298,58
Subministraments 337.882,28
Seguretat 999.297,09
Neteja 486.459,18
Atenció al públic 275.963,25
Altres serveis 1.378.204,08
Tributs: IBI i ajustos IVA 201.785,87
Altres despeses de gestió 843,16

ALTRES DESPESES DE GESTIÓ 6.802.679,95  
 
 

16. PROVISIONS I CONTINGÈNCIES 
 
El detall del moviment de les provisions reconegudes en el passiu del balanç, tant a curt com a llarg 
termini, durant l’exercici ha estat el següent: 

Llarg 
termini Curt termini Llarg 

termini Curt termini Baixes Traspàs 
Curt termini

Llarg 
termini Curt termini

Provisió indemnitzacions 
contractes per obra o 
servei i altres

16.930,81 17.718,49 16.930,81 17.718,49

Provisió procediments 
judicials 599.362,92 10.794,61 588.568,31

TOTAL 0,00 616.293,73 0,00 17.718,49 27.725,42 0,00 0,00 606.286,80

(-) Disminucions Saldo a 31.12.2019

Epígraf

Saldo a 1.01.2019 (+) Dotacions

L’epígraf de provisions a curt termini inclou la provisió per les indemnitzacions al personal amb contractes 
d’obra o servei  per l’import meritat a 31 de desembre de 2019 corresponent a la indemnització de vuit 
dies de sou per cada any treballat regulada a l’article 49 de l’Estatut dels Treballadors per aquells 
treballadors amb contractes per obra o servei, per un import de 17.718,49 euros. 
 
Al 31 de desembre de 2019 el MACBA manté diversos procediments oberts en matèria laboral sobre els 
quals els administradors del MACBA així com els seus assessors legals consideren que el risc és probable. En 
aquest sentit es va dotar l’exercici 2018 una provisió amb càrrec a l’epígraf de despeses de personal per 
import total de 599.362,92 euros que a 31 de desembre de 2019 es manté per valor de 588.568,31 euros. 
Inclou un import de 487.631,36 euros corresponent a una acta de liquidació de quotes de la Seguretat 
Social emesa per la Inspecció de Treball amb data 3 de desembre de 2019 relativa a la sentència judicial que 
va declarar la condició de laboral indefinit no fixe a 13 col·laboradors.  Amb data 20 de desembre de 2019 el 
MACBA ha interposat al·legacions a l’esmentada acta.  
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L’import restant (111.731,56 euros) correspon a estimacions de quotes de seguretat social, inclòs el 
recàrrec i indemnitzacions i salaris. Els pagaments realitzats durant l’exercici 2019 per procediments 
judicials han estat de 8.840,04 euros.  

 
 
17. INFORMACIÓ SOBRE EL MEDI AMBIENT 
 
 
El MACBA no ha reconegut cap obligacions durant l’exercici en cap programes de la política de despesa 17 
de Medi ambient. 
 
 
 
18. ACTIUS EN ESTAT DE VENDA 
 
 
El MACBA no té actius en estat de venda. 
 
 
19.  PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL 
 
 
EL MACBA no presenta per activitats el compte del resultat econòmic-patrimonial. 
 
 
20. OPERACIONS PER ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS PER COMPTE D’ALTRES ENS PÚBLICS 
 
 
EL MACBA 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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21.1.  Estat de deutors no pressupostaris. 

Codi Descripció

430 430 Deutors per IVA 32.386,46 0,00 170.946,18 203.332,64 174.380,33 28.952,31
170.946,18 203.332,64 174.380,33 28.952,31

465 465 Remuneracions pagades per avançat 1.915,62 0,00 3.518.043,80 3.519.959,42 3.516.276,81 3.682,61
3.518.043,80 3.519.959,42 3.516.276,81 3.682,61

470 470 Hisenda Pública IVA 541.994,34 0,00 213.454,53 755.448,87 229.147,20 526.301,67
473 473 Hisenda Pública IRPF 2.680,68 0,00 0,00 2.680,68 0,00 2.680,68

213.454,53 758.129,55 229.147,20 528.982,35
565 565 Fiances 3.714,00 0,00 0,00 3.714,00 0,00 3.714,00

0,00 3.714,00 0,00 3.714,00
565.331,27

Càrrecs realitzats 
en l'exercici Total deutors

Abonaments 
realitzats en 

l'exercici

Deutors pendents 
de cobrament a 
31 de desembre

Compte Modificacions 
saldo inicial

Saldo a 1 de 
gener

Total compte

Total

Total compte

Concepte

Total compte

Total compte

 
21.2. Estat de creditors no pressupostaris. 

 

Codi Descripció

400 400 Creditors per IVA 130.191,75 0,00 465.062,39 595.254,14 504.979,82 90.274,32
465.062,39 595.254,14 504.979,82 90.274,32

475 475 Hisenda Pública IRPF 156.370,42 0,00 1.170.566,86 1.326.937,28 1.159.803,63 167.133,65
1.170.566,86 1.326.937,28 1.159.803,63 167.133,65

476 476 Seguretat Social 14.443,37 0,00 17.449,69 31.893,06 14.443,37 17.449,69
17.449,69 31.893,06 14.443,37 17.449,69

560 560 Fiances 49.704,17 0,00 51.473,70 101.177,87 7.809,47 93.368,40
51.473,70 101.177,87 7.809,47 93.368,40

368.226,06

Total compte

Total compte
Total

Total creditors Càrrecs realitzats 
en l'exercici

Creditors 
pendents de 

cobrament a 31 
de desembre

Total compte

Total compte

Abonaments 
realitzats en 

l'exercici
Compte

Concepte Saldo a 1 de 
gener

Modificacions 
saldo inicial

 
 

Creditors per IVA s’inclou a l’epígraf de Creditors per operacions de gestió. 
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21.3. Estat de partides pendents d’aplicació. 
 

a) Cobraments pendents d’aplicació 
 

Codi Descripció

555 555 Partides pendents cobrament diverses 240.518,93 0,00 1.769.928,07 2.010.447,00 1.838.743,81 171.703,19
1.769.928,07 2.010.447,00 1.838.743,81 171.703,19

Compte

Concepte Cobraments 
pendents 

d'aplicació a 1 
de gener

Modificacions 
saldo inicial

Cobraments 
realitzats en 

l'exercici

Total 
cobraments 

pendents 
d'aplicació

Cobraments 
aplicats en 
l'exercici

Cobraments 
pendents 

d'aplicació a 31 
de desembre 

Total compte
 

b) Pagaments pendents d’aplicació 
 

Codi Descripció

554 554 Partides pendents diversos 38,40 0,00 0,00 38,40 0,00 38,40
0,00 38,40 0,00 38,40Total compte

Compte

Concepte Pagaments 
pendents 

d'aplicació a 1 
de gener

Modificacions 
saldo inicial

Pagaments 
aplicats en 
l'exercici

Pagaments 
pendents 

d'aplicació a 31 
de desembre 

Pagaments 
realitzats en 

l'exercici

Total 
pagaments 
pendents 

d'aplicació

 
 
22. 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 (import 
sense IVA). 
 

Multiplic. 
Criteris Únic criteri Total Amb publicitat Sense publicitat Total

D'obres 313.550,51 313.550,51 0,00 112.946,54 426.497,05
De subministraments 183.316,32 30.763,45 214.079,77 0,00 296.324,17 510.403,94
De serveis 1.304.320,85 1.304.320,85 369.452,42 369.452,42 2.748.944,33 4.422.717,60
Altres 114.000,00 114.000,00 0,00 114.000,00
TOTAL 1.915.187,68 30.763,45 1.945.951,13 0,00 369.452,42 369.452,42 3.158.215,05 5.473.618,60

TotalAdjudicació 
directaTipus de contracte

Procediment obert Procediment negociat

 
Durant l’exercici 2019 s’han formalitzat contractes derivats d’acords marc per import de 286.838,70€ (servei de comunicació postal, agència de viatges, 
subministraments ...). 
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23. VALORS REBUTS EN DIPÒSIT 
 
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: 
 

Codi Descripció

5600000 Bestiario Proyectos, SL 1.160,00 1.160,00 1.160,00
5600000 Vodafone España, SA 2.304,00 2.304,00 2.304,00
5600000 Crèdit Restaurant, SL 16.803,54 16.803,54 16.803,54
5600000 Azulius, SL 1.000,00 1.000,00 1.000,00
5600000 Asesoría y Gestión de Proyectos y Obras HG, SL 947,37 947,37 947,37
5600000 Llamazares Pomés Arquitectura, SLP 670,04 670,04 670,04
5600000 Artpercent, Integral Art Services SL 1.762,70 1.762,70 1.762,70
5600000 Mucho Diseño 1.885,00 1.885,00 1.885,00
5600000 Liberty Mutual Insurance Europe Limited, Sucursal en España 4.685,62 4.685,62 4.685,62
5600000 Fluidos Industriales y Domésticos SA 1.607,55 1.607,55 1.607,55
5600000 MagmaCultura SL 7.809,47 7.809,47 7.809,47 0,00
5600000 MagmaCultura SL 9.068,88 9.068,88 9.068,88
5600000 Projectes MICMA, SL 3.942,15 3.942,15 3.942,15
5600000 Técnicas de Transportes Internacionales SA 2.618,10 2.618,10 2.618,10
5600000 Oracle Ibérica SRL 4.435,61 4.435,61 4.435,61
5600000 Sit Expedición Arte y Seguridad SL 4.647,95 4.647,95 4.647,95
5600000 Liberty Mutual Insurance Europe Limited, Sucursal en España 8.040,58 8.040,58 8.040,58
5600000 Liberty Mutual Insurance Europe Limited, Sucursal en España 1.630,24 1.630,24 1.630,24
5600000 Projectes, Instal·lacions i Manteniment Energètics SL 3.799,25 3.799,25 3.799,25
5600000 Técnicas de Transporte Internacionales SA 1.295,75 1.295,75 1.295,75
5600000 Sistemes Digitales Corporate 5.386,54 5.386,54 5.386,54
5600000 Opersis 1999 SL 15.677,53 15.677,53 15.677,53

49.704,17 0,00 51.473,70 0,00 101.177,87 7.809,47 93.368,40Total

Total 
devolucions 
reconegudes

Total dipòsits 
rebuts

Dipòsits 
cancel·lats

Dipòsits 
pendents de 
devolució a 

31 de 
desembre

Concepte
Saldo a 1 de 

gener
Modificacions 
saldo inicial

Dipòsits 
rebuts en 
l'exercici
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24. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 
 
 
24.1. Exercici corrent. 
 
 
1) Pressupost de despeses 
 
 
Modificacions de crèdit 
 

Capítol Descripció Transferències de 
Crèdit Positives

Transferències de 
Crèdit Negatives

Incorporació de 
romanent

Generació de 
crèdit

Total 
Modificacions

1 Despeses de Personal 303.200,24 -9.378,63 0,00 0,00 293.821,61
2 Despeses en Béns Corrents i Serveis 187.125,24 -623.866,18 371.323,50 612.825,86 547.408,42
3 Despeses Financeres 11.761,81 0,00 0,00 0,00 11.761,81
4 Transferències Corrents 131.157,52 0,00 0,00 90.000,00 221.157,52
6 Inversions Reals 118.187,25 -118.187,25 1.195.557,88 0,00 1.195.557,88

751.432,06 -751.432,06 1.566.881,38 702.825,86 2.269.707,24Total Despesa  
 
 
Romanents de crèdit 
 

Capítol Descripció
Romanents no 
compromesos

no incorporables

Romanents no 
compromesos
incorporables

Total romanents

1 Despeses de Personal 108.732,96 108.732,96
2 Despeses en Béns Corrents i Serveis 519.201,04 403.290,34 922.491,38
3 Despeses Financeres 1.944,16 1.944,16
4  Transferències Corrents 1.523,12 1.523,12
6 Inversions Reals 11.359,59 402.866,94 414.226,53

642.760,87 806.157,28 1.448.918,15Total general  
 

 
No hi a creditors per operacions pendents d’aplicar al Pressupost. 
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2) Pressupost d’ingressos  
 
Procés de gestió: 
 
Drets anul·lats / Drets cancel·lats: No aplica. 
 
Recaptació neta: 

3 Taxes i Altres Ingressos 1.880.805,49 0,00 1.880.805,49
4 Transferències Corrents 9.279.461,77 0,00 9.279.461,77

5 Ingressos Patrimonials 67.926,22 0,00 67.926,22

7 Transferències de Capital 161.606,88 0,00 161.606,88
11.389.800,36 0,00 11.389.800,36Total

Capítol Descripció Recaptació 
total

Devolucions 
d'ingrés

Recaptació 
neta

 
 
Compromisos d’ingrés: No aplica. 
 
 
24.2. Exercicis tancats. 
 
Pressupost de despeses. Obligacions de pressupostos tancats: 
 

1 Despeses de Personal 66.033,66 0,00 66.033,66 0,00 66.033,66
2 Despeses en Béns Corrents i Serveis 2.167.708,38 0,00 2.167.708,38 0,00 2.164.877,47
4 Transferències Corrents 6.070,12 0,00 6.070,12 0,00 6.070,12
6 Inversions Reals 142.878,77 0,00 142.878,77 0,00 142.878,77

2.382.690,93 0,00 2.382.690,93 0,00 2.379.860,02Total

Pagaments 
realitzatsCapítol Descripció 

Obligacions 
pendents de 
pagament a 1 

de gener

Modificacions 
saldo inicial i 
anul·lacions

Total 
obligacions Prescripcions
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Pressupost d’ingressos. Drets a cobrar de Pressupostos tancats. Drets pendents de cobrament totals: 
 

3 Taxes i Altres Ingressos 160.733,66 0,00 0,00 0,00 129.881,20 30.852,46
4 Transferències Corrents 123.461,11 0,00 0,00 0,00 7.656,74 115.804,37
5 Ingressos Patrimonials 38.018,13 0,00 0,00 0,00 15.525,44 22.492,69
7 Transferències de Capital 1.263.392,19 0,00 0,00 0,00 803.831,78 459.560,41

1.585.605,09 0,00 0,00 0,00 956.895,16 628.709,93Total

Drets 
cancel·lats Recaptació

Drets pendents 
de cobrament a 
31 de desembre

Capítol Descripció 
Drets pendents 
de cobrament a 

1 de gener

Modificacions 
saldo inicial Drets anul·lats

 
 
 
Drets anul·lats / Drets cancel·lats / Variació de resultats pressupostaris d’exercicis anteriors: No aplica. 
 
24.3. Exercicis posteriors.  
 
Compromisos de despesa amb càrrec a pressupostos d’exercicis posteriors: 
 

20200 Arrendaments Edificis i Altres Construccions 22.284,06 2.166,51 0,00 0,00 0,00
20500 Arrendaments Mobiliari i Equipament 69.421,17 69.421,17 41.494,09 21.546,17 8.977,57
21600 Manteniment Equips i Software Procés d'Informació 42.223,26 0,00 0,00 0,00 0,00

22300 Transports 64.085,73 0,00 0,00 0,00 0,00
22400 Primes d'assegurances 102.142,37 0,00 0,00 0,00 0,00
22606 Reunions, Conferències i Cursos 62.099,27 0,00 0,00 0,00 0,00
22609 Activitats Culturals 74.775,71 27.000,80 0,00 0,00 0,00
22799 Altres Treballs Realitzats per Altres Empreses 2.964,00 0,00 0,00 0,00 0,00

48001
Transferències corrents a famílies, institucions sense 
fi de lucre i altres ens corporatius. Estudiants en 
pràctiques

31.421,60 0,00 0,00 0,00 0,00

471.417,17 98.588,48 41.494,09 21.546,17 8.977,57

2023 2024

Total

Aplicació 
pressupostària Descripció 2020 2021 2022
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2) Compromisos d’ingrés amb càrrec a pressupostos d’exercicis posterior: no aplica. 
 
 
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. En la columna “Finançament afectat” s’indica si el projecte compta amb recursos afectats per al seu finançament. 
 

A 1 de gener En l'exercici Total

2014-02 Pla director d'Usos 2015 1.500.000,00 751.189,05 545.774,98 1.296.964,03 203.035,97 203.035,97
2016-01 Fons Maria Lluïsa Borràs 2016 10.000,00 6.815,10 3.184,90 10.000,00 0,00 0,00
2016-05 Sub. i instal. nova refredadora, renovació web i canvi 

imatge corporativa
2016 197.815,00 90.548,79 86.806,00 177.354,79 20.460,21 20.460,21

2017-01 Apropa l'Art a les Escoles 2017 47.000,00 39.843,50 7.156,50 47.000,00 0,00 0,00
2017-02 Accessibilitat 2017 55.000,00 27.444,46 27.555,54 55.000,00 0,00 0,00
2017-04 Projecte Educatiu a les Escoles 2017 20.000,00 6.666,67 13.333,33 20.000,00 0,00 0,00
2017-07 Pla de Màrqueting 2017 40.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 15.000,00 15.000,00
2017-08 Sub. i instal.  refredadora, renovació vidres 

claraboies, pantalles informació i senyalització plaça, 
i sub. i instal. recuperadora

2017 348.000,00 8.519,28 160.109,96 168.629,24 179.370,76 179.370,76

2018-01 La Internacional III 2018 64.320,00 0,00 31.000,00 31.000,00 33.320,00 33.320,00
2018-02 Articket/BCN Card 2017 2018 40.302,18 0,00 21.933,96 21.933,96 18.368,22 18.368,22
2018-03 Articket Aeroport 2018 79.920,50 4.116,12 17.947,65 22.063,77 57.856,73 57.856,73
2018-04 Accessibilitat 2018 55.000,00 18.333,33 36.666,67 55.000,00 0,00 0,00
2018-05 Dissabtes MACBA 2018 75.000,00 50.000,00 25.000,00 75.000,00 0,00 0,00
2018-06 Educació professorat Curs 2018-19 2018 2019 40.000,00 14.000,00 26.000,00 40.000,00 0,00 0,00
2018-07 Conversa amb l'Art Contemporani 2018 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00
2019-01 Apropa l'Art a les Escoles 2019 55.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 55.000,00
2019-02 Dissabtes MACBA 2019 2020 50.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
2019-03 Educació professorat Curs 2019-20 2019 2020 40.000,00 0,00 14.000,00 14.000,00 26.000,00 26.000,00
2019-04 Manual de la Col·lecció 2019 60.000,00 0,00 5.452,00 5.452,00 54.548,00 54.548,00
2019-05 Education From Below 2019 2021 47.113,00 0,00 5.073,95 5.073,95 42.039,05 42.039,05
2019-06 Allez 2019 130.000,00 0,00 108.841,66 108.841,66 21.158,34 21.158,34
2019-07 Accessibilitat 2019 55.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 55.000,00

3.021.470,68 0,00 1.017.476,30 1.197.837,10 2.215.313,40 806.157,28 806.157,28

Despesa 
pendent de 

realitzar

Finançament 
afectat

1. RESUM D'EXECUCIÓ

Any d'iniciDenominació Codi 
projecte 

Despesa 
compromesa 

Despesa 
previstaDuració

Obligacions reconegudes

Total
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24.5. Despeses amb finançament afectat. 
 
En el següent quadre s’informa per a cada despesa amb finançament afectat de les desviacions de finançament per agent, tant de l’exercici com acumulades. 
 

Tercer Aplicació 
pressupostària Positives Negatives Positives Negatives

2014-02 Pla director d'Usos Institut de Cultura de Barcelona 71001 100% 545.774,98 203.035,97

2016-01 Fons Maria Lluïsa Borràs Maria Lluïsa Borràs 47000 100% 3.184,90 0,00

2016-05 Sub. i instal. nova refredadora, renovació web i canvi 
imatge corporativa

Institut de Cultura de Barcelona 71001 100% 86.806,00 20.460,21

2017-01 Apropa l'Art a les Escoles Fundació Museu d'Art Contemporani de Barcelona 48000 100% 7.156,50 0,00

2017-02 Accessibilitat Fundació Museu d'Art Contemporani de Barcelona 48000 100% 27.555,54 0,00

2017-04 Projecte Educatiu a les Escoles Fundació Museu d'Art Contemporani de Barcelona 48000 100% 13.333,33 0,00

2017-07 Pla de Màrqueting Institut de Cultura de Barcelona 41000 100% 25.000,00 15.000,00

2017-08 Sub. i instal.  refredadora, renovació vidres 
claraboies, pantalles informació i senyalització plaça, 
i sub. i instal. recuperadora

Institut de Cultura de Barcelona 71001 100% 160.109,96 179.370,76

2018-01 La Internacional III Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 49700 100% 31.000,00 33.320,00

2018-02 Articket/BCN Card 2017 Grup Articket 34400 100% 21.933,96 18.368,22

2018-03 Articket Aeroport Institut de Cultura de Barcelona 44000 100% 17.947,65 57.856,73

2018-04 Accessibilitat Fundació Museu d'Art Contemporani de Barcelona 48000 100% 36.666,67 0,00

2018-05 Dissabtes MACBA Fundació Museu d'Art Contemporani de Barcelona 48000 100% 25.000,00 0,00

2018-06 Educació professorat Curs 2018-19 Fundació Museu d'Art Contemporani de Barcelona 48000 100% 26.000,00 0,00

2018-07 Conversa amb l'Art Contemporani Fundació Museu d'Art Contemporani de Barcelona 48000 100% 12.000,00 0,00

2019-01 Apropa l'Art a les Escoles Fundació Museu d'Art Contemporani de Barcelona 48000 100% 55.000,00 55.000,00

2019-02 Dissabtes MACBA Fundació Museu d'Art Contemporani de Barcelona 48000 100% 25.000,00 25.000,00

2019-03 Educació professorat Curs 2019-20 Fundació Museu d'Art Contemporani de Barcelona 48000 100% 26.000,00 26.000,00

2019-04 Manual de la Col·lecció Fundació Museu d'Art Contemporani de Barcelona 48000 100% 54.548,00 54.548,00

2019-05 Education From Below Stichting Rijksakademie Van Beeldende Kunsten 48000 100% 42.039,05 42.039,05

2019-06 Allez Fondation de France. Delegación en España 48000 100% 21.158,34 21.158,34

2019-07 Accessibilitat Fundació Museu d'Art Contemporani de Barcelona 48000 100% 55.000,00 55.000,00

278.745,39 1.039.469,49 806.157,28 0,00Total

Agent finançador Desviacions de l'exercici Desviacions acumulades

Codi 
despesa Descripció Coeficient de 

finançament

Les subvencions rebudes pendents d’aplicar a la seva finalitat s’han registrat amb abonament a l’epígraf de creditors per operacions de gestió (Nota 11). 
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24.6. Romanent de tresoreria. 

1. (+) Fons líquids 2.251.743,91
2. (+) Drets pendents de cobrament 1.446.753,70 

(+) del Pressupost corrent 252.712,50
(+) de Pressuposts tancats 628.709,93
(+) d’operacions no pressupostàries 565.331,27

3. (–) Obligacions pendents de pagament 2.510.988,00 
(+) del Pressupost corrent 2.139.931,03 
(+) de Pressuposts tancats 2.830,91 
(+) d’operacions no pressupostàries 368.226,06 

4. (+) Partides pendents d’aplicació -171.664,79 
(–) cobraments realitzats pendents 
d'aplicació definitiva -171.703,19 

(+) pagaments realitzats pendents 
d'aplicació definitiva

38,40 

I. Romanent de tresoreria total 
(1 + 2 – 3 + 4) 1.015.844,82 

II. Saldos de cobrament dubtós 56.727,32 
III. Excés de finançament afectat 806.157,28 
IV. Romanent de tresoreria per a despeses 
generals (I-II-III) 152.960,22 

2019

 
En relació amb els Saldos de dubtós cobrament, en la nota 4 d’aquesta memòria es descriu el mètode 
d’estimació i els criteris establerts pel MACBA per a la determinació de la seva quantia, i en l’apartat d) de 
la nota 10.1, els imports obtinguts per aplicació d’aquests criteris. 
 
 
25. INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS 
 
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 líquidsPassiu corrent  = 2.251.743,914.194.676,04 = 0,54 

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 cobrarPassiu corrent =  3.698.497,614.194.676,04  = 0,88 

3. LIQUIDITAT GENERAL: Reflecteix en quina mesura tots els elements patrimonials que componen 
l'actiu corrent cobreixen el passiu corrent. 
 Actiu correntPassiu corrent  = 4.231.325,194.194.676,04 = 1,01 
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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 correntNombre habitants  = 4.194.676,041.636.762 = 2,56 

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. 
 4.194.676,0440.341.477,82  = 0,10 

6. RELACIÓ D'ENDEUTAMENT: Representa la relació existent entre el passiu corrent i el no corrent. 
 4.194.676,040,00 = 𝑛/𝑎 

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

 Passiu corrent i no correntFlux net gestió  = 4.194.676,04−172.951,07 = −24,25 

 
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. Es situa en 34,82 dies. 
 

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. 
Es situa en 46,53 dies. 

 
10. RÀTIOS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC 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 econòmic patrimonial de l'entitat: 

ING. TRIB Ingressos tributaris i urbanístics 
TRANSFR Transferències i subvencions rebudes 
V. I PS Vendes i prestació de serveis 
D. PERS Despeses de personal 
TRANSFC Transferències i subvencions concedides 
APROV Aprovisionaments 

 
 
Estructura dels ingressos. 

 

ING. TRIB/IGOR TRANSFR/IGOR V i PS/IGOR Resta IGOR/IGOR
0,00% 83,17% 10,95% 5,89%

INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (IGOR)
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Estructura de les despeses. 
 

D. PERS. / DGOR TRANSFC/DGOR APROV/DGOR Resta DGOR/DGOR
33,17% 1,72% 0,00% 65,11%

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (IGOR)

 
 

Cobertura de les despeses corrents: posa de manifest la relació existent entre les despeses de 
gestió ordinària i els ingressos de la mateixa naturalesa. 
 13.093.727,02 13.128.123,31 = 1,00 

 
 
Indicadors pressupostaris 

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. 
 

 12.293.083,4413.742.001,59  = 0,89 
 

2.  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.  
 10.153.152,4112.293.083,44  = 0,83  

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. 
 12.293.083,441.636.762  = 7,51 
 

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.  942.938,231.636.762  = 0,58 
 

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.  
 942.938,2312.293.083,44  = 0,08 
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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. 
 11.642.512,8613.742.001,59  = 0,85 

2. REALITZACIÓ DE COBRAMENTS: reflecteix la proporció que suposen els cobraments obtinguts en 
l'exercici sobre els drets reconeguts nets. 
 11.389.800,3611.642.512,86  = 0,98 

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. 
 11.480.905,9811.642.512,86  = 0,99 

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. 
 0,0011.642.512,86  = 0,00 

5.  SUPERÀVIT (O DÈFICIT) PER HABITANT a les entitats territorials i els seus organismes autònoms: 
 110.153,521.636.762  =  0,07 

 

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. 
 2.379.860,022.382.690,93  = 1,00 

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.  
 956.895,161.585.605,09  = 0,60 

 

 

 



  

50 
 

26. INFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS 
 
 
El MACBA té una única àrea de despesa 3, “Producció de béns públics de caràcter preferent”, política de 
despesa 33, “Cultura”, i programa 333, “Museus i arts plàstiques”; i per tant la totalitat dels ingressos i 
despeses incorregudes a l’exercici 2019 es corresponen a la gestió del Museu. Els ingressos que provenen 
de taxes i preus públics (15,91% del total d’ingressos) s’apliquen a aquest programa. 
 
 
27. INDICADORS DE GESTIÓ 
 
 
Eficàcia 
 

1. Reflecteix les actuacions efectuades, visitants del Museu durant el 2019, respecte les 
actuacions/visitats de l’exercici anterior. 
   357.202331.694 = 1,08 

2. Mostra l’indicador anterior respecte els exercicis 2015, 2016, 2017 i 2018. 
 357.202331.694 / 309.331307.514 = 1,07 

3. Termini mitjà d’espera per rebre un determinat servei. Atès l’activitat realitzada pel Consorci 
aquest indicador no és aplicable. 

 
4. Percentatge d’aplicació cobert per un determinat servei: El Museu està obert a tots els públics. 

 
 
Eficiència 
 

1. Reflecteix el cost de l’activitat ordinària realitzada pel MACBA respecte els visitants rebuts pel 
Museu. 
   11.350.145,21357.202 = 31,77 

El cost activitat considera obligacions reconegudes dels capítols 1 a 4. 

2. Mostra el percentatge del cost de l’activitat ordinària del Museu respecte al cost previst. 
  11.350.145,2111.310.687,47  = 1,00 

 
Indicadors d’economia 
 
No apliquen. 
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Mitjans de producció 
 

1. Reflecteix el cost de personal, exceptuant les indemnitzacions i provisions, respecte a la plantilla 
mitja del Museu. 
   4.274.248,6489,89 = 47.549,77 euros 

 
 
28. FETS POSTERIORS AL TANCAMENT 
 
 
El passat 11 de març de 2020 la Organització Mundial de la Salut va elevar la situació d'emergència de salut 
pública ocasionada pel brot del Coronavirus (COVID-19) a pandèmia internacional. La ràpida evolució dels 
fets, a escala nacional i internacional, suposa una crisi sanitària sense precedents, que impactarà en 
l'entorn macroeconòmic i en l'evolució dels negocis. Per fer front a aquesta situació, entre d’altres mesures, 
el Govern d'Espanya ha procedit a la declaració de l'estat d'alarma, mitjançant la publicació del Reial Decret 
463/2020, de 14 de març, i a l'aprovació d'una sèrie de mesures urgents extraordinàries per fer front a 
l'impacte econòmic i social del COVID-19, mitjançant el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març.  
 
Considerem que les conseqüències derivades d’aquesta situació no impliquen un ajust en els comptes 
anuals corresponents a l'exercici anual acabat al 31 de desembre de 2019, però poden impactar de manera 
significativa en les activitats i resultats futurs, si bé, donada la incertesa i complexitat de la situació i la seva 
ràpida evolució, no és possible en aquest moment realitzar de manera fiable una estimació quantificada del 
seu efecte en el Consorci, que, si s’escau, serà objecte de reconeixement en els propers comptes anuals. 
 
El Consorci està duent a terme les accions que considera més adients amb l'objecte de fer front a la situació 
i minimitzar el seu impacte. Això no obstant, atenent que la font principal de finançament del Consorci són 
les transferències dels ens Consorciats, vers la seva dependència funcional, s’analitzaran oportunament els 
ajustaments pressupostaris necessaris per fer front a les eventuals desviacions de despeses que puguin 
esdevenir d’aquesta situació. 
 
D’altra banda, tal com es preveu al conveni signat entre l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci MACBA de 
febrer de 2020, està previst que el Consorci rebi una nova concessió per a la seva ampliació a la plaça dels 
Àngels. A la Comissió Delegada del Consorci MACBA celebrada el 20 de febrer de 2020 es va acordar per 
unanimitat de tots els membres tramitar la renuncia de la concessió de l’ús privatiu de la Capella de la 
Misericòrdia situada al carrer Montalegre i així es va comunicar el 24 de febrer al Regidor del Districte de 
Ciutat Vella. Aquest fet tindrà efectes comptables al 2020. 
 
 
 
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. 
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b) Estat d’operacions amb entitats del grup: 

Transferències / 
Subvencions Serveis Periodificació de 

Subvencions
Ajuntament de Barcelona 76.948,57 13.390,00
Institut de Cultura de Barcelona 4.441.722,50 1.801,22 72.856,73
Consorci de Turisme 18.312,79
Patronat Municipal de l'Habitatge 8.205,00
Fundació Museu Picasso 9.580,00
Generalitat de Catalunya 3.018.564,84
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 1.192.900,00
Fundació Museu d'Art Contemporani 303.611,69 6.267,08 215.548,00
TOTAL 9.043.327,60 47.976,09 288.404,73

2019
INGRESSOS

 
 

Transferències / 
Subvencions Serveis

Ajuntament de Barcelona 6.459,67
Institut de Cultura de Barcelona 90,25
Consorci de Turisme 2.680,91
Consorci de l'Auditori i l'Orquestra 1.815,00
TOTAL 0,00 11.045,83

PENDENT 
COBRAMENT

PENDENT 
PAGAMENT

Institut de Cultura de Barcelona 575.364,78
Consorci de Turisme 13.051,22
Patronat Municipal de l'Habitatge 242,00
Fundació Museu d'Art Contemporani 2.220,32
TOTAL 590.878,32 0,00

2019
DESPESES

2019

 
 

Addicionalment durant l’exercici 2019 s’han reconegut drets en concepte de subvencions de capital de la 
Generalitat de Catalunya per import de 161.606,88 Euros. 
 
c) Són susceptibles d’inspecció fiscal tots els tributs a què es troba subjecte el Consorci per a tots els 

exercicis que no hagi transcorregut el termini de prescripció previst a la normativa vigent. No s’ espera 
que es meritin passius addicionals per l’Entitat com a conseqüència d’una eventual inspecció.  

 
d) 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 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. 
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La Memòria i els Comptes Anuals queden formalitzats per la Comissió Delegada,  a Barcelona, 29 d’abril de 
2020, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im. Sr. Joan Subirats Humet     Sra. Montserrat Oriol i Bellot 
President de la Comissió Delegada    Secretaria, per delegació 
Consorci del Museu d’Art Contemporani de Barcelona   Consorci del Museu d’Art Contemporani de Barcelona 
 

Joan Subirats Humet - DNI 37307122H (AUT) 

2020.04.29 12:41:19 +02'00'

CPISR-1 C 

Montserrat 

Oriol i Bellot 

2020.04.29 

17:23:58 +02'00'



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2019 
 

 Informe de la Intervenció de l’Ajuntament de Barcelona de la 
Liquidació del Pressupost de l’Exercici 2019 

 Liquidació del Pressupost de l’Exercici 2019 

















































































































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. INFORME, FORMULAT PER L’INTERVENCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE 
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INFORME D'AUDITORIA DELS COMPTES ANUALS DE L'EXERCICI 2019, EMÈS PER LA 
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I. Opinió  
  
La Intervenció General de l’Ajuntament de Barcelona, en ús de les competències que li són 
atribuïdes pels articles 213 i 220 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 i pels articles 3 i 29.3.a) 
del Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, que regula el règim jurídic del control intern en les 
entitats del Sector Públic Local, ha auditat els comptes anuals del Consorci Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona (en endavant l’Entitat), que comprenen el balanç de situació a 
31 de desembre de 2019, el compte del resultat econòmic-patrimonial, l’estat de canvis en el 
patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu, l’estat de liquidació del pressupost i la memòria 
corresponents a l’exercici finalitzat en aquesta data.  
  
En l’execució dels treballs d’auditoria, la Intervenció General ha comptat amb la col·laboració 
de Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría, S.A., per raó del contracte de serveis 
formalitzat amb l’Ajuntament de Barcelona el 24 de novembre de 2016 per a la realització de 
l’auditoria dels comptes anuals de l’exercici 2019 de l’Entitat. Gabinete Técnico de Auditoría 
y Consultoría, S.A. ha executat els treballs sota la direcció i supervisió de la Intervenció 
General.  
  
Segons la nostra opinió, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes 
significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de l’Entitat a 31 de 
desembre de 2019, així com dels seus resultats i fluxos d’efectiu i de l’estat de liquidació del 
pressupost corresponents a l’exercici finalitzat en aquesta data, de conformitat amb el marc 
normatiu d’informació financera que resulta d’aplicació (que s’identifica a la nota 3.1 de la 
memòria) i, en particular, amb els principis i criteris comptables i pressupostaris que hi 
estiguin continguts.   

II. Fonament de l’opinió  
  
Hem dut a terme la nostra auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de l’activitat 
d’auditoria de comptes vigent per al Sector Públic a Espanya. Les nostres responsabilitats 
d’acord amb aquestes normes es descriuen més endavant en la secció Responsabilitats de 
l’auditor en relació amb l’auditoria dels comptes anuals del nostre informe.  
  
Som independents de l’Entitat de conformitat amb els requeriments d’ètica i protecció de la 
independència, que són aplicables a la nostra auditoria dels comptes anuals per al Sector 
Públic a Espanya segons allò que exigeix la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de 
comptes de l’esmentat Sector Públic.  
  
Considerem que l’evidència d’auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i 
adequada per a la nostra opinió.  
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III. Qüestions clau de l’auditoria   
  
Les qüestions clau de l’auditoria són aquelles qüestions que, segons el nostre judici 
professional, han estat de la major significació en la nostra auditoria dels 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 subvencions i transferències corrents rebudes dels ens consorciats al 
finançament de les activitats de l’Entitat  
  
Descripció  
  
Tal i com s’indica a la Notes 1.1 i 1.2 de la memòria dels comptes anuals, l’Entitat es troba 
adscrita a l’Ajuntament de Barcelona, i té com activitat principal la gestió del Museu d’Art 
Contemporani de la ciutat de Barcelona. Els costos per la prestació de les activitats de 
l’Entitat es financen majoritàriament amb aportacions dels ens Consorciats en forma de 
subvencions i transferències corrents, mantenint l’equilibri econòmic i financer del Consorci. 
Atenent a l’origen de les subvencions i transferències rebudes, s’ha considerat com a 
qüestió clau de l’auditoria acreditar  que aquestes s’apliquen efectivament al finançament de 
les operacions de l’Entitat, d’acord amb les funcions establertes als seus Estatuts, i que 
transitòriament les no aplicades en el tancament de l’exercici constitueixen desviacions de 
finançament ajustades en el Romanent de Tresoreria.  Les despeses incorregudes en 
l’execució d’aquestes operacions són intensives en personal i en la compra de béns i 
serveis.  
  
Resposta de l’auditor  
  
Per garantir la integritat i el correcte meritament de les despeses registrades en concepte de 
personal i compra de béns i serveis, els nostres principals procediments d’auditoria han 
inclòs, entre d’altres:  
  

 Anàlisi de la raonabilitat de les despeses comptabilitzades mitjançant proves de 
revisió analítica.  

 Anàlisi dels controls implementats per l’Entitat per garantir la integritat i el correcte 
meritament de les despeses.  

 Revisió del càlcul de l’import periodificat en concepte de despeses de personal 
meritades i no vençudes a 31 de desembre de 2019.  

 Revisió d’una mostra de rebuts de nòmina.  
 Revisió d’una mostra de factures de despeses comptabilitzades.  
 Per una mostra d’expedients de despesa, revisió de que la contractació s’hagi 

efectuat d’acord amb la normativa d’aplicació.  
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 Revisió de les fitxes de finançament afectat de l’exercici.  
  
Procediments d’inspecció oberts en matèria tributària i laboral  
  
Descripció  
  
Tal i com s’indica a les Notes 1.4 i 16 de la memòria dels comptes anuals, l’Entitat manté 
diversos procediments d’inspecció oberts en matèria tributària (Impost sobre el Valor Afegit) i 
laboral. El desenllaç d’aquests procediments dependrà de la resolució que en última 
instància s’adopti i atès que requereix d’un elevat grau d’anàlisi i judici professional aquesta 
qüestió s’ha considerat clau en la nostra auditoria.  
  
Resposta de l’auditor  
  
En resposta a l’esmentada qüestió, els nostres principals procediments d’auditoria han 
inclòs, entre d’altres, la circularització dels assessors legals i fiscals de l’Entitat , i hem 
analitzat la raonabilitat de les conclusions assolides per la Direcció de l’Entitat  en base als 
arguments tècnics disponibles.  

IV. Responsabilitat de la Comissió Delegada en relació amb els comptes anuals  
  
La Comissió Delegada del Consorci és responsable de formular els comptes anuals adjunts, 
de forma que expressin la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats, i 
de l’execució del pressupost de l’Entitat, de conformitat amb el marc normatiu d’informació 
financera aplicable a l’Entitat a Espanya, i del control intern que considerin necessari per 
permetre la preparació de comptes anuals lliures d’incorrecció material, a causa de frau o 
error.  
  
En la preparació dels comptes anuals, la Comissió Delegada del Consorci és responsable 
de la valoració de la capacitat de l’Entitat per continuar com a entitat en funcionament, 
revelant, segons correspongui, les qüestions relacionades amb entitat en funcionament i 
utilitzant el principi comptable d’entitat en funcionament excepte si el Consell General té la 
intenció de liquidar l’Entitat o de cessar les seves operacions, o si no existeix cap altra 
alternativa realista.   

V. Responsabilitats de l’auditor en relació amb l’auditoria dels comptes anuals  
  
Els nostres objectius són obtenir una seguretat raonable que els comptes anuals en el seu 
conjunt estan lliures d’incorrecció material, a causa de frau o error, i emetre un informe 
d’auditoria que conté la nostra opinió.   
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Seguretat raonable és un alt grau de seguretat però no garanteix que una auditoria 
realitzada de conformitat amb la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes 
per al Sector Públic vigent a Espanya sempre detecti una incorrecció material quan existeixi. 
Les incorreccions poden ser degudes a 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.  
  
Com a part d’una auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de l’activitat 
d’auditoria de comptes vigent per al Sector Públic a Espanya, apliquem el nostre judici 
professional i mantenim una actitud d’escepticisme professional durant tota l’auditoria. 
També:  
  

i. Identifiquem i valorem els riscos d’incorrecció material en els comptes anuals, a 
causa de frau o error, dissenyem i apliquem procediments d’auditoria per respondre 
a aquests riscos i obtenim evidència d’auditoria suficient i adequada per proporcionar 
una base per a la nostra opinió. El risc de no detectar una incorrecció material a 
causa de frau és més elevat que en el cas d’una incorrecció material a causa d’error, 
ja que el frau pot implicar col·lusió, falsificació, omissions deliberades, 
manifestacions intencionadament errònies, o l’elusió del control intern.  

ii. Obtenim coneixement del control intern rellevant per a l’auditoria amb la finalitat de 
dissenyar procediments d’auditoria que siguin adequats en funció de les 
circumstàncies, i no amb la finalitat d’expressar una opinió sobre l’eficàcia del control 
intern de l’entitat.  

iii. Avaluem si les polítiques comptables que s’apliquen són adequades i la raonabilitat 
de les estimacions comptables i la corresponent informació revelada per la Comissió 
Delegada.  

iv. Concloem sobre si és adequada la utilització, per part de la Comissió Delegada del 
principi comptable d’entitat en funcionament i, basant-nos en l’evidència d’auditoria 
obtinguda, concloem sobre si existeix o no una incertesa material relacionada amb 
fets o amb condicions que poden generar dubtes significatius sobre la capacitat de 
l’Entitat per continuar com a entitat en funcionament. Si concloem que existeix una 
incertesa material, es requereix que cridem l’atenció en el nostre informe d’auditoria 
sobre la corresponent informació revelada en els comptes anuals o, si aquestes 
revelacions no són adequades, que expressem una opinió modificada. Les nostres 
conclusions es basen en l’evidència d’auditoria obtinguda fins a la data de nostre 
informe d’auditoria. No obstant això, fets o condicions futurs poden ser la causa que 
l’Entitat deixi de ser una entitat en funcionament.  

v. Avaluem la presentació global, l’estructura i el contingut dels comptes anuals, inclosa 
la informació revelada, i si els comptes anuals representen les transaccions i els fets 
subjacents de manera que aconsegueixen expressar la imatge fidel.  
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Ens comuniquem amb la Comissió Delegada del Consorci en relació amb, entre altres 
qüestions, l’abast i el moment de realització de l’auditoria planificats i les troballes 
significatives de l’auditoria, així com qualsevol deficiència significativa del control intern que 
identifiquem en el transcurs de l’auditoria.  
  
Entre els riscos que han estat objecte de comunicació a la Comissió Delegada del Consorci, 
determinem els que han estat de la major significació en l’auditoria dels comptes anuals del 
període actual i que són, en conseqüència, les qüestions clau de l’auditoria.  
  
  
Barcelona 4 de maig de 2020 

 

 

L’Interventor General 

 

 

Antonio Muñoz Juncosa 
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INFORME DEL COMPTE GENERAL CONSORCI MUSEU  
D’ART CONTEMPORANI DE BARCELONA L’EXERCICI 2019 

 

 

1. FONAMENTS DE DRET 

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

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

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

- Un cop aprovat el compte general, es trametrà una còpia de l'expedient a la Sindicatura 
de Comptes, per a la fiscalització subsegüent, abans del 15 d’octubre. 

- L’article 11.b) dels Estatuts del Consorci del Museu d’Art Contemporani de Barcelona 
diu que correspon al Consell General aprovar la rendició dels comptes. 

- D’acord amb l’article 122.4 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector 
Públic, “els consorcis hauran de formar part dels pressupostos i incloure’s en  el Compte 
General de l’Administració d’adscripció “(Ajuntament de Barcelona). 

 

2. CONTINGUT DELS COMPTES 

D’acord amb el que estableix l’article 209 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, i la regla 45 de 
la Instrucció del model normal de Comptabilitat local (ICAL-2013) aprovada per l’Ordre 
del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, HAP/1781/2013 de 20 de setembre, 
el compte general del Consorci del Museu d’Art Contemporani de Barcelona, ha d’estar 
format per la documentació següent: 
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Documentació bàsica: Comptes Anuals 

a) Balanç  
b) Compte del resultat econòmic-patrimonial 
c) Estat de canvis en el patrimoni net 
d) Estat de fluxos d’efectiu 
e) Estat de liquidació del pressupost 
f) Memòria 

Igualment d’acord amb la regla 45.3 de la ICAL-2013, als comptes anuals caldrà adjuntar la 
documentació següent: 

a) Actes d’arqueig de les existències en caixa referides a fi d’exercici. 
b) Certificacions de les entitats bancàries dels saldos existents, referits a fi d’exercici. En cas 
de discrepància entre els saldos comptables i els bancaris, caldrà adjuntar l’estat conciliatori. 

 

D’acord amb les competències que li són atribuïdes per raó dels articles 213 i 220 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Local i 3 i 29.3.A)  del  Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, que regula el règim 
jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local, la Intervenció General de 
l’Ajuntament de Barcelona ha realitzat l’auditoria financera dels comptes anuals del Consorci 
corresponents a l’exercici 2019, els quals estan pendents de ser formulats per la Comissió 
Delegada del Consorci. 

En l’execució dels treballs, la Intervenció General ha comptat amb la col•laboració de  la societat 
auditora GTA amb número de ROAC. S0687, per raó del contracte de serveis formalitzat amb 
l’Ajuntament de Barcelona el 24 de novembre de 2016, per a la realització de l’auditoria dels 
comptes anuals dels Consorcis. Aquesta societat ha executat els treballs sota la direcció i 
supervisió de la Intervenció General. 

El treball es troba pràcticament finalitzat, restant únicament pendents d’aplicar o completar els 
següents procediments d’auditoria: 

- Actualització de la revisió i lectura de les Actes dels Òrgans de Direcció.  

- Revisió dels fets posteriors al tancament de l’exercici i fins a la data d’emissió de l’informe 
d’auditoria dels comptes anuals 2019 definitiu.  

- Obtenció de la carta de manifestacions de la Direcció.  

- Obtenció dels comptes anuals formulats per la Comissió Delegada del Consorci.  

La nostra opinió d’auditoria serà la continguda en l’informe d’auditoria financera, que emetrem 
una vegada s’efectuïn els referits procediments. 

D’acord amb la seva sol·licitud, els informem que, si des de la data d’aquesta carta fins a la 
d’emissió del nostre informe d’auditoria financera no es posa de manifest cap fet que pugui 
afectar de forma significativa als comptes anuals o que sigui necessari reflectir en l’informe 
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d’auditoria, un cop conclosos de manera satisfactòria els esmentats procediments, el nostre 
informe es redactarà en els següents termes: 

 INFORME PROVISIONAL D’AUDITORIA, REALITZAT PER LA INTERVENCIÓ, DELS 
COMPTES ANUALS DEL CONSORCI DEL MUSEU D’ART CONTEMPORANI DE 
BARCELONA CORRESPONENTS A L’EXERCICI 2019 

 

En virtut del punt 3 de l’article 122 de la Llei 40/2015 de 1 d’octubre de Règim Jurídic del Sector 
Públic, es realitzarà per la Intervenció general de l'Ajuntament de Barcelona, amb la col·laboració 
de la societat auditora Faura Casas SL. auditors externs, una auditoria de compliment de 
l'exercici 2019. 

Un cop rebut l’informe d’auditoria de compliment, la Intervenció procedirà a efectuar l’informe de 
control financer al que fa referència l’article 220 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals. 

 

3. ANÀLISI DELS COMPTES 

3.1. Anàlisi patrimonial 

El balanç de situació reflecteix la situació dels actius segons el grau de disponibilitat, i 
dels passius segons el grau d’exigibilitat. En tancar l'exercici 2019 dóna un actiu i un 
passiu de 40.341.477,82  € .  
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Hi ha equilibri patrimonial, ja que els actius no corrents de 36.110.152,63 € són inferiors al 
Patrimoni net de 36.146.801,78€ i, per tant, els capitals permanents poden finançar parcialment 
l’actiu corrent. 

En conseqüència, el fons de maniobra, entès com el conjunt de recursos financers 
permanents necessaris per a poder desenvolupar normalment les operacions de 
naturalesa corrent, és positiu en 36.649,15  €, determinat per la diferència entre l’actiu 
corrent i el passiu corrent. 

El net patrimonial (actiu – passiu exigible) és positiu en 36.146.801,78  € i està format per 
les partides següents: 

 2019 2018 

Patrimoni rebut 890.709,54 890.709,54 

Resultats d’exercici anteriors 1.142.728,86 1.762.211,57 

Resultats de l’exercici -5.555,68 -619.482,71 

Subvencions rebudes pendents d’imputació a resultats 34.118.919,06 34.677.375,06 

TOTAL PATRIMONI NET (euros) 36.146.801,78 36.710.813,46 

 

3.2. Anàlisi financera 

 

3.2.1 Romanent de tresoreria 

El romanent líquid de tresoreria per a despeses generals l’exercici 2019 és positiu en  
152.960,22 €.  

   2019 
 

2018 Diferència 

    

 

    

(+) Fons líquids 2.251.743,91 
 

2.476.633,27 -224.889,36 

(+) Drets pendents de cobrament 1.446.753,70 
 

2.167.028,14 -720.274,44 

     (+) del Pressupost corrent 252.712,50 

 

241.269,77 11.442,73 

     (+) dels Pressupostos tancats 628.709,93 

 

1.343.067,27 -714.357,34 

     (+) d'operacions no pressupostàries 565.331,27 

 

582.691,10 -17.359,83 

(-) Obligacions pendents de pagament 2.510.988,00 
 

2.730.059,79 -219.071,79 

     (+) del Pressupost corrent                   2.139.931,03 

 

2.379.350,08 -239.419,05 

     (+) dels Pressupostos tancats 2.830,91 

 

0,00 2.830,91 

     (+) d'operacions no pressupostàries 368.226,06 

 

350.709,71 17.516,35 

(+) Partides pendents d'aplicació -171.664,79 
 

-240.480,53 68.815,74 

     (-) cobr. realitzats pendents d'aplicació definitiva 171.703,19 

 

240.518,93 -68.815,74 

    (+) pag. realitzats pendents d'aplicació definitiva 38,40 

 

38,40 0,00 
    

 

    

(=) Romanent de Tresoreria Total 1.015.844,82 

 
1.673.121,09 -657.276,27 

(-) Saldos de dubtós cobrament 56.727,32 

 

34.664,12 22.063,20 

(-) Excés de finançament afectat 806.157,28 

 

1.566.881,38 -760.724,10 

    

 

    

(=) Romanent de Tresoreria per a despeses generals 152.960,22 

 
71.575,59 81.384,63 

 



 

 

INTERVENCIÓ 

 5 

 

El  romanent de tresoreria amb finançament afectat de 806.157,28 euros s’utilitzarà per 
finançar els crèdits que emparin els projectes finançats amb ingressos afectats  que 
s’hauran d’incorporar obligatòriament en el Pressupost  2020, tal i com preveu l’article 
182.3 del  RDL 2/2004 del TRLRHL. 

 
3.2.2 Estalvi brut (Pressupost 2019) 

Ingressos   11.480.905,98 

     Capítol 3 2.107.861,23   

     Capítol 4 9.287.461,77   

     Capítol 5 85.582,98   

Despeses   11.350.145,21 

     Capítol 1 4.309.249,63   

     Capítol 2 6.786.432,53   

     Capítol 3 28.817,65   

     Capítol 4 225.645,40   

Total Estalvi Brut   130.760,77 

 

L’estalvi brut de l’exercici 2019 ha estat positiu en 130.760,77 €. 

 

a) Endeutament a llarg termini 

El Consorci no té contractada cap operació d’endeutament amb cap entitat de crèdit. 
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3.3. Anàlisi econòmica 

El compte de resultats econòmic patrimonial de l’exercici 2019 dóna un resultat negatiu 
(desestalvi) de 5.555,68 €, determinat de la següent manera: 

 

2019 2018

2. Transferències i subvencions rebudes 10.918.248,75 10.569.688,83

a) Del exercici 9.255.494,93 8.894.150,08

a.1) Subvencions rebudes per finançar despeses de l'exercici 1.751.539,52 1.519.293,59

a.2) Transferències 7.503.955,41 7.374.856,49

a.3) Subvencions rebudes per cancel·lació de passius 0,00 0,00

b) Imputació de subvencions per el immobilitzat no financer 1.662.753,82 1.675.538,75

c) Imputació de subvencions per actius corrents i altres. 0,00 0,00

3. Vendes i prestacions de servei 1.436.987,91 1.304.274,91

a) Vendes 50.533,25 44.794,92

b) Prestació de serveis 1.386.454,66 1.259.479,99

c) Imputació d'ingressos per actius construïts o adquirits per altres entitats. 0,00 0,00

4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deteriorament de valor.-6.378,75 60.099,35

5. Treballs realitzats per l'entitat per al immobilitzat 0,00 0,00

6. Altres ingressos de gestió ordinària 779.265,40 720.388,62

7. Excessos de provisions 0,00 0,00

A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7) 13.128.123,31 12.654.451,71

8. Despeses de personal -4.343.026,98 -4.558.139,64

a) Sous, salaris i assimilats -3.429.048,04 -3.040.773,80

b) Càrregues socials -913.978,94 -1.517.365,84

9. Transferències i subvencions concedides -225.645,40 -8.236,12

10. Aprovisionaments 0,00 0,00

11. Altres despeses de gestió ordinària -6.802.679,95 -6.945.791,75

a) Subministrament i serveis exteriors -6.600.050,92 -6.760.514,26

b) Tributs -201.785,87 -183.861,39

c) Altres -843,16 -1.416,10

12. Amortització del immobilitzat -1.722.374,69 -1.770.596,48

B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12) -13.093.727,02 -13.282.763,99

I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B) 34.396,29 -628.312,28

0,00 0,00

14. Altres partides no ordinàries 0,00 0,00

II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14) 34.396,29 -628.312,28

15. Ingressos financers 1.130,25 24.113,25

a) De participacions en instruments de patrimoni 0,00 0,00

b) De valors representatius de deute, de crèdits i d'altres inversions financeres 1.130,25 24.113,25

b.1) En entitats del grup, multigrup i associats 0,00 0,00

b.2) Altres 1.130,25 24.113,25

16. Despeses financeres -365,71 0,00

a) Per deutes amb entitats del grup, multigrup i associats 0,00 0,00

b) Altres -365,71 0,00

17. Despeses financeres imputats al actiu 0,00 0,00

18. Variació de valor raonable en actius i passius financers 0,00 0,00

19. Diferències de canvi -13.692,83 -553,84

20. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers -27.023,68 -14.729,84

a) De entitats del grup, multigrup i associats. 0,00 0,00

b) Altres -27.023,68 -14.729,84

21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres 0,00 0,00

III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21) -39.951,97 8.829,57

IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net del exercici (II + III) -5.555,68 -619.482,71

+ Ajustos en la compte del resultat del exercici anterior 0,00 0,00

Resultat del exercici anterior ajustat (IV + Ajustos) -5.555,68 -619.482,71

13. Deteriorament de valor i resultats per alienacions del immobilitzat no 
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3.4.  Anàlisi de la gestió pressupostària 

El resultat pressupostari és el següent: 

RESULTAT PRESSUPOSTARI 2019 2018 % variació 

+ Drets reconeguts nets 11.642.512,86 11.293.319,21 3,09% 

 - Obligacions reconegudes netes -12.293.083,44 -11.135.478,09 10,40% 

Operacions no financeres (cap. 1 al 7) -650.570,58 157.841,12 -512,17% 

+ Drets reconeguts nets 0,00  0,00    

 - Obligacions reconegudes netes 0,00  0,00    

Operacions financeres (cap. 8 i 9) 0,00 0,00   

Resultat pressupostari de l’exercici -650.570,58 157.841,12 -512,17% 

+ Desp. finançades amb rom. líquid de tresoreria  -   39.103,48   

+ Desviacions de finançament negatives de 

l'exercici 
1.039.469,49 166.334,35   

- Desviacions de finançament positives de 

l'exercici 
278.745,39 280.093,23   

Total Ajustaments 760.724,10 -74.655,40 -1118,98% 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 110.153,52 83.185,72 32,42% 

 

De l’anàlisi del resultat pressupostari de l’any 2019, entès com la diferència entre el total 
d’ingressos i despeses pressupostàries de l’exercici, ha estat negatiu en 650.570,58 €. 
Un cop practicats els ajustos a realitzar per les desviacions de finançament de l’exercici, 
ha quedat un resultat pressupostari ajustat positiu de 110.153,52 €.  

- Ingressos: 

 

L’execució del pressupost d’ingressos ha estat del 84,7 % respecte de les previsions 
definitives. S’ha de tenir en compte que en el pressupost definitiu hi ha inclosos els 
1.566.881,38 € de la utilització del romanent de tresoreria al capítol 8 dels que no es fa 
reconeixement de dret i per tant disminueixen el percentatge d’execució d’ingressos. El 
percentatge d’execució sense tenir en compte el capítol 8 d’ingressos és del 95,6 % dels 
crèdits definitius. 

- Despeses: 

Ingressos
Previsió inicial 

(1)

Previsió 

definitiva (2)
% 2/1 Drets nets (3) % 3/2

Recaptat  

líquid (4)
% 4/3

Pendent  

cobrament (5)  

Operacions corrents 11.310.687,47 12.013.513,33 6,2% 11.480.905,98 95,6% 11.228.193,48 97,8% 252.712,50

3. Taxes i altres ingressos 2.477.692,78 2.535.692,78 2,3% 2.107.861,23 83,1% 1.880.805,49 89,2% 227.055,74

4. Transf. corrents 8.778.794,69 9.423.620,55 7,3% 9.287.461,77 98,6% 9.279.461,77 99,9% 8.000,00

5. Ingressos patrimonials 54.200,00 54.200,00 - 85.582,98 157,9% 67.926,22 79,4% 17.656,76

Operacions de capital 161.606,88 1.728.488,26 969,6% 161.606,88 9,3% 161.606,88 100,0% 0,00

6. Alienació d'inv. reals - - - - - - - -

7. Transf. de capital 161.606,88 161.606,88 - 161.606,88 100,0% 161.606,88 100,0% -

8. Actius financers - 1.566.881,38 - - - - - -

TOTAL INGRESSOS 11.472.294,35 13.742.001,59 19,8% 11.642.512,86 84,7% 11.389.800,36 97,8% 252.712,50
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L’execució del pressupost de despeses durant l’any 2019 ha estat del 89,5%, respecte el 
pressupost definitiu. 

 

 - Modificacions de crèdit: 

Durant l’any 2019 el Consorci del Museu d’Art Contemporani de Barcelona ha realitzat 
les següents modificacions del pressupost: 

01/01/2019 Pressupost inicial 11.472.294,35 

IRC Incorporacions de Romanents de Crèdit 1.566.881,38 

CE Crèdits Extraordinaris 0,00 

SC Suplements de Crèdit 0,00 

GC Generacions de Crèdit 702.825,86 

TFR - Transferències de crèdit – baixa -293.821,60 

TFR + Transferències de crèdit – alta 293.821,60 

31/12/2019 Pressupost final 13.742.001,59 

 

 

4. CONCLUSIONS 

Quant al contingut dels esmentats comptes, la Intervenció posa de manifest que, realitzades les 
comprovacions prèvies al tancament del compte general, s’han seguit les bases d’execució del 
pressupost, així com el que disposen els articles 208 a 212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 
5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i el capítol 
segon del Títol quart, regles de la 44 a la 51, de la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat 
Local, de 20 de setembre de 2013. 

 

Barcelona, a data de la signatura electrònica 

 

 

Montserrat Tintó Gimbernat 

La interventora delegada 

Despeses
Crèdits inicials 

(1)

Crèdits 

definitius (2)
% 2/1

Obligacions 

reconegudes (3)
% 3/2

Pagaments 

líquids (4)
% 4/3

Pendent 

pagament (5)   

Operacions corrents 11.310.687,47 12.384.836,83 9,5% 11.350.145,21 91,6% 9.347.469,97 82,4% 2.002.675,24

1. Despeses de personal 4.124.160,98 4.417.982,59 7,1% 4.309.249,63 97,5% 4.236.425,62 98,3% 72.824,01

2. Despeses béns i serveis 7.161.515,49 7.708.923,91 7,6% 6.786.432,53 88,0% 4.972.836,89 73,3% 1.813.595,64

3. Despeses financeres 19.000,00 30.761,81 61,9% 28.817,65 93,7% 28.769,80 99,8% 47,85

4. Transf. corrents 6.011,00 227.168,521.000,00% 225.645,40 99,3% 109.437,66 48,5% 116.207,74

Operacions de capital 161.606,88 1.357.164,76 739,8% 942.938,23 69,5% 805.682,44 85,4% 137.255,79

6. Inversions reals 161.606,88 1.357.164,76 739,8% 942.938,23 69,5% 805.682,44 85,4% 137.255,79

TOTAL DESPESES 11.472.294,35 13.742.001,59 19,8% 12.293.083,44 89,5% 10.153.152,41 82,6% 2.139.931,03

Montserrat Tinto 

Gimbernat - DNI 

52156254M (AUT) 

2020.04.23 12:50:53 +02'00'



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. DOCUMENTACIÓ ANNEXA: EXISTÈNCIES A CAIXA – CERTIFICACIONS 

BANCÀRIES 




















