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INFORME D'AUDITORIA DE COMPTES ANUALS DE 
L'AGENCIA PERA LA COMPETITIVITAT DE L'EMPRESA 
(ACCIÓ) CORRESPONENT A L'EXERCICI 2017 

Horwath PLM Auditores, S.L.P. 

Avda. Diagonal, 429, 5ª planta 

08036 Barcelona 
Tel. : +34 932 183 666 
Fax: +34 932 372 504 
www.crowe.es 

Al Consell d'Administració de l'Agéncia pera la Competitivitat de !'Empresa (ACCIÓ) 
per encarrec del Conseller Delegat: 

l. lntroducció 

Hem auditat els comptes anuals adjunts de l'Agéncia pera la Competitivitat de !'Empresa (ACCIÓ), 
que comprenen el balan9 a 31 de desembre de 2017, el compte del resultat economic patrimonial, 
l'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu, l'estat de liquidació del pressupost i la 
memoria corresponents a l'exercici anual acabat en aquesta data. 

Aquesta auditoria ha estat realitzada dins del marc que preveu l'article 71 de la Llei de Finances 
Públiques de Catalunya, que atribueix a la lntervenció General de la Generalitat de Catalunya les 
funcions de control financer mitjan9ant la forma d'auditoria de les entitats i empreses públiques 
dependents de la Generalitat. 

El Conseller Delegat és responsable de la formulació deis comptes anuals adjunts de l'Entitat d'acord 
amb el marc d'informació financera que es detalla a la nota 2.1 de la memoria adjunta i en particular 
d'acord amb els principis i criteris comptables. Així mateix, és responsable del control intern que 
consideri necessari per permetre que la preparació deis esmentats comptes anuals estiguin lliures 
d'incorrecció material, deguda a frau o error. 

Els comptes anuals a qué es refereix aquest informe han estat formulats pel Conseller Delegat de 
l'Entitat en data 25 de juny de 2018. 

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

La nostra responsabilitat és emetre una opinió sobre si els comptes anuals adjunts expressen la imatge 
fidel, basada en el treball realitzat d'acord ambles Normes d'Auditoria del Sector Públic i sota la direcció 
i supervisió de la lntervenció General. 

En tot allo no regulat explícitament per les normes d'auditoria anteriors, són aplicables els principis i 
normes d'auditoria generalment acceptats i, especialment, les normes técniques de l'ICAC. 

Aquestes normes exigeixen que planifiquem i executem !'auditoria per tal d'obtenir una seguretat 
raonable, tot i que no absoluta, que els comptes anuals estan lliures d'incorreccions materials. 

Una auditoria comporta l'aplicació de procediments per obtenir evidencia adequada i suficient sobre 
els imports i la informació recollida en els comptes anuals. Els procediments seleccionats depenen del 
judici de !'auditor, inclosa la valoració deis riscos d'incorrecció material en els comptes anuals. En 
efectuar aquestes valoracions del risc, !'auditor té en compte el control intern rellevant per a la 
preparació i presentació raonable per part del gestor de comptes anuals, a fi de dissenyar els 
procediments d'auditoria que siguin adequats en funció de les circumstancies, i no amb la finalitat 
d'expressar una opinió sobre !'eficacia del control intern de l'Entitat. Una auditoria també inclou 
l'avaluació de l'adequació deis criteris comptables i de la raonabilitat de les estimacions comptables 
realitzades pel gestor, així com l'avaluació de la presentació global deis comptes anuals presos en el 
seu conjunt. 

Considerem que l'evidéncia d'auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i adequada 
per emetre la nostra opinió d'auditoria sense excepcions. 

Horwath PLM Auditores, S.L.P., Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 40189, Folio 115, Hoja B-363.237, CIF 864754534 
Miembro del Registro de Economistas y Auditores (REA) y del Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) número S1866 
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111. Opinió 

En la nostra opinió, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge 
fidel del patrimoni i de la situació financera de !'Agencia per a la Competitivitat de l'Empresa 
(ACCIÓ) a 31 de desembre de 2017, així com deis seus resultats i fluxos d'efectiu i de la liquidació 
pressupostaria corresponents a l'exercici anual acabat en aquesta data, de conformitat amb el marc 
normatiu d'informació financera i amb la normativa pressupostaria que resulta d'aplicació i, en particular 
amb els principis i criteris comptables continguts en el mateix. 

Barcelona, 26 de juny de 2018 
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At\'.!s, S.L.P. 

,~~ 
J i Pérez Cascant 
Auditor de Comptes 



l 
l 
1 

] 

) 

) 

ACCIÓ 

l1lffi Generalitat 
~ de Catalunya 

Agencia per a la Competitivitat de I'Empresa 
(ACCIÓ) 

Comptes anuals de l'exercici 2017 



A CIÓ 

Balan~ al tancament deis exercicis 2017 i 2016 
(Xifres expressades en emos) 

Actiu 
Notes de la 

3 1-12-20 17 
memoria 

A) Actiu no corrent 
I. Immobilitzat intangible 

5. Aplicacions infornu\tiques 8 424.727,81 
424.727,81 

II. lmmobilitzat material 6 

2. Instal·lacions tecniqucs i altrc immobilitzat material 1.307 .931,22 
1.307.931,22 

III. Inversions inunobiliaries 7 

l. Terrenys 197.341,45 
2. Constmccions 522,86 

197.864,31 

IV. Jnversions en empreses del grup i associades a llarg lermini 
l. Instmments de patrimoni 10 6.525.277,39 

6.525.277,39 

V. Jnversions financeres a llarg te1mini 10 

1. Instmments de patrimoni 1.333.615,05 
2. Credits a tercers 15.768.945,99 
5. Al tres actius financers 543.620,43 

17.646.181,47 

Vil. Deutors per subvencions a llarg tenn ini 10 -
26.10 l.982,20 

B) Actiu corrent 
ID. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 

l. Clients per vendes i prestacions de serveis 386.050,93 
3. Deutors varis 11 l 4.284.664,23 
4. Personal 23.303,41 
5. Actius pcr Impost corrent 6.340,61 
6. Altres credits amb les Administracions Púl>liques 12; 17 52.171.811,76 

66.872.170,94 

V. lnversions fínanceres a curt termini 
2. Credits a cmprcses 10 107.97 1.358,20 
5. Altres actius financers 260.7 19,90 

108.232.078, 1 O 

VI. Periodificacions a curt tem1ini 10 5.000.000,00 

VII. Efectiu i altres actius liquids equivalents 13 

l. Tresoreria 9.779.846,68 
2. Altres actius líquicls equivalents 55.320.639,68 

65. l 00.486,36 

245.204.735,40 

Total Actiu IA) + B)] 271.306.717,60 

31-12-2016 

50 1.928,10 
501.928,10 

1.343.923,32 
1.343.923,32 

197.341,45 
585,60 

197.927,05 

7.307.401, 16 
7.307.401,16 

1.118. 788,84 
23.299.249,97 

563.262,32 
24.981.301,13 

5.000.000,00 

39.332.480,76 

353.291,14 
13.291.437,65 

17.536,07 
6.340,61 

63.577.087, 15 
77.245.692,62 

99.772.226,67 
273.224,81 

100.045.451,48 

5.000.000,00 

6. 188.284,90 
25.772.903,09 
31.96 1.1 87,99 

214.252.332,09 

253.584.812!85 

Les Notes 1 a 27 descrites en la Memoria formen part integrant d'aquest balanr¡: al 3 1 de desembre de 201 7 

film Generalitat 
ill1!1 de Catalunya (A) 
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Balan1y al tancament deis exercicis 2017 i 2016 
(Xifres expressades en euros) 

Patrimoni net i Passiu 
Notes de la 

31-12-2017 
memoria 

A) Patrimoni net 
A- 1) Fons propis 14 

l. Capital 
l. Fons social 45.107.301 ,67 

45.107.301 ,67 

V. Resultat d'exercicis ante1iors 
2. (Rcsultats negatius d'exercicis anteriors) (29.803.095,89) 

(29.803.095,89) 

VII. Resultat de l'exercici 3 (937.137,54) 

14.367.068,24 
A-2) Ajuslamenls per canvis de valor 

l. Actius ftnancers disponibles per a la venda 10 461.964,48 

14.829.032,72 

B) Passiu no con-ent 
l. Provisions a llarg te1mini 

1. Obligacions per préstecs a llarg tcrmini al personal 21 401.267,95 

401.267,95 

Il. Deutes a llarg te1mini 
5. Altres passius financers 16 20.971.061,86 

20.971.061 ,86 

VIII. Creditors per subvencions a llarg termini 10 ; 16 -

21.372.329,81 

C) Passiu corrent 
rr. Provisions a curl te1mini 21 843.529,45 

lll. Deutes a curt termini 
5. Allres passius financers 16 128.185.923,54 

128. 185.923,54 

V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 
l. Proveldors 1.529.503,92 
3. Creditors diversos 16; 19 100.765.871 ,25 
4. Personal ( remuneracions pendents de pagament) 561.093,52 
6. Al tres deutes ambles Administracions Públiques 17 3.219.433,39 

l 06.075.902,08 

235.105.355,07 

Total Patrimoni nct i Passiu [A) +B) + C)J 271.306.717260 

31-12-2016 

45.113.400, 11 
45.113.400, 11 

(28.056.424,04) 
(28.056.424,04) 

(l.746.67 1,85) 

15.310.304,22 

323.768,27 

15.634.072,49 

-
-

30.043.357,80 

30.043.357,80 

5.000.000,00 

35.043.357,80 

901.161,79 

109.562.689,95 
109 .562.689,95 

1.665.931,49 
89.294.629,05 

693.060,79 
789.909,49 

92.443.530,82 

202.907.382,56 

253.584.812285 

Les Notes 1 a 27 descrites en la Memoria fonnen part integrant d'aquest balan9 al 31 de desembre de 2017 

~ Generalitat 
Mill1 de Catalunya (B) 
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Compte de perdues i guanys corresponent als exercicis 2017 i 2016 
(Xifres expressades en euros) 

Notes en la 
Exercici 20 17 

mcmOria 

A) Opel'acions continuades 
1. lmport nct de la xifra de negocis 

b) Prestacions de seryeis 20 1.903. 118,83 

5. Altrcs ingrcssos d'cxplotac ió 20 

a) lngressos accessoris i altres de gestió corrcnt 1. 167.549,94 

b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici 18 43.107.903,00 

44.275.452,94 

6. Despeses de personal 20 

a) Sous, salaris i similars (20.427.934,73) 

b) Cftrregues socials (5.003.263,80) 

e) Provisions . 
(25.431.198,53) 

7. Altres despeses d'explotació 20 

a) Scrvcis exteriors (13.5 17.398,60) 

b) Tributs (24.166,16) 

e) PCrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (57.002,82) 

d) Subvencions corrents i ajuts entregats (39.408.948,39) 

(53.007.515,97) 

8. Amortització de l'immobilitzat 20 (552.753,70) 

9. lmputació de subvcncions de capital 18 3 1.142.835,04 

I 2. Ahres resultats 20 (242,72) 

A.1) Resultat d'explotació (l.670.304,11) 

13 . lngrcssos financcrs 20 

a) De participacions en instnunents del patrimoni 

a,) En empreses associades JO 963.281,04 

b) De valors negociables i altrcs instmments financers 

a,) En tercers 1.249.289,84 

2.212.570 ,88 

14. Dcspcscs financcrcs 

b) Per deutes amb tercers 20 ( 1.035.338,91 ) 

16. Dife rencies de canvi 15 (11 6.684,38) 

17. Deteriorament i resultat per alienació de instnnnents fi nanccrs 10 ; 20 

a) Deteriorament i perdues (32 7 .381,02) 

b) Rcsultat pcr nlicnació i allrcs . 

(327.38 1,02) 

A.2) Rcsultat financer 733.166,57 

A.3) Resultat abans d' im postos (937.137,54) 

A.4) Resultat de l'exercici proccdent d'opcracions continuades (937.137,54) 

A,5) Rcsultat de l'excrcici 3 (937.137,54) 

Exercici 2016 

1.930.997,70 

1.067.530,07 

40.939.796,58 

42.007.326,65 

( 19.774.796,48) 

(4.654. 185,49) 

43.710,37 

(24.385.271,60) 

( 12. 114.705,73) 

(247.657,07) 

(59. 175,2 1) 

(30.529.646,89) 

(42.95 1. 184,90) 

(598.732,14) 

22.332.739,48 

5.15 1,08 

(1.658.973,73) 

426.878,77 

2. 126.794,10 

2.553.672,87 

(1 .566.827,22) 

57.931,10 

( l.060.635,70) 

(71.839, 17) 

(1. 132.474,87) 

(87.698,12) 

(I.746.671,85) 

( l. 746.671,85) 

(1.746.671,85) 

Las Notes 1 a 27 descrites en la Memoria formen pait in te grant d'aquest compte de perdues i guanys de l'exercici 2017 

Mm Generalitat 
WW de Catalunya (C) 
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Estat de canvis en el patrimoni net corresponent als exercicis 2017 i 2016 

A) Estat d'ingressos i despeses reconeguts corresponent als exercicis 2017 i 2016 

A) llcsultat del compte de phdues i guanys 

lngressos i despeses imputats dircctnmcnt al patrimoni net 

l. Per valoració instruments financers 

l. Actius fiuancers disponibles pera la venda 

B) Total ingrcssos i despeses imputats directament al patrimoni nct (I) 

Transferencies al compte de perdues i guanys 

C) Total transfcrcncics al comptc de perdues i guanys 

TOTAL D'INGRESSOS l DESPF.SES RECONEGUTS (A+ B + C) 

Notes 

3 

(Euros) 

Exercici Exercici 

2017 2016 

(937.137,54) (1.746.671,85) 

138.196,21 (27.672,41) 

138.196,21 (27.672,41) 

138.196,2 1 (27.672,41) 

138.196,21 (27.672,41) 

(798.941,33) (1.774.344,26) 

Les Notes l a 27 descrites en la Memoria són pait integrant d'aquest estat d'ingressos i despeses reconeguts de 

l'exercici 2017 

B) Estat total de canvis en el patrimoni net corresponent als exercicis 2017 i 2016 

(Euros) 

Resuhals Ajustaments 

oegatius per 

Fons d'exercicis Resulta! canvis 

social anteriors de l'exercici de valor Total 

SALDO FINAL DE L'ANY 2015 44.802.508,39 (25.631.343,13) (2.075.896,34) (46.178,43) l 7,049.090,49 

l. Ajustamenls per canvis de criteri 

IT. Ajustaments per errors (349 .184,57) 397.619,l 1 48.434,54 

SALDO INICI DE L'ANY 2016 44.802.508,39 (25,631.343,13) (2.425.080,91) 351.440,68 17.097.525,03 

l. Total ingrcssos i despeses reconeguts (1 .746.671 ,85) (27.672,4 l) ( l .774.344,26) 

ll. Operacions amb socis o propietaris 3 10.891,72 3 10.891 ,72 

l.(+) Ampliacions de fons social 3 10.891 ,72 310.891,72 

LU. Altres variacions del patrimoni net (2.425.080,91) 2.425.080,91 

SALDO FINAL DE L'ANY 2016 45. 113,400, 11 (28.056.424,04) (1. 746.671,85) 323.768,27 15.634.072,49 

l. Ajustaments per canvis de criteri 

ll. Ajustaments per errors 

SALDO INICI DE L'ANY 2017 45.113.400,1 I (28.056.424,04) (1.746.671,85) 323.768,27 15.634.072,49 

l. Total ingressos i despeses reconeguts (937.137,54) 138. 196,21 (798.941 ,33) 

U. Operacions amb socis o propietaris (6.098,44) (6 .098,44) 

1. (+) Ampliacions de fons social (6.098,44) (6.098,44) 

m . Altrcs variacions del patrimoni net (1.746.671,85) 1.746.67 1,85 

SALDO FINAL DE L'ANY 2017 45. I 07.301,67 (29.803.095,89) {937.137,54) 461.964,48 14.829.032, 72 

Les Notes 1 a 27 descrites en la Memoria són pa1t integrant d'aquest estat total de canvis en el patrimoni net de 

ITTffi Generalitat 
M.Wl de Catalunya 

l'exercici 2017 

(D) 
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Estat de fluxos d'efectiu con-esponents als exercicis 2017 i 2016 

(Euros) 

Notes Exercici 2017 Exercici 2016 

A) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACJÓ 

l. Resulta! de l'exercici abnns d'impostos 3 (937.137,54) (1.746.671,85) 

2. Ajustament del resulta! (74.050.201,32) (62.488.417,51) 

a) Amortització de l'immobilitzat (+) 20 552.753,70 598.732, 14 

b) Correccions valoratives per depreciació (+/-) 384.383,84 1.119.810,91 

e) Variació de provisions (+/-) 2 1 284.006,93 (3.435,52) 

d) lmputació de subvencions ( ·) 18 (74.250.738,04) ( 63 .272.536,06) 

f) Resultats per baixes i alienacions d'instruments financers ( +/-) 20 71.839,17 

g) lngressos financers (-) 20 (2.2 12.570,88) (2.553.827,22) 

h) Despeses financeres ( +) 20 1.035.338,91 1.566.827,22 

i) Diferencies de can vi ( +/-) 15 116.684,38 (57.931 , 10) 

k) Altres ingressos i despeses (-/+) 39.939,84 42.l02,95 

3. Canvis en el capital corren! (364.496,20) (J0.137.290,45) 

b) Deutors i altres comptes per cobrar(+/-) ( 14.470.688,23) (22.952.443,75) 

e) Altres actius corrents (+/-) (8.510.298,98) (4.066.320,76) 

d) Crcditors i altres comptes que cal pagar(+/-) 13.691.999,94 10.371. 735,23 

e) Altres passius corrents (+/-) 18.021.202, 16 14.552.761,35 

f) Altres actius i passius no corrents (+/-) (9.096.7 11 ,09) (8.043.022,52) 

4. Altres íluxos d'efectiu de les nctivitnts d'cxplotnció 969.898,51 435.483,27 

b) Cobrament de dividends (+) 963.281,04 426.878,77 

e) Cobrament d'interessos (+) 6.6 17,47 8.604,50 

5. Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (+/-I+/-2+/-3+/-4) (74.381.936,55) (73.936.896,54) 

B) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ 

6. Pagnments per inversions (·) (462.361,72) (572.619,93) 

b) lmmobilitzat intangible 8 ( l08.996,36) (220.337, 12) 

e) Immobilitzat material 6 (223.654,51) (352.282,81) 

e) Altres actius financers 10 ( 129.7 10,85) 

7. Cobraments per desinversions (+) 888.627,27 476.298,21 

a) Emprcses del grup i associades 10 522.227,01 353.473,74 

e) Allrcs actius financers 366.400,26 122.824,47 

8. Fluxos d'efectiu de les nctivitats d'inversió (7-6) 426.265,55 (96.321,72) 

C) FLUXOS D'EFECJ'TU DE LES ACTIVITATS DE FINAN(:AMENT 

9. Cobraments i pagaments per instrumcnts de pntrimoni 107.211.653, 75 130.445.638,70 

a) Emissió d'instruments de patrimoni (+) 14 3I0.891 ,72 

b) Amortització d'instruments de patrimoni propi (-) 14 (6.098,44) 

e) Subvencions, donacions i llegats rebuts (+) 107.217. 752, 19 130. 134. 746,98 

10. Cobraments i pngaments )ler instruments de passiu financer (35.533.243,54) 

b) Dcvolució i amortització de: (35.533.243,54) 

3. Deutes amb empreses del grup i associades ( ·) (35.533.243,54) 

12. Fluxos d'efectiu de les nctivitats de financament (+/-9) 107.21 1.653, 75 94.912.395,16 

D) EFECTE DE LES VARIAClONS DEL TlPUS DE CANVI 15 ( 116.684,38) 57,931,10 

E) AUGMENT/OISMlNUCIÓ NETA DE L'EFECTIU O EQUIVALENTS (+/-A+/-B+/ -C+/D) 33.139.298,37 20.937.108,00 

Efcctiu o equivalents al comen9ament de l'exercici 13 31.961.187,99 11.024.079,99 

Efcctiu o equivalents al final de l'exercici 13 65.100.486,36 31.961.187,99 

Les Notes 1 a 27 descrites en la Memoria són patt integrant d'aquest estat de fluxos d'efectiu de I' exercici 2017 

film Generalitat 
WJ!i de Catalunya (E) 
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Liquidació pressupostaria de l'exercici 2017 

Total Despeses 

Programa 121.- Direcció i administració general 

DIJ 3 Retrib11cio11s de personal /ahora/ 

130.0001 Personal laboral 

131.0001 Personal laboral temporal 

132.0001 Personal d'alta direcció i assimilat 

133.0001 lndemnitzacions del personal 

D/16 Assegurances i colitzacious socials 

160.0001 Segurelat social 

D/20 Lloguers i cc)11011s 

200.0002 Llogucrs 

202.0001 Lloguers d'equips per a procés de dades 

D/2 1 Co11ser1>ació i reparació 

2 10.0001 Conservació, reparació i manteniment 

2 12.0001 Conservació, reparació i manteniment d'equips pera procés de dadcs 

212.0003 Manteniment d'aplicacions infonnatiques 

D/22 Malerial, mb111i11islra111e111 i a/tres 

220.0001 Material ordinari no inventariable 

220.0002 Prcmsa, revistes, llibrcs i altres publicacions 

221.0001 Aigua i energía 

222.0001 Despeses postals, missatgeria i similars 

222.0002 Solucions de connectivitat adquirides al CITI 

224.0001 Despeses d'assegurances 

225.0001 Tributs 

226.0002 Atcncions protocolaries i reprcsentatives 

226.0003 Publicitat, difusió i campanyes institucionals 

226.0011 Formació de personal propi 

226.0033 Desenvolupament programes de seguretat i salut en el treball 

226.0040 lnscripció coma soci o a enti tats de caracter associatiu 

226. 0089 Al tres dcspcses di verses 

227.0001 Neteja i sanejament 

227.0005 Estudis i dictiunens 

227.0008 lnterprets i traductors 

227.0013 Treballs tecnics 

227.0089 Altres treballs tecnics realitzats per persones fisiques i jurfdiques 

228.0001 Solucions tccnologiques adquiridcs al CITI 

228.0002 Serveis informatics realitzats per altres entitats 

D/23 /11de11111itzacirms er raó del ser1>ei 

230.0001 Dietes, locomocions i lrasllats 

D/24 /Jespeses de p11blicacio11s 

240.0001 Despeses de publicacions 

/J/34 A/tres despesesji11a11ceres 

349.0001 Altres despeses fi nanceres 

D/6 J /11versio11s e11 edificis i a/tres com1t·11cci011s 

6 I0.0001 lnversions en edificis i altres construccions 

D/64 Jnversion, e111110/Jiliari i estris 

640.000 1 lnversions en mobiliari i estris 

D/65 J11versio11s e11 equips de procés de dudes 

650.000 1 lnversions en equips de procés de dades 

D/68 /111>ersio11-, e11 immobilitzal immaterial 

680.0002 Inversions en aplicacions informatques 

l1fffi Generalitat 
Wl!1 de Catalunya (F) 

Pressupost 

inicial Modificacions 

77.556.860,92 25.454.689,57 

19.196.938,08 3.477.189,57 

/0.88/ .366,30 1.-125.260,83 

10.268.801 , 12 774.110,83 

527.645,89 487.700,00 

84.9 19,29 850,00 

- 162.600,00 

3.100.284,89 20-1.000,00 

3. 100.284,89 204.000,00 

l. 725.000,00 (/ 65. 000, 00) 

1.475.000,00 -
250.000,00 (165.000,00) 

525.000,00 441. 158, 24 

150.000,00 (30.000,00) 

80.000,00 (75.000,00) 

295.000,00 546. 158,24 

1.939.286,89 163.841,76 

100.000,00 20.000,00 

125.000,00 70.000,00 

100.000,00 -

50.000,00 -

100.000,00 100.000,00 

45.000,00 

1.000,00 3.000,00 

15.000,00 10.000,00 

100.000,00 (50.000,00) 

200.000,00 (60.000,00) 

40.000,00 ( 19.200,00) 

- 19.200,00 

200.000,00 ( 105.000,00) 

100.500,00 20.000,00 

- -
100.000,00 (60.000,00) 

260.000,00 (163.000,00) 

50.000,00 680.000,00 

178.158,24 ( 178. 158,24) 

174.628,65 ( 123.000,00) 

550.000,00 30./J/JO,/JO 

550.000,00 30.000,00 

-10.000,00 75.000,00 

40.000,00 75.000,00 

36.000,00 1. 259.928, 74 

36.000,00 1.259.928,74 

100.000,00 18.000,00 

100.000,00 18.000,00 

50.000,00 (/ 5.000,//1/) 

50.000,00 ( 15.000,00) 

50.000,00 130.000,00 

50.000,00 130.000,00 

200.000,00 (90. 000, 00) 

200.000,00 (90.000,00) 

Drets/ 

Pressupost Obligacions 

defin itiu contrcts 

103.01 1.550,49 80.142.271,51 

22.674.127,65 22.602.715,10 

/2.306.627,/3 12.305.993,49 

11 .042.9 11,95 11.042.382,82 

1.015.345,89 1.015.247,43 

85.769,29 85.768,48 

162.600,00 162.594,76 

3.304.28-1,89 3.304.224,84 

3.304.284,89 3.304.224,84 

/.560.000,00 l.552.005,54 

1.475.000,00 1.468.26 1,95 

85.000,00 83.743,59 

966.158,24 958./0-1,26 

120.000,00 117.662,55 

5.000,00 1.578,70 

84 l.1 58,24 838.863,01 

2./03./28,65 2.055.901, 72 

120.000,00 117.868,99 

195.000,00 192.984,57 

100.000,00 95.818,78 

50.000,00 41.521,50 

200.000,00 199.795,47 

45.000,00 42.705,24 

4.000,00 3.477,30 

25.000,00 24.895,24 

50.000,00 43.829,88 

140.000,00 139. 136,19 

20.800,00 20.120,29 

19.200,00 19.139,77 

95.000,00 90.453, 18 

120.500,00 114.921,91 

- -

40.000,00 37.016,50 

97.000,00 95.527, 15 

730.000,00 726.054,69 

- -
51.628,65 50.635,07 

580.000,00 578.211,0/ 

580.000,00 578.2 11,0 1 

//5.000,00 112.910,61 

115.000,00 11 2.910,61 

1.295.928, 7-1 1.295.865,06 

1.295.928,74 1.295.865,06 

J 18.000,00 117.773,58 

118.000,00 117.773,58 

35.000,00 3-1.817,23 

35.000,00 34.817,23 

180.000,00 177.9/ 1,40 

180.000,00 177.911,40 

I 10.000,00 108.996,36 

11 0.000,00 108.996,36 



ACCÓ 

Liquidació pressupostaria de l'exercici 2017 

Programa 574.- Innovació 

IJ/22 Material, mh111i11 istra111e11t i a//res 

226.0001 Exposicions, certamens i altres activilats de promoció 

226.0005 Organilzació de reun ions, conferencies i cursos 

227.0005 Estudis i diclamens 

227.0013 Treballs tecnics 

227.0089 Altres treballs tecnics realilzals per persones flsiqucs i jurfdiques 

IJ/./6 1i-a11.efere11cies corrents ae11s i corporacio11s loca/s 

460.0001 A corporacions locals 

IJ/4 7 1i-anefere11cies corre11ts a empres es privades 

470.0001 A empreses privades 

D/./8 Trcmsferimcies corre11ts a Ji1111í/ies i a//res i11stitucio11s sensefi de lucre 

482.0001 A nitres inslitucions sense fi de lucre i altres ens corporalius 

IJ/77 1i-a11.eferimcieR de capital a empreses privades 

770.0001 A empreses privadcs 

IJ/78 1i-a11.eferim cieR de capital a f amílies i al!res i11sti/11cions se11sefi de /11cre 

782.0001 A altres instilucions sense fi de lucre i allres ens corporatius 

Programa 622.- Su11ort a la lndústria 

D/48 Tru11sfere11cies corrents a famllies i a//re., i11stitucio11s se11se fi de lucre 

482.0001 A nitres institucions sense fi de lucre i altres ens corporatius 

D/77 Tramferencies de capital a empreses privades 

770.0001 A emprescs privades 

IJ/78 1í·ansferencies de capital a famílies i a/tres imtit11cim1s sense ji de lucre 

782.000 1 A altres institucions scnse fl de lucre i altres ens corporatius 

Progmma 661.- Emprenedol'ia i Foment Em11resal'ial 

D/22 Material, sub111i11istra111e111 i a/tres 

226.0001 Exposicions, certamens i altres activitats de promoció 

226.0005 Organilzació de reunions, conferencies i cursos 

227.0013 Treballs tecnics 

D/47 Tran!JferCncies currenls a empreses privades 

470.0001 A empreses privadcs 

Programa 662.- Intc rnncionalització, promoció i fomcnt del comer~ exterior 

D/22 Material, sub111i11istra111elll i a/tres 

226.0001 Exposicions, certa111e11s i a/tres activitats de promació 

226.0005 Orga11itzaci6 de reu11io11s, co11fere11cies i cursos 

227.00/ 3 Trebal/s tec11ics 

227.0089 A/tres treballs tecnics rea/itza/s per personesflsiques ijurldic¡ues 

D/ ./7 Tra11sfere11cies corre11/s a empreses privades 

470.0001 A empreses privades 

D/ ./8 1í·a11.,fere11cies corrents a famílies i a/tres inslituciom sense ji de lucre 

482.0001 A nitres institucions sense fi de lucre i altres ens corporatius 

IJ/49 1iw1.,fere11cies corre11ts a /'exterior 

490.0001 A !'Exterior 

D/77 Tramferi!ncie., de capital a empreses privarles 

770.0001 A empreses privades 

film Generalitat 
WJ!l de Catalunya (G) 

Pressupost 

inicial Modiflcacions 

24.229.922,84 30.006.000,00 

/,355.000,00 706.000,00 

700.000,00 595.000,00 

75.000,00 -

85.000,00 76.000,00 

455.000,00 (455.000,00) 

40.000,00 490,000,00 

6.666,67 

. 6,666,67 

3/ '·ººº·ºº 703.333,33 

31 1.000,00 703.333,33 

1.963.922,84 5.000.000,00 

1.963.922,84 5.000.000,00 

. 6.925.000,00 

. 6.925.000,00 

20.600.000,00 /6. 665.000,00 

20.600.000,00 16.665.000,00 

16.900.000,00 (16.900.000,00) 

5. 000. 000, 00 (5.1/00.000,00) 

5.000.000,00 (5.000.000,00) 

8. 000. ººº· 00 (8. 000. ººº· 00) 

8.000.000,00 (8.000.000,00) 

3. 900. ººº· 00 (3. 900. ººº· 00) 

3. 900.000,00 (3.900.000,00) 

1.100.000,00 (1. 100.000,00) 

722.(/00,00 (722.000,00) 

250.000,00 (250.000,00) 

25.000,00 (25.000,00) 

447.000,00 (447.000,00) 

378.000,1/0 (378.000,00) 

378.000,00 (378.000,00) 

16. 130.000,00 9,971.500,00 

650.000,00 (354.000,00) 

300.000,00 (250.000,00) 

75.000,00 (25.000,00) 

250.000,00 (250.000,00) 

25.000,00 171.000,00 

1.980.000,00 (602.000,00) 

/.980.000,00 (602.000,00) 

/. 000. 000, 00 7./.500,00 

1.000.000,00 74.500,00 

12. 500. ººº· 00 3.553.000,00 

12.500.000,00 3.553.000,00 

. 7.300.000,00 

. 7.300.000,00 

Drets/ 

Prcssupost Obligacions 

defiuitiu contrets 

54.235.922,84 37,003.301,76 

2.061.000,00 J. 940. 8 I 9, 1/9 

1.295.000,00 1.253.2 17,50 

75.000,00 . 

161.000,00 160.065,00 

. 

530.000,00 527.536,59 

6.666,67 6.666,67 

6.666,67 6.666,67 

1.014.333,33 360.969,93 

1.01 4.333,33 360.969,93 

6.963.922,8./ 5.662.566,48 

6.963.922,84 5.662.566,48 

6.925.000,00 3.698.780.12 

6.925.000,00 3.698.780,12 

37.265.000,00 25.333 . ./99,./7 

37 .265.000,00 25.333.499,47 

. -
. . 

. 

. . 

-
. . 

. 

. . 

. 

. . 

. . 

. . 

. . 

. . 

26 .101.500,00 20.536.254,65 

296.000,00 211.600,37 

50.000,00 17.997,08 

50.000,00 . 

. 

196.000,00 193.603,29 

/.3 78.01/0,00 l.216.820,/0 

/. 378.000,00 l.2/6.820, /0 

1.07./.500,00 J.0/9.090,17 

1.074.500,00 1.0 19.090,17 

16.053.000,00 /5.978./88,56 

16.053.000,00 15.978.188,56 

7. 300. ººº· 00 2.110.555,45 

7.300.000,00 2. 110.555,45 
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ACCÓ 

Liquidació pressupostaria de l' exercici 2017 

Total l ngrcssos 

Programa 999.- Geneml d'ingrcssos 

//3 / Preslació de serveis 

3 19.0010 Prestacions d'altres serveis 

/139 A/tres i11gres.ws fl11a11cers 

399.0009 Altres ingressos diversos 

1/ 4 / Tm11sfere11cies corre111s de la Ge11eralita1 

410.0021 Del Departament d'Empresa i Coneixement 

1/ 44 'liw1sfere11cies corre111s d'a/tres e11tilals 

448.0001 A altres entitats participades pel sector públic de la Generalitat 

f/46 A co11sorcis depe11de11ts de les corporacio11s locals 

461.0001 A consorcis dcpendents de les corporacions locals 

l/49 Trn11sfere11cies corre11ts de /'exterior 

493.0009 De la Unió Europea 

1151 J111eressos de bes/retes i prestecs 

510.0001 lnteressos de bestretcs i prestecs 

1152 /11/eressos d e diposil 

520.0002 lnteressos cash pooling 

52 1.000 1 Altrcs interessos de dipósit 

1153 A/tres i11gressos fl11a11cers 

530.0001 Dividends 

534.0001 Altres ingressos financers 

l/ 5./ lngressos pall'i111n11ials 110 Ji11a11cers 

540.0001 Lloguers de béns immobles 

1170 Del Sector P,íb/ic Estala/ 

702.0002 De l'Administració de l'Estat 

J/ 71 1iw1sjére11cies de Capilal de l'ad111i11istració de la Ge11eralilal 

710.0021 Del Departament d'Empresa i Coneixement 

f/87 Rei11tegm111e111 de Prés/ecs i Bes/retes 

814.0001 Reintegrament de préstecs al personal 

1/82 Devolució de Diposits i Filmces 

82 1.000 1 Devolució de fiances 

Saldo de Pressu11ost (lngressos menys Despcses) 

Ajustaments a l'cxccució pressu11ostaria 

Ajuls 201./, 2015 i 2/J/6 /iquida/s el 2017 

Ajust., 20/7 pe11de111s de liquidar 

Ris3Cat 2015 

Ris3Cat 20 16 

M issions Empresaria Is 

Proj. Nuclis lnnov. Manunet 

Agents Intemacionalització 

lnversions d'alt impacte 

Programa TECNIO 

Programa VALOR 

Programa TECNlOSPRlNG PLUS 

ln.Refor\) Comp.Clúster 

Programa Bons Tccnológ. 

Start-up Tecnológiqucs 

lncub. i Accel. Corporatives 

RD Alemanya i Xilc 

RD Nuclis Unilaterals 

Acceleradores Territorials 

Saldo de pressupost ajusta! 

film Generalitat 
Mll!1 de Catalunya (H) 

P,·essupost 

inicial Modificacions 

77.556.860,92 25.454.689,57 

77.556.860,92 25.454.689,57 

2. / 25.000,00 -
2.125.000,00 -
I . 483. 504, 27 -
1.483,504,27 -

36.912.993,61 4. 754.080,05 

36.912.993,61 4.754.080,05 

/.006.495, 73 706.754,94 

1.006.495,73 706.754,94 

- -
- -

2.000.000,00 -
2.000.000,00 . 

250.000,00 992.854,58 

250,000,00 992.854,58 

5 /. 500,00 -
1.500,00 -

50.000,00 -
!./ 17.367,31 -
1.093.867,3 1 -

23.500,00 -
l /0.000,00 -

110.000,00 -
- -
- -

3 2. 5 OO. 000, 00 / 8. 990. 000, 00 

32.500.000,00 18.990.000,00 

- -
-

- l /.000,00 

- 11.000,00 

Drets/ 

P rcssupost Obligacions 

definitiu contrcts 

103.0 11.550,49 102.417.264,97 

103.011 .550,49 102.417.264,97 

2./25.000,00 /.903. I /8,83 

2.125.000,00 1.903.118,83 

l.483.504,27 1.084.359,76 

1.483.504,27 1.084.359,76 

4/.667,073,66 41.667.073,66 

41.667.073,66 41.667.073,66 

l.713.250,67 l . 713.250,67 

1.713.250,67 1.713.250 ,67 

88.874,22 

- 88.874,22 

2.000.000,00 l .974.360,88 

2.000,000,00 1.974.360,88 

l.2./2.854,58 1.242.854,58 

1.242.854,58 1.242.854,58 

5/.500,00 1.506,3/ 

1.500,00 -
50.000,00 1.506,31 

l.l / 7.367,31 /, J 37.005,24 

1.093.867,3 1 -
23.500,00 1.137.005,24 

/](},000,00 91.489,20 

11 0.000,00 9 1.489,20 

- -
- -

5/ . ./90.000,00 51.490.000,00 

51.490.000,00 51.490.000,00 

- 3.729,73 

- 3.729,73 

l !.000,00 /9.6./1,89 

11.000,00 19.641,89 

22.274.993,46 

(18.409.748,55) 

20. 298. 698, 70 

(38. 708.4./7,25) 

6.434.6 12,52 

8.009.580,02 

372. 157,95 

592.940,31 

691.406,93 

7.300.000,00 

8.000.000,00 

239.555,94 

2.230.200,00 

1.455.252,33 

447.784,74 

1.460.000,00 

500.000,00 

3 18.900,95 

203.71 0,03 

452.345,53 

3.865.244,91 
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ACCIÓ 

Grup Mo,•iments 

Comptnble Noto Excrcici 

5220 (1) (22.966.146,87) 

2060 (2) 98.781,12 

2150 (3) 116.642,56 

2160 34,8 17,23 

2170 177.911,40 

2600 ( 19.641,89) 

5440 (3.729,73) 

62 10 

4.240.231,72 

6220 

1.068.551 ,84 

6230 

2.495.201,36 

6250 
101.212,08 

6260 
5 1.787,78 

6270 

1.520.947,59 

6280 
154.720,64 

6290 

3,884.745,59 

63 10 
107.921,64 

6360 (83.755,48) 

6400 

20. 191.250,39 

6410 

6420 

film Generalitat 
film de Catalunya 

236.684,34 

4.509.046,71 

Conciliació del resultat de l'exercici 2017 

Pn rtidn Programn Totnl Fora 

l'rcssupostAria 12 1 ' : 574 
1 : 662 lngrés Prcssupost PreS!upost Diferencies 

710.002 1 ' 1 
51.490.000,00 51.490.000,00 28.523.853, 13 -: _, -

680.0002 108.996,36! - 108.996,36 - (10.215,24) 

610.000 1 117.773,581 - 117.773,58 - (1.131,02) 

640.0001 34.8 17,23 : - 34.817,23 -

650.0001 177.911 ,401 - 177.9 11,40 - -
821.0001 

1 
19.641,89 19.64 1,89 _, -1 

814.0001 i _, 
' 1 

3.729,73 3.729,73 -
200.0002 1.468.261,95 ! -! 1.468.261,95 -

1 
1 1 

202.000 1 83.743,591 

' 
-: 

1 
- 83.743,59 -

490.0001 ' _: 2.688.226, 18 2,688,226, 18 -' -
' 

2 10,0001 117.662,55 ! - 117.662,55 

' 2 12.0001 1.578,70! - 1.578,70 

2 12.0003 
1 

838.863,oq 838.863,01 -

490.0001 
1 -: 110.447,58 110.447,58 

226.0033 20.120,29! 20. 120,29 -
1 

227.0005 -1 160.065,00¡ . . 160.065,00 -
1 
1 

227.0008 37.016,50! ., . 37.016,50 -
1 : 

227.0013 95,527, 151 ' 95.527, 15 - . ·, 
1 1 

227.0089 726.054,691 527.536,59: 193.603,29 1.447.194,57 -

228.0002 
1 

50.635,07! 
1 

50.635,07 . -

490.0001 1 _, 684.642,78 684,642,78 . 

224.0001 42.705,24! . 42.705,24 -
1 

490.0001 -: 58.506,84 58.506,84 

349.0001 4.108,03! 
1 

. 4. 108,03 
1 

490.0001 _, 47.679,75 47.679,75 
' 

226.0001 ' 1.253.2 17,50¡ 17.997,08 . 1.271.214,58 --, 
' 

226.0002 24.895,24¡ 1 . 24.895,24 . . -¡ 
226.0003 43.829,88¡ : . 43.829,88 . . 

1 

240.0001 
1 _: 112.9 10,6 1! . . 112.910,61 . 

490,0001 . : 68,097,28 68.097,28 - . 

221.0001 95.8 18,781 - 95.818,78 - . 
1 
1 

490.0001 -: 58.901,86 . 58.901,86 . 

220.0001 117,868,991 . 11 7.868,99 . 
' 220.0002 192.984,57! . 192.984,57 -

222.0001 41.521 ,50¡ - 41.521,50 -

222.0002 199.795,47! 199.795,47 . 

226.0040 ' 19,139,771 -: 19.139,77 
1 ' 226,0089 90.453, 18: 

1 
90.453,18 _, 

1 

227.0001 114.921,91: 
1 

. 114.92 1,91 

230.0001 578.21 1,o q 578.2 11 ,01 

490.0001 : 2.529.849,19 2.529.849, 19 --, 
225.0001 

1 

3.477,30¡ . . 3.477,30 -

490.000 1 _, 104.444,34 . 104.444,34 . . 
1 

490.000 1 i ., (83,755,48) . (83.755,48) . 

130.0001 11.042.382,82 . - 11.042.382,82 . . 

131.0001 1.015.247,43 1.015.247,43 . -

132.000 1 85.768,48 . 85.768,48 -

490.000 1 8,047.851,66 . 8.047.851,66 

133,0001 162.594,76 - 162.594,76 

490.0001 74.089,58 74.089,58 . 

160.0001 3.304.224,84 ·, 3.304.224,84 . 

_¡ 490.0001 
1 

1.204.821,87 1.204.821 ,87 . 

-(I) 



l 

1 

ACCIÓ 

Conciliació del resultat de l'exercici 2017 

Gru1> 

Comptable Nota 

6490 

6536 

6538 

6568 

6620 

6680 

6690 

6780 

7052 

7403 

7406 

7408 

7409 

7520 

7550 

7592 

7600 

7680 

7690 

Totals 

Conciliacions 

Nota( l ) 

(4) 

I\1oviments Partida Programa 

Excrcici P rcssupost/lria 121 1 
1 574 1 662 

226.001 l 139.136,191 
494.217,09 

490.0001 355.080,90 

6.666,67 460,0001 6.666,67 

470.0001 360,969,93 1.216.820,10 
8.259.446,68 

482,0001 5.662.566,481 1.019.090, 17 

770.0001 3.698. 780, 12 : 2. I I0.555,45 
31.142.835,04 1 

782.0001 25.333.499,47! 

800,42 490.0001 1 800,42 -, 
' 349.0001 257,2 18,541 ' -

325.910,18 1 
-, 

490.0001 68.691,64 

1.034.538,49 349.0001 1.034.538,49 

242,72 490.0001 242,72 

( 1.903.118,83) 319.0010 

(38,074.381,56) 4I0,0021 

(1.7 13,250,67) 448.0001 
1 _, 
1 

(88.874,22) 461.0001 -

( 1.974.360,88) 493.0009 ·1 -
(91 .489,20) 540.0001 -

(817,01) 399.0009 -

( 1.075.243,73) 
399.0009 -

Forn Pressupost 1 -
(963.894,05) 534.0001 1 -, 

490,0001 -¡ (36. 114,61) 
(209.225,80) 

534,0001 -1 

490.0001 
1 -¡ (4.315,94) 

(1.248,676,83) 510.0001 1 --1 
1 

1 52 1.0001 1 -, -, 
9.838,504,53 22.602.715,10 37.003.301, 76 20.536.254,65 

28.237.677,27 Liquidacions subvcncious 2014-2015-2016 

4.788.450,72 Liquidacions i Revocacions subvencions anteriors 2013 

(3.592.692, 10) lncorporació sobrant explotació 

(6.098,44) Traspasa patrimoni 

(2.679.278,93) Deutos a curt PE i OEX 

2.059.642,30 Alliberamcnt lnnocmprcsn 

(283.847,69) Romanents i altres 

28,523.853, 13 

(10.2 15,24) Baixes programari 

( 1.131 ,02) Baixes instal-lacions 

lngr~s 

-

-

-

-

-

-
-
-
-

-

1.903.118,83 

41.667,073,66 

1.713.250,67 

88.874,22 

1.974.360,88 

9 1.489,20 

817,01 

1.083.542, 75 

-

963.894,05 

173.1 11, 19 

-
1.242.854,58 

1.506,31 

102.417.264,97 

Nota (2) 

Nota(3) 

Nota (4) 3.592.692,IO Trausferencies traspassades a Fons a justificar pcr equilibrar e l compte d'explotació 

32.105.198,97 

ITTm Generalitat 
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Total 

Pressupost 

139, 136, 19 

355.080,90 

6,666,67 

1.577.790,03 

6.68 1.656,65 

5.809.335,57 

25.333.499,47 

800,42 

257.2 18,54 

68,69 1,64 

1.034.538,49 

242,72 

1.903.118,83 

41.667.073,66 

1.713.250,67 

88.874,22 

1.974.360,88 

91.489,20 

817,01 

1.083,542,75 

963.894,05 

(36.1 14,61 ) 

173. 111, 19 

(4.315,94) 

1.242.854,58 

1.506,3 1 

Forn 

Pressupost Diferencies 

-

-

- -

- -
-

-

-

-

-

- 3.592.692, 1 O 

-

-
- -

8.299,02 -
- -

- -

-
-
-

-
-

8,299,02 32.105.198,971 
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Romanent de Tresoreria de l'exercici 2017 

2017 
+ Fiances constitu'ides a llarg termini 543.620,43 

+ Diposits constitu"its a llarg termini 

+ Deutors comercials i altres comptes (excepte deutors per obres 

gestionad es per a ltres ens) 66.872. 170,94 

+ Inversions en Empreses del grup i associades a curt termini 

+ Periodificacions a curt termini (Subvencions) 5.000.000,00 

+ Inversions financeres a curt termini 108.232.078, 1 O 

+ Efectiu i altres actius líquids equivalents 65.100.486,36 

- Passius vinculats amb Actius no corrents mantinguts per a la venda 

- Deutes a cutt termini (excepte Deutes a curt termini transformable) (13.362.530,82) 

- Deutes amb empreses del grup i associades 

- Creditors comercials i altres comptes (excepte creditors per obres gest ionades 

per altres ens i 4758 Hisenda Pública creditora per subvencions a reintegrar) (106.182. 749, 78) 

- Deutes amb característiques especials 

Romanent de Tresoreria 31/12/2017 126.203.075,23 

Import 
romanent 

afectat 
Resolució / contracte programa Total Total projecte 
Doc. Acreditativa per projecte ingrés clespeses 31.12.2017 

Conveni Fons UE Euroingenio 12.800.000,00 (11.142.473,99) 1.657.526,01 

Fiances rebudes 

Deutes transformables en subvencions UE llarg termini 

Deutes transformables en subvencions UE cutt termini 

Conveni Mobile World Congress 20 18 

Subvencions atorgades pendents de justificar 

Subvencions publicades pendents d'atorgament 

Ris3Cat 2016 (part proporcional) 

Total romaneut ele tresoreria afectat 

Mm Generalitat 
film de Catalunya (K) 

15.248,20 15.248,20 

6.977.243 ,94 6. 977 .243,94 

2. 798.592,09 2.798 .592,09 

5.000.000,00 5.000.000,00 

94.203.721,39 94.203 .72 1,39 

8.009.580,02 8.009.580,02 

8. 009. 580, 02 

129.804.385,64 (11.142.473,99) ll8.661.911,65 
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Agencia per a la Competitivitat de l'Empresa 

Memoria de l'exercici 2017 

Nota l. Informació general, activitat i Órgans de Govern de l'Entitat 

Informació general. 

En data 9 de juliol de 2009 el Depaitament de la Presidencia va publicar al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, la Llei 9/2009, del 30 de juny, de Política Industrial. Al títol III, 
capítol II d' aquesta llei, es crea !'Agencia de Sup01t a !'Empresa Catalana, entitat de dret 
públic de la Generalitat de Catalunya, sotmesa al dret privat, que s'adscriu al depaitament 
competent en materia d'indústria i que té com a finalitat general la promoció i el 
desenvolupament de l' empresa catalana mitjan9ant el desplegament de les actuacions i els 
serveis de suports necessai·is per tal d' impulsal' la competitivitat del sector empresarial catala i 
la seva presencia i interrelació deis mercats internacionals. D' acord amb la disposició 
addicional de la Llei esmentada, aquesta Agencia es denomina, a efectes de coneixement i 
imatge, ambla mai·ca ACCIÓ. 

La creació de l 'Agencia de Suport a ! 'Empresa Catalana va néixer com a conseqüencia de les 
previsions del Pla de Govem 2007-2010 quant a la necessitat de reformular l'estructma 
organitzativa constitui'da pels dos principals organismes públics que actuen en aquests ambits, 
el Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM) i el Consorci de Promoció 
Comercial de Catalunya (COPCA), amb la voluntat d'afavorir les relacions entre 
administracions i empresa, i per tal d' aprofundir en la línia d 'actuació de les entitats 
actualment existents. 

Amb data 8 d'abril de 2010 el Depaitament d' lnnovació, Universitats i Empresa va publicar 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el Decret 51/2010, de 6 d'abril, d'aprovació 
d'Estatuts de l' Agencia de Sup01t a !'Empresa Catalana. La disposició final primera d'aquest 
Decret estableix el següent: "L' Agencia de Supo1t a !'Empresa Catalana s'ha de constituir i 
iniciar les seves activitats a partir de l' entrada en vigor d 'aquest Decret i de la data de 
constitució deis seus organs de govern. En aquest moment, es produeix la subrogació de 
1 'Agencia de Suport a ! 'Empresa Catalana en la titulai·itat deis béns, els drets i les obligacions 
del Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial i del Consorci de Promoció 
Comercial de Catalunya, tanta Catalunya coma !' exterior, incloses les oficines exteriors, amb 
independencia del regim jurídic mitjan9ant el qual estiguin vinculades al Consorci de 
Promoció Comercial de Catalunya i al Centre d'lnnovació i Desenvolupament Empresarial, 
en la forma que preveuen les disposicions transitories primera i segona de la Llei 9/2009, de 
30 de juny, de política industrial, amb dissolució del Centre d'Innovació i Desenvolupament 
Empresarial i del Consorci de Promoció Comercial de Catalunya, sense liquidació del seu 
patrimoni, tot optant per l'aplicació del regim fiscal especial que preveu el capítol VIII del 
títol VII del Text refós de la Llei de l' impost sobre societats, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 4/2004, de 5 de ma1·9." 

ITTru Generalitat 
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Amb data 19 de maig de 2010, en reunió conjunta del Consell Rector i Consell 
d'Administració d'ACCIÓ es va prendre per unanimitat l'acord de constituir l'Agencia de 
Supmt a l'Empresa Catalana i l'inici de les seves activitats. 

La Llei 2/2014 de 27 de gener de 2014 de mesures fiscals, administratives, financeres i del 
sector públic estableix en el seu aiticle 156 la modificació de la denominació de l 'Agencia de 
Suport a !'Empresa Catalana que passa a denominar-se Agencia per a la Competitivitat de 
}'Empresa, en endavant l' Agencia, l' Entitat o ACCIÓ. 

Amb data 6 d' octubre de 2015 es va decretar la derogació dels Estatuts aprovats pel decret 
51/2010 i es van aprovar mitjan<;ant el Decret 223/2015 els nous Estatuts del ' Agencia pera la 
Competitivitat de l'Empresa. 

Activitat de l'Entitat 

L'Entitat queda constitu'ida com organisme de dret públic de la Generalitat de Catalunya que 
s'adscriu al Depaiiament competent en materia d' indústria (en l 'actualitat Depaiiament 
d'Empresa i Coneixement), que actua subjecte al dret privat, amb personalitat jurídica propia, 
plena capacitat d ' obrar i patrimoni propi, i gaudeix de plena autonomia funcional i de gestió 
per el compliment de les seves finalitats. 

L' Agencia pera la Competitivitat de !'Empresa es constitueix com l'organisme enca1Tegat de 
l'execució de les polítiques de la Generalitat en els ambits de la innovació, la transferencia 
tecnológica, la internacionalització, el foment i captació d'inversions a Catalunya i la millora 
contínua de la productivitat de }'empresa catalana. 

L'Entitat té com a finalitat general la promoció i el desenvolupament de }'empresa per mitja 
de l 'execució de les actuacions i el desplegament deis serveis de suport necessaris per 
impulsar la competitivitat del sector empresarial catala i la seva presencia i intenelació als 
mercats internacionals. 

Per assolir les finalitats previstes, les seves funcions són, segons l' atiicle 6 del Decret 
223/2015 del Departament d'Empresa i Ocupació: 

a) El foment de la internacionalització, la innovació i l'atracció d' inversió empresarial 
productiva, en tots els seus aspectes. 

b) La creació d' empreses, el foment de l'emprenedoria i la promoció empresarial en 
activitats tecnologiques i d'alt valor afegit. 

c) La transferencia de coneixement i la incorporació al sector empresat'ial deis resultats de la 
recerca i les noves tecnologies. 

d) L' impuls de la capacitat i la demanda innovadora de les empreses per mitja d'instruments 
que reforcin el capital, amb sup01t directe a la recerca, el desenvolupament i la innovació 
(R+D+I) i amb l'ús de la compra pública de tecnología innovadora (CPTI). 

e) L' impuls de la competitivitat empresarial per mitja de la incorporació d'instruments de la 
societat de la infonnació i millares organitzatives. 

mffi Generalitat 
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f) L'adaptació de l'organització i la prestació dels seus serveis a les problema.tiques 
canviants i la garantía d'una utilització optima dels mitjans disponibles. 

g) Afavorir l'optimització de la gestió dels recursos humans i financers de les empreses. 
h) Rebre i donar resposta, si s'escau, a les recomanacions del Consell Catala de l'Empresa 

en materia de política de transformació industrial. 
i) Altres funcions que li encomanin les lleis. 

Estructura Organica, Órgans de govern de l'Entitat i la seva composició. 

Els Órgans de l 'Agencia per a la Competitivitat de l 'Empresa es classifiquen en organs de 
govern i organs de gestió. 

Els Órgans de govern de l'Entitat, segons els seus estatuts estable1ts en el Decret 223/2015 de 
6 d'octubre de 2015, es detallen a continuació: 

- El Consell d' Administració 
- La Presidencia 

El Conseller Delegat és l' organ de gestió i per l' execució de les seves funcions pot comptar 
amb el supmt d'una direcció executiva. Amb data 21 d'octubre de 2014 fou nomenada coma 
Consellera Delegada de l'Entitat la Sra. Núria Betriu Sánchez, mitjan9ant Acord de Govern 
de la Generalitat de Catalunya essent al 31 de desembre de 2016, la Consellera Delegada de 
l'Entitat. Amb data 13 de juny de 2017 s'aprova mitjan9ant Acord de Govern el cessament de 
la senyora Núria Betriu, així com el nomenament del nou Conseller Delegat Joan Romero 
Circuns, essent aquest qui formula els presents comptes anuals de l 'Entitat. 

Els membres del Consell d' Administració i els can-ecs que ocupaven a 31 de desembre de 
2017 es detallen a continuació: 

Membres del Consell d'Administració 

Membre 

Luis de Guindos Jurado 

Joan Aregio i Navarro 

Maria Ángels Chacon i Feixas 

Joan Romero Circuns 

Albert Castellanos i Maduell 

Francesc Ramon Subirada i Curcó 

David Mascort i Subiranas 

Nora Ventosa i Rull 

Judith Viader i Codina 

Emest Quingles i Blasi 

film Generalitat 
l!JJ!l de Catalunya 

Carrec Representan! 

President Conseller del Departament d'Emprcsa i Coneixement 

Vicepresident Secrctari d'Empresa i Competitivitat 

Vocal Directora General d 'Indústria 

Vocal Conseller Delega! d'ACCIÓ 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Secrctari d'Hisenda 

Director General de Recerca 

Secretari General del Departament d'Agricultura, Ramadaria, Pesca i Alimentació 

de prestigi reconegut en els ambits d'actuació i función de l'Agéncia 

de prestigi reconegut en els ambits d'actuació i función de !'Agencia 

de prestigi reconegut en els ambits d'actuació i función de l'Agéncia 

- 3 -
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Els membres del Consell d' Administració a data de formulació 1 els caffecs que ocupen es 

detallen a continuació: 

Membres del Consell d'Administració 

Membre 

Maria Angels Chacón i Feixas 

Joaquim Ferrer i Tamayo 

Maria Matilde Villarroya 

Joan Romero i Circuns 

Francesc Ramon Subirada i Curcó 

Albert Castellanos i Maducll 

Nora Ventosa i Rull 

Judith Viader i Codina 

David Mascort i Subiranas 

Natalia Mas Guix 

Emest Quingles i Blasi 

Sandra Jiménez 

Domicili social i altres 

Carrec 

Presidenta 

Vicepresidenl 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Secretaria no 
consellera 

Representan! 

Consellera del Departament d'Empresa i Coneixement 

Secretari d'Empresa i Competitivitat 

Directora General d'lnd(Jstria 

Conseller Delega! d'ACCTÓ 

Director General de Recerca 

Secretari d'Hisenda 

de prestigi reconcgut en els ambits d'actuació i funcions de I' Agencia 

de prestigi reconegut en els ambits d'actuació i funcions de I' Agencia 

Secretari General del Departament d' Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 

Secretaria d'Acció Exterior i de la Unió Europea 

de prestigi reconegut en els ambits d'actuació i funcions de !'Agencia 

de prestigi reconegut en els ambits d 'actuació i funcions de I' Agencia 

El seu domicili social és al Passeig de Gracia, 129 de Barcelona. 

L'Entitat té delegacions te1Titorials a Catalunya d'acord amb el següent detall: 

Delegacious territorials a Cataluuya 

Delegació 

Delegació Catalunya Central 

Delegació Girona 

Delegació Lleida 

Delegació Tarragona 

Delegació Terres de l'Ebre 

Delegació Alt Penedés, Garraf i Maresme 

Delegació Alt Pirineu i Aran 

Població 

Manresa 

Girona 

Lleida 

Tarragona 

Tortosa 

Barcelona 

La Seu d'Urgell 

Adre9a 

C/ Alfons XII, 13 08240 Manresa 

Pla9a Pompeu Fabra, 1 17002 Girona 

Rambla Ferran, 1 25007 Lleida 

C/ Pompeu Fabra, 1 43004 Tarragona 

Monteada, 32 43500 Tortosa 

Passeig de Gracia, 129 08008 Barcelona 

Passatge Alsina,3 25700 La Seu d'Urgell 

Tanmateix disposa de 38 Oficines Exteriors de Comer9 i d' Inversions de Catalunya (veure Nota 
5) i 2 antenes tecnologiques. Les antenes es troben situades a Boston (Estats Units) i Teheran 
(lran). 

Aquests comptes anuals es presenten en euros per ser aquesta la moneda de l'entorn economic 
principal en el que opera l'Entitat. 

ITTm Generalitat 
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Nota 2. Bases de presentació deis comptes anuals 

Imatge fidel. 

• Els presents comptes anuals de l'exercici 2017 adjunts han estat obtinguts dels regish·es 
comptables de l'Entitat, i es presenten d'acord amb els seus Estatuts en base al Reial Decret 
1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el Pla General de Comptabilitat, amb 
modificacions incorporades a aquest pel Reial Decret 1159/201 O, de 17 de setembre i pel 
Reial Decret 602/2016, de 2 de desembre, i les disposicions legals en materia comptable 
obligatories, de manera que mosh'en la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, 
deis resultats de l'Entitat i dels fluxos d'efectiu haguts durant el corresponent exercici. 

• No existeixen raons excepcionals per les que, pera mosh·ru· la imatge fidel, no s'hagin aplicat 
disposicions legals en materia comptable. 

• Els comptes anuals de l'exercici 2017 han estat formulats pel Conseller Delegat de l'Entitat i 
seran sotmesos a l'aprovació del Consell d'Administració, estimant-se que seran aprovats 
sense cap modificació. Els comptes anuals de l 'exercici 2016 foren aprovats pel Consell 
d' Adminish·ació amb data 20 de juliol de 2017. 

Principis comptables obligatoris no aplicats. 

No s'han aplicat principis comptables no obligatoris. Addicionalment, el Conseller Delegat de 
l'Entitat ha formulat aquests comptes anuals tenint en consideració la totalitat dels p1incipis 
comptables d'aplicació obligatoria que tenen efecte significatiu en els esmentats comptes anuals. 
No existeix cap principi comptable que essent obligatori, hagi deixat d'aplicru·-se. 

Responsabilitat de la informació i estimacions realitzades. 

La infmmació continguda en aquests comptes anuals és responsabilitat del Conseller Delegat de 
l'Entitat. 

En els comptes anuals de l'exercici 2017 s'han utilitzat estimacions realitzades pel Conseller 
Delegat de l 'Entitat per a valorru- alguns actius, passius, ingressos, despeses i compromisos que 
figuren registrats en ells, com per exemple: 

- La valoració dels actius per a dete1minru- !'existencia de perdues per deteriorament deis 
mateixos (Notes 4.5 i 1 O). 

- La vida útil dels actius materials, intangibles i inversions immobiliaries (Notes 4.1, 4.2 i 7). 
- Les hipótesis empleades pel calcul del valor raonable dels inshuments financers (Notes 1 O i 

16) 
- La probabilitat d'ocmTencia i l'impmt dels passius indeterminats o contingents (Nota 21). 

Malgrat que les estimacions es van realitzar en funció de la millor informació disponible sobre els 
fets analitzats a la data de formulació d 'aquests comptes anuals, és possible que esdeveniments 
que poden tenir lloc en el futur obliguin a modificar-les (a l'alc;:a o a la baixa) en propers exercicis, 
el que es fruia de fmma prospectiva reconeixent els efectes del canvi d'estimació en els 
corresponents comptes de perdues i guanys futurs. 

\flffi Generalitat 
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Importancia relativa i prudencia. 

L'Entitat aplica tates les normes comptables en funció del principi d'importancia relativa i pren en 
consideració el principi de prudencia, el qual, no tenint caracter preferencial sobre els altres 
principis, s'utilitza pera fo1mar criteri en relació ambles estimacions comptables. 

Principi d'empresa en funcionament. 

Ates que l'Entitat no obté, perla seva naturalesa, ingressos ordinaris de l'explotació suficients de 
la seva activitat, la seva continuYtat i, per tant, la seva capacitat per atendre a les obligacions 
contretes, estan supeditades al fet que la Generalitat de Catalunya consigni de forma anual i 
específica en els seus Pressupostos Generals els imports precisos pera atendre-les, a l'obtenció de 
recursos atípics pera la realització dels seus actius i/o possibles ampliacions del fons social. 

Comparació de la informació. 

Es presenta, a efectes comparatius, amb cadascuna de les paitides del balan<;:, del compte de 
perdues i guanys, de l'estat de canvis en el patrimoni net, de l'estat de fluxos d'efectiu i de la 
memoria, a més de las xifres de l' exercici 2017, les corresponents a l' exercici anterior. 

Agrupació de partides. 

En el suposit d'existir paitides que han estat objecte d'agrnpació en el balan<;:, en el compte de 
perdues i guanys, en l' estat de canvis en el patrimoni net o en l'estat de fluxos d'efectiu, la 
desagregació figura en altres apaitats de la memoria. 

Elements recollits en diferents partides. 

Els comptes anuals no tenen cap partida que hagi estat objecte d'agrupació en el balan<;:, en el 
compte de perdues i guanys, en l'estat de canvis en el patrimoni net o en l'estat de fluxos 
d' efectiu, i que no estigui adequadament desagregada en al tres apaitats de la present memoria. 

Canvis en criteris comptables. 

L'Entitat ha aplicat durant el present exercici els mateixos criteris comptables que a l'exercici 
anterior, que es traben detallats en la Nota 4 d'aquesta memoria, amb l'excepció de les 
co1Teccions que es detallen en el següent apaitat. 

Correcció d'errors 

Durant l' exercici no s 'han realitzat ajustaments per c01Teccions d 'e1rnrs. 

Nota 3. Aplicació de resultats 

La proposta d'aplicació del resultat de l 'exercici formulada pel Conseller Delegat de l'Entitat 

és la següent: 

ITTm Generalitat 
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Base de repattiment (Euros) 

Perdua de l'exercici (937.137,54) 

Aplicació 

A resultats negatius d'exercicis anteriors (937.137,54) 

Nota 4. Normes de registre i valoració 

Les principals normes de registre i valoració utilitzades per l'Entitat en l'elaboració dels seus 
comptes anuals de l'exercici 2017, d'acord amb les establertes pel Pla General de 
Comptabilitat, han estat les següents: 

l. Immobilitzat intangible. 

2. 

L'immobilitzat intangible (aplicacions informa.tiques) es reconeix inicialment pel seu cost 
d'adquisició. 

L'import comptabilitzat c01Tespon als costos d'adquisició i desenvolupament inconeguts 
en relació amb els sistemes info1matics basics pera la gestió de l'Entitat. 

L' am01tització de les aplicacions informatiques es realitza linealment en períodes de 4 
anys des de !'entrada en explotació de cada aplicació. 

Durant els exercicis 2017 i 2016 l'Entitat no ha registrat perdues per deteriorament de 
l ' immobilitzat intangible. 

Els costos de manteniment dels sistemes informatics s'imputen al compte de perdues i 
guanys de l'exercici en el moment en que es produeixen. 

Immobilitzat material. 

L'immobilitzat material es valora segons el seu cost d'adquisició, minorat per la 
corresponent am01tització acumulada. Al 31 de desembre de 2017 i 2016 no hi ha 
perdues per deteriorament del valor. 

Les despeses periodiques de manteniment, conservació i reparació s'imputen al compte de 
perdues i guanys, seguint el principi de meritació, com a cost de l' exercici en que es 
produeixen. 

L'a11101tització es calcula aplicant el metode lineal sobre el cost d'adquisició dels actius 
menys el seu valor residual. Les dotacions anuals en concepte d'am01tització dels actius 
materials es realitzen amb contraprutida al compte de perdues i guanys i, basicament, 
equivalen als percentatges d 'amortització determinats en funció deis anys de vida útil 
estimada, coma promig, dels diferents elements, d 'acord amb el següent detall : 

ITTm Generalitat 
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3. 

Grup d'elements 

Construccions 

Instal · lacions 

Mobiliari 

Equips pera processaments d'informació 

% Amortització 

3% 

10% 

10% 

25% 

El Conseller Delegat de l'Entitat considera que el valor comptable dels actius no supera 
el valor recuperable deis mateixos. 

El benefici o perdua resultant de l'alienació o la retirada d'un actiu es calcula com la 
diferencia entre el preu de la venda i l'impmt en llibres de l'actiu, i es reconeix al compte 
de perdues i guanys de l'exercici en que es produeix. 

Inversions immobiliaries. 

L'Entitat disposa de béns que han estat considerats inversions immobiliaries i, per tant, 
han estat inclosos al corresponent epígraf de balan<;. 

El criteri per qualificar els terrenys i construccions com inversions immobiliaries ha estat 
el següent: s'han considerat inversions immobiliaries aquells edificis propietat de 
l'Entitat que no són utilitzats per ús propi, i en treu un rendiment a través de 
l' arrendament a tercers. 

Per la valoració de les inversions immobiliaries s'utilitzen els criteris de l'immobilitzat 
material pels te1Tenys i construccions, que són els següents: 

• Els solars sense edificar es valoren pel seu preu d'adquisició més les despeses de 
condicionament. 

• Les constrnccions es valoren pel seu preu d' adquisició incloses aquelles insta!· lacions 
i elements que tenen caracter de pe1manencia, per les taxes inherents a la construcció i 
els honoraris facultatius del projecte i direcció d' obra. 

4. Arrendaments. 

En les operacions d'arrendament operatiu, la propietat del bé arrendat i substancialment 
tots els riscos i avantatges que recauen sobre el bé, romanen en !'arrendador. 

Els ingressos cotTesponents a !'arrendador derivats d'aquest contracte són considerats 
com ingressos de l' exercici en que es meriten, i són imputats al compte de perdues i 
guanys. 

Quan l'Entitat actua com arrendatari, les despeses de l'arrendament es caiTeguen 
linealment al compte de perdues i guanys en funció deis acords i de la vida del contracte. 

mffi Generalitat 
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S. lnstruments financers. 

l. Actius financers 

Es reconeixen al balan<; quan es po1ta a te1me la seva adquisició i es registren 
inicialment pel seu valor raonable, incloent, en general, els costos de l'operació. 

a) Préstecs i partides a cobrar. Els saldos de deutors comercials i altres comptes a 
cobrar a curt termini es mantenen pels seu saldos nominals pactats o contractats. 

Els préstecs concedits amb interessos subvencionats, es valoraran inicialment pel 
seu valor raonable que sera igual al valor actual deis fluxos d' efectiu a cobrar, 
aplicant la tassa d'actualització estable1ta a la Comunicació de la Comissió 
relativa a la revisió del metode de fixació deis tipus de referencia i actualització 
(DOUE C 14, de 19.1.2008). Quan l'actiu financer amb interessos 
subvencionats, es valori pel valor actual, la diferencia entre aquest valor i el 
valor nominal o import lliurat, s'imputara com a subvenció concedida en el 
resultat de l'exercici en el que es reconeix l'actiu financer. La valoració posterior 
d' aquests préstecs es realitzara pel cost ammtitzat. Els interessos meritats es 
comptabilitzaran com resultats de l'exercici utilitzant el metode del tipus 
d' interes efectiu. 

Al tancament de l'exercici l'Entitat procedeix a revisar detalladament tots els 
saldos per a determinar si el valor cobrable s' ha deteriorat com a conseqüencia 
de problemes de cobrament o altres circumstancies. En aquests casos, les 
diferencies es reconeixen al compte de perdues i guanys de l'exercici. Durant 
l ' exercici 2017 l 'Entitat ha registrat el deteriorament de préstecs concedits per 
import de 67.484,26 euros (650.024,33 euros durant l 'exercici 2016), veure 
Notes 10 i 20. Durant el present exercici no s'ha registrat cap reversió del 
deteriorament (600,86 euros durant l'exercici 2016). 

Addicionalment durant l' exercici 2016 es van registrar perdues de credits per 
import de 71.839, 17 euros al considerar-se aquests, definitivament incobrables 
(Notes 1 O i 20). 

Els credits transformables en subvencions es registren com a tals quan es 
considera que la subvenció té caracter de reintegrable en el moment de la seva 
concessió i fins que no es tinguin dubtes del seu compliment. Es valoren per 
l' impmt concedit i s' imputen a despesa en la mesura que es compleixin les 
condicions estable1tes perla seva percepció. 

Les fiances lliurades i els diposits constitui'ts es valoraran sempre per l' import 
lliurat sense actualitzar. 

b) Actius financers disponibles per a la venda. Els actius financers disponibles 
per a la venda s 'han de valorar inicialment per seu valor raonable, que, llevat 
que hi hagi alguna incidencia en contra, és el preu de transacció, que ha 
d'equivaler al valor raonable de la contraprestació lliurada més els costos de 
transacció que els siguin directament atribu'ibles. 

mffi Generalitat 
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La valoració posterior d'aquests actius es realitzara pel seu valor raonable, sense 
deduir els costos de transacció en que es puguin incóner en la seva alienació. Els 
canvis que es produeixin en el valor raonable s'han de registrar directament en el 
patrimoni net, fins que l ' actiu financer sigui baixa del balan9 o es deteriori, 
moment en que l'impmt així reconegut s'ha d'imputar al compte de perdues i 
guanys. 

Durant l'exercici 2017 l'Entitat ha registrat un ajustament positiu de valor en el 
patrimoni net per import de 138.196,21 euros (27.672,41 euros d'ajust negatiu 
en l'exercici 2016), veure Nota 10. 

e) Inversions en empreses del grup i associades. Les inversions en empreses del 
grup i associades, es valoren inicialment pel seu cost, que equival al valor 
raonable de la contraprestació lliurada més els costos de transacció. 

Al tancament de l'exercici l'Entitat avalua si ha existit deteriorament de valor de 
les inversions. Les correccions valoratives per deteriorament i en el seu cas, la 
reversió, es registren com a despesa o ingrés, respectivament, al compte de 
perdues i guanys. 

La correcció per deteriorament s'aplica sempre que existeixi evidencia objectiva 
que el valor en llibres d 'una inversió no sera recuperable. S 'entén per valor 
recuperable, el major import entre el seu valor raonable menys les despeses de 
venda i el valor actual deis :fluxos d'efectiu futurs derivats de la inversió, 
calculats bé mitjan9ant l'estimació deis que s'espera rebre com a conseqüencia 
del repartiment de dividends realitzats per !'empresa paiticipada i de l'alienació 
o baixa en comptes de la inversió mateixa, bé mitjan9ant l'estimació de la seva 
participació en els :fluxos d'efectiu que s 'espera que siguin generats per 
l'empresa participada. Llevat millor evidencia de l'impmt recuperable, es 
prendra en consideració el patrimoni net de l 'entitat participada corregit per les 
plusvalues tacites existents en la data de la valoració. 

L'impmt registrat pel deteriorament de les inversions en empreses del grup i 
associades en l'exercici 2017 ha ascendit a 320.681,89 euros (437.465,19 euros a 
l 'exercici 2016), veure Notes 10 i 20. Tanmateix, durant l 'exercici 2017 s'ha 
produYt reversió de deteriorament per import de 60.785,13 euros (26.252,96 
euros a l' exercici 2016). 

2. Passius financers 

Els passius financers es registren inicialment per l'efectiu rebut, net dels costos 
incorreguts en la transacció. En exercicis posteriors es valoren d'acord amb el seu 
cost amo1titzat, utilitzant el tipus d'interes efectiu. 

Mffi Generalitat 
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a) Debits i partides a pagar. Les obligacions es registren per l'import rebut, net 
dels costos incorreguts en la transacció. Les despeses financeres es 
comptabilitzen al compte de perdues i guanys segons el principi de meritació 
utilitzant el metode del tipus d' interes efectiu. L' import meritat i no liquidat 
s'afegeix a l ' import en llibres de l'instrument en la mesura en que no es 
liquidin en el període en el qual es produeixen. 

Els comptes a pagar es registren inicialment pel seu cost de mercat i 
posteriorment són valorats pel valor amortitzat utilitzant el metode del tipus 
d'interes efectiu. 

Els debits per operacions comercials amb venciment no superior a un any i que 
no tinguin un tipus d'interes contractual es valoren pel valor nominal, sempre i 
quan l'efecte d'actualitzar els fluxos d'efectiu no sigui significatiu. 

Les fiances rebudes es registren al balan9 pel seu import nominal sense 
actualitzar. 

b) Altres passius financers. Les aportacions de capital i assimilats que es 
consignen en el pressupost com a capítol VIII i que l 'Entitat haura de posar a 
disposició de la Generalitat de Catalunya un cap recuperi els fons atorgats, al 
considerar-se bestretes del Departament d'Empresa i Coneixement, han estat 
registrades com altres passius financers i corresponen a saldos amb les 
Administracions Públiques a pagar a llarg termini, valorant-se a cost 
amortitzat. 

e) Deutes transformables en subvencions. Les subvencions concedides per 
finan9ar despeses de caracter plurianual es qualifiquen com a reintegrables en 
la mesura que no s' hagin executat les despeses. 

Així mateix, els imports retinguts per la Intervenció General de la Generalitat 
de Catalunya que no es podran executar són registrats com a deutes 
transformables en subvencions. 

6. Transaccions en moneda estrangera. 

La conversió en moneda nacional dels credits i debits expressats en moneda estrangera 
( divises diferents de l' euro) es realitza aplicant el ti pus de can vi vigent en el moment 
d'efectuar la conesponent operació, valorant-se al tancament de l'exercici d'acord amb el 
tipus de canvi vigent en aquest moment. 

Les diferencies de canvi que es produeixin com a consequencia de la valoració al 
tancament de l'exercici deis debits i credits en moneda estrangera s'imputen directament 
al compte de perdues i guanys. 
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7. 

8. 

lmpost sobre beneficis. 

L'Entitat, en base a l'article 9.1. de la Llei del Impost de Societats, es troba totalment 
exempta de l' esmentat impost. 

Ingressos i despeses. 

Els ingressos i despeses s'imputen en funció del principi de meritació amb independencia 
del moment en que es produeixi el cobrament o pagament. 

Els ingressos es calculen pel valor raonable de la contraprestació cobrada o a cobrar i 
representen els impo1ts a cobrar pels serveis prestats en el marc ordinari de l'activitat, 
menys descomptes i IV A. 

Els ingressos per interessos es meriten seguint un criteri financer temporal, en funció del 
principal pendent de cobrament i el tipus d'interes efectiu aplicable. 

9. Elements patrimonials de naturalesa mediambiental. 

L'Entitat, per la seva activitat i instal · lacions, no té inversions ni despeses rellevants ni 
significatives ni provisions ni contingencies de naturalesa mediambiental que poguessin 
ser significatives amb el patrimoni, la situació financera i els resultats de la mateixa. 

10. Subvencions rebudes. 

L'Entitat utilitza els següents criteris pera la comptabilització de les subvencions que li 
han estat concedides: 

- Les subvencions rebudes es registren des del moment de la resolució de la concessió i 
fins que esdevenen no reintegrables, en un compte de passiu de deutes a llarg o cmt 
termini transformables en subvencions i es traspassen al compte de patrimoni net quan 
no existeixen dubtes que l'obra, inversió o actuació subvencionada s' esta executant, i 
no hi ha dubtes raonables que s'acabara realitzant. 

- Els fons rebuts per la concessió de subvencions a tercers es registren en comptes de 
balan<; (i no de patrimoni net) fins que el beneficiari no executi les actuacions per a les 
que s' han concedit les subvencions, ates que tenen la consideració de reintegrables. En 
el moment en que el beneficiari realitza l 'activitat subvencionada, l'Entitat ha de 
registrar una provisió per despesa de subvencions i en el mateix moment s 'ha de 
registrar, per correlació d' ingressos i despeses, el corresponent ingrés de la subvenció 
o transferencia. 

- Els fons rebuts per l'activitat i funcionament propis de l'Entitat s'imputen a resultats 
en la mesura que s'incorren en les despeses subvencionades. 

ITTffi Generalitat 
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11. Subvencions i transferencies concedides. 

Les transferencies i subvencions concedides es comptabilitzen com a despeses en el 

moment en que es té constancia que s' han comple1t les condicions establertes per a la 

seva percepció, sense pe1judici de la seva imputació pressupostaria. 

Quan en el moment del tancament de l' exercici esta pendent el compliment d' alguna de 

les condicions estable1tes per a la seva percepció, pero no hi ha dubtes raonables sobre el 

seu futur compliment, es dota una provisió pels corresponents impmts, amb la finalitat de 

reflectir la despesa. 

En el cas de no complir-se les condicions pera la seva percepció, l'Entitat comptabilitza, 

temporalment, un credit transformable en subvencions amb contrapartida a un creditor 

per subvencions concedides, fins que la subvenció sigui justificada, moment en el que es 

registra la despesa amb abonament al credit. 

Les transferencies i subvencions de caracter monetari es valoren per l ' import concedit. 

Les transferencies i subvencions de caracter no monetari o en especie es valoren pel valor 

comptable dels elements lliurats. Els interessos subvencionats es valoren en base a allo 

establert a la norma de registre i valoració de préstecs i paitides a cobrar d'aquesta Nota 

4. 

12. Operacions entre empreses del grup. 

En el suposit d'existir, les operacions entre empreses del mateix grup, amb independencia 

del grau de vinculació, es comptabilitzen segons les normes generals. Els elements 

objecte de les transaccions que es realitzen es comptabilitzaran en el moment inicial pel 

seu valor raonable. La valoració posterior es realitza d' acord amb el prevista les normes 

paiticulars per als comptes que c01Tespongui. 

S' entenen per entitats del grup, a més de la Generalitat de Catalunya, aquelles que 

compleixin alguna de les següents condicions: 

• Per paiticipació: s' entendra per entitats del grup per paiticipació aquelles entitats del 

sector públic de la Generalitat entre les quals alguna d' elles exerceix, directament o 

indirecte, el control efectiu de la resta mitjan9ant paiticipació en el patrimoni de 

l 'Entitat i/o representació en els maxims organs de decisió. 

• Per vinculació: s'entendra per entitats del grup per vinculació aquelles entitats del 

sector públic de la Generalitat entre les quals no n' hi ha cap que exerceixi el control 

efectiu sobre la resta, si bé realitzen transaccions d' algun tipus en condicions diferents 

de les de mercat (pel que fa a la concurrencia i al preu). 
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13. Provisions i contingencies. 

Els comptes anuals de l'Entitat recullen tates les provisions significatives en les quals és 
més gran la probabilitat que s'hagi d'atendre l'obligació. Les provisions es reconeixen 
únicament en base a fets presents o passats que generen obligacions futures . Es 
quantifiquen tenint en consideració la millar informació disponible sobre les 
conseqüencies de l ' esdeveniment que les motiva i són reestimades en ocasió de cada 
tancament comptable. S 'utilitzen per afrontar les obligacions específiques per a les quals 
foren originalment reconegudes. Es procedeix a la seva reversió total o parcial quan 
aquestes obligacions deixen d' existir o disminueixen. 

Nota 5. Oficines Exteriors de Comer~ i d'lnversions de Catalunya 

L'Entitat disposa de 38 Oficines Exteriors de Comen; i d' lnversions de Catalunya i 2 antenes 
tecnologiques, i integra en els comptes anuals la tresoreria de la que disposen i les 
liquidacions de despesa realitzades en funció de la seva naturalesa, així com els saldos de 
tresoreria, actius i fiances entregades a la data de cada tancament. 

Malgrat algunes d'aquestes Oficines Exteriors tenen forma jurídica societaria i, per tant, 
l 'Entitat hauria de tenir registrada una participació en aquestes societats i les seves 
aportacions, es considera que aquestes Oficines Exteriors formen part de l 'Entitat i que el 
pressupost consignat per la Generalitat de Catalunya és per fer front a les despeses que 
aquestes tenen i no amb una finalitat de participar en una inversió. En qualsevol cas, l 'Entitat 
tracta aquestes oficines com delegacions, perque és així com s'haurien constituYt si no hagués 
estat per les restriccions derivades de la normativa local d'alguns pai'sos, integrant-ne en el 
seu balanc; i en el compte de resultats les paitides anteriorment esmentades. 

En conseqüencia, l 'Entitat ha registrat les liquidacions esmentades de les Oficines Exteriors, 
així com els actius propietat d'aquestes en la comptabilitat de l'Entitat, presentant per tant uns 
estats agregats de l' Entitat i les Oficines Exteriors, tinguin o no aquestes la forma jurídica 

adequada i amb l' esperit de que prevalgui el fans sobre la forma. 

Durant els exercicis 2017 i 2016, i amb la voluntat de complir amb la normativa fiscal, 
l'Entitat ha refacturat despeses suportades per l' Entitat repercutibles a les Oficines Exteriors, 
que estan constitui'des com a societats, per impmt de 391.946,91 euros i 1.653.513,95 euros 
respectivament. Aquestes transaccions s'han eliminat del compte de perdues i guanys ates que 
es presenta consolidat. 

El detall de les Oficines Exteriors de Comerc; i d' Inversions de Catalunya, la seva fotma 
jurídica i les despeses i actius inclosos al compte de perdues i guanys i al balanc; de l'Entitat, 
respectivament, en l'exercici 2017 es detallen a continuació: 
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Oficines Exteriors de Comer~ i d'lnversions de Catalunya 

Oficina 

Acera 

2 Amsterdam 

3 Beijing 

4 Berlín 

5 Bogota 

6 Boston 

7 Bnissel · les 

8 Buenos Aires 

9 Casablanca 
--

10 Copenhageu 

JI Dubai 

12 Mong Kong 

13 Jstambul 

14 Johannesburg 

15 Lima 

16 Londres 

17 Mexic 

18 Miami 

19 Mili, 

20 Montreal 

2 1 Moscou 

22 Mtunbai 

23 Nairobi 

24 Nova York 

25 Panama 

26 París 

27 Santiago de Xile 

28 Sao Paulo 

29 Seiil 

30 Sidney 

3 1 Silicon Valley 

32 Singapur 

33 Stu tgart 

34 Teheran 

35 Tel-Aviv -
36 Tciquio 

37 Varsovia 

38 Washington 

39 Xangai 

40 Zagreb 

ITTm Generalitat 
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Forma jurídica Empleats -
Sucursal 2 

Socicta t 1 

Oficina de representació 4 

Oficina de representació 4 

Sucursal 3 

Antena 1 

Oficina de representació 5 

Oficina de representació 2 -
Oficina de representació 3 

Oficina de represeutació 3 -
Societat 4 -
Societat Limitada 6 

Oficina de representació 2 

Entitat sense anim de lucre 2 

Soeietat 2 

Oficina de representació 5 

Societat Civil 5 

Societat 5 

Oficina de representació 3 

Socictat Federal 3 

Oficina de representació 4 
t-

Oficina de representació 4 

Societat 1 

Societat 5 -
Socie tat Anónima 2 

Oficina de representació 9 

Entitat de dret extranjer 3 

Societat i Associació civil 4 

Sucursal 4 

Societat 3 -
Societat 3 -
Societat Limitada 5 

Oficina de representació 5 

Antena --
Societat 2 --·-
Associació 8 

O fi cina de represcntació 2 

Entitat de dret extranjer 3 

Oficina de representació 5 

Societat 1 ---
138 

---

(Euros) 

Desposes hnmobílitzat humobiLitzat 

Explotació Financeres intangible material 

322.284,13 - - 5.2 11,92 - ·-
304,00 - --

556.395,19 - - 2.116,28 

962.375,60 - 4.657,64 11 4.292,44 
- ---

207.2 18,40 - - 20.616,57 -
- - - ----~ 

681.33 1,0 1 - - 8.787,34 -
222.03 1,42 - - 2 .004,53 ---
243.599,76 - - 19.203,81 ---
338.493,73 - - 23.380,02 ---

1.023.196,96 - 1.824,30 38.364,64 --
776.492,83 511 ,23 19.639,23 -
167.980,63 - 9. 170,43 -
126.444,40 168,92 16.817,91 -
132.738,67 - 7.786,55 -
751.222, 19 - 4 18,92 58.945,47 -
282.153,96 - 11.916,06 - ~ 
626.057,66 - 14.7 17,91 

--· - -
476.925,20 - 29.887,36 

230.540,80 530,01 6.122,27 

232.605,57 - 1.464,64 3.724,00 
-

199.430,52 - 9.174,98 -
53.894,77 - - 839,40 

-
960.155,47 - 641,39 44.055,48 ---
176.374,95 - 677,99 22.093,67 ---

1.088.265,46 - - 42.763,10 -
208.016,61 - 504,16 13.662,39 ---
665.392,28 1.032,49 8.635,23 

'- ---
372.0 12,79 - 30.338, 12 

257.704,46 - 581,90 5.164,98 -
446. 194,34 - - 6.207,79 -
825.738,50 - 1.1 88,76 58.139,95 

- - - 1.992,12 ,_ 
~ 

- - - -
240.034,83 - 740,40 3.440,59 

784.036,50 - 257,08 48.459,25 

160.238,45 - 43,04 2.105,35 

·-
458.950,76 - 251,96 20.484,39 --
675.757,70 - - 6.387,13 ,_ 

3 1.382,52 - - 926,75 

15.963.973,02 - 15.494,83 737.575,4 1 

- 15 -

l'iances Tresoreria 

1.365,69 37.560,29 

- -

17.253,09 18.149,94 

60.101 ,60 22 .864,46 

9.560,39 24.309, 11 

2.533,98 -

- 20.292, 10 

776,16 28.132, 15 

3.399,4 1 8.166,7 1 

2.548,72 17.91 8,43 

24.512,02 116.556,33 

33.962,60 9 1.244,55 

3.752,19 18.406,52 

4.633,44 1 13.679,47 

45 1,20 6.173,62 

5.993,53 117.098,50 

2.853,30 19.854,34 

4.145,75 3 1.650,8 1 

2.856,00 56.298,14 

1.994,81 35 .63 1,39 

3.905,93 23.975,43 

15.742,98 23.8 18,35 

- -
62.002,33 92.561,84 

1.739,76 27.964,77 

49.950,00 52.900,36 

4.792,27 33.812,48 

23.491,03 17.3 18,78 

15.729,79 40.01 9,21 

10.092,53 4 1.245,7 1 

3.633,62 62.108,73 

24.043,31 18.162,04 

5.734,80 56.540,29 

- -
1 

3.338,54 26.684,37 

103.654,54 34 .0 19,83 

7.963,33 I 30.748,45 

6.106,26 13.240,81 

16.693,51 15.070,32 

- 7.417,99 

54 1.308,4 1 1.301.596,62 
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Nota 6. Immobilitzat material 

Analisi del moviment durant l'exercici 2017. La composició i el moviment hagut durant 
l'exercici 2017 en els diferents comptes de l 'immobilitzat material i les seves corresponents 
amortitzacions acumulades han estat els següents: 

Immobilitzacions materials 

(Euros) 

Amortitzacions Valor net 

Saldos al Addicions Baixes Saldos al acumulades al comptable al 

Concepte 3 1-12-2016 2017 20 17 31-12-2017 31-12-20 17 3 1-12-20 17 

• lnstal · lacions 1.902.865,54 117.773,58 (1.131 ,02) 2.019.508,10 ( 1.361.801, 73) 657.706,37 

• Mobiliari 1.3 71.296,95 34.817,23 1.406. 114,18 ( 1.071.411,29) 334.702,89 

• Altre immobilitzat 786.182,84 177.911,40 964.094,24 (648.572,28) 315.52 1,96 

4.060.345,33 330.502,21 (1.131,02) 4.389.716,52 (3.081.785,30) 1.307.931,22 

4.060.345,33 330.502,21 (1.131 ,02) 4.389.716,52 (3.081.785,30) 1.307.931 ,22 

(Euros) 

Saldos al Dotació Baixcs Saldos al 

Amortitzacions acmnuladcs 31-12-2016 2017 20 17 31-12-20 17 

• lnstal-lacions 1.188.967, 18 173.965,57 (1.131 ,02) 1.361.801, 73 

• Mobiliari 980.430,20 90.981,09 1.071.411 ,29 

• Altre immobilitzat 547.024,63 101.547,65 648.572,28 

2.716.422,01 366.494,31 (1. 131 ,02) 3.081.785,30 

2.716.422,01 366.494,31 (1.1 31,02) 3.081.785,30 

Les principals altes de l 'exercici 2017 corresponen principalment a: 

- Instal·lacions i mobiliari per a l'adequació de diverses Oficines Exteriors de Comen; per 

import de 149 .982,56 euros. 

- Equips info1matics, tant per !'oficina de Barcelona com per diverses Oficines Exteriors de 

Comer9 i d'Inversions de Catalunya, per imp011 de 94.744,75 euros i 83.166,65 euros 

respectivament. 

El canee a resultats del present exercici en concepte d' am011ització de l'immobilitzat material 

ha ascendit a 366.494,31 euros (344.085,10 en l'exercici 2016), veure Nota 20. 

Analisi del moviment dumnt l'exercici 2016. La composició i el moviment hagut durant 
l'exercici 2016 en els diferents comptes de l'immobilitzat material 1 les seves conesponents 

am011itzacions acumulades van ser els següents: 

111m Generalitat 
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Immobilitzacions materials 

(Euros) 

Amortitzacions Valor net 

Saldos al Addicions Baixes Saldos al acumulades al comptable al 

Concepte 31-12-2015 20 16 2016 3 1-1 2-2016 31-12-2016 31-12-2016 

• Insta!· lacions l.770.820,66 132.044,88 1.902.865,54 (1.188.967,18) 713.898,36 

• Mobiliari 1.298.174,63 73.331,27 (208,95) 1.371.296,95 (980.430,20) 390.866,75 

• Altre immobilitzat 639.276, 18 146.906,66 786.182,84 (547.024,63) 239.158,21 

3.708.271,47 352.282,81 (208,95) 4.060.345,33 (2.716.422,0 1) 1.343.923,32 

3.708.271,47 352.282,81 (208,95) 4.060.345,33 (2.7 16.422,01) 1.343.923,32 

(Euros) 

Saldos al Dotació Baixes Saldos al 

Amortitzacions acumulades 31-12-2015 2016 2016 31-12-2016 

• Tnstal·lacions 1.023.555,38 165.411,80 1.188.967, 18 

• Mobiliari 884.061 ,36 96.577,79 (208,95) 980.430,20 

• Altre immobilitzat 464.929,12 82.095,51 547.024,63 

2.372.545,86 344.085,10 (208,95) 2.7 16.422,01 

2.372.545,86 344.085,10 (208,95) 2.716.422,01 

Les principals altes de l' exercici 2016 van correspondre principalment a: 

Instal · lacions i mobiliari per a l 'adequació de di verses Oficines Exteriors de Comen;: 

d' Inversions de Catalunya per import de 112.950,78 euros i 51.695,67 euros, respectivament. 

- Equips informatics, tant per l'oficina de Barcelona com per diverses Oficines Exteriors de 

Comer9 i d'Inversions de Catalunya, per import de 83.032,09 euros i 63.874,57 euros 

respectivament. 

Elements totalment amortitzats. El detall dels béns totalment amo1titzats 1 en ús a 31 de 

desembre de 2017 i 2016 és el següent: 

- Insta!· lacions 

- Mobiliari 

- Equips pera processos d 'informació 

ITTm Generalitat 
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31-12-2017 31-12-2016 

251.503,49 

521.899,20 

458.791,96 

1.232.194,65 

247.256,66 

413.714,89 

407.445,87 

1.068.417,42 
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Immobilitzat material situat fora del territori nacional. L' immobilitzat material situat fora 

del tenitori nacional, en les oficines exteriors de l'Entitat, al 31 de desembre de 2017, es 

desglossa a continuació: 

(Euros) 

Cost Am01tització Valor net 

Elements d'adquisició acumulada comptable 

Instal · lacions 806.756,99 (429.257,19) 377.499,80 

Mobiliari 723.002,83 (527.350,69) 195.652,14 

Altre immobilitzat material 664.346,71 (499.923,24) 164.423,47 

2.194.106,53 (1.456.531, 12) 737.575,41 

El detall d'aquest immobilitzat material per ubicació es troba desglossat a la Nota 5. 

L'immobilitzat material situat fora del territori nacional, en les oficines exteriors de l'Entitat, 

al 31 de desembre de 2016, es desglossa a continuació: 

(Euros) 

Cost Amortització Valor net 

Elements d'adquisició acumulada comptable 

Insta}· lacions 690.114,43 (377.438,76) 312.675,67 

Mobiliari 690.426,14 (492.912,32) 197.5 13,82 

Altre immobilitzat material 583.410,16 (432.714,69) 150.695,47 

1.963.950,73 (1.303.065,77) 660.884,96 

Política d'assegurances. La política de l'Entitat és formalitzar polisses d'assegurances per 

cobrir els possibles riscos als que estan subjectes els diversos elements del seu immobilitzat 

material. La Direcció de l'Entitat revisa anualment, o quan alguna circumstancia ho fa 

necessari, les cobe1tures i els riscos cobe1ts i s'acorden els imports que raonablement es deuen 

cobrir per l'any següent. 

Nota 7. Inversions immobiliaries 

Analisi del moviment durant l'exercici 2017. La composició i el moviment hagut durant 

l' exercici 2017 a les diferents comptes d'inversions immobiliaries i les seves conesponents 

amortitzacions acumulades, han estat els següents: 

ITTffi Generalitat 
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Inversions immobiliaries 

(Euros) 

Amortització Valor net 

Saldos a Altes Saldos a acumulada al comptable al 

Deseripció 3 1-12-201 6 20 17 31-12-201 7 31-12-201 7 3 1-12-2017 

Terrenys 197.341 ,45 197.341,45 197.341 ,45 

• Construccions 326.403,16 326.403, 16 (325.880,30) 522,86 

523.744,61 523.744,61 (325.880,30) 197.864,31 

(Euros) 

Saldos a Dotacions Saldos al 

Amortització acumulada 31-12-2016 2017 3 1-1 2-2017 

• Construccions 325.817,56 62,74 325.880,30 

La vida útil considerada a efectes de calcular l 'amortització de l' exercici 2017 de les 
constrnccions classificades com a inversions immobiliaries ha sigut d'un percentatge anual 

del 3%. 

El carrec al compte de perdues i guanys del present exercici en concepte d' amo1tització de les 
inversions immobiliaries ha ascendit a 62,74 euros (5.928,58 euros en l' exercici 2016), veure 

Nota 20. 

A 31 de desembre de 2017 i al 31 de desembre de 2016 existeixen inversions immobiliaries 

totalment ammtitzades i en ús per import de 324.311,86 euros. 

El detall i el destí de les inversions immobiliaries a 31 de desembre de 2017 és el següent: 

• Classe d' inversió: 

• Destí a que es dedica: 

• Ingressos que genera: 

2 edificis d 'oficines a Cerdanyola 

Lloguer conjunt a tercers 

91.489,20 euros (veure Nota 9) 

Aquestes inversions van generar ingressos per arrendament durant l' exercici 2016 per import 

de 91.489,20 euros. 

El Consell d' Administració, amb data 20 de juliol de 2017, ha acordat procedir a la 
transmissió onerosa de les dues finques que l'Entitat té registrades en aquest epígraf, no 
havent-se efectuat dita transmissió a data de formulació deis presents comptes anuals . 

Analisi del moviment durant l'exercici 2016. La composició i el moviment hagut durant 

l'exercici 2016 a les diferents comptes d'inversions immobiliaries i les seves col1'esponents 

amortitzacions acumulades, van ser els següents: 

ITTffi General itat 
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Inversions immobiliaries 

(Euros) 

Amortització Valor net 

Saldos a Altes Saldos a acumulada al comptable al 

Descripció 31-12-2015 2016 3 1-12-2016 3 1-12-2016 31-1 2-2016 

. Terrenys 197.341 ,45 197.341,45 197.341 ,45 . Construccions 326.403, 16 326.403, 16 (325.817,56) 585,60 

523.744,61 523.744,61 (325.817,56) 197.927,05 

(Euros) 

Saldos a Dotacions Saldos al 

Amorlització acumulada 31-12-2015 2016 31-12-2016 

. Construccions 3 19.888,98 5.928,58 325.8 17,56 

Política d'assegurances. La política de l'Entitat és fonnalitzar pólisses d' assegurances per cobrir 

els possibles riscos als que estan subjectes els diversos elements dels seus actius classificats com 

inversions immobiliaries. La Direcció de l 'Entitat revisa anualment, o quan alguna circumstancia 

ho fa necessaii, les cobertures i els tiscos cobe11s i s'acorden els imp011s que raonablement s'han 

de cobrir per l' ai1y següent. 

Nota 8. lmmobilitzat intangible 

Analisi del moviment durant l'exercici 2017. La composició i el moviment hagut durant 

l'exercici 2017 en l'immobilitzat intangible i la seva c01Tesponent ainortització acumulada han 

estat els següents: 

Immobilitzat intangible 

(Euros) 

A1nortitzacio11s Valor nct 

Saldos al Addicions Baixcs Saldos al acumulades al comptable al 

Concepte 31-12-2016 2017 2017 31-12-201 7 31-12-2017 31-1 2-2017 

• Aplicacions infonníitiques 2.051.324,22 108.996,36 (10.215.24) 2.150.105,34 (1.725.377,53) 424.727,81 

(Euros) 

Saldos al Dotació Baixcs Saldos al 

Amortitzacions acumulades 31-1 2-2016 2017 2017 31 -12-2017 

• Aplicacions infonnátiques 1.549.396, 12 186. I 96,65 (10.215,24) 1.725.377,53 

Les altes de l'exercici 2017 corresponen principalment a inversions en serveis TIC de gestió 

de programari i llicencies, així com a la construcció del nou portal web de l 'Entitat. 

m1fl Generalitat 
filU1 de Catalunya - 20 -



l 
l 
) 

1 

J 

J 

l 
1 

j 

.1 

1 

j 

ACC 

Analisi del moviment durant l'exercici 2016. La composició i el moviment hagut durant 
l' exercici 2016 en l'immobilitzat intangible i la seva corresponent amortització acumulada 
van ser els següents: 

Immobilitzat intangible 

(Euros) 

Amortitzacions Valor uet 

Saldos al Addicions Baixcs Saldos al acumu1a<lcs al comptable al 

Concepte 31-12-2015 2016 2016 31-12-2016 3 1-12-2016 31-12-2016 

• Aplicac ions infonnáliques 1.830.987,10 220.337,12 2.051.324,22 ( ] .549.396, 12) 501.928,10 

(Euros) 

Saldos a l Ootació Balxcs Saldos al 

Amortitzacions acumulades 31-12-2015 2016 2016 3 1-1 2-201 6 

• Aplicacions infonn/ttiques 1.300.677,66 248.71 8,46 l.549.396,12 

Les altes de l' exercici 2016 van correspondre principalment a inversions en serveis TIC de 
gestió de programari i llicencies. 

Elements totalment amortitzats. Al 31 de desembre de 2017 i 31 de desembre de 2016 
existien elements totalment amortitzats corresponents a aplicacions info1matiques que 
ascendien a 1.439.244,90 euros i 1.300.800,33 euros, respectivament. 

Immobilitzat intangible situat fora del territori nacional. L' immobilitzat intangible situat 
fara del territori nacional, en les oficines exteriors de l 'Entitat (veure Nota 5), al 31 de 
desembre de 2017, es desglossa a continuació: 

(Euros) 
Cost Amortització Valor net 

Elements d'ad9uisició acumulada com2table 

Aplicacions infmmatiques 96.573208 (81.078)5) 15.494283 

L'immobilitzat intangible situat fara del territori nacional, en les oficines exteriors de 
l'Entitat, al 31 de desembre de 2016, es desglossa a continuació: 

(Euros) 

Cost Amortització Valor net 
Elements d'ad9uisició acumulada com2table 

Aplicacions informa.tiques 102.363268 (84.048234) 18.315234 

Nota 9. Arrendaments operatius 

Arrendaments operatius 2017. L'Entitat no té subscrit cap contracte d 'aiTendament operatiu 
no cancel· lable. 

ITTffi Generalitat 
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En concepte d'arrendatari, l'Entitat ha registrat al compte de perdues i guanys de l'exercici 
2017 les despeses per l' arrendament operatiu corresponent a: 

- El lloguer de les oficines de l'Entitat a l'edifici situat a Passeig de Gracia (Barcelona), per 
import de 1.468.261,95 euros. 

- Renting d'equips informatics per import de 83.743,59 euros. 
- Arrendaments en les 40 oficines exteriors per impmt de 2 .688.226,18 euros. 

L'import total dels pagaments futurs mínims de l'arrendament corresponents als contractes 
subscrits per l'Entitat, a 31 de desembre de 2017, es detallen a continuació desglossats per 
terminis: 

Arrendaments operatius 

(Euros) 
Venciments 

Entre 
Fins a 1 i 5 Superior Despeses 

Descripció 1 an¿'. an¿'.S a 5 an¿'.S incorrej?¡udes 

• Lloguer Oficines Exteriors 2.402.151,66 3.809.910,62 817.964, 11 2.688.226, 18 

• Lloguer Oficines Barcelona 1.301.447,75 5.072.050,68 1.468.261,95 

• Rentings 53.802,02 27.964,44 83.743,59 

3.757.401,43 8.909.925,74 817.964,1 1 4.240.231, 72 

Arrendaments operatius 2016. L'Entitat no tenia subscrit cap contracte d'arrendament 
operatiu no cancel· lable. 

En concepte d'arrendatari, l'Entitat va registrar al compte de perdues i guanys de l'exercici 
2016 les despeses per l'anendament operatiu corresponent a: 

- El lloguer de les oficines de l'Entitat a l'edifici situat a Passeig de Gracia (Barcelona), per 
impo1t de 1.470.647,12 euros. 

- Renting d'equips informatics per impmt de 86.323,50 euros. 
- Arrendaments en les 36 oficines exteriors per impmt de 2.515.338,88 euros. 

L'impmt total dels pagaments futurs mínims de l'arrendament corresponents als contractes 
subscrits per l'Entitat, a 31 de desembre de 2016, es detallen a continuació desglossats per 
terminis: 

Arrendaments operatius 

Descripció 

• Lloguer Oficines Exteriors 
• Lloguer Oficines Barcelona 
• Rentings 

ITTffi Generalitat 
filrn de Catalunya 

fins a 

1 anl'. 

1.890. 1 16,92 
1.469.944,45 

64.123200 
3.424.184,37 
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(Euros) 

Venciments 

Entre 
1 i 5 Superior Despeses 

an¿'.S a 5 aJl¿'.S incorregudes 

3. 139.890,44 503.900,02 2.515.338,88 

5.037.372,00 1.469.233,50 1.470.647,12 

31.772,30 86.323,50 

8.209.034,74 1.973.133,52 4.072.309,50 

-
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Arrendaments com arrendador. En concepte d'arrendador, l'Entitat ha obtingut ingressos 
durant l' exercici 2017 per imp01t de 91.489 ,20 euros (91.489 ,20 euros durant l' exercici 2016) de 
dos edificis propietat de l'Entitat situats a Cerdanyola, que estan classificats com inversions 
immobiliaries (veure Nota 7). Addicionalment, durant l'exercici 2016, l'Entitat va generar 
ingressos per arrendaments perla cessió d'espai a Avarn;sa per imp01t de 10.400 euros. 

Nota 10. Instruments fmancers 

Actius financers (excloses les inversions en empreses del grup i associades). A continuació es 
mostra el detall deis actius financers per categories que l'Entitat manté al 31 de desembre de 
2017: 

Actius financers a 31 de desembre de 2017 

(Euros) 

lnstruments de patrimoni Credits i altres 

Concepte Llarg termini Curt letmini Llarg termini Curl lermini Total 

Préstecs i partides a cobrar 

• Credits atorgats 15.762. 126,43 13.767.636,81 29.529.763,24 

• Credits transformables en subvencions 94.203. 721,39 94.203.72 1,39 

• Fiances entregades 543.620,43 543.620,43 

• Imposicions 260.719,90 260.719,90 

• Deutors per subvencions 5.000.000,00 5.000.000,00 

• Credits al personal 6.819,56 6.819,56 

Actius disponibles per la venda 1.333.615,05 1.333.615,05 

1.333.615,05 16.312.566,42 11 3.232.078,10 130.878.259,57 

A continuació es mostra el detall dels actius financers per categories que l 'Entitat mantenía al 31 
de desembre de 2016: 

Actius financers a 31 de desembre de 2016 

Concepte 

Préstecs i partides a cobrar 

• Credits alorgats 

• Credits lransfonnables en subvencions 

• Fiances entregades 

• Imposicions 

• Deutors per subvencions 

• Credits al personal 

Actius disponibles per la venda 

film Generalitat 
film de Catalunya 

Instruments de patrimoni 

Llarg termini Curt tennini 

1.118.788,84 

1.118.788,84 

- 23 -

(Euros) 

Credits i altres 

Llarg termini Curl lennini Total 

23.289.304,97 17 .600.583,44 40.889.888,41 

82.171.643,23 82.171.643,23 

563.262,32 563.262,32 

273.224,81 273.224,8 1 

5.000.000,00 5.000.000,00 10.000.000,00 

9.945,00 9.945,00 

1.118.788,84 

28.862.5 12,29 105.045.45 1,48 135.026.752,61 
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Credits atorgats. El detall d'aquest epígraf, al 31 de desembre de 2017, es presenta a 
continuació: 

(Euros) 

Valor nominal Cost amortitzat 

lmport atorgat 31-12-2017 Curt termini Llarg termini 

Préstecs NEBT 5.384.159,04 3.855.342,25 l.765.922,78 1.783.528,87 

Préstecs R+D+I Institut Catala de Finances 83.016.794,7 1 25.907.523,31 10.616.845,43 12.622.955,36 

Préstecs Sector Automoció i Motocicleta 12.786.000,00 10.683.045,06 9.221.895,77 1.355.642,20 

Institut Catala de Finances 5.025.087,96 5.025.087,96 5.025.087,96 

106.212.041,7 1 45.470.998,58 26.629. 751,94 15. 762.126,43 

Deteriorament credits a curt termini (12.862.115, 13) 

106.212.041,71 45.470.998,58 13.767.636,81 15. 762.126,43 

El detall d' aquest epígraf, al 31 de desembre de 2016, es presenta a continuació: 

(Euros) 

Valor nominal Cost amortitzat 

lmport atorgat 31-12-2016 Curt termini Llarg termini 

Préstecs NEBT 5.384. 159,04 4. 185.136,04 1.660.081 ,23 2.084.156,87 

Préstecs R+D+I lnstitut Catala de Finances 93.681.745,62 38.010.505,6 1 15.601.837,84 18. 748.438,95 

Préstecs Sector Automoció i Motocicleta 12.786.000,00 11.272.566,06 8.668.324,35 2.456.709,15 

Institut Catala de Finances 3.764.970,89 3.764.970,89 3.764.970,89 

115.616.875,54 57.233.178,60 29.695.2 14,31 23.289.304,97 

Deteriorament credits a curt termini (12.094.630,87) 

115.616.875,54 57.233. 178,60 17 .600.583,44 23.289.304,97 

El detall per venciments a valor nominal d'aquests préstecs al 31 de desembre de 2017 es 
presenta a continuació: 

(Euros) 

Curt tennini Llarg termini 

2023 

Préstccs 2018 2019 2020 2021 2022 i SCfillCnts Total 

NEBT 1.765.922,78 395.489,02 395.489,02 395.489,02 395.489,02 507.463,40 3.855.342,25 

R+D+i -ICF 10.616.845,43 6.663.363,46 3.023.060,28 340.999,32 3 13.975,71 4.949.279,11 25.907.523,31 

Préstecs Sector Automoció i Motocicleta 9.22 1.895,77 708.574,45 244.272,26 11 5.302,42 78.600,00 314.400,16 10.683.045,06 

lnstitut Catala de Finances 5.025.087,96 5.025.087,96 

26.629.751,94 7.767.426 93 3.662.821,56 851.790 76 788.064 73 5.771.142 67 45.470.998 58 

El detall per venciments a valor nominal d'aquests préstecs al 31 de desembre de 2016 es 
presenta a continuació: 

Préstecs 

NEBT 

R+D+i - ICF 
Préstecs Sector Automoció i Motocicleta 
lnstitut Catala de Financcs 

mffi Generalitat 
film de Catalunya 

Curt tcnnini 

2017 

1.660.081,23 

15.601.837,84 
8.668.324,35 

3.764.970,89 

29.695.214 31 

2018 2019 

403.518,32 403.518,32 

7.239.093,47 7.703.008,69 
835.360,04 808.574,45 

8.477.97 1 83 8.915.101 46 

- 24 -

(Euros) 

Llarg tennini 

2022 

2020 202 1 i se¡¡Oents Total 

403.518,32 403.518,32 9 10.981 ,5 1 4. 185.136,04 

2.914.337,30 138.776,16 4.413.452, 15 38.0 l 0.505,6 l 

252.004,80 2 15.302,42 493.000,00 1 1.272.566,06 

3.764.970,89 

3.569.860,42 757.596 90 5.817.433,66 57 .233.178,60 
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Préstecs NEBT 

Els préstecs NEBT corresponen als impmis concedit a Noves Empreses de Base Tecnológica, 
en base a les resolucions IUE/2182/2009 de 27 de juliol de 2009 1 la IUE/1197/2010 de 8 
d'abril de 2010, del CIDEM. El detall d'aquests préstecs es presenta a continuació: 

Ikncfíciari 

AB TI!ERAf'EUTICS, S.L. 

ACTIO ARTE Y CIENCIA, SL 

AEREO ENGINEERING, S.L. 

AOII.ECON'IEN rs, SI. 

AURACI.ICK, S.I.. 

BCNINNOVA 11iCIINOI.OOICAI. EVOI.UTION, SI. 

BEABLOO,SL 

HMAT LICENSTNG, SL 

E GRAU GIRON~S ACTIVE COSMhllCS, SL 

EXPERIENCEON VENTIJRE, SL 

fEI.NUTI SL 

GREENAL TECII, S.L. 

INTEORATED MJCRSYSTEMS FOR QUALITY OF LIFE, S.L. 

INTELLIGENT PIIARMA, SL 

INTELLIOENT SEO, S.L. 

JAN'US DEVEI.OPMENT. SI. 

Mf.lJIVh7' !'HARMA. SI. 

MICl<Ol,ITIX CONTROi. MICl<OlllOI.OGICO ll'fniGRAI., S.I •. N.E 

MIRA VEO MUN!)I, S.l .. U. 

PASSWORI> 1-lANK ll!CHNOl,CXtlES, Si. 

PHYTlJl!E morncH, S.I .. 

REACTADLE SYSTEMS, SL 

REGENEAR, S.L. 

SOFT4CRIT, SL 

SOM INNOVATION DIOTECI 1, S.L. 

STAT DIAGNOSTICA& INNOVATION, S.L. 

TEAtmox TECHNOI.OGIES, S.I .. 

TOUCII I ST, S.I.. 

TRANSDlOMED, Sl. 

TRANSMURAL lllOTECI 1, SI. 

URHIOTICA, SI. 

VCN BIOSCIENCES, SL 

VIRTUS360 SOFl'WARE, SL 

WORI.DSENSING, SI .NE 

ZER02 INFINITY, S.I •. 

ZYNCROTECH,SL 

Data Tipus Tosa AjuL Periodc de Valor n cost amortitz:it Import 

nominal 

Dota 

Pagan1ent Vencirncnt d'intcré!l actualiu-ació equivolml c:arfocin l.lnrgtenuini Curt temllni Total lklcriorament 

200.930,65 15/11/2010 15/ 11/2022 0% 

58.l:l74,28 25AW2010 25/1)..112022 0,/a 

87.750,00 15/1112010 15/ 1112022 OO• 

170.939,25 2:SK}.1/2010 2:5/0.112022 0% 

80.293,06 15/11/2010 1:5/ 11 /2022 <»• 
1n .200,1 4 25m12010 2s/o..112022 m~ 
274.749,0J 2:siU-112010 2:sJ0.112022 m• 
194.%1,00 2Sitl4/201 0 2:5/0-1/2022 O¼ 

81.000,00 2:Si0-1/2010 2:Sf0.1/2022 0% 

233.-108,64 2:SA)..1/2010 2:5/04/2022 O'/4 

174.151,82 17Al1/2011 17/0)/2023 o>l o 

124.391.09 17AH/201 I 17/01/2023 O'/o 

154.161 ,36 I1NIno11 11roino23 OY, 

256.849,54 25.IW20l0 25AW2022 O¼ 

83014,20 17Nll2011 17/\1112023 Ol• 

61.21 5,00 1511112010 1511112022 O¼ 

84,740,58 25A14120IO 25/0l/2022 <r., 
84.908.25 1511 112010 1511112022 m, 

115.559,18 1511112010 1511 112022 ()'/, 

274.210,26 25'°412010 25/0l/2022 <r., 
122.773.33 17AJl/2011 17/01/2023 (1,'e 

152.981,56 25.Q.112010 25/0l/2022 CJ'/, 

87.839,59 l7,{Jl fl01l 17/01/2023 O¼ 

111.023,58 25it:).lf2010 2S/0,1/2022 OO'é 

1%.409,64 17,01/2011 17/01/2023 CY'/4 

170.110,21 1511 1120!0 1511112022 CJ'/4 

195.638,64 l7AH/2011 17/01/2023 OO• 

79.494,06 l7Nl/2011 17/01/2023 OO'é 

140.647,50 25,0.¡12010 2s1omo22 rn• 
116.134,99 2Si04/2010 2S/0-1/2022 m• 
200.950,88 2:Sm/2010 2:5/0.1/2022 OO'é 

160.555,SO 17Kll /201 I 17/01/2023 01/4 

1S2.983,68 2S!U-l/2010 2S/04/2022 OO'é 

!07.006,27 2SiU4/2010 2Sf0.l/2022 OO'é 

240.171,75 15111 /2010 15/11/2022 O¼ 

216.117,93 2SAH/2010 2Sf0.l/l022 CY'/4 

~ 

5,98% 

6,00t/4 

5,98~-

69.356,12 3 nnys 105.265,01 20.093,07 125.358,0S 

20.321.90 3 nn)'s 58.874.29 58.874,29 58.874,29 

30.289,06 3 nnys 28.421,12 8.775,00 37. 1%,12 

6,<m'é 

5,98% 

8,91% 

8,91~'é 

6,W/4 

8,91°/4 

13,0S,-f 

12,971!'é 

6,42t'a 

l,90'/4 

6,00¾ 

2,S4¾ 

3,91¾ 

3,92% 

5,33% 

8.88% 

6.00'l• 

8 ,86¾ 

2,15¾ 

5,97~~ 

6,QOl'/4 

8.86~+ 

8,91% 

8,91 ¾ 

13,05¾ 

8,86¾ 

6,M'é 

59.CXB.8S 3 nnys 

27.715,1 1 3 c.ny, 

62.720,91 3 nnys 

12S.592,47 3 Mys 

67.296,58 3 nnys 

37.026,48 3 nnys 

134.545,4 3 3 nnys 

100.387,59 3 nnys 

42,936,62 J nnys 

37.970,90 3 tlJl)'S 

88.6S7,89 3 any:1 

14.108.68 3 :ln)':i 

15.077,64 3 aJl)'S 

20.872.13 3 nnys 

29.308, 16 3 M)'S 

.52.824,08 3 nnys 

')4.6S0,36 3 nnys 

56.121,78 3 nnys 

25. 999.98 3 anys 

30.) )9,98 3 O.ll)'S 

38.322.S0 3 M)'S 

89. 782,20 3 nnrs 

58.717,59 3 wirs 

,18. 187.02 3 nnys 

27.439,32 Jnnys 

64.292,37 J nnys 

53.087,29 J nny, 

11 S.835,57 3 anys 

73.3')2,66 3 nnys 

52.806,05 3 QO)"S 

8,91 '* -18.914,39 3 onys 

8,88~• 109.786,60 3 nnys 

2,55¾ ~ 3 anys 

~ 

74.930,14 17.093,93 92.024,06 

67.484,26 67.484,26 67.484 ,26 

116.628,28 116.628,28 116.628,28 

99.808,64 41.212,35 141.021,00 

78.569,16 19.496.40 98J)65,56 

Jl.475,0l 8 100,00 41.575,03 

77.500,72 23.340,86 100.84 1,58 

156.736,64 156.736,61 156.73MO 

58.6-11,40 19.)82,79 78,024.19 

82.926,65 21.440,03 10'-3"6,67 

125..130,83 25.684,95 151. 115, 78 

70.41 1.36 70,411.36 70.411,36 

21.1,19,15 6. 121,50 27.270,65 

76.266,53 76.266,S3 76.26(1,S3 

32.925,99 16.981,66 49.ro7.65 

115.559,18 11 5.559,18 115.559,18 

106.487,81 27. 421,03 133.908,83 

66.603,39 18.416,00 85.0 19.'10 

75.343,59 15.298,16 90,641,75 

87.839,59 87.839,59 87.839,59 

83.267,69 83.267,69 83.267,69 

105.576,34 29.461,44 135.037,78 

80.613,00 17.011,02 97.624,02 

96,566,93 29.435,13 126.002,06 

79.-194,06 79.-194,0'i 79.49 ... 06 

65. 158,06 14.064,75 79.222,81 

42 188,60 17.420,25 59,608,84 

180.855,80 180.855,80 180.855,80 

86.242,62 24.033,32 110325,9,1 

67,059.41 22.9,7,55 90006,96 

54.129,63 10.700,63 64.830,26 

118.515,68 24 0 17.18 142532,86 

19-4.506.13 194.S06,l.3 19-i.506,13 

1.783.528,87 1.765.912,78 3.549.451,65 1.287.923,76 

Els préstecs NEBT varen ser concedits amb cárrec al pressupost de l 'Entitat de capítol VIII 
(no financer) de l'exercici 2010. 

L'Entitat va registrar aquests préstecs a cost amortitzat, havent-ne considerat la diferencia 
entre aquest i el valor nominal comuna subvenció lliurada per l'Entitat consignada comuna 
subvenció d'explotació de capítol IV. La subvenció bruta equivalent es calcula en base a la 
Comunicació de la Comissió relativa a la revisió del metode de fixació deis tipus de 
referencia i actualització (DOUE C 14, de 19.1.2008). 

Els préstecs atorgats durant l'exercici 2010, en base a la resolució de l'Entitat, pagats parcialment 
al 2011, varen ser registrats en l'exercici 2010 com un credit atorgat, malgrat no s'havia 
desemborsat, registrant com a contrapatiida un creditor a cmi termini. L'Entitat va registrar la 
subvenció meritada en aquests credits sense tipus d'interes, en aquell exercici. 

Els imp011s atorgats per fer front a la concessió d'aquests préstecs es van considerar com 
ingressos de pressupost no reemborsable a la Generalitat i per tant s'han considerat com a fons 
social de l 'Entitat. 

film Generalitat 
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Durant l'exercici 2017 l'Entitat ha registrat una provisió per deteriorament dels credits a cmt 
tennini per irnport de 67.484,26 euros (650.024,33 emos a l'exercici 2016), ates que aquests 
saldos es consideren de difícil recuperabilitat. Addicionalment, dmant l'exercici 2016 es va 
registrar la perdua definitiva d'un préstec per impmt de 71.839,17 emos, c01Tesponents a la 
societat Soluciones de Ingeniería Marítima Operacional, S.L. 

Préstecs JCF 

El 12 de gener de 2008 el CIDEM va signar un conveni de col·laboració amb l' ICF per a la 
creació de dos línies d'ajuts de 40.000.000 i 10.000.000 d' euros de préstecs directes per projectes 
individuals d'R+D i préstecs directes per projectes col·laboratius d'R+D, respectivament. Aquest 
conveni es dotaría dels fons rebuts del CIDEM de les aportacions de capital amb ca.1Tec a la 
partida pressupostaria "Concessió de préstecs i bestretes fora del sector públic". 

Amb data 12 de maig de 2009 el CIDEM va signar un segon conveni de col·laboració amb 
l'ICF perla creació d' instruments financers mitjan9ant l'atorgament de préstecs directes, per 
finan9ar actuacions de recerca i desenvolupament i la implantació d'empreses als pols 
d ' innovació. Aquest conveni impulsa la creació de dues línies. Una de 65.000.000 d' euros, 
per préstecs directes per projectes individuals d'R+D atorgats pel CIDEM i formalitzats i 
gestionats per l' ICF, que comptin amb garanties suficients a criteri de l'ICF. I, una segona 
línia de 10.000.000 d'euros de préstecs directes per a projectes d'implantació d' empreses en 
el pols d' innovació, atorgats pel CIDEM i formalitzats i gestionats per l'ICF, sense 
requeriment d'avals o garantía recíproca, pero amb constitució de garanties sobre els actius 
materials i intangibles, que resultin del desenvolupament dels projectes finan9ats amb aquests 
préstecs. 

Amb data 2 de desembre de 2009, el CIDEM va signar un tercer conveni de col·laboració 
amb l'Institut Catala de Finances per la creació de la línia credit innovació (R+D+i) de 
préstecs de mediació per finan9ai· actuacions de recerca, desenvolupament i innovació. Aquest 
conveni té per objecte obrir aquesta línia de préstecs, de fins a 57.000.000 d 'euros, d'acord 
amb el ce1tificat d'elegibilitat que atorgui, en cada cas, l'Entitat. Els fons seran aportats per 
l'Entitat amb carrec a la partida pressupostaria "Concessió de préstecs i bestretes fora del 
sector públic" del pressupost de capítol VIII de l 'Entitat per l' exercici 2009. 

Amb data 8 d' abril de 2010, el CIDEM va signar un quait conveni de col ·laboració ainb 
l 'Institut Catala de Finances perla creació d ' instruments financers mitjan9ant l' atorgament de 
préstecs directes, per finan9ar actuacions de recerca i desenvolupament i la implantació 
d' empreses als pols d'innovació. Aquest conveni impulsa la creació de dues línies. Una de 
80.000.000 d' euros, per préstecs directes per projectes individuals d'R+D atorgats pel 
CIDEM i formalitzats i gestionats per l' ICF. 1, una segona línia de 10.000.000 d'euros de 
préstecs directes pera projectes d' implantació d'empreses en el pols d' innovació, atorgats pel 
CIDEM i formalitzats i gestionats per l'ICF. 

Els convenís anteriors, es van realitzar tenint en compte els romanents d 'anys anteriors que no 
s 'havien destinat a atorgar préstecs fins al moment de la signatura del nou conveni. 

ITTffi Generalitat 
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Amb data 22 de juliol 2011, l'Entitat va signar dos convenis amb l' ICF destinats a atorgar 
préstecs directes en condicions preferents peral finarn;ament d'actuacions en el sectors de la 
motocicleta i l'automoció. Aquests convenís van suposar la creació de dues línies de 
12.000.000 d'euros i 40.000.000 d'euros respectivament. Els fons havien de ser aportats per 
l 'Entitat amb carrec a la resolució del Depai1ament d'Empresa i Ocupació de 30 de maig de 
20 11. 

Durant l'exercici 2012, tres beneficiaris de préstecs d'aquesta línia van renunciar als mateixos 
per impm1 de 39.214.000 euros. Com a contraprestació, l'Entitat va atorgar tres subvencions 
de caracter plurianual per import de 8.429.130,88 euros que va distribuir en els exercicis 
2012, 2013 i 2014. 

Els imp011s totals destinats a atorgar aquests préstecs es detallen a la Nota 16, i al 31 de desembre 
de 2017 ascendien a 36.590.568,37 euros (49.283.071,38 euros a 31 de desembre de 2016), deis 
quals se n'han lliurat la totalitat. 

Els préstecs anteriors a la constitució de l'Entitat foren atorgats pel CIDEM i l'Entitat enmanté la 
titularitat. 

En conseqüencia, al 31 de desembre de 2017, l'Entitat ha transferit a l'ICF 36.590.568,37 euros 
per la fmmalització de préstecs a tercers. Aquests préstecs meriten un tipus d'interes del 0%, i per 
tant l'Entitat considera la diferencia entre aquest tipus i la tassa d'actualització, com una 
subvenció (ajut equivalent). El valor registrat a cost amortitzat, al balan9 de l'Entitat a aquesta 
data, ascendeix a 33 .817.310,92 euros (45.473 .046,34 euros al 31 de desembre de 2016), que net 
de deteriorament ascendeix a 22.243.119,55 euros. 

El detall d'aquests préstecs es presenta a continuació, separadament els projectes d'R+D del 
sector motocicleta i automoció: 

Projcd c.i d'R+D 
lmpo,t D;itn O:itn Tipw To" Ajut Periodcdc Valor n cosl n.mo1tit.l.dt 

Benelki:ui nomiMl Poi.1rnn1l Vencimml d'imer~s ncl\Lllil?Mió equi\ilknt can.'i1tit1 Lln1a1cn11ini Curttennini Tollll Dttcriora111c111 

ABDIOTICS SL 328.000,00 031':15/2010 02.KIS/2020 00'. 10,44~~ IS3.H9,84 3nnys 50569.60 46.857,12 97.426,72 

AIFOS SOL\JrlONS SL 186.906,85 JO/OS/2010 09/0512020 "" I0,44 ~'. 87.384,$6 3nnys l8.f,681,77 18.f.681,77 184.681,77 

AfRA TERMOSOLAR SI. 700.000.00 31/12/2010 30/1212020 0% 1.63, ~ 64.827,23 2nn)'$ 168,723,% 131.250,06 299.97•1,02 

APLISUN DEVELOP. S.L. 247.415,08 25/03/1010 2-4/03/2020 º" 2,sim JS.086.S2 2 1Ul}'S JG.638,JS 38.660,10 75.298,45 

AQUALIA GES110N INHmRAL DEL AGUA. $.A. 183.310.-IS 16/0lnO)I ISIOJ/2018 m-. 1,83,-. l ·U81,3S 21mys 9.147,30 9.1-47,JO 

ARGHOS TF.CHNICAI , ASSITANCF: IRS.500,00 25~ 512010 24,05/2020 00~ 6,10,.-. 58. 714,28 .3 11.nys 33.199,IS 26.499,96 S9.699,14 

ARK GALLER Y STIJDIO SI. 156.000,00 08/02/2010 08/02/2020 Ol* 10,76,~ 74.366.42 3 tlO}"S 156.000,00 156.000,00 156.000,00 

AlJl'OM. l CONTROL ROVIRA, S.L. 130.000,00 28/04/lOIO 27,U.1/2020 OH. 3,801, 2?.026,35 2 1mys 19.792,87 18.958.38 38.751.25 

AVJNENf TMPl,ANl' SYSTf.:J..f SI, 1.001.250,00 HWl/2010 1&\ll/2020 00, 6,l2,-~ 30).083,31 2:mys 110.10-1,08 125.156,28 235.260,)6 

BCN PEPTIDES SA l.o36.320,75 OIA)J/2010 29/02/2020 0% 3,89'~ 210.092,26 2111\}'S 143.008,30 l29.S40,l2 272.5-18,42 

UCN Pll?l' llJES, S.A. 1.044.596,07 JIIO!f20J I 3001/2018 0% 1.99'}. 89.249,41 211nys 66.246,81 66,246,81 

BTTRON [NJ)lJSTRH! ESPAI\IA SA 1.229Jtl2,99 (){,A);/2010 051'.}-¡12020 (m 2,23')- 15-1.093,24 2nnys IIB.367,83 LSJ.726,GO 337.~,43 

CRI.SA IT SRRVIL'ES, S A. 1.070.496,00 l (w\')J/2011 15/0312018 (1" 1,96'!~ 91.462,28 2anys 45.103,53 45.103.53 

CENTRO TECNTCO DE SF.A T S.A 1.903.433,10 23/06120IO 22/0612020 (r,~ 6,16'!~ 557.911 ,62 2onys 314.542,02 237.929,16 552.-4 71 ,18 

CL!NTHO TECNICO DE SEA"f SA 2.965.30-1,40 23to6/2010 22/06/2017 0% 6,01,. 6-16.874,38 2 anys -195.0IIJ,51 370.663,08 865,682,59 

CEITTRO TECNICO L>I~ SEAT SA 6.29-1.016,70 23,1)612010 22,1)612020 <m 6,16% l.8-U .827,1 4 2onys 1.0-10.0SS,29 786.752,0-1 1.82G.837JJ 

CENTRO TECNICO DE SEA T SA 20_000_000,00 23!0<íl20 10 2M)G.12020 cm 5.6-fü 5.862_161,S6 2onys 3.310.251,66 2.S00.000,00 5.810.251,66 

COMlJll\'O PHAH.M SL 1.298.577,27 29/07/2009 29/07/2019 oo, 2,80% 197.654,96 211nys 88.901,J l 162.322,20 251.223,31 

COMERCIAi, NOBLE, ttL. 108.525,00 11/11/2010 10/11/2020 o,, 1,41, . 8.871,22 2.án)'S 2S. l9'J,97 14.696,21 39.896,18 

D MAS SlJTUR, S.I .. 135.000,00 21/0CíllOIO 21/U6/20l5 cm 2.65, ~ 10.29-1,&8 lnnys 561.670,17 561.670,17 561.670,17 

UASSA TECHl\'OLIGIES SL 120.600,00 271\WlOI I 2(,,,\).1/1018 oo, 2,86,, 14.443,02 21mys 12 015,)7 12.015,37 

OEYOEST !tL. 100 000,00 02112/2010 0111v 2020 oo, 0,42'lil 2.499,40 2.anys 2-1.770,97 U .500,0-I 37.271,0 l 

DlGIT AL 360 SL 300.525,H 22A)<,/2009 2l f06/2016 oo, 7.59% 83.821.-17 2t1t1}'S 2-10.-119,56 240.419,56 240.419,51 

Ul VASA FAHJ,.-!A VJC SA 1.162.659,49 15/01/2010 15/02/2020 0% 2,,11m 158.212,SO 211nrs 149.756,38 145.332,48 295.088,86 

ECOPOJ. TICII S.L. 190 000,00 l3i0-l/2011 12/0-i/2021 OOt 4,60'H, 4-1.-129,86 2.onys 76.305,99 42.291 ,76 118.597,75 

ESPA 2025, S.J.. 40(l000,00 291\)3/2010 lSIOJ/2020 00~ 3,81?,í, 87.5"6,l•I 311uys 335.280,95 4.119,65 339.400,60 

ESPA 2025, S.L 1.167.95-1,38 29/03/1010 2&'03/2020 '"' 3,88,~ 236.778,21 2 11nys 985.196,89 l 1.778.28 996.975,1 7 

FEUPE BORRAS SA 11 -1.965,63 J0/ 12/2010 09/l V2017 0% -1,75% 18.996,07 1 onys 9.SS0.44 9-580¡ 14 

FERTILJT7..ANTS VOI .• TREOA S.A. 750.000.00 25/11/2010 24/ 1112017 O} ~ 0.47" 15.778,34 2n.nys 36.075,38 28.106,28 M. 181,66 

GERMANS DOADA SA J.JJS.7808 26/1 1/2009 26111/20!9 001 2,so,, 508.192,56 21rt)'S 361.146,79 •117.348,00 718.49~.79 

OP PIIA.RM SA 2.-164.000,00 l&09/2009 i&t09/2019 0% 11,0M-. J.11 ?.712,11 211nys 184.057.48 308.000,0-t 492.057.52 

GÜEI.L CONSlR.TINO TECHNOJ.OOrF.S St 190.701,70 25!0512010 2.J/05/2020 '"' 3,89% 41 .738,09 3nuys 35,667,76 27.243,12 62.9 10,SK 

ICNl.:TCONSULTING SA 400.000,00 08/02/2010 08/02/2020 0% 6,36, , IJ0.719,88 3nnys 54.331,60 S6.993,99 111.325,59 
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ACC 
P rojeetts d ' R+D (eo111.) 

Lknefici:ui 

ILIMIT COMlJNICATIONS SI. 

IMAT CFNfRE TECNOLÓGIC DE LA CONSTRUCCIÓ 
IMPLANT PROl ESIS UENTAL 200-1 SL 
lNDUSmIAL SAGARRA SL 

INGENIBRIA Y SERV. DE EflCIENCIA ENEGETICA SL 

INGENIEROS Y ASESOllES PROFESIONALES, SL 
INSTRUMENfAClON INUUSTRJAL zum.: S.A. 
INSTuUt-füITTACION INOUSTRIAI. ztmc S,A. 
JS0(:0 INTEU~IGENT SOFTWARP. COMPONF.NTS, S.A. 

ISOTIJRI , SL. 
JMA I PROH.:SSIONALS ASSOCIATS SL 
KThlALDl ELECHlONll'S S .L . 

KORNER ENTERTAINMF.NT S.f •. 
KYMOS PIIARMA SERVICES. S.I .. 
I.A80RATORIOS DEL DR. ESTEVE SA 
1.1.F.IDANF.TWORKS SERVEIS TELEMATICS SL 
MECALUX,SA 
MECANICA PRISMA S.L. 

.MEUICIIEM, S.A. 
J,,.tJ.NUAlrflA l:S"l1JUIS AMUll:NTALS SI. 
MONTSORIU, S.I •. 
NISSAN MOTOR ffiF.RICA SA 
OPEN ALUANCE SOFTWARE LLDRE SA 

PORTTCI.Th.f INFORMA TICA SCP 
PUERTAS LAMl.POlffA. S.L. 
SALICRU.S.A. 
SASATEX E.SPAI\XlLA SI. 
scm.s EI.F.cm ONIC VOTING SA 
sa.w LIGHTNING SL 
SENSOFAR TECH SL 

SERVlUE CELLS SL 
SERVICIOS MICRUINFORMATICA SA 
Sl~ff. AVANt;AT IYENERG.SOI.AR TERMlCA 

SIST.l!I.EC.Y MANII'. l'ARA AlITOM. Y I.A INOUSTRIA 
SOLUCIONES NEfQUEST DE INVESTIOACION SL 
TALLERES MECANICOS lME SL 

TALLERES PERE VIL.A CAf..1PS S.L. 

TECNICAS DE OESTION DE LA INFOiu-.1.ACION SL 
TELSTAR TEC.:ll t-.'0 1,0(i!F.S 
UTJL MATSA 
VOXEI. MEDIAi. SI. 

W AF.RONAllnCA CONSULTORIA l ENGINYERIA SL 

WATTPIC INTEL·LIGEN-r SL 

Proj cclc, sector automoti6 1 motocicleta 

Ikndidari 

ADVANCED FRAME TECHl\'OLOGY SL 

AUSA CENTER SLU 

CLll-.lliNT ACCE SORIOS, S.L. 

CO<.:IIES ARTESANALES SI. 
UAS OAS MOTOS, S.A. 
GOING OREEN, S.L. 

J.JUAN,SA 
MOTOllEPUilLlC SL 
OSSA fAC..'TORY SL 
RARASSA JNNOVA SI. 
RACING TEJ\M RY QIIF.ROSEl\'O 
RlEJU S.A. 

SCUTl.Th1 LOOISTIC SL 
Sll',:OAZ lUERIA SL 
STALUl!R CORPORATION SL 
VOLT A MOTORCOMPANY SI, 
XISPA MOTORnl KE, SI.!. 
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Addicionalment, al 31 de desembre de 2017, l'Entitat manté un saldo a cmt termini 
corresponent a l' import cobrat d' aquests préstecs per l' ICF pendent de reemborsar a l'Entitat 
per import de 5.025.087,96 euros (3.764.970,89 euros 31 de desembre de 2016). 

Un cop l'ICF reernborsi aquests fons, l 'Entitat els posara a disposició de la Generalitat de 
Catalunya. En conseqüencia, l' Entitat ha considerat els fons atorgats per fer front al 
desernborsarnent d' aquests préstecs, que conesponen a aportacions de capital de capítol VIII, 
corn un passm a retornar a les administracions públiques a llarg termini . En conseqüencia, 
l'Entitat ha considerat la diferencia entre el valor nominal 1 el cost amortitzat en la valoració 
inicial, corn una subvenció d' explotació i, paral · lelament, ha reconegut un ingrés financer pel 
rnateix imp01t per l 'actualització del passiu al que haura de fer front (veure Nota 20), un cop 
aquests credits li siguin retornats. 
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Addicionalment durant l'exercici 2017 s'ha registrat una provisió per deteriorament de 
préstecs per import de 700.000 euros (65.205 euros durant l'exercici 2016). Durant l 'exercici 
2016 es va reve1iir pmi de la provisió dotada l'exercici 2015 per import de 918.243,15 euros, 
915 .491,92 euros deis quals corresponien a préstecs que es varen cancel· lat definitivament. 
Els moviments esmentats no han tingut cap efecte al compte de perdues i guanys atenent a 
que l'Entitat no es fa carrec de les insolvencies i únicament deixa de reemborsar aquests 
préstecs a la Generalitat de Catalunya. 

Fiances constitui'des. 

Les fiances constituYdes c01Tesponen principalment a les dipositades pels lloguers de les 
oficines exteriors, essent l'impo1i d'aquestes de 541.308,41 euros (Veure Nota 5). 

Credits transformables en subvencions. 

L'Entitat ha atorgat subvencions que al tancament de l'exercici no s'han justificat. Al 31 de 
desembre de 2017 el detall d'aquestes per línies d' ajuts i per anys es desglossa a continuació: 

(Euros) 

Codi Programa 2011 2012 2013 20 14 2015 2016 20 17 Total 

101 Missions Emprcsarials 35.030,08 3.933,61 1.547,00 17.839,48 40.499,18 245.160,70 372.157,95 716.168,00 

104 Programa INT-TEC 9.500,00 9.500,00 

108 Grup d'exportació 203.649,56 64.555,35 197.713,00 189.063,47 654.981,38 

114 Nous Exportadors Fase I 404.933,16 404.933,16 

116 Missions Jnverses Entitats 10.401,1 0 6.968,28 17.369,38 

117 lnversió Direcle a l'Exterior 494.833,77 17. 161,50 154.9 17,23 666.912,50 

118 Programa Jniciació Exportació 215.195,50 100.743,39 25.650,00 341.588,89 

126 Programa lncorporació de Talent 18.250,00 18.250,00 

127 Agcnts Jntemacionalització 32.368,00 263.242,40 691.406,93 987.017,33 

201 360°: millora model de ges1ió 34.500,00 34.500,00 

202 ínversions empr. d'alt impacte 95.299,93 1.313.611,46 2.109.887,78 5.001.454,48 6.300.000,00 7.300.000,00 22.120.253,65 

203 Dinamització de clústers -CLU 53.656,04 124.501,75 178.157,79 

206 InnoEmpresa - lEINN / fE SPR 2 8.350,00 28.350,00 

207 Noves Oportun de Negoci · NON 51.91 3,32 51.913,32 

208 Recercn i desenvolupament RO 871.112,95 184.451,61 135.358,58 1.190.923,14 

209 Part agenls cat Eranet RDNET 178.456,56 344.361,01 528.998,73 105.380,00 151.656,26 592.940,31 1.901.792,87 

211 Pinos d'actuació TECNIO 814.976,18 405.000,00 779.500,00 1.592.005,27 777.33 1,10 8.000.000,00 12.368.812,55 

212 lncentiu w1i1ats valoritL1c ió 91.238,21 48 1.915,20 1.499.968,44 239.555,94 2.312.677,79 

214 Xarxa inversor.; privats - XTP 100.000,00 143.943,62 243.943,62 

215 Xarxa d'Assessors Financers 40.690,00 40.690,00 

2 16 Programa TECNIOSPRING 66.648,73 1.606.165,57 2.031.331,87 2.224.758,92 2.230.200,00 8.159.105,09 

217 Programa Empresa Exporta 76.500,00 4.070,00 80.570,00 

2 18 Programa Expansiona't 15.600,00 117.000,00 132.600,00 

2 19 Iniciativa. Reforc Competitivitat 90.854,04 479.547,86 998.457,59 1.455.252.33 3.024.111,82 

221 Ajuts a invcrsions cmprcsarinls d'alt impacte - AC 30.385,66 17.514,98 269.087,84 447.784,74 764.773,22 

222 Recerca i desenvolupamenl Israel 2. 782.044, 12 4 .370.207,69 4.967.524,58 12. 119.776,39 

223 Progr Emprenedoria Corpor empr 4.839,50 4.839,50 

224 Pla Esprínt del Prog. Start-Up 35 150,00 26.110,00 88.600,00 149.860,00 

225 Comunitals RISJCAT 154.965,00 64.875,00 219.840,00 

226 Cupons Ecoinnovació 8.200,00 8.200,00 

227 RD AlemMya i Xile 221.416,96 140.819,16 3 18.900,95 681.137,07 

228 Incub. i Accel. Corporatives 3.958,00 83.491 ,00 500.000,00 587.449,00 

229 Des.Pa1en1s Externes Vil 785.000,00 785.000,00 

230 Comunitals RIS 3CAT 19.360.249,04 19.360.249,04 

231 Programa TECNlO VU DTC 721.41 9,33 721.4 19,33 

232 RO Nuclis Uni1aterals 203.7 10,03 203.710,03 

233 Acceleradores Territori nls 452.345,53 452.345,53 

234 Start·up Tecnológiques 1.460.000,00 1.460.000,00 

250 Programa VALTEC 1.000.000,00 1.000.000,00 

1.624.505,77 2.515.397,49 3.426.155,92 8.394.985,47 35.102.961,09 18.875.460,94 24.264.254,7 1 94.203.721,39 
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Imposicions a curt termini. 

Les imposicions a curt termini al 31 de desembre de 2017 conesponen principalment a un 
diposit en iens per import de 257.804,07 euros (270.308,98 euros al 31 de desembre de 2016) 
constituYt perla oficina d' ACCIÓ a Toquio, que merita un tipus d'interes del 0,010% i que té 
el seu venciment el 28 d' octubre de 2018. 

Deutors per subvencions a /larg termini. 

Els deutors per subvencions registrats a 31 de desembre de 2016 c01Tesponien a atorgaments 
realitzats pel Departament d'Empresa i Coneixement per fer front a la subvenció de caracter 
plurianual a la Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation. 

Aquests saldos a cobrar del Departament d'Empresa i Coneixement es detallen a continuació 
en funció del seu venciment i la seva finalitat: 

(Euros) 

lmport a 31 de desembre de 2017 lmport a 31 de desembre de 2016 

Curt Llarg Curt Llarg 

termini tem1ini Total tennini temlini Total 

Mobile World Congress 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 10.000.000,00 

L'imp01t de 5.000.000 d'euros a 31 de desembre de 2017 i a 31 de desembre de 2016, 
corresponent a l' import atorgat previst per l' exercici 2018, ha estat registrat com a 
Periodificacions a cmt termini del actiu corrent. L' import de 5.000.000 d' euros al 31 de 
desembre de 2016 d'euros figurava com actiu no conent en l'epígraf de Deutors per 
subvencions a llarg termini, i havia de ser satisfet a llarg termini al beneficiari de l'ajut, motiu 
pel qual figura va registrat com un passiu no corrent en l 'epígraf de creditors per subvencions 
a llarg termini. 

Els deutors per subvencions registrats a 31 de desembre de 20 16 corresponien a atorgaments 
realitzats pel Depaitament d'Empresa i Ocupació per fer front a subvencions de caracter 
plurianual a la Fundació Barcelona Mobile World Capital Fundation, per tal de donar 
compliment al Protocol de sup01t a la candidatura de Barcelona a Mobile World Capital, 
segons el detall que es presenta a continuació: 

(Euros) 

Subvenció Dala Dislribució de la subvenció 

alorgada resolució 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Mobile World Congress 30.000.000,00 20.1 1.201 2 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 

Instrument de patrimoni. 

El moviment i detall de la inversió en instruments de patrimoni durant l' exercici 2017 es 
detalla a continuació: 
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lnstruments de patrimoni 

(Euros) 

Ajust de 

Saldos a Altes Baixes Deteriorament Saldos a valor Saldos a 

Descripció 31 -1 2-2016 2017 2017 201 7 3 1-12-20 17 3 1-1 2-2017 3 1-12-2017 

• Ingenia Capital, Sociedad de Capita l riesgo 

de Régimen Común, S.A. 

• Ysios BioFund 1, F.C.R 795.020,57 105.500,00 (28.870,00) 871.650,57 461.964,48 1.333 .615,05 

795.020,57 105.500,00 (28.870,00) 871.650,57 461.964,48 1.333.615,05 

Durant l' exercici 2017 l 'Entitat ha registrat un ajustament positiu per canv1 de valor per 

import de 138.196,21 euros (27.672,41 euros negatius en l' exercici 2016). 

El moviment i detall de la inversió en instruments de patrimoni durant l'exercici 2016 es 

detalla a continuació: 

lnstruments de patrimoni 

(Euros) 

Ajust de 

Saldos a Altes Baixcs Deteriorament Saldos a valor Saldos a 

Descripció 31-12-2015 2016 2016 2016 31-12-2016 31-1 2-20 16 31-12-2016 

• Ingenia Capital, Sociedad de Capital riesgo 

de Régimen Común, S.A. 

• Ysios BioFund 1, F.C.R 703.275,04 2 14.570,00 (1 22.824,47) 795.020,57 323.768,27 1.118. 788,84 

703.275,04 214 .570,00 (122.824,47) 795.020,57 323.768,27 1.1 18.788,84 

lnversions en empreses del grup i associades a llarg termini. Es detalla a continuació la 

inf01mació rellevant sobre les empreses del grup i associades al 31 de desembre de 2017 i 2016: 

Empreses del gru11 i associades - 31 de desembre de 2017 
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Empreses del grup i associa!les - 31 de dcscmbre !le 2016 
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NO 

Les anteriors societats es troben totes elles auditades, excepte Inversions en Innovació a 
Catalunya F.C.R, del qual a data de formulació no disposem de dades definitives, i Invercat 
Exterior F.C.R. , de la qual es presenten les dades a 31 de desembre de 2016, perno disposar 
de dades al tancament del present exercici. 

Els resultats de les societats detallades en el quadre anterior con-esponen en la seva totalitat a 

operacions continuades. 

En data 12 de febrer de 2014, el Consell d'Administració va aprovar la desvinculació de les 
inversions en les següents societats: Inversions en Innovació a Catalunya, F.C.R., Invercat 
Exterior, F.C.R., Ysios BioFund I, F.C.R, Ingenia Capital, Sociedad de Capital riesgo i 
Inveready Seed Capital, S.C.R de Régimen Común, S.A .. 

En data 22 de gener de 2015, el Consell d 'Administració va autoritzar la cessió gratuita a 
favor de la societat Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, S.A. de la 
totalitat de les accions titularitat de l'Entitat de les accions de Pare Tecnologic del Valles, 
S.A .. Malgrat l 'anterior acord, amb data 20 d'abril de 2017 el Consell d' Administració ha 
autoritzat la venta de les accions del Pare Tecnologic del Valles, S.A. a l 'Institut Catala del 
Sol. A data de formulació encara no s'ha tramitat l'acord de Govern corresponent. 

El Consell d' Administració, en data 22 de gener de 2015, va decidir continuar temporalment 
la seva inversió en el fons Invercat Exterior, F.C.R malgrat se'n havia acordat la desinversió. 

Amb data 28 de juliol de 2015, el Consell d ' Administració va acordar ratificar la prorroga del 
fons d ' Inversions en Innovació a Catalunya F.C.R. un any més ambla finalitat de facilitar-ne 
la seva liquidació. Posteriorment s'han anat acordant prorrogues del la duració del fons, 
essent la última pro1rnga aprovada fins l' 11 de julio! de 2018. Amb data 19 de febrer de 2018, 
el Consell d' Administració de la Societat Gestora ha comunicat a la Comissió Nacional del 
Mercat de Valors l' inici del període de liquidació del fons, passant a denominar-se Innovació 
a Catalunya F.C.R. (en liquidació). 
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Durant l'exercici 2017, fiuit de les plusvalues ta.cites que es desprenen de les taxacions realitzades 
dels immobles propietat del Pare Tecnologic del Valles, S.A, s'ha procedit a revertir la totalitat 
del deteriorament de la paiticipació que l'Entitat ostenta en aquesta per imp01t de 60.785,13 
euros, al considerai· que el valor recuperable de la pruticipació és superior al valor en llibres. 

L'Entitat ha registrat les participacions en aquestes societats coma pmticipacions en empreses del 
grnp o associades degut a que exerceix sobre aquestes societats influencia significativa, tal i com 
es desenvolupa detingudament en la N01ma d'elaboració deis comptes anuals 13ª del Pla General 
Comptable. 

Moviments 2017: 

Durant el present exercici s'han produ'it baixes en Inversions en empreses del grnp i associades a 
llm·g termini per import de 522.227,01 euros, 208.972,79 euros c01Tesponents a Inversions en 
lnnovació a Catalunya F.C.R. per reducció de capital, i 313.254,22 euros corresponents a 
Inveready Seed Capital, S.C.R. de Régimen Común, S.A. per devolució d'ap01tacions. 

Informació sobre la naturalesa i el nivell de risc procedent d'instruments financers. L'Entitat 
considera que no existeixen riscs procedents dels inshuments financers. 

Nota 11. Deutors varis 

El saldo d'aquest epígraf a 31 de desembre de 2017 per impo1t de 14.284.664,23 euros 
(13.291.437,65 euros al 31 de desembre de 2016), c01Tespon a bestretes atorgades per l'Entitat als 
beneficimis dels ajuts. L'Entitat contempla en les resolucions de determinades línies d'ajuts la 
possibilitat d'efectuar bestretes amb l'obtenció de garanties dels beneficimis. 

A continuació es detalla la composició de les principals bestretes a 31 de desembre de 2017 i 
2016: 

Fundació Centre d'lnnovació i Teconologia de la UPC 
Universitat de Girona 
Agencia Estatal Consejo Superior de 
Fundació Bosch i Gimpera 
Universitat Autónoma de Barcelona 
Centre de Visió per Computador 
Cambra de Comen;: 
Fundación Universitat Rovira i Virgili 
Fundació Institut de Recerca Vall d'Hebron 
Acondicionamiento Tatrnsense - LEIT A T 
Fundació Eurecat 
Universitat Politecnica de Catalunya 
Altres 

(Euros) 
31-12-2017 31-12-2016 

529.409,65 
255.685,96 

673.769,38 
749.074,07 
719.000,49 

613.478,13 
416.445,67 
279.278,56 
123.950,79 
243 .926,83 
766.396,29 

8.914.248,41 
14.284.664,23 

476.371,98 
377.753,24 
615.716,09 
632.438,75 
566.78 1,40 
291.362,40 

336.368,43 
236.949,45 

1.115.295,79 
278.457,25 
757.777,10 

7.606.165,77 
13.291.437,65 

L'Entitat ha rebut avals de les entitats beneficiaries de les bestretes (Nota 24). 

filffi Generalitat 
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Nota 12. Altres credits ambles Administracions Públiques 

El detall de l'epígraf Altres credits amb les Administracions Públiques, al 31 de desembre de 
2017 i 2016, es presenta a continuació: 

Hisenda pública, deutora per 

Impost sobre el Valor Afegit 

Administracions Públiques, deutores per 

subvencions concedides 

(Euros) 

31-12-2017 31-12-2016 

458.689,81 630.571 ,14 

51.713.121,95 62.946.516,01 

52.171.811 ,76 63.577.087,15 

El detall de les Administracions Públiques, deutores per subvencions concedides es presenta a 
continuació: 

Generalitat de Catalunya 

Altres Organismes de la Generalitat de Catalunya 

Unió Europea 

(Euros) 

31-12-2017 31-12-2016 

45.623.642,31 57.177.132,81 

412.482,27 295 .407 ,55 

5.676.997,37 5.473 .975,65 

51.713.121,95 62.946.516,01 

El saldo deutor de la Generalitat de Catalunya, a 31 de desembre de 2017 i 2016, desglossat 
per departaments de la Generalitat, es presenta a continuació: 

Departament de Vicepresidencia 

Depaiiament d'Empresa i Coneixement 

Depaiiament d'Empresa i Coneixement - Projectes 

Europeus pendents de transferir 

(Euros) 

31-12-2017 31-12-2016 

448.972,24 

45.473.211,17 56.628.500,75 

150.431,14 99.659,82 

45.623 .642,31 57.177.132,81 

El saldo deutor que ostentava el Depaiiament de Vicepresidencia a favor de l'Entitat 
corresponia als convenis signats per l'Entitat amb aquest organisme per l'ús d'aquest de 
dete1minats espais i serveis d'algunes oficines exteriors. 

El saldo deutor per subvencions concedides del Departament d'Empresa i Coneixement, a 31 
de desembre de 2017, con·espon a la paii del pressupost pendent de cobrament dels exercicis 
2014, 2015 i 2017 de l'Entitat, que no ha estat alliberat, segons el següent detall: 

Vf1ffi Generalitat 
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Entidad procedent 

ACCIÓ 
ACCIÓ 
ACCIÓ 

Anyde 
procedencia 

2014 
2015 
2017 

(Euros) 
31-12-2017 

7.573.946,03 
2.374.525,00 

35.524.740,14 
45.473.211,17 

El saldo pendent de cobrament al 31 de desembre de 2017 originat a l' exercici 2017 sorgeix del 
pressupost atorgat a l'Entitat per prut de la Generalitat de Catalunya segons el següent detall: 

(Euros) 
Concepte 31-12-2017 

Pressupost de la Generalitat de Catalunya 
- Capítol IV 
- Capítol VII 

Ap01tacions adicionals extrapessupostaries 
Conveni SAE 
Transferencies de la Generalitat de Catalunya 

36.912.993,61 
32.500.000,00 
69.412.993,61 
23.171.368,90 

506.282,83 
(57.565 .905,20) 

35.524.740,14 

El saldo deutor pendent de cobrament de la Unió Europea conespon a projectes subvencionats de 
diferents programes operatius, segons es detalla a continuació: 

{Euros} 
Projecte Prog);ama / Acord 31-12-2017 31-12-2016 

BIOPHOTONICS + Grant Agreement FP7 1.978,00 1.978,00 
CONNECT-EU Conveni Comissió Europea (I 0.500,00) 
EBTC Programa Eurochambres 43.365,88 43.365,88 
EEN.CATCIM III Grant Agreement EACI - Programa CIP 369.387,9 1 
EEN.CATCIM 17-18 Cosme 388.577,91 
EMEurope Grant Agreement H2020 138.684,23 165.000,00 
EMPOWA Cosme 16.790,37 
ERANET TRANSPORT III Grant Agreement FP7 9.673,66 
INNCAT Grant Agreement H2020 63.287,06 
lNNCAT 17-18 Grant Agreement H2020 133.875,87 
INTER-TEX Interreg Sudoe 79.117,50 79.117,50 
LINKS UP Interreg Sudoe 150.000,00 150.000,00 
MANUNETII Grant Agreement FP7 16.840,50 
MANUNETIII Grant Agreement H2020 296.915,17 296.915,16 
MEDVENTURES Europeaid 71.000,00 
OLAE+ Grant Agreement FP7 12.499,65 12.499,65 
PUS Grant Agreement H2020 12.500,00 12.500,00 
PPACT Cosme 74.995,55 
RAISE lnterreg Europe Programme 1.257. 160,45 12.750,00 
S34GROWTH Interreg Europe Programme 126.727,26 150.025,00 
S3CHEM Interreg Europe Programme 165.249,74 248. 149,00 
SCALECAT Cosme 13.478,10 
TECNIOSPRING Grant Agreement FP7 145.281 ,69 1.304.186,33 
TECNIOSPRING PLUS Grant Agreement H2020 2.548.800,00 2.548.800,00 

5.676.997,37 5.473 .975,65 
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Nota 13. Efectiu i altres actius liquids equivalents 

El detall de l'epígraf efectiu i altres actius líquids equivalents es presenta a continuació: 

(Euros) 

Caixa 

Caixa, moneda estrangera 

Bancs 

Bancs, moneda estrangera (Nota 15) 

Cash Pooling (Saldo alliberat pel 

Departament d'Economia i Hisenda) 

31-12-2017 31-12-2016 

10.478,22 

25.510,90 

8.765.330,07 

978.527,49 

55.320.639,68 

65 .100.486,36 

6.923,12 

24.077,86 

5.004.126,26 

1.153.157,66 

25.772.903,09 

31.961. 187,99 

Amb data 30 d'abril de 2010 es va signar un conveni entre el Depattament d'Economia i Finances 
i "La Caixa" per a la prestació de serveis financers a la Tresoreria Corporativa de la Generalitat de 
Catalunya i les seves entitats públiques mitjan9ant un sistema de cash-pooling. 

Posteriorment, amb data 20 de maig de 2010, l'Entitat va signar el protocol de col ·laboració amb 
la Generalitat de Catalunya pera l' adhesió de l'Entitat al model de gestió de tresoreria corporativa 
de la Generalitat. Aquest protocol té per objecte establir les bases i condicions mitjan9ant les quals 
l'Entitat operara dins d'aquest model de gestió, basat en un sistema de "cash-pooling". Així 
dones, és el Depaitament d'Economia i Hisenda qui gestiona la tresoreria d' ACCIÓ, essent el 
saldo alliberat al 31 de desembre de 2017 de 55.320.639,68 euros (25.772.903,09 euros al 31 de 
desembre de 2016), que s'inclouen en l'epígraf"Altres actius líquids equivalents". 

El total d'efectiu i altres actius líquids equivalents s'inclou en l' estat de fluxos d'efectiu. 

Nota 14. Fons Propis 

Els moviments haguts en els comptes de "Fons propis" durant l'exercici 2017 han estat els 
següents: 

Fons propis 

Saldos al 31 de desembre de 2016 

• Aportacions al fons social (Capítol VIII) 

• Aplicació del resulta! de l'exercici 2016 
. Resulta! de l'exercici 201 7 

Saldos al 31 de desembre de 201 7 

ITTffi Generalitat 
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Fons 

social 

45.113.400, 11 

(6.098,44) 

45.107.301 ,67 

- 36 -

(Euros) 

Perdues 

d'exercicis 

anteriors 

(28.056.424,04) 

(1.746.67 1,85) 

{29.803.095,892 

Resulta! de 

l'exercici 

(1.746.671,85) 

1.746.671,85 

(937.137,54) 

{937. 137¡542 

Total 

15.3 10.304,22 

(6.098,44) 

(937.1 37,54) 

14.367.068¡24 
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Fons social. 

Aquest compte del balan<; es va formant mitjan9ant les aportacions de capital al fons 

patrimonial pera realitzar inversions reals que incrementen el patrimoni de l 'Entitat. Aquestes 

ap01iacions són consignades en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya com ingressos 

amb carrec al Capítol VIII del pressupost de l 'Entitat. 

Les aportacions al fons social corresponen al pressupost de capítol VIII atorgat a l 'Entitat 

destinat a finan9ar actius de l 'Entitat. 

Durant l'exercici 2017 l'Entitat ha realitzat inversions reals i desinversions per imp01i de 

6.098,44 euros que s'han materialitzat amb romanents de capítol VIII, segons el següent 

detall: 

Immobilitzat Material (Nota 6) 

Immobilitzat Intangible (Nota 8) 

Instruments de patrimoni (Nota 1 O) 

- Ysios BioFund I, F.C.R 

- Inveready Seed Capital, S.C.R. de Régimen Común, S.A. 

- Inversions en Innovació a Catalunya, F.C.R. 

(Euros) 

330.502,21 

108.996,36 

76.630,00 

(313.254,22) 

(208.972,79) 

(6.098,44) 

Els moviments haguts en els comptes de "Fons propis" durant l'exercici 20 16 van ser els 

següents: 

Fons propis 

Saldos al 31 de desembre de 20 15 

• Apottacions al fons social (Capitol VIII) 

• Aplicació del resultat de l'exercici 2015 

• Resultat de l'exercici 2016 

Saldos al 3 1 de desembre de 2016 

ITTffi Generalitat 
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Fons 

social 

44.802.508,39 

310.891,72 

45.11 3.400, 11 
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(Euros) 

Perdues 

d'exercicis 

anteriors 

(25.631.343, 13) 

(2.425.080,91) 

(28.056.424,04) 

Resultat de 

l'exercici Total 

(2.425.080,9 1) 16.746.084,35 

310.891 ,72 

2.425.080,91 

(1.746.67 1,85) ( l.746.671 ,85) 

( l. 746.671 ,85) 15.3 10.304,22 
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Durant l'exercici 2016 l'Entitat va realitzar inversions reals per import de 310.891 ,72 euros 
que es van materialitzar amb romanents de capítol VIII, segons el següent detall: 

Immobilitzat Material (Nota 6) 

Immobilitzat Intangible (Nota 8) 

lnstruments de patrimoni (Nota 1 O) 

- Ysios BioFund I, F.C.R 

- lnveready Seed Capital, S.C.R. de Régimen Común, S.A. 

(Euros) 

352.282,81 

220.337,12 

91.745,53 

(353.473,74) 

310.891,72 

Resultat de l'exercici. La composició del resultat de l'exercici es detalla a continuació: 

Perdues, deteriorament i variació de provisions 

Amortització de l'immobilitzat 

Excés de provisions 

Deteriorament i resultat per alienació 

d'instruments financers 

Reversió del deteriorament d'instrnments financers 

Perdues d'instruments financers 

Nota 15. Moneda estrangera 

(Euros) 

2017 2016 

(57.002,82) (59.175,21) 

(552.753,70) (598.732,14) 

43.710,37 

(388 .166, 15) (1.087.489 ,52) 

60.785,13 26.853,82 

(71.839,17) 

(937.137,54) (l. 746.671,85) 

El detall de les transaccions efectuades en moneda estrangera corresponen principalment a 

transaccions realitzades a les delegacions exteriors de l'Entitat durant l'exercici 2017 es 

desglossa a continuació: 

111ffi Generalitat 
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(Euros) 

2017 2016 

Despeses Despeses de Despeses Despeses de 

Moneda d'explotació personal d'explotació personal 

Balboa panamenya 47.065,42 128.062,04 58.228,10 83.353,24 

Cedis de Ghana 199.939,72 129.959,45 92.491 ,77 24.604,86 

Corona danesa 151.730,01 201.687,44 84.530,30 182.546,54 

Corona xeca 97,36 

DirhamEAU 245.288,31 608.739,27 269.360,16 436.699,13 

Dirham manoquí 70.136,77 98.348,38 57.527,04 128.334,54 

Dolar australia 65.345,93 187.529,92 60.639,58 184.520,41 

Dolar canadenc 77.375,35 150.862,62 69.115,53 123.664,91 

Dolar Hong Kong 381.458,43 393.444,14 176.775,08 380.467,36 

1 
Dolar singapurés 310.257,69 516.171,69 296.985,39 441.173,50 

Dolar USA 1.191.989,22 1.350.545,94 1.044.510,38 1.349.293,28 

len 251.149,59 530.160,91 268.285,37 500.234,68 

1 
luan xines 652.584,42 577.729,87 656.107,20 556.408,46 

Kuna croata 1.390,21 20.509,77 

Lliura esterlina 1.086.412,95 385.880,90 964.191 ,08 298.944,79 

Lliura Turca 43.358,55 116.839,13 48.102,49 141.373,32 

Nou Sequel israelia 55.449,02 180.972,59 55.145,03 142.923,54 

Nou Sol perua 53.004,06 75.794,28 

Peso argentí 90.364,30 131.111,91 119.201,21 106.339,16 

Peso colombia 76.386,20 129.907,20 82.676,76 116.507,65 

Peso mexica 75.849,55 213.065,32 118.941,22 208.347,24 

Peso xile 79.794,12 129.935,49 89.445,23 153.623,65 

Rand sudafrica 57.470,59 68.657,81 101.379,03 94.616,80 

Real brasileny 275.758,92 386.083,83 242.215,99 333.725,62 

Rubles russes 64.967,78 168.380,79 66.959,94 159.898,66 

Rupia India 85.555,42 115.446,10 72.068,89 102.741,59 

Won corea 123.242,80 244.926,16 98.141,52 215.580,14 

Zloty polac 49.663,56 106.801,74 47.743,89 103.349,66 

5.862.988,89 7.347.554,69 5.240.865,54 6.569 .272, 73 

Els saldos en moneda estrangera al 31 de desembre de 2017 i 2016 corresponen íntegrament 

als fons ( en bancs) de les delegacions situades fora del tenitori nacional, a excepció del 
diposit en iens que al 31 de desembre de 2017 té un saldo de 257.804,07 euros (270.308,98 
euros al 31 de desembre de 2016) esmentat a la Nota 10. El desglossament deis fons en 

tresoreria de les delegacions es presenta per moneda a continuació: 
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(Euros) 

Moneda 31-12-2017 31-12-2016 

Balboa 27.931,19 9.968,77 

Cedits Ghanes 37.161,36 13.012,72 

Corona danesa 17.918,43 10.831,01 

Corona xeca 8.337,16 

DirhamEAU 112.007,73 159.144,38 

Dirham marroquí 7.474,91 30.164,98 

Dolar australia 41.229,58 14.627,48 

Dolar canadenc 35.631,39 21.988,00 

Dolar Hong Kong 89.357,09 49.614,32 

Dolar singapurés 17.431,37 11.592,18 

Dolar USA 192.335,42 201.253,51 

len 34.552,32 33.454,45 

luan xines 16.050,19 56.539,04 

Kuna croata 7.417,99 

Lliura esterlina 117.098,19 84.070,52 

Lliura turca antiga 17.555,81 31.760,36 

Nou sol perua 5.860,93 

Peso argentí 27.899,16 19.603,18 

Peso colombia 24.133,11 42.199,40 

Peso mexica 19.854,34 28.478,82 

Peso xile 6.134,79 25.109,74 

Rand sudafrica 13.679,46 46.853,48 

Real brasileny 15.808,51 96.463,78 

Ruble rus 1.493,05 43.491 ,41 

Rupies indies 23.356,68 29.552,79 

W ons sudcoreans 40.019,16 16.600,30 

Xequel israelí 43.664,35 

Zloty polac 29.135,33 24.781,53 

978.527,49 1.153.157,66 

Aquests saldos han generat, en global, una diferencia negativa de canvi per import de 
116.684,38 euros (57.931,10 euros de diferencia positiva durant l'exercici 2016), essent 
aquesta l'única diferencia de canvi generada durant l' exercici 2017. 

Nota 16. Passius financers 

A continuació es mostra el detall dels passius financers per categories que l'Entitat manté al 
31 de desembre de 2017: 
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Passius financers 

(Euros) 

Altres 

Conceete Llarg termini Curt te1mini Total 

Debits i pa1tides a pagar 

• Deutes transformables en subvencions, 

donacions i llegats 6.977 .243,94 114.716.545,02 121.693.788,96 

• Fiances rebudes 15.248,20 15.248,20 

• Altres deutes 13.978.569,72 13 .362.530,82 27.341.100,54 

• ProveeYdors d'immobilitzat 106.847,70 106.847,70 

• Creditors per subvencions 100.765.871,25 100.765.871,25 

20.971.061,86 228.951.794,79 249.922.856,65 

A continuació es mostra un detall dels passius financers per categories que l'Entitat mantenia 
al 31 de desembre de 2016: 

Passius financers 

(Ew·os) 

Altres 

Conceete Llarg termini Curt termini Total 

Debits i partides a pagar 

• Deutes transfo1mables en subvencions, 

donacions i llegats 8.825.225,45 91.963.983,81 100.789.209,26 

• Fiances rebudes 15.248,20 15.248,20 

• Altres deutes 21.202 .884,15 17.236.067,47 38.438.951,62 

• Proveei'dors d'immobilitzat 362.638,67 362.638,67 

• Creditors per subvencions 5.000.000,00 89.294.629,05 94.294 .629,05 

35.043 .357,80 198.857.319,00 233 .900.676¡80 

Deutes transformables en subvencions 

Al 31 de desembre de 2017, el deute transformable en subvencions per impmt de 
121.693.788,96 euros (100.789.209,26 euros al 31 de desembre de 2016), correspon al 
següent detall: 

Generalitat de Catalunya 
Unió Europea 

ITTrn Generalitat 
WJ!l de Catalunya 

(Euros) 
31-12-2017 

No Corrent 

6.977.243,94 
6.977.243,94 

Corrent 

111.926.251,95 
2.790.293,07 

114.716.545,02 
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31-12-2016 

No Corrent 

8.825.225,45 
8.825.225,45 

Corrent 

91 .750.398,15 
213.585,66 

91.963.983,81 
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Unió Europea 

En relació als deutes transformables en subvencions de la Unió Europea, aquests c01Tesponen 
íntegrament a projectes subvencionats per aquesta, que financen despeses de caracter plurianual, 
i que s' imputen a resultats en la mesura en que s ' incorren en les despeses :finan9ables. Al 31 de 
de desembre de 2017, els projectes pendents d'executar es detallen a continuació: 

lmport 

lmport otorgat executat lmport pendcnt d'cxccutar 

Denominació Funció ACCIÓ Soci Total ACC IÓ ACCIÓ Soci Curt tennini Llarg termini Total 

CATIC!M 17-18 Líder 886.083,29 409.177,32 1.295.260,61 425.149,10 460.933,63 409.177,88 870.110,95 870.110,95 

EMEurope Soci 165.000,00 165.000,00 11.912,40 153.087,60 153.087,60 153.087,60 

EMPO\VA Soci 55.773,00 55.773,00 3.435,69 52.337,3 1 52.337,3 1 52.337,31 

INNCAT 17-18 Soci 243.4 10,68 243.410,68 117.681 ,09 125.729,59 125.729,59 125.729,59 

INTER-TEX Soci 69.203,74 69.203,74 22.556,41 46.647,33 46.647,33 46.647,33 

LlNKS UP Soci 150.000,00 150.000,00 56.221,39 93.778,61 93.778,61 93.778,61 

MANUNETIII Soci 306.081,16 306.081, 16 13.739,48 292.341,68 292.34 1,68 292.34 1,68 

MEDVENTURES Soci 71.000,00 71.000,00 5.515,74 65.484,26 65.484,26 65.484,26 

PPACT Líder 55.885,30 194.099,87 249.985,17 29.987,94 25.897,35 194.099,88 219.997,23 219.997,23 

PLIS Líder 12.500,00 37.500,00 50.000,00 50.000,00 

RAISE Líder 332.178,30 924.982,15 1.257.160,45 343.258,36 228.820, 10 685.08 1,99 913.902,09 913.902,09 

S34GROWTH Soci 150.025,00 150.025,00 85.680,87 64.344, 13 64.344,13 64.344,13 

S3CHEM Soci 248.149,00 248.149,00 11 5. 174,39 132.974,6 1 132.974,61 132.974,61 

SCALECAT Soci 44.927,00 44.927,00 13.096,72 31.830,28 3 1.830,28 31.830,28 

TECNIOSPRING Soci 3.140.256,00 3.140.256,00 1.444.788, 11 1.695.467,89 1.695.467,89 1.695.467,89 

TECNIOSPRING PLUS Soci 5.097.600,00 5.097.600,00 88.096,55 5.009.503,45 5.009.503,45 5.009.503,45 

11.028.072,47 1.565. 759,34 12.593.83 1,8 1 2.826.294,24 8.479.177,82 1.288.359, 75 2.790.293,07 6. 977.243,94 9.767.537,01 

Generalitat de Catalunya 

Al 31 de desembre de 2017 i 2016 el saldo amb la Generalitat de Catalunya per deutes a cmt 
termini transformables en subvencions per import de 111.926.251,95 euros i 91.750.398,15 
euros respectivament, con-espon a l ' imp01t rebut i no executat dels fons rebuts perla concessió 
de subvencions a tercers i els fons rebuts per l'activitat i funcionament propis de l'Entitat. 

Les apo1tacions per a la concessió de subvencions a tercers es registren en comptes de balan<; (i no 
de patrimoni net) fins que el bene:ficiari no executi les actuacions per a les que s'han concedit les 
subvencions, ates que tenen la consideració de reintegrables. 

Els fons rebuts per l'activitat i funcionament propis de l' Entitat s ' imputen a resultats en la mesura 
que s'incon-en en les despeses subvencionades. 

Fiances rebulles 

Al 31 de desembre de 2017 i 2016 les fiances rebudes registrades al passiu financer no corrent 
per imp01t de 15.248,20 euros, con-esponen, principalment, als elements de l' immobilitzat 
arrendats detallats a la Nota 7. 

A /tres deutes 

El detall a 31 de desembre de 201 7 i 2016 d' Al tres deutes és el següent: 

(Euros) 

31-12-2017 31-12-2016 

Administracions Públiques 

mffi Generalitat 
~ de Catalunya 

Curt termini Llarg termini Llarg termini 

13.978.569,72 13 .362.530,82 21.202.884, 15 
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Els deutes a llarg termini amb les Administracions Públiques al 31 de desembre de 2017 

corresponen a les aportacions de capital realitzades amb carrec al Capítol VIII dels 

Pressupostos de la Generalitat de Catalunya i que són destinades a atorgar préstecs i bestretes 

a empreses del sector privat. L'Entitat haura de posar a disposició de la Generalitat de 

Catalunya aquestes aportacions en la mesura que recuperi aquests préstecs i, en conseqüencia, 

ha registrat un passiu a llarg i curt termini per les aportacions realitzades destinades a aquesta 

finalitat. 

El detall d' aquests imports a llarg termini al 31 de desembre de 2017 corres pon a: 

Préstecs ICF entregats durant l'exercici 2009 

Préstecs ICF entregats durant l'exercici 201 O 

Préstecs ICF entregats durant l'exercici 2011 

Deteriorament préstecs 

Import pendent de cobrament de l'ICF a 

Valor nominal 

2.002.299,87 

22.158.625,07 

12.429.643 ,43 

36.590.568,37 

(Euros) 

Cost amo11itzat 

Llarg termini Cm1 termini 

1.013.210,20 903.925 ,16 

10.847.180,71 8.792.352,85 

2.118.178,81 10.142.463,19 

( 11.574.191 ,3 7) 

13.978.569,72 8.264.549,83 

reemborsar a la Generalitat 5.025.087,96 

Altres _____ ______ 72.893,03 

36.590.568,37 13.978.569,72 13.362.530,82 

El detall d' aquests imports a llarg te1mini al 31 de desembre de 2016 corresponia a: 

Préstecs ICF entregats durant l'exercici 2009 

Préstecs ICF entregats durant l'exercici 201 O 

Préstecs ICF entregats durant l'exercici 2011 

Deteriorament préstecs 

Import pendent de cobrament de l'ICF a 

Valor nominal 

2.858.710,68 

29.893.451, 15 

16.530.909,55 

49.283.071,38 

(Euros) 

Cost am011itzat 

Llarg termini Cut1 termini 

1.767.284,48 2.556.641 ,85 

15.926.300,28 9.498.461,46 

3.509.299,39 12.215.058,89 

(11.100.919,10) 

21 .202.884, 15 13.169.243,09 

reemborsar a la Generalitat 3.764.970,89 

Altres _____ _____ 301 .853,49 

film Generalitat 
ruI!l de Catalunya 

49.283.071,38 21.202.884,15 17.236.067,47 
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Degut a que l 'Entitat haura de posar a disposició de la Generalitat de Catalunya aquests imports 
en la mesura que els recuperi dels beneficiaris dels préstecs atorgats, l 'Entitat ha registrat 
inicialment aquest passiu perla quantitat atorgada de la linia de préstecs d'R+D+i i del sector de 
l'automoció i de la motocicleta a cost am01titzat. En conseqüencia, ha registrat un ingrés financer, 
que compensa la subvenció concedida detallada en la Nota 10. Addicionalment ha registrat una 
despesa financera en cadascun dels exercicis pels interessos meritats. 

Creditors per subvencions. 

Al 31 de desembre de 2016, l'import de 5.000.000 d'euros que figurava registrat com un passiu 
no corrent en l'epígraf de creditors per subvencions corresponia a l'imp01t a pagar a llarg termini 
per la subvenció concedida a la Fundació Barcelona Mobile World Capital Fundation en base a 
alió descrit a la Nota 10. 

Els creditors per subvencions a cwt termini es troben detallats a la Nota 19. 

Nota 17. Situació fiscal 

Situació fiscal. 

D'acord amb la legislació vigent, les declaracions d'impostos no es poden considerar definitives 
fins que hagin estat inspeccionades per les autoritats fiscals o hagi transcorregut el termini de 
prescripció de quatre anys. A 31 de desembre de 2017, es troben obe1ts a inspecció els exercicis 
2017, 2016, 2015 i 2014. 

Amb data 14 de setembre de 2016 l'Entitat va rebre Notificació de resolució amb liquidació 
provisional en relació al període desembre del 2015 de l'Impost sobre el Valor Afegit. Aquesta 
liquidació va suposar que l 'Entitat efectués el pagament de 39.774,81 euros. L'Entitat, que havia 
sol·licitat la devolució d'aquest impost, per aquest pe1iode, per imp01t de 228.162,23 emos, va 
registrar una perdua per import de 267.937,04 euros a l'epígraf d' Altres Tributs. Tanmateix, 
l'Entitat va interposar un recurs de reposició que a la data de formulació dels presents comptes 
anuals esta pendent de resolució. 

A paitir de l'exercici 2018 l'Entitat es considera una entitat dual a la que resulta d'aplicació el 
regim jurídic estable1t a l'aiticle 93.5 LIVA, motiu pel qua) aplicara un percentatge de prorrata 
aproximadament del 53%. 

lmpost sobre societats. 

L'Entitat esta exempta de l'Impost sobre societats. 

Saldos amb Administracions Públiques. 

L'Entitat mantenia a 31 de desembre de 2017 i 2016 els següents saldos corrents amb les 
Administracions Públiques: 
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(Euros) 

31-12-2017 31-12-2016 

Actiu Passiu Actiu Passiu 

Hisenda pública, deutora/creditora per 

Impost sobre el Valor Afegit 458.689,81 (1.020,68) 630.571,14 (1.020,68) 

Administracions Públiques, deutores per 

subvencions rebudes 51.713.121 ,95 62 .946.516,01 

Administracions Públiques, creditora per 
subvencions a reintegrar (96.299,99) (96.299,99) 

Retencions a compte de l 'lmpost sobre 

la Renda de les Persones Físiques (360.194,03) (366.996,89) 

Organismes de la Seguretat Social, 

creditors (334.433,00) (325.591 ,93) 

Hisenda pública, creditora per 

subvencions a reintegrar (2.427.485,69) 

52.171.811¡?6 {3.219.433239} 63.577.087215 {789.909249} 

Els saldos deutors amb les Administracions Públiques, per subvencions concedides es troben 
detallats a la Nota 12. 

El saldo amb Hisenda pública, creditora per subvenciones a reintegrar correspon als imports a 
retornar al Ministeri d'Economia i Competitivitat (MINECO). 

Nota 18. Subvencions 

Subvencions d'explotació. Les subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici 
2017 han ascendit a 43.107.903 euros (40.939.796,58euros durant l' exercici 2016). 

Les subvencions rebudes per a l 'explotació que han estat imputades directament al compte de 
perdues i guanys deis exercicis 2017 i 2016 han estat les següents: 

Generalitat de Catalunya i Organismes dependents 
Convenís altres organismes 
Comissió Europea 

(Euros) 

2017 

39.331.417,23 
1.802.124,89 
1.974.360,88 

43.107.903,00 

2016 

39.006.330,37 

967.576,66 
965.889,55 

40.939.796,58 

Les subvencions d'explotació rebudes perla Generalitat de Catalunya per via pressupostaria tenen 
per finalitat l'atorgament de subvencions coITents i el finan9ament de despeses funcionals de 
l'Entitat. 

Les subvencions imputades a resultats per la concessió de subvencions de capital han ascendit a 
31.142.835,04 euros (22.332.739,48 durant l'exercici 2016). 

ITTffi Generalitat 
fill!1 de Catalunya - 45 -



ACCIÓ 

Nota 19. Creditors diversos 

El saldo de 100.765.871 ,25 euros (89.294.629,05 euros al 31 de desembre de 2016) de 

creditors diversos correspon principalment a les subvencions atorgades per l' Entitat a tercers, 

que al 31 de desembre de 2017 estaven pendents de pagament. 

L'Entitat, aplicant el principi de meritació, registra el passiu quan adquireix el compromís 

amb el sol · licitant de l 'ajut, mitjani;ant resolució ferma. 

Al 31 de desembre de 201 7 i 2016 el saldo per les subvencions atorgades per l 'Entitat a tercers es 
desglossen a continuació en funció de la seva situació: 

Subvencions liquidades pendents de pagament 

Subvencions pendents de justificar (Nota 1 O) 

Creditors per convenis 

Altres 

(Euros) 

31 -12-2017 31-12-2016 

279.374,70 

94.203 .72 1,39 

6.282.775,16 

100.765.871,25 

1.402.329,67 

82.171.643,23 

5 .606. 720,00 

113.936,15 

89.294.629,05 

Els creditors per convenís inclouen els convenís a pagar amb la Fundació Barcelona Mobile 
World Capital Foundation detallats a la Nota 10. 

Nota 20. Ingressos i despeses 

Import net de la xifra de negocis. L'imp01t de la xifra de negocis de l'activitat ordinaria de 
l'Entitat de l 'exercici 2017 cmTespon a la prestació de serveis de les oficines exteriors; a la 
pruticipació de les empreses en tallers, seminruis i fires organitzades per l'Entitat i a altres 
prestacions de serveis produYdes pel desenvolupament de determinades activitats. L'import 
meritat durant l ' exercici 2017 ha ascendit a 1.903.118,83 emos (1.930.997,70 euros a 31 de 
desembre de 2016). 

Altres ingressos d'explotació. El detall d'aquest epígrafes presenta a continuació: 

Subvencions d'explotació incorporades al 

resultat de l'exercici 

lngressos per serveis diversos 

(Euros) 

2017 

43 .107 .903,00 

1.167.549,94 

44.275.452,94 

2016 

40.939.796,58 

1.067.530,07 

42.007.326,65 

El detall deis ingressos per serveis diversos de l' exercici 2017 i 2016 es presenten a continuació: 
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Ingressos per arrendaments (veure Nota 9) 

Altres ingressos de les oficines exteriors 

Altres ingressos A.rea de Transferencia Tecnologica 

Altres ingressos Centre Internacionalització 

Altres ingressos 

(Euros) 

2017 2016 

91.489,20 

705.278,28 

271.283,18 

55.763,96 

43.735,32 

1.167.549,94 

101.889,20 

633.866,54 

312.130,09 
4.882,03 

14.762,21 

1.067.530,07 

Despeses de personal. La composició de les despeses de personal meritades durant l 'exercici 

2017 i 2016 és la següent: 

Sous i salaris 

Indemnitzacions 

Seguretat Social a ca1Tec de l'empresa 

Altres despeses socials 

Excés de provisions 

(Euros) 

2017 

20.1 91.250,39 

236.684,34 

4.509.046,71 

494.217,09 

25.431.198,53 

2016 

19 .688.602,32 

86.194,16 

4.233.981,80 

420.203,69 

(43.710,37) 

24.385.271,60 

Altres despeses d'explotació. El detall per conceptes d'aquest epígraf del compte de perdues 

i guanys de l ' exercici 2017 i 2016 és el següent: 

AlTendaments i canons (veure Nota 9) 

Reparacions i conservació 

Serveis de professionals independents 

Primes d'assegurances 

Serveis bancaris i similars 

Publicitat, propaganda i relacions públiques 

Subministraments 

Altres serveis 

Altres tributs 

Perdues, deterioraments i variació de provisions comercials 

Altres despeses de gestió corrent 

(Euros) 

2017 

4.240.231 ,72 

1.068.551,84 

2.495.201,36 

101.212,08 

51.787,78 

1.520.947,59 

154.720,64 

3.884.745,59 

24.166,16 

57.002,82 

39.408.948,39 

53.007.515,97 

2016 

4.072.309,50 

795.054,81 

2.115.886,33 

96.558,79 

47.278,71 

1.514.592,3 9 

200.992,38 

3.272.032,82 

247.657,07 

59.175,21 

30.529.646,89 

42.951.184,90 

El detall de les altres despeses de gestió coITent de l' exercici 2017 i 2016 es desglossa a 
continuació: 
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Subvencions conents entregades a altres 

Subvencions de capital entregades a altres 

(Euros) 

2017 2016 

8.266.113,35 8.196.907,41 

31.142.83 5,04 22.332. 739 ,48 

39.408.948,39 30.529.646,89 

Despeses d'amortització. La composició de les despeses d' amortització meritades durant 

l' exercici 2017 i 2016 és la següent: 

Dotació amortització immobilitzat material (Nota 6) 

Dotació ammtització immobilitzat intangible (Nota 8) 

Dotació ammtització inversions immobiliaries (Nota 7) 

(Euros) 

2017 

366.494,31 

186.196,65 

62,74 

552.753,70 

2016 

344.085,10 

248.718,46 

5.928,58 

598.732,14 

Ingressos i despeses financeres. El detall per conceptes de l'epígraf ingressos financers 

c01Tesponents a al tres instruments financers del compte de perdues i guanys de l 'exercici 

2017 i 2016, es desglossa a continuació: 

Dividends paiticipades (Nota 1 O) 

Interessos de comptes conents 

Interessos meritats préstecs ICF 

Interessos meritats préstecs NEBT 

Altres ingressos financers 

(Euros) 

2017 2016 

963.281,04 426.878,77 

4.443,18 

1.107.846,99 1.825.036,65 

135.007,59 263.929,54 

6.435,26 33.384,73 

2.212.570,88 2.553.672,87 

L'epígraf despeses financeres, per import de 1.035.338,91 euros (1.566.827,22 euros 

l' exercici 2016) correspon principalment als interessos meritats del passiu a llarg termini amb 

les administracions públiques conesponen a fons atorgats per bestretes i préstecs fora del 

sector públic, que s'hauran de reemborsar a mesura que es recuperin (equivalents al ingressos 

per interessos meritats dels préstecs gestionats per l ' ICF). 

Deteriorament i resultat per alienació de instruments financers. La composició d'aquest 

epígraf durant l' exercici 2017 i 2016 és la següent: 
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Deteriorament de participacions en 
empreses del grup i associades (Nota 1 O) 
Reversió del deteriorament de participacions en 
empreses del grup i associades (Nota 1 O) 
Deteriorament de credits a curt termini (Nota 1 O) 
Reversió del deteriorament de credits 

a curt termini (Nota 10) 
Perdues procedents de credits a cmt 

termini (Nota 10) 

Els imp01ts anteriors es troben detallats a la Nota 1 O. 

(Euros) 

2017 

320.681,89 

(60.785,13) 
67.484,26 

2016 

437.465,19 

(26.252,96) 

650.024,33 

(600,86) 

71.839,17 

327.381,02 1.132.474,87 

Altres resultats. Durant l' exercici 2017 i 2016 s 'han registrat perdues i ingressos per altres 
resultats per import de 242, 72 i 5 .151,08 euros, respectivament. 

Nota 21. Provisions i contingencies 

Provisions a llarg termini. 

Provisions a llarg termini - 2017 

Concepte 

Provisió per retribucions al personal 

Saldo 
31-12-2016 Altes 

341.639,27 

(Euros) 
Saldo 

Baixes Traspassos 31-12-2017 

59.628,68 401.267,95 

Les provisions a llarg termini corresponen a provisions per retribucions al personal de les 
oficines exteriors, que es satisfaran en el moment en que els empleats de les mateixes 
finalitzin el seu contracte laboral. L'import traspassat estava classificat en exercicis anteriors 
com a remuneracions pendents de pagament. 

Provisions a curt termini. 

Provisions a curt termini - 2017 

Concepte 

Provisió per responsabilitats 
Provisió per indemnitzacions 
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Saldo 
31-12-2016 

834.875,65 
66.286,14 

901.161,79 
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(Euros) 
Saldo 

Altes Baixes 31-12-2017 

(65.435,78) 769.439,87 
74.089,58 {66.286,14~ 74.089,58 

74.089,58 (131.721,92} 843 .529,45 
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Provisions a curt termini - 2016 

Concepte 

Provisió per responsabilitats 

Provisió per indemnitzacions 

Provisió per responsabilitats. 

Saldo 

31-12-2015 

876.25 1,49 

28.345,82 

904.597,31 

(Euros) 

Altes Baixes 

66.286,14 

66.286,14 

(41.375,84) 

(28.345,82) 

(69.721 ,66) 

Saldo 

31-12-2016 

834.875,65 

66.286,14 

901.161,79 

L'import de 49.332,07 euros correspon a un procediment de reclamació d'interessos d'un 
préstec concedit en l'exercici 2009, que l 'Entitat va rebre en data 11 de mar9 del 2013, per 
part del Ministeri d'Indústria, Energía i Turisme. L'Entitat ha presentat un recurs a dita 
reclamació. L'Entitat, aplicant el principi de prudencia, va registrar l'import reclamat a 
l 'exercici 2013. A data de formulació dels comptes anuals no s'ha rebut la resolució del 

mateix. 

Durant l'exercici 2015 l 'Entitat va registrar una provisió per imp01t 826.919,42 euros, 
coll'esponent a la paga extraordinaria de 2014, fruit del conflicte col· lectiu nº548/2015 
interposat per la Federació de Serveis Públics de la UGT de Catalunya. Addicionalment, amb 
data 20 de gener de 2016, d'acord a la Resolució 7/XI del Parlament de Catalunya, sobre la 
recuperació de la paga extraordinaria del 2012 i d'altres drets laborals dels treballadors 
públics, es va acordar iniciar les negociacions que permetin retornar als empleats públics els 
drets suspesos i instava al Govern a presentar un calendari de pagament per les pagues 
eliminades els anys 2013 i 2014. L'Entitat va registrar únicament el passiu coll'esponent a la 
paga del 2014, ates el conflicte esmentat. 

Durant l'exercici 2016, es va donar de baixa 41.375,84 euros corresponents a la paga, atesa 
una millor estimació del passiu que suposara la mateixa i que ascendía 785.543,58 euros. 

Durant l'exercici 2017, degut a la sentencia de 20 d' abril de 2017 sobre el conflicte col· lectiu 
nº548/2015, l 'Entitat ha abonat un 8,33% de la paga extra de 2014, essent l'import restant a 
31 de desembre de 2017 de 720.107 ,80 euros. 

Provisió per indemnitzacions. 

Durant l'exercici 2017 l'Entitat manté registrada una provisió per indemnitzacions per 
l' import a desemborsar per l'acomiadament previst de determinats empleats. L'Entitat ha 
realitzat aquesta provisió en base a la millor estimació possible al moment de formular els 
comptes anuals de 2017. 
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Nota 22. lnformació sobre medí ambient 

L'Entitat no té responsabilitats, despeses, actius, ni provisions ni contingencies de naturalesa 

mediambiental que poguessin ser significatives en relació amb el patrimoni, la situació 

financera i els resultats de la mateixa. Per aquest moti.u no s'inclouen desglossaments 

específics en la present memoria dels comptes anuals respecte a informació de qüestions 

mediambientals. 

Nota 23. Fets posteriors 

No hi ha hagut fets posteriors significatius amb posterioritat a la data de tancament dels 

comptes anuals i que per la seva importancia requereixen ser inclosos en la memoria i que no 

hagin estat ja desglossats en altres apaiiats. 

Nota 24. Altra informació 

Plantilla de personal. El número mig de persones empleades al curs de l'exercici 2017 per 

categories professionals i la distribució per sexes i categories professionals al te1me d'aquests 

exercicis són els següents: 

Oficines centrals 

Plantilla Plantilla al 31 -12-2017 
Categoria professional mitjana Homes Dones 

Personal directiu 11 4 6 
Gerents 33 17 14 
Caps 58 17 44 
Gestors/ Delegats 133 41 92 
Tecnics 38 14 23 
Administratius 18 2 15 

291 95 194 

Oficines Exteriors de Comer~ i d'lnversions de Catalunya (*) 

Plantilla 

Categoria professional mitjana 

Personal directiu 39 
Tecnics 86 
Administra ti us 7 

132 

(*) Inclou el personal detallat a la Nota 5. 
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Plantilla al 31-12-2017 
Homes Dones 

24 17 
36 53 

8 
60 78 

Total 

10 

31 
61 

133 
37 
17 

289 

Total 

41 
89 
8 

138 
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El número mig de persones empleades al curs de l' exercici 2016 per categories professionals í 

la dístribució per sexes i categories professionals al te1me d' aquests exercícís són els 

següents: 

Oficines centrals 

Plantilla Plantilla al 31-12-2016 

Categoría erofessíonal mítjana Homes Dones Total 

Personal dírectiu 11 6 6 12 

Gerents 35 17 17 34 

Caps 56 16 41 57 

Gestors/ Delegats 131 42 90 132 

Tecnics 36 23 13 36 

Admínistratius 19 3 16 19 

288 107 183 290 

Oficines Exteriors de Comerc; i d'lnversions de Catalunya 

Plantilla Plantilla al 31-12-2016 

Categoría professional mitjana Homes Dones Total 

Personal dírectíu 40 19 21 40 

Tecnics 79 27 52 79 

Admínístratius 9 1 8 9 

128 47 81 128 

Incloses als quadres anteriors, el desglossament de les persones contractades en el curs de 

l'exercicí amb discapacitat major o igual al 33% per categories és el següent: 

Categoría professional 

Admínístrati us 

2016 

3 
3 

2015 

3 

3 

Honoraris d'auditoria. Durant l' exercici 2017 els audítors de comptes de l 'Entitat han 

meritat honoraris per ímp01i de 26.000 euros (27.500 euros a l'exercici 2016). 

Garanties compromeses amb tercers. Al 31 de desembre de 2017 i 2016 l 'Entitat no té 

constitui:des garanties de cap típus. 

Garanties rebudes. L'Entitat ha rebut avals per import de 3.998.687,47 euros al 31 de 

desembre de 2017 (4.347.799,11 euros al 31 de desembre de 2016) de beneficiaris d'ajuts als 

quals l 'Entitat finan9a arrendaments financers o ha concedit alguna bestreta i que seran 

retornats al final del contracte o a la devolució de la mateíxa. 
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Nota 25. Saldos i transaccions amb empreses del grup i vincularles 

En base a les instruccions del Departament d'Economia i Coneixement, l'Entitat detalla els saldos 
i transaccions amb empreses del grnp de l'exercici finalitzat a 31 de desembre de 2017, havent-ne 
considerat a aquests efectes, únicament la Generalitat i Organismes dependents. 

Al 31 de desembre de 2017, els saldos a cobrar de la Generalitat de Catalunya i Organismes 
dependents, per import de 45.623.642,31 euros i 412.482,27 euros (57.177.132,81 euros i 
295.407,55 euros al 31 de desembre de 2016), respectivament, s'han registrat a l'epígraf Altres 
credits ambles Administracions Públiques (veure Nota 12). 

Així mateix, el saldos a retornar a la Generalitat de Catalunya, per impmt de 13.978.596,72 euros 
i 13.362.530,82 euros (21.202.884,15 euros i 17.236.067,47 euro euros al 31 de desembre de 
2016), s'han registrat en l'epígraf Altres passius financers i corresponen a saldos amb les 
Administracions Públiques a pagar a llarg i crut te11nini al 31 de desembre de 2017, 

respectivament (veure Nota 16). 

Així mateix, inclós en deutes per subvencions i petiodificacions a crut tennini, l'Entitat ha 
registrat saldos a cobrar de la Generalitat de Catalunya per fer front als ajuts a pagar a la Fundació 
Barcelona Mobile World Capital per un impott total de 5.000.000 euros (veure Nota 10). 

Les transaccions realitzades durant l 'exercici finalitzat a 31 de desembre de 2017 es detallen a 
continuació (veure Nota 18): 

• Subvencions de capital, de capítol VII, per import de 31.142.835,04 euros. 
• Subvencions d'explotació, de capítol IV, per impo1t de 39.331.417,23 euros. 

Les transaccions realitzades durant l 'exercici finalitzat a 31 de desembre de 2016 es detallen a 
continuació (veure Nota 18): 

• Subvencions de capital, de capítol VII, per impmt de 22.332.739,48 euros. 
• Subvencions d'explotació, de capítol IV, per impott de 39.006.330,37 euros. 

L'Institut Catala de Finances a 31 de desembre de 2017 té pendent de reemborsar a l'Entitat 
5.025.087,96 euros (3.764.970,89 euros a 31 de desembre de 2016) de préstecs ven9uts i cobrats 
per aquest i que encara no s'han satisfet a l'Entitat (veure Nota 10), que un cop cobrats s'hauran 
de transferir a la Generalitat (veure Nota 16). 

Nota 26. lnformació relativa als membres del Consell d' Administració, la Conseller 
Delegada i I' alta direcció 

Els membres del Consell d'Adminish·ació de l'Entitat no han percebut remuneracions de cap 
ti pus durant l' exercici. 
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La Consellera Delegada de l'Entitat fins a data 13 de juny de 2017, la Sra. Núria Betriu, ha 

percebut 47.573,78 euros (84.919,28 euros en l'exercici 2016). 

El Conseller Delegat, J oan Romero i Circuns, qui formula els presents comptes anuals, ha 

percebut 46.489,26 euros durant l'exercici 2017, des del nomenament d'aquest canee. 
Addicionalment ha percebut 39.723,30 euros coma Director Executiu de l'Entitat, carrec que 

ostentava fins el seu nomenament com a Conseller (84.109 ,06 euros a l 'exercici 2016). 

Nota 27. Informació sobre el període mig de pagament a proveidors. Disposició 
addicional tercera. "Deure d'informació" de la Llei 15/2010, de 5 de juliol 

La informació en relació al període mig de pagament a proveYdors en operacions comercials, 
és la següent: 

Període mig de pagament a proveYdors 

Ratio d'operacions pagades 

Ratio d'operacions pendents de pagament 

Total pagaments realitzats 

Total pagaments pendents 
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2017 2016 

Dies 

58,78 57,46 

63,21 51,68 

35,56 64,70 

Imp01t (euros) 

9 .897 .111 , 11 8.390.221 ,16 

1.435.927,25 1.368.399,53 
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Els presents comptes anuals es formulen pel Conseller Delegat de l'Entitat, a Barcelona, en data 
25 de juny de 2018. 

Sr. loan Rome , · 
Conseller Delegat 
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