Intervenció General

MEMÒRIA DEL COMPTE GENERAL EXERCICI 2015
PATRONAT MUNICIPAL DE LA MÚSICA

1. ORGANITZACIÓ DE L’ENTITAT

1.1 POBLACIÓ OFICIAL I ALTRES DADES DE CARACTER SOCIOECONÒMIC:
Santa Coloma de Gramenet és un municipi de la comarca del Barcelonès, situat entre
Badalona, Sant Adrià de Besòs i Montcada i Reixac i, separat de Barcelona pel riu Besòs.
El municipi té 118.786 habitants, segons l’última població aprovada pel Ple de l’Ajuntament amb
data 4 d’abril de 2016, corresponent a l’exercici 2014 i, una superfície de 6,57km. quadrats, la
qual cosa suposa una densitat de població de 18.080 habitants per km. quadrat.
1.2 NORMA DE CREACIÓ DE L’ENTITAT:
D’acord amb el contingut establert a la memòria a la l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de
setembre, no és necessari informar sobre la norma de creació de municipis, províncies i illes.
1.3 ACTIVITAT PRINCIPAL DE L’ENTITAT
El Patronat Municipal de la Música és un Organisme Autònom de l’Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet que té per objecte la gestió del servei d’ensenyaments musicals
mitjançant el foment de l’educació, l’accés i la participació activa en la vida musical de la ciutat;
així com, procedir a l’orientació i promoció del desenvolupament, l’expansió i l’abast de la
música com a art i expressió cultural en tota l’amplitud de les seves manifestacions.
1.4 DESCRIPCIÓ DE LES PRINCIPALS FONTS D’INGRESSOS:
El Patronat Municipal de la Música s’ha finançat de la següent forma:
Font de Finançament

%

Import

Preus públics per a la prestació o realització d'activitats

64,28%

453.029,42

Transferències de l'entitat o entitats propietàries

25,19%

177.500,00

Subvencions per a despeses no financeres de l'exercici de l'entitat o entitats propietàries

9,34%

65.845,86

Altres ingressos financers

0,02%

172,85

Altres ingressos d'actius no corrents, de gestió ordinària i excepcionals

0,90%

6.329,95

Reversió de la deterioració de crèdits a altres entitats

0,27%

1.869,03

100,00%

704.747,11

TOTAL
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1.5 CONSIDERACIÓ FISCAL DE L’ENTITAT:
És un organisme autònom de caràcter administratiu, exempt de l’Impost de Societats, segons
l’art. 9 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost sobre Societats.
L’ organisme autònom no presta cap servei en el que repercuteixi IVA, per aquest motiu tot
l’IVA que suporta no és deduïble.

1.6 ESTRUCTURA ORGANITZATIVA BÀSICA DE L’ENTITAT A NIVELL POLÍTIC:
El Patronat Municipal de la Música (PMM) està estructurat de la següent forma:






President del Patronat
Directora
Cap d’estudis
Secretaria Acadèmica
20 professors i 1 responsable administrativa

1.7 NOMBRE D’EMPLEATS EN L’EXERCICI
El nombre mitjà de personal contractat en l'exercici liquidat, així com a 31 de desembre és de
24 empleats laborals, dels quals 14 són treballadors i 10 treballadores.

1.8 IDENTIFICACIÓ DE LES ENTITATS DEL GRUP, MULTIGRUP I ASSOCIADES
El Patronat Municipal de la Música no té entitats dependents. No participa en entitats públiques
així com tampoc hi ha cap fundació el subjecte de la qual en formi part.

2. GESTIÓ INDIRECTA DE SERVEIS PÚBLICS,
COL·LABORACIÓ

CONVENIS I ALTRES FORMES DE

El Patronat Municipal de la Música no presta serveis de forma indirecta, ni ha formalitzat
convenis o altres formes

3. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES
La present memòria té com a finalitat completar, ampliar i comentar la informació que contenen
els següents estats comptables:
 Balanç
 Compte de resultats econòmico patrimonial,
 Estat de liquidació del Patronat Municipal de la Música, juntament amb l’informe de
liquidació del pressupost 2015
 Estat de canvis en el Patrimoni Net
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Estat de Fluxes d’efectiu

3.1 IMATGE FIDEL
Els presents comptes anuals s’han elaborat amb la finalitat de subministrar una informació útil
per a la presa de decisions econòmiques i constitueix un mitjà de retiment de comptes, a partir
dels registres comptables de l’Entitat i es presenten d’acord amb la normativa i els principis
comptables vigents en matèria de comptabilitat recollits en la Instrucció del model normal de
comptabilitat local, aprovada per l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, en endavant
ICAL.
La informació que constitueix els comptes anuals es presenta de tal forma que compleixi amb
els requisits i característiques normatius que són:
 Claredat
 Rellevància
 Fiabilitat
 Comparabilitat
Els principis comptables que li resulten aplicables, en base a la instrucció esmentada
anteriorment tenen per finalitat que aquests comptes anuals expressin la imatge fidel del
patrimoni, de la situació financera, de l’execució del pressupost i dels resultats de l’Ajuntament i
dels dos organismes autònoms i són:
a) Principis comptables de caràcter econòmico patrimonial:
 Gestió continuada
 Meritament
 Uniformitat
 Prudència
 No compensació
 Importància relativa
b) Principis de caràcter pressupostari:
 Principi d’imputació pressupostària
 Principi de desafectació
3.1.1 Principis comptables públics no aplicats perquè interfereixen en l’objectiu de la
imatge fidel
No s’ha deixat d’aplicar cap principi comptable públic perquè interfereixi en l’objectiu de la
imatge fidel, a banda dels principis comptables desapareguts arrel de l’aprovació de la nova
ICAL que són els següents:
 Entitat comptable traslladada a Imatge fidel
 Preu d’adquisició traslladat a criteris de valoració
 Registre traslladat a criteris de reconeixement
 Correlació d’ingressos i despeses traslladat a criteris de reconeixement
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3.1.2 Principis i criteris comptables aplicats
necessària per assolir l’objectiu de la imatge fidel

i altre informació complementària

L’ ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, que aprova la instrucció de comptabilitat, defineix
“La importància relativa” com a principi que ha de presidir l’aplicació dels principis i criteris
comptables.
“L’aplicació dels principis i criteris comptables han estat presidida per la consideració de la
importància en termes relatius que aquests i els seus efectes puguin presentar. Per
consegüent, es pot admetre 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 del subjecte.”, com estableix la norma.

3.2 COMPARACIÓ DE LA INFORMACIÓ
La informació dels comptes anuals es presenta en euros. En aplicació de la disposició
transitòria segona a la qual es recull la informació a incloure en els comptes anuals de l'exercici
2015, dir tant el balanç, com el compte del resultat econòmic patrimonial així com la resta
d'estats que incloguin informació referent a l'exercici o exercicis anteriors, no figuraran aquestes
dades ates que ens trobem en un exercici de transició pel que fa a la instrucció de comptabilitat
que en resulta aplicable.
3.2.1 Explicació de les causes que impedeixen la comparació dels comptes anuals de
l’exercici amb les del precedent
Els comptes anuals corresponents a l’exercici 2015, d’acord amb el que s’estableix a la
Disposició Transitòria segona de la ICAL no reflectiran en el seu balanç, compte de resultats
econòmico-patrimonial, ni a la resta d’estats que incloguin informació comparativa, les xifres
relatives a l’exercici o exercicis anteriors.
Pel que fa a la nota «29. Aspectes derivats de la transició a les noves normes comptables.
Amb l'objectiu de clarificar el procés de transició de la comptabilitat de l'exercici 2014 a la de
l'exercici 2015, s'aporta la següent informació:
Un estat de conciliació que posa de manifest la correspondència existent entre els saldos
recollits en l'assentament d'obertura de la comptabilitat de l'exercici 2015 i els que haguessin
figurat en el de tancament de la comptabilitat de l'exercici 2014.
El balanç, el compte del resultat econòmic-patrimonial i el Romanent de Tresoreria inclosos en
la comptes de l'exercici 2015.
Una descripció dels ajustos realitzats en compliment del previst a l'apartat 2 de la disposició
transitòria anterior, indicant per a cadascun d'ells:
 Identificació de l’assentament
 Motiu de la seva realització.
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Criteris comptables aplicats per a l'exercici comptable 2015 i diferències amb els quals
es van aplicar en l'exercici anterior.
Quantificació de l'impacte que produeix en el patrimoni net de l'entitat el canvi de
criteris comptables.

Els comptes anuals del PMM, atesa la naturalesa dels seus actius i al principi d’importància
relativa, no han estat objecte de la realització dels assentament de transició esmentats
anteriorment.
3.2.2 Explicació de l’adaptació dels imports de l’exercici precedent per facilitar la
comparació
No existeix cap adaptació dels imports de l’exercici precedent.

3.3 RAONS I INCIDÈNCIA EN ELS COMPTES ANUALS DELS CANVIS DE CRITERI DE
COMPTABILITZACIÓ I CORRECCIONS D’ERRADES:
L’ ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, que aprova la instrucció de comptabilitat, defineix
“La importància relativa” com a principi que ha de presidir l’aplicació dels principis i criteris
comptables.
“L’aplicació dels principis i criteris comptables han estat presidida per la consideració de la
importància en termes relatius que aquests i els seus efectes puguin presentar. Per
consegüent, es pot admetre 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 del subjecte.”, com estableix la norma.

3.4 INFORMACIÓ SOBRE CANVIS D’ESTIMACIONS COMPTABLES QUE SIGUIN
SIGNIFICATIVES
No s’han produït canvis d’estimacions comptables que calgui informar atesa la seva
significació.

4.NORMES DE RECONEIXEMENT I VALORACIÓ
Les normes de reconeixement i valoració aplicades són les que es desprenen de la instrucció
del model normal de comptabilitat, incloent-hi criteris i regles d’aplicació a operacions o fets
econòmics, així com, a diversos elements patrimonials, que es posen de manifest a la present
memòria.
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4.1 IMMOBILITZAT MATERIAL
L’immobilitzat material recull els comptes de terrenys, construccions, instal·lacions tècniques i
altres elements d’immobilitzat. La seva valoració, d’acord amb la ICAL es fa atenent a preu
d’adquisició, cost de producció o valor raonable. Aquest últim aplicable davant de actius
adquirits a preu simbòlic, per permuta comercial, com a conseqüència de realitzacions
d’inventari o bé per a aquells rebuts com a aportació patrimonial, en adscripció o cessió
gratuïta.
D’acord amb les bases d’execució de l’exercici 2015, aprovades pel Ple municipal en data 24
de desembre de 2014, s’han activat totes aquelles adquisicions de béns que, reunint els
requisits que es deriven del Pla General de Comptabilitat Pública per ser immobilitzat, tenen un
valor unitari superior a 180 euros, en cas d’equips per al procés d’informació, i per a la resta de
béns que tinguin un valor unitari superior a 300 euros .
Les despeses de reparació i manteniment que no incrementen la capacitat productiva o
augmenten la vida útil dels béns, s’han considerat despesa corrent de l’exercici, capítol II.
A l’immobilitzat material se li dedueixen les dotacions a l’amortització practicades, és a dir,
l’amortització acumulada per aquest immobilitzat. La dotació anual al fons d’amortització es
calcula aplicant el mètode lineal, en funció dels anys de vida útil de cadascun dels béns. La
vida útil s’estableix a les Bases d’Execució del Pressupost de l’exercici 2015 considerant els
següents tipus de béns:
Tipus de béns
Construccions
Maquinària
Instal·lacions
Utillatge i eines
Vehicles
Mobiliari
Equips informàtics
So i visió
Altre immobilitzat

Anys
50
15
10
4
8
10
4
5
10

Com a fet rellevant, destacar que, amb motiu de l’adquisició per part de la Corporació d’un nou
programari de gestió patrimonial en el transcurs de l’exercici 2015, l’amortització de
l’immobilitzat s’ha hagut d’adaptar a la parametrització de mateix, així com s’ha hagut de donar
resposta a un major detall en funció de la naturalesa de cada bé, de manera que el càlcul de
l’amortització resulta de l’aplicació del següent criteri:
CODI GPA
1101
1102
110302
300101
300102

CLASSIFICACIÓ BÉ
Edificis
Infraestructura Pública
Edificis considerats com Inversió Immobiliària
Equips procés d'informació
Inversió general en equipament informàtic

ANYS DE VIDA
50
20
50
5
4
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3101
3201
3301
330105
3302
600201
7001
C10101
I001

Vehicles
Maquinària
Mobiliari
Fons Bibliogràfic i audiovisual
Activitat oci i espectacles
Software
Semovents
Edificis històrico-artístics
Inversions sobre elements no inventariables
Altre immobilitzat

10
10
10
6
10
5
5
50
1
10

4.2 PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL:
Els béns del patrimoni públic del sòl s’han de registrar en comptabilitat quan es compleixin els
criteris de reconeixement d’un actiu d’ acord amb el mateix criteri de valoració que l’immobilitzat
material. El PMM no disposa d’actius corrents materialitzats en béns immobles que estiguin
afectats al destí d’aquest patrimoni.
4.3 INVERSIONS INMOBILIÀRIES:
Inclou els terrenys o immobles que no resten afectes a l’activitat econòmica y que no siguin
existències, és a dir destinats a lloguer o mantingut amb finalitat especulativa o per obtenir
plusvàlues.
4.4 INMOVILITZAT INTANGIBLE:
Es considera que els actius de l’immobilitzat intangible del PMM, que són aplicacions
informàtiques tenen una vida útil definitiva i per tant s’han deduït les dotacions a l’amortització
practicades, és a dir, l’amortització acumulada per aquest immobilitzat. En aplicació de l’acord
de Ple de data 24 de desembre de 2014, que aprovar les Bases d’Execució del pressupost de
l’exercici 2015 i aquests criteris, la dotació anual al fons d’amortització es calcula aplicant el
mètode lineal, en funció dels anys de vida útil, considerant els següents en funció del tipus de
béns:
Tipus de béns
Aplicacions informàtiques

Anys
4

4.5 ARRENDAMENTS:
Pel que fa als arrendaments financers, es reconeixerà l’actiu atenent a la seva naturalesa, i un
passiu financer pel mateix import, valorats ambdós pel menor entre el valor raonable de l’actiu i
el valor actual dels pagaments acordats, inclosa la opció de compra.
Pel que fa als arrendaments operatius, que seran aquells que per les seves característiques no
es considerin financers la seva valoració es correspondrà amb les quotes a satisfer.
El PMM no disposa d’actius d’aquesta tipologia.
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4.6 PERMUTES:




Respecte a les permutes comercials, enteses com a aquelles que canvien
significativament la configuració i/o el valor actual dels fluxes de caixa, ateses les
diferències entre els béns des d’un punt de vista funcional i/o de vida útil. L’actiu rebut
es valorarà pel seu valor raonable ( i si aquest no es pot valorar amb fiabilitat, pel valor
raonable del bé entregat), sense perjudici de l’ajust per l’efectiu transferit en l’operació.
Pel que fa a les permutes no comercials, seran aquelles en les que no es modifiquen
els fluxes d’efectiu o existeixen dificultats per determinar d’una forma fiable el seu valor
raonable. En aquest cas no es presumeixen diferències entre els béns des d’un punt de
vista funcional i/o de vida útil. El bé rebut es valora pel seu valor comptable , amb les
contraprestacions monetàries, i amb el límit del valor raonable del bé rebut, en cas que
aquest fos inferior.

4.7 ACTIUS I PASSIUS FINANCERS:
Pel que fa als actius financers, la seva valoració inicial s’adiu amb el preu de la transacció més
els seus possibles costos atribuïbles. Pel que fa a la valoració posterior, es valoraran a cost
amortitzat els crèdits i partides a cobrar, així com les inversions mantingudes fins al seu
venciment.
Es correspondran amb el valor raonable, aquelles inversions a valor raonable amb canvis a
resultats i els actius financers disponibles per a la venda. Per últim, respecte a les inversions en
empreses del grup, multigrup i associades, es correspondran amb el seu cost, un cop
efectuades les correccions per deteriorament que s’escaiguin.
Pel que fa als passius financers (dèbits i partides a pagar per operacions habituals, deutes amb
entitats del grup i altres dèbits i partides) es valoraran a cost amortitzat, menys els
reemborsaments del principal, i l’ajust que s’escaigui per la diferència entre l’import inicial i el
valor a reemborsar al venciment.

4.8 COBERTURES COMPTABLES:
Les cobertures comptables es defineixen a la norma de reconeixement i valoració desena del
PGCP, com a aquelles mitjançant les quals un o varis instruments financers són designats per
a cobrir un risc específicament identificat que pot tenir impacte al compte de resultats
econòmico patrimonial o a l’estat de canvis de patrimoni net, com a conseqüència de les
variacions que es puguin produir en el seu valor raonable o en els fluxes d’efectiu d’una o
vàries partides cobertes.

4.9 EXISTÈNCIES:
Els béns i serveis inclosos en les existències es valoraran inicialment pel seu preu d’adquisició
o cost de producció. Per a les existències que necessitin un període superior a un any per a
ésser venudes, es podran incloure al preu d’adquisició o cost de producció, aquelles despeses
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financeres amb el límit del valor realitzable net de les existències en les que s’integren d’acord
amb la norma de registre i valoració numero 1 de la ICAL. Pel que fa als dèbits derivats
d’aquestes operacions es valoraran d’acord amb la norma de registre i valoració numero 9 de la
ICAL.

4.10 ACTIUS CONSTRUÏTS O ADQUIRITS PER A LA VENDA
Es tracta d’actius construïts o adquirits per una entitat gestora i un cop finalitzat el procés
d’adquisició o construcció dels mateixos es transfereixin a una altra entitat destinatària, amb
independència de que aquesta última sigui partícip o no en el seu finançament.
En el cas de construcció dels béns, quan els ingressos i els costos associats al contracte o
l’acord puguin ser estimats amb suficient grau de fiabilitat, els ingressos derivats d’aquest
s’han de reconèixer en el resultat de l’exercici, sobre la base del grau d’avançament o
realització de l’obra al final de cada exercici. El cost de l’obra s’ha de calcular de conformitat
amb el que estableix per a la determinació del cost de producció la norma de reconeixement i
valoració núm. 11, «Existències».
Quan els ingressos i els costos associats al contracte o l’acord de construcció no puguin ser
estimats amb el suficient grau de fiabilitat, i en els casos en què els actius no es construeixin
directament per l’entitat gestora, els costos associats amb la construcció o adquisició dels
actius s’han de reconèixer com a existències. En aquest cas, els ingressos s’han de reconèixer
quan els actius es lliurin a l’entitat destinatària d’aquests. Els ingressos associats al contracte o
l’acord de construcció o adquisició no tenen, a efectes comptables, la consideració de
subvencions rebudes. En tot cas, els costos associats al contracte o l’acord que financi l’entitat
gestora s’han d’imputar com a subvenció concedida al resultat de l’exercici que correspongui
d’acord
amb els criteris establerts en la norma de reconeixement i valoració núm.
18.«Transferències i subvencions».

4.11 TRANSACCIONS EN MONEDA EXTRANJERA
Transacció en moneda estrangera serà qualsevol operació que s’estableix o exigeix la seva
liquidació en una moneda estrangera
Pel que fa a la seva valoració inicial, qualsevol transacció en moneda estrangera s’ha de
registrar, en el moment del seu reconeixement en els comptes anuals, en euros, aplicant a
l’import corresponent en moneda estrangera el tipus de canvi al comptat existent en la data de
l’operació.
Pel que fa a la valoració posterior, en cada data de presentació dels comptes anuals s’han
d’aplicar regles per fer la conversió dels saldos expressats en moneda estrangera a euros:
El PMM no ha dut a terme operacions d’aquesta tipologia.

4.12 INGRESSOS I DESPESES
Els ingressos i despeses d’acord amb el principi del meritament es reconeixeran en funció de la
corrent real de béns i serveis , i no en el moment en què es produeixi la corrent monetària o
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financera que se’n deriva. En cas que no es pugui identificar clarament la corrent real de béns o
serveis, es reconeixeran les despeses o els ingressos o l’element que correspongui, quan es
produeixin les variacions dels actius o passius que l’afecti. Tanmateix, a l’efecte d’aconseguir
una imatge fidel així fiable, en la comptabilització de les operacions, s’atendrà a la seva realitat
econòmica paral·lelament a la seva forma jurídica.
El reconeixement d’ingressos en el compte del resultat econòmic patrimonial o en l’estat de
canvis en el patrimoni net té lloc com a conseqüència d’un increment dels recursos econòmics
o del potencial de servei de l’entitat, ja sigui mitjançant un increment d’actius, o una disminució
dels passius, i sempre que la seva quantia es pugui determinar amb fiabilitat. Per tant,
comporta el reconeixement simultani d’un actiu, o d’un increment en un actiu, o la desaparició
o disminució d’un passiu.
S’ha de reconèixer una despesa en el compte del resultat econòmic patrimonial o en l’estat de
canvis en el patrimoni net quan es produeixi una disminució de recursos econòmics o del
potencial de servei de l’entitat, ja sigui mitjançant un decrement en els actius, o un augment en
els passius, i sempre que es pugui valorar o estimar la seva quantia amb fiabilitat. El
reconeixement d’una despesa implica, per tant, el reconeixement simultani d’un passiu, o d’un
increment en aquest, o la desaparició o disminució d’un actiu. «Sensu contrario», el
reconeixement d’una obligació sense reconèixer simultàniament un actiu relacionat amb
aquesta implica l’existència d’una despesa, que s’ha de reflectir comptablement.
Quan es tracti de despeses i ingressos que també tinguin reflex en l’execució del pressupost el
reconeixement esmentat es pot efectuar quan, d’acord amb el procediment establert en cada
cas, es dictin els corresponents actes que determinen el reconeixement de despeses o
ingressos pressupostaris. En aquest cas, almenys a la data de tancament del període, encara
que no s’hagin dictat els actes esmentats, s’han de reconèixer en el compte del resultat
econòmic patrimonial o en l’estat de canvis en el patrimoni net les despeses i els ingressos
meritats per l’entitat fins a la referida data.

4.13 PROVISIONS I CONTINGÈNCIES
Pel que fa ala provisió per deteriorament dels crèdits, les Bases d’Execució de l’exercici 2015, i
concretament al seu article 46, es defineix un nou criteri per al càlcul d’aquesta provisió, que es
basa en el criteri recollit a l’article 193.bis del RD 2/2004 pel qual s’aprova la Llei Reguladora
d’Hisendes Locals (afegit per conducte de la Llei 27/2013 de Racionalització i Sostenibilitat de
l’Administració Local)
Així els drets de difícil o impossible recaptació, tant en el cas de l’Ajuntament com en els seus
Organismes Autònoms, es dotaran per a tots els capítols del pressupost d’ingressos, pels
següents límits mínims:
a) Els drets pendents de cobrament liquidats dintre dels pressupostos dels dos exercicis
anteriors al que correspongui la liquidació, es minoraran, com a mínim, en un 25 per
cent.
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b) Els drets pendents de cobrament liquidats dintre dels pressupostos de l’exercici tercer
anterior al que correspongui la liquidació, es minoraran, com a mínim, en un 50 per
cent.
c) Els drets pendents de cobrament liquidats dintre dels pressupostos dels exercicis quart
i cinquè anteriors al que correspongui la liquidació, es minoraran, com a mínim, en un
75 per cent.
d) Els drets pendents de cobrament liquidats dintre dels pressupostos dels restants
exercicis anteriors al que correspongui la liquidació, es minoraran en un 100 per cent.
Aquest criteri serà susceptible d’ajust a l’alça, sempre i quan quedi degudament justificat el
motiu, i es desprengui de l’anàlisi individualitzat de les operacions que restin pendents de
cobrament.

4.14 TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS
El reconeixement de l’ingrés pressupostari derivat de transferències o subvencions rebudes es
realitza quan es produeix l’increment de l’actiu en el que es materialitzin d’acord al criteri de
caixa. No obstant, com a beneficiaris es preveu reconèixer l’ingrés pressupostari amb
anterioritat si es coneix de forma certa que l’ens concedent ha dictat l’acte de reconeixement de
l’obligació.
Pel que fa a subvencions i transferències nominatives que, d’acord amb la seva regulació
específica, es facin efectives mitjançant entregues a compte d’una liquidació definitiva
posterior, l’entitat beneficiària podrà reconèixer com a ingressos pressupostaris les entregues a
compte a l’inici del període al que es refereixen. L’anterior, sense perjudici que el
reconeixement de l’ingrés pressupostari derivat de la liquidació definitiva es dugui a terme amb
el mateix criteri que l’apartat anterior.

4.15 ACTIVITATS CONJUNTES
Una activitat conjunta és un acord en virtut del qual dues o més entitats denominades partícips
emprenen una activitat econòmica que se sotmet a gestió conjunta, fet que suposa compartir
la potestat de dirigir les polítiques financera i operativa de l’esmentada activitat amb la finalitat
d’obtenir rendiments econòmics o potencial de servei, de manera que les decisions
estratègiques, tant de caràcter financer com operatiu, requereixin el consentiment unànime de
tots els partícips. El PMM no ha dut a terme operacions d’aquesta tipologia.

4.16 ACTIUS EN ESTAT DE VENDA
Els actius en estat de venda són actius financers, exclosos els del Patrimoni Públic del Sòl,
classificats inicialment com a no corrents, el valor comptable dels quals es recuperi
fonamentalment mitjançant una transacció de venda, enlloc de ser pel seu ús continuat.
La valoració inicial d’aquests actius es farà pel valor comptable que correspondria en aquest
moment a l’actiu no corrent segons el model de cost. Es donaran de baixa als comptes
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representatius de l’immobilitzat que canvia d’ús i es donaran d’alta als comptes de l’actiu en
estat de venda, que inclouran el deteriorament acumulat existent amb caràcter previ a la seva
classificació.
 Posteriorment, es valoraran aquests actius al menor valor de Valor raonable segons
model de cost
 Valor raonable, reduït pels seus costos de venda.

5. IMMOBILITZAT MATERIAL
El moviment dels comptes de l’immobilitzat material durant l’any 2015 és el que es detalla a
continuació:

Concepte

2100 Terrenys i béns naturals.
2110 Construccions
2140 Maquinària i utillatge
2160 Mobiliari
2161 Mobiliari (Equips d'oficina)
2163 Mobiliari (Electrodomèstics)
2160 Mobiliari
2170 Equips per a processos d'informació
2190 Altre inmobilitzat
2196 Altre inmobilitzat (Equips de so)
2198 Instruments musicals
Total

Valor
1/1/2015
1.413.979,96

Altes

Baixes

Reclas.

Dotació
Amortització Amortització
amortització
acumulada
acumulada
2015

Valor
31.12.2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.858.448,99

0,00

0,00
1.413.979,96

0,00 1.413.979,96

8.896,30

142.018,48

142.018,48

302.450,55

7.048,57

0,00

0,00

0,00

0,00

7.048,57

7.048,57

0,00

17.406,44

0,00

0,00

7.795,10

294,03

22.995,10

22.995,10

2.206,44

4.854,80

0,00

0,00

-4.854,80

0,00

0,00

0,00

0,00

691,16

0,00

0,00

-691,16

0,00

0,00

0,00

0,00

22.952,40

0,00

0,00

2.249,14

294,03

22.995,10

22.995,10

2.206,44

3.503,94 920,02

0,00

-2.940,30

33,27

1.728,27

596,91

886,75

65.167,32

0,00

0,00

0,00

505,80

70.665,90

64.313,59

853,73

7.048,57

0,00

0,00

-7.048,57

0,00

0,00

0,00

0,00

64.476,16

0,00

0,00

-64.476,16

0,00

0,00

0,00

0,00

3.442.625,91 920,02

0,00

1.486.195,85

9.729,40

244.962,12

236.972,65 1.720.377,43

Amortitzacio acumulada 31/12/2014
Valor net comptable

Pel que fa a l’immobilitzat material del PMM, els seus béns són actius rebuts en adscripció de
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, la valoració dels quals es correspon al seu valor
net comptable, atesa la impossibilitat d’obtenir un import pel qual puguin ser adquirits aquests
actius entre parts interessades i degudament informades amb voluntat de realitzar una
transacció amb independència mútua.
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6. PATRIMONI PÚBLIC DEL SÓL
El PMM no disposa de patrimoni d’aquesta tipologia.

7. INVERSIONS INMOBILIÀRIES
El PMM no disposa d’actius d’aquesta tipologia.

8. INMOBILITZAT INTANGIBLE
Està constituït per aplicacions informàtiques corresponents als imports satisfets per la propietat
o pel dret d’ús de programes informàtics, per drets d’autor i, altre immobilitzat immaterial. Els
diversos conceptes que s’inclouen es valoren al preu d’adquisició o cost de producció.
El moviment dels comptes de l’immobilitzat immaterial durant l’any 2015 és el que es detalla a
continuació:
Valor
Dotació
Amortització
Valor
Altes Baixes Reclas.
31.12.2014
amortització acumulada 31.12.2015

Concepte
2060 Inmobilitzat intangible

2.618,99

0

0

0

0

2618,99

0,00

La totalitat de l’immobilitzat immaterial es troba totalment amortitzat.

9 . ARRENDAMENTS FINANCERS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR
El PMM no ha efectuat operacions d’aquesta tipologia

10. ACTIUS FINANCERS
El detall dels comptes del subgrup “57” a 31 de desembre de 2015 és el següent:
COMPTE
5700 CAIXA OPERATIVA

SALDO
INICIAL

COBRAMENTS PAGAMENTS

591,90

61,67

30.698,04

967.274,13

5730 BANCS COMPTES RESTRINGIDES

0,71

4.142,59

4.142,35

0,95

5751 COMPTES RESTRINGIDES ACF

0,00

1.372,28

1.372,28

0,00

5780 MOVIMENTS INTERNS

0,00

0,00

0,00

0,00

5790 FORMALITZACIÓ

0,00

0,00

0,00

0,00

31.290,65

972.850,67

5710 BANCS COMPTES OPERATIUS

TOTAL

591,90

SALDO
FINAL
61,67

973.742,05 24.230,12

979.848,58 24.292,74
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Els comptes de tresoreria es troben conciliats al tancament de l’exercici de manera que no ha
estat necessària l’elaboració d’un estat de conciliació.

11. PASSIUS FINANCERS
11.1 SITUACIÓ I MOVIMENTS DEL DEUTE:
No existeixen passius financers a curt ni a llarg termini al PMM.
11.2 LÍNIES DE CRÈDIT:
El PMM no ha Concertat cap línia de crèdit.
11.3 INFORMACÍO SOBRE ELS RISCOS DE TIPUS DE CANVI I EL TIPUS D’INTERÈS:
El PMM no disposa de deutes en moneda diferent de l’euro així com tampoc té passius a tipus
d’interès ni fix ni variable.
11.4 AVALS I ALTRES GARANTIES:
El PMM no ha concedit cap aval.

12. COBERTURES COMPTABLES
El PMM no disposa d’instruments de cobertura comptable.

13. ACTIUS CONSTRUÏTS O ADQUIRITS PER A ALTRES ENTITATS I ALTRES
EXISTÈNCIES
El PMM no disposa d’actius d’aquesta tipologia.

14. MONEDA EXTRANJERA
El PMM no disposa d’elements en el seu actiu o passiu, denominats en moneda estrangera

15. TRANSFERÈNCIES, SUBVENCIONS I ALTRES INGRESSOS I DESPESES

15.1 SUBVENCIONS REBUDES:
El PMM ha reconegut drets en l’exercici 2015 per import de 243.345,86, que es composa per
una transferència corrent de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per import de
177.500,00 euros per a contribuir al funcionament de patronat, així com a subvencions
procedents d’altres administracions públiques acceptades per l’Ajuntament i transferides al
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PMM, per import de 38.722,86 euros que procedeixen de la Generalitat de Catalunya i
27.123,00 euros de la Diputació de Barcelona, ambdues per al funcionament d’escoles de
música, que al tancament de l’exercici es troben justificades.
15.2 SUBVENCIONS CONCEDIDES:
El PMM no té entre la seva activitat operacions de caràcter subvencional.
15.3 ALTRES CIRCUMSTÀNCIES:
No es posen de manifest circumstàncies especials que afectin als ingressos o a les despeses
de l’entitat.

16. PROVISIONS I CONTINGÈNCIES
Pel que fa a provisions i contingències, el balanç de situació del PMM recull per aquests
conceptes una provisió per deteriorament de valor dels crèdits, per operacions de gestió, per
import de 1.822,15 euros, minorant els seus deutors. Aquesta provisió per deteriorament ha
estat calculada d’acord amb el que s’estableix a l’article 46 de les Bases d’Execució del
Pressupost de l’exercici 2015, que s’adiu amb el criteri establert a l’article 193.bis del RD
2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLLRHL, així com a l’apartat 4.13 de Normes de
Reconeixement i valoració d’aquesta memòria.

17. INFORMACIÓ SOBRE MEDI AMBIENT
El PMM no ha reconegut obligacions que s’hagin imputat pressupostàriament al programa 17
de Medi ambient, d’acord amb la codificació establerta a la Ordre EHA/3565/2008 de 3 de
desembre, que aprova l’estructura de pressupostos de les entitats locals.
Tanmateix, els preus públics del PMM per a l’exercici 2015, recollits a l’ordenança de preus
públics número 4, no preveuen l’aplicació de beneficis fiscals que tinguin per objectiu la
conservació o millora del medi ambient.

18. ACTIUS EN ESTAT DE VENDA
El PMM no té actius en estat de venda ja que tots els seus actius són els necessaris per dur a
terme la seva activitat educativa.
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19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DE RESULTATS ECONÒMICO
PATRIMONIAL
Aquest apartat d’acord amb la ICAL és de complimentació opcional.

20. OPERACIONS PER ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS D’ALTRES ENS PÚBLICS
No s’administren recursos d’altres ens públics.

21. OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA
El detall de les operacions no pressupostàries figura als quadres annexes, essent els resum
d’aquestes operacions el següent:
21.1 ESTAT DE DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS:
El saldo inicial de deutors a 01/01/2015 és de 55,68€ i a 31/12/2015 de 0,00€, ambdues xifres
corresponents al concepte 10021 “Pagaments avançats”.

21.2 ESTAT DE DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS:
El saldo a 01/01/2015 és de 46.020,86€, mentre que el saldo d’aquest compte a data
31/12/2015 és de 42.594,79€.
21.3 ESTAT DE PARTIDES PENDENTS D’APLICACÍO:
a) Cobraments pendents d’aplicació: El moviment total en aquests conceptes ascendeix a
4.288,50€, no tenint saldo per aquest concepte ni a 01/01/2015 ni al tancament de l’exercici.
b) Pagaments pendents d’aplicació: Corresponen a les bestretes de caixa, que a l’exercici
2015 han ascendir a 1.310,51€, saldats a data 31 de desembre.

22. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D’ADJUDICACIÓ
El PMM ha adjudicat en l’exercici 2015, els següents contractes:
 Procediment obert: Subministraments per import de 2.262,15 euros amb l’aplicació de
més d’un criteri.
 Procediment restringit: Altres per import de 1.445,98 euros mitjançant un únic criteri.
 Adjudicació directa: bres, serveis i altres contractes per imports de 6.002,61, 24.874,14
i 16.427,10 euros respectivament.
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23. VALORS REBUTS EN DIPÒSIT
El saldo del concepte 5610 de dipòsits rebuts a curt termini és de 724,43€, restant saldats a
31/12/2015.

24. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
24.1 EXERCICI CORRENT
24.1.1 PRESSUPOST DE DESPESES
a)Modificacions de crèdit: El pressupost de despeses de l’exercici corrent del PMM s’ha vist
modificat per:




Modificacions no quantitatives: Durant l’exercici 2015 s’han dut a terme transferències
de crèdit per import de 256,72 euros amb origen a l’aplicació pressupostària d’activitats
educatives i destí d’adquisició d’equips per a processos d’informació.
Modificacions quantitatives: No s’han dut a terme modificacions de crèdit que alterin el
total d’ingressos i de despeses del pressupost de l’exercici 2015.

b)Romanents de crèdit: A 31 de desembre, els romanents de crèdit del PMM ascendeixen a
31.919,65 euros, dels quals 5.380,33 són no compromesos.
ROMANENTS DE CRÈDIT
Compromesos
No compromesos
TOTAL

IMPORT
26.539,32
5.380,33
31.919,65

c)Creditors per operacions pendents d’aplicar a pressupost: Pel que fa a les operacions
pendents d’aplicar a pressupost, a 31 de desembre de 2015 no existien despeses d’aquesta
tipologia

24.1.2 PRESSUPOST D’INGRESSOS
a)Procés de gestió:
El pressupost d’ingressos de l’exercici corrent ha recaptat 625.878,43 euros, que un cop minats
per l’efecte de les anul·lacions i cancel·lacions, conformen una recaptació nets de 614.452,65€.
Pel que fa a les anul·lacions de drets reconeguts, al llarg de l’exercici 2015 s’han efectuat
devolucions d’ingressos indeguts per import de 11.425,78€. Pel que fa a les cancel·lacions de
drets reconeguts, al llarg de l’exercici 2015 no s’han dut a terme.
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b)Devolucions d’ingressos:
Les devolucions d’ingressos indeguts pendents de pagament a 1 de gener de 2015 eren de
48,98 euros, que s’han vist incrementades per les devolucions d’ingressos reconegudes en
l’exercici per import de 44.376,80, restant a 31 de desembre pagades en la seva totalitat.
c)Compromisos d’ingrés: La comptabilitat del PMM no recull compromisos concertats o
realitzats en l’exercici 2015.

24.2 EXERCICIS TANCATS
24.2.1 PRESSUPOST DE DESPESES
A l’inici de l’exercici 2015, les obligacions pendents de pagaments d’exercicis tancats ascendien
a 6.392,77€, i en el transcurs de l’exercici s’han efectuat pagaments per la seva totalitat
24.2.2 PRESSUPOST D’INGRESSOS
Els drets pendents de cobrament a 1 de gener de 2015 ascendien a 175.638,88€, sobre els
quals s’han practicat cancel·lacions per insolvències que minoren aquests drets en 157,36€. A
31 de desembre de 2015, els drets pendents de cobrament xifren en 4.552,95€.
24.2.3 VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D’EXERCICIS ANTERIORS
Respecte al resultat pressupostari de l’exercici 2014, han variat els drets reconeguts per
operacions corrents, en 157,36 euros degut a les cancel·lacions per insolvències a què fa
referència l’apartat anterior.

24.3 EXERCICIS POSTERIORS

24.3.1 COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A EXERCICIS POSTERIORS:
El PMM ha adquirit compromisos de despesa amb càrrec a pressupostos posteriors, derivats
de la contractació del servei de telèfon amb les següents anualitats:
ANUALITAT

IMPORT
2016

2.262,15

2017

1.696,61
3.958,76
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24.3.2 COMPROMISOS D ‘INGRÉS AMB CÀRREC A EXERCICIS POSTERIORS:
A la comptabilitat del PMM no figuren compromisos futurs.

24.4 EXECUCIÓ DE PROJECTES DE DESPESA
A la comptabilitat del PMM no figuren projectes de despesa amb finançament afectat.

24.5 DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT
A la comptabilitat del PMM no figuren projectes de despesa amb finançament afectat.

24.6 ROMANENT DE TRESORERIA
El romanent de tresoreria per a despeses generals del PMM a 31 de desembre de 2015 és
positiu per import de 60.510,96€.

25. INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS
25.1 INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS:
Els indicadors de naturalesa financera i patrimonial establerts a la ICAL, es troben detallats a
l’annex 25.1 d’aquesta memòria.
25.2 INDICADORS PRESSUPOSTARIS
Els indicadors de naturalesa pressupostària establerts a la ICAL, es troben detallats a l’annex
25.2 d’aquesta memòria.

26. INFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS
En aplicació de la Disposició Transitòria tercera, els comptes anuals corresponents a l’exercici
2017 seran els primers que d’acord amb la ICAL tindran la obligació d’incloure aquesta
informació.
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27. INDICADORS DE GESTIÓ
En aplicació de la Disposició Transitòria tercera, els comptes anuals corresponents a l’exercici
2017 seran els primers que d’acord amb la ICAL tindran la obligació d’incloure aquesta
informació.
No obstant, tot i la transitorietat en l’aplicació, la memòria dels comptes anuals d’aquest PMM
va recollint els següents indicadors de gestió.
El nombre d’alumnes matriculats a curs 2014-15 és de 462, xifra que augmenta respecte al
2014 (457 alumnes).
Els alumnes matriculats són majoritàriament menors de 18 anys, tot i que s’aprecia una
tendència a l’augment dels alumnes majors de 18 anys.

MATRICULATS

CURS 12/13

CURS 13/14

CURS 14/15

477

457

462

Fins als 18 anys
(inclosos)

403 (84,49%)

384 (84,03%)

387 (83,77%)

Majors de 18 anys

74 (15,51%)

73 (15,97%)

75 (16’23%)

28. FETS POSTERIORS AL TANCAMENT
No es posa de manifest cap esdeveniment posterior al tancament que afecti als comptes anuals
del PMM per a l’exercici 2015.
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29. ASPECTES DERIVATS DE LA TRANSICIÓ A LES NOVES NORMES COMPTABLES
Als efectes de clarificar el procés de transició de la comptabilitat de l’exercici 2014 a la de
l’exercici 2015, s’aporta la informació següent:
1.- Estat de conciliació que posa de manifest la correspondència existent entre els saldos
recollits a l’assentament d’obertura de la comptabilitat de l’exercici 2015 i els que figuraven en
el tancament de la comptabilitat de l’exercici 2014
Document annex núm. 28
2.- El balanç, el compte del resultat econòmic patrimonial i el romanent de tresoreria inclosos
en els comptes de l’exercici 2014.
Documents annexos núm. 29, 30 i 31.
3. Els assentaments realitzats a 1 de gener estan relacionats amb la conciliació del compte de
patrimoni en aplicació de la nova instrucció de comptabilitat i la incorporació del nou programari
de gestió del patrimoni GPA
Assentament reclassificació immobilitzat
Núm.
Ass.
2.197

Compte
2100
2140
2160
2190
2110
2161
2163
2170
2196
2198

01/01/2015
Immobilitzacions materials. Terrenys i béns naturals
Immobilitzacions materials. Maquinària i utillatge
Immobilitzacions materials. Mobiliari
Immobilitzación materials. Un altre immobilitzat material
Immobilitzacions materials. Construccions
Immobilitzacions materials. Mobiliari
Immobilitzacions materials. Mobiliari
Immobilitzacions materials. Equips per a processos inform.
Immobilitzacions materials. Altres Immobilitzat material
Immobilitzacions materials. Altre Immobilitzat material

DEURE

HAVER

1.413.979,96
7.048,57
7.795,10
65.167,32
1.413.979,96
4.854,80
691,16
2.940,30
7.048,57
64.476,16

En la incorporació de la informació al nou programa de gestió de patrimoni s’ha optat pel criteri
d’incorporar una fitxa de patrimoni per cada element patrimonial, no discernint entre les
diferents fases d’adquisició, construcció o millores que ha viscut l’element patrimonial durant la
seva vida fins a 31/12/2014. Aquest criteri comporta una variació en el càlcul de l’amortització
acumulada del bé que ha comportat un assentament de regularització a 1 de gener de 2015.
Assentament regularització amortització acumulada assentament càrrega inicial del patrimoni al
programa de GPA.

Assentament regularització amortització acumulada segons patrimoni:
Núm.
Ass.
2.195

Compte
2817
2819
1200

01/01/2015
Amortització acumulada d’equips per a processos
informa.
Amortització acumulada d’un altre immoblitzat
material
Resultats d’exercicis anteriors

DEURE

HAVER

1.098,09
6.352,31
6.448,14
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2811
2814
2816

Amortització acumulada de construccions
Amortització acumulada de maquinària i utillatge
Amortització acumulada de mobiliari

7.099,38
1.503,12
5.296,04

Assentament regularització amortització acumulada abans adscripció segons patrimoni:
Núm.
Ass.
2.196

Compte
1200
2110

01/01/2015
Resultats d’exercicis anteriors
Immobilitzacions materials. Construccions

DEURE

HAVER

23,41
23,41

Assentament regularització préstecs del personal de llarg a curt termini, per l’import amortitzat durant l’any
2015:
Núm.
Ass.
2.336

Compte
5400
2640

31/12/2015
Inversions a curt termini.
Altres inversions financeres a llarg termini. Crèdits

DEURE

HAVER

2.232,38
2.232,38

Assentament regularització resultats exercici 2014:
Núm.
Ass.
2.338

Compte
1290
1200

31/12/2015
Resultat de l’exercici
Resultats d’exercicis anteriors

DEURE

HAVER

81.237,27
81.237,27

Santa Coloma de Gramenet, a 12 de maig de 2016.

L’Interventor municipal

Aurelio Corella Colás
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Nº Descripció
1 Balanç
2 Compte del Resultat Econòmic Patrimonial
3 Variacions en el patrimoni net
4 Estat de fluxos d’efectiu
5 Estat de liquidació del pressupost
6 Immobilitzat material
7 Patrimoni públic del sòl.
8 Inversions Immobiliàries
9 Immobilitzat intangible
10 Arrendaments Financers i altres operacions de naturalesa similar
11 Actius Financers
12 Passius financers
13 Cobertures comptables
14 Actius Construïts o adquirits per a altres entitats i altres existències
15 Moneda Estrangera
16 Transferències , subvencions i altres ingressos i despeses
17 Provisions i contingències
18 Informació sobre medi ambient
19 Actius en estat de venda
20 Presentació per activitats del compte del resultat econòmic patrimonial
21 Informació de les operacions per administració de recursos per compte d'altres ens públics
22 Informació de les operacions no pressupostàries de tresoreria.
23 Contractació Administrativa . Procediments d'adjudicació
24 Valors rebuts en dipòsit
25 Informació pressupostària
26 Indicadors financers , patrimonials i pressupostaris
27 Informació sobre el cost de les activitats
28 Estat de conciliació entre 31 de desembre de 2014 i 1 de gener de 2015
29 Balanç 2014
30 Compte del resultat econòmic patrimonial 2014
31 Romanent de tresoreria 2014
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