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INFORME D'AUDITORIA DE COMPTES ANUALS EMÉS PER UN
AUDITOR INDEPENDENT DE CONFORMITAT AMBLA NORMATIVA
DE FINANCES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

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

Opinió
Hem auditat els comptes anuals de l'Agéncia per a la Competitivitat de !'Empresa (ACCIÓ),
(l'Entitat), que comprenen el balan9 a 31 de desembre de 2020, el compte de pérdues i guanys,
l'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat de ftuxos d'efectiu, l'estat de liquidació del pressupost i la
memoria corresponents a l'exercici anual acabat en aquesta data.
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 l'Entitat a 31 de desembre de 2020, així
com deis seus resultats i fluxos d'efectiu corresponents a l'exercici acabat en aquesta data, de
conformitat amb el marc normatiu d'informació financera que resu lta d'aplicació (que s'identifica a
la Nota 2 de la memoria) i, en particular, amb els principis i criteris comptables continguts en el
mateix.

Fonament de l'opinió
Aquesta auditoria ha estat realitzada dins del marc que preveu la Resolució de la lntervenció
General de 15 de gener de 2020, per la qual s'aprova la lnstrucció 1/2020 sobre el régim general
a seguir en l'exercici del control financer, de conformitat amb la Llei de Finances Públiques de
Catalunya, així com la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes per al Sector
Públic estatal vigent. Les nostres responsabilitats d'acord amb aquests normes es descriuen més
endavant en la secció Responsabilitats de !'auditor en relació a !'auditoria de comptes anuals del
nostre informe.
Som independents de l'Entitat de conformitat amb els requeriments d'ética, inclosos els
d'independéncia, que són aplicables a la nostra auditoria deis comptes anuals pel Sector Públic
a Espanya segons alió que exigeix la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes
del Sector Públic.
Considerem que l'evidéncia d'auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i
adequada per a la nostra opinió.

Qüestions clau de !'auditoria
Les qüestions clau de !'auditoria són aquelles que, segons el nostre judici professional, han esta!
considerades de major rellevancia en la nostra auditoria deis comptes anuals del període actual.
Aquestes qüestions han estat tractades en el context de la nostra auditoria deis comptes anuals
en el seu conjunt, i en la formació de la nostra opinió sobre aquestes, i no expressem una opinió
per separat sobre aquestes qüestions.
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Subvencions atorqades. Correlació d'ingressos i despeses (Notes 4.11 i 1O)
L'activitat principal de l'Entitat és 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 preséncia i interrelació als mercats
internacionals mitjan9ant, entre d'altres, l'atorgament d'ajuts. Pera tal fi, rep transferencies
corrents per part de la Generalitat de Catalunya. L'Entitat, en el moment que concedeix l'incentiu ,
i fins que la subvenció es pugui considerar reintegrable, registra un credit transformable en
subvenció per l'import atorgat amb abonament a un creditor per subvencions. Aquest credit es
traspassa a despesa quan la subvenció es considera no reintegrable, moment en que es té
constancia del compliment de les condicions establertes per la seva percepció, entenent-se
aquesta com el moment de la seva justificació. El registre de la despesa comporta que l'Entitat
registri paral-lelament un ingrés per subvencions rebudes. A causa del risc de reconeixement
d'ingressos, i al d'incorrecció derivada de la correlació d'ingressos i despeses associades a les
subvencions, considerem aquesta com una qüestió clau d'auditoria.
Els nostres procediments d'auditoria han compres, entre d'altres, la revisió deis convenis de
col-laboració i de les concessions i resolucions d'incentius atorgats, la comprovació del
compliment deis requisits establerts en el marc d'informació financera d'aplicació peral
reconeixement deis mateixos, i, pera una mostra de les subvencions concedides, la revisió de la
correcta imputació de la despesa en el període apropiat. Finalment realitzem una prava global de
la raonabilitat deis ingressos reconeguts com a transferencies rebudes durant l'exercici.
Oficines Exteriors de Comerc i d'lnversions de Catalunya (Nota 5)
Tal i com s'esmenta a la Nota 5 de la memoria, l'Entitat disposa de 38 Oficines Exteriors de
Comer9 i d'lnversions de Catalunya i 2 antenes tecnológiques, 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, l'Entitat considera que aquestes Oficines Exteriors formen part de la mateixa i que el
pressupost consignat perla Generalitat de Catalunya és per fer front a les despeses que
aquestes tenen i no amb una finalitat de participar en una inversió. L'Entitat registra les
liquidacions, així com els actius propietat de les Oficines en la comptabilitat de l'Entitat,
presentant per tant uns estats agregats de l'Entitat i les Oficines Exteriors, tinguin la forma
jurídica que tinguin. Atesa la dificultat de control i a la complexitat comptable que es deriva de les
operacions registrades a les Oficines Exteriors, considerant l'elevat número d'oficines existents,
les diferents formes jurídiques i que operen a varis pa'isos on regeixen regulacions específiques,
considerem el tractament de les operacions realitzades per aquestes entitats com una qüestio
clau d'auditoria.
Els nostres procediments han compres, entre d'altres, l'enteniment del manual de procediments
de gestió comptable de les oficines, la realització de preves en detall per una mostra pera
verificar el compliment del control intern de les mateixes, l'enteniment del procediment
d'integració comptable a la comptabilitat de l'Entitat, i la realització de procediments d'auditoria
sobre les partides que s'integren al balan9 i al compte de perdues i guanys. Finalment avaluem si
la informació revelada als comptes anuals compleix amb el marc normatiu d'informació financera
aplicable.
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Responsabilitat del Conseller Delegat en relació amb els comptes anuals
El Conseller Delegat és responsable de formular els comptes anuals adjunts, de forma que expressin
la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, i del resultat económic patrimonial de l'Entitat i
de l'execució del pressupost de l'Entitat, de conformitat amb el marc normatiu d'informació financera
aplicable a l'Entitat a Espanya, i del control intern que considerin necessari per permetre la
preparació de comptes anuals lliures d'incorrecció material, a causa de frau o error.
En la preparació deis comptes anuals, el Conseller Delegat és responsable de la valoració de la
capacitat de l'Entitat per continuar com a empresa en funcionament, revelant, segons
correspongui , les qüestions relacionades amb !'empresa en funcionament i utilitzant el principi
comptable d'empresa en funcionament excepte si el Conseller Delegat té la intenció de liquidar
l'Entitat o de cessar les seves operacions, o si no existeix cap altra alternativa realista.

Responsabilitats de !'auditor en relació amb !'auditoria deis comptes anuals
Els nostres objectius són obtenir una seguretat raonable que els comptes anuals en el seu
conjunt estan lliures d'incorrecció material, a causa de frau o error, i emetre un informe
d'auditoria que conté la nostra opinió. Seguretat raonable és un alt grau de seguretat, pero no
garanteix que una auditoria realitzada de conformitat ambla normativa reguladora de l'activitat
d'auditoria de comptes pel Sector Públic vigent a Espanya sempre detecti una incorrecció
material quan existeixi. Les incorreccions poden ten ir lloc per frau o error i es consideren
materials si, individualment o de forma agregada , es pot preveure raonablement que influeixen
en les decisions económiques que els usuaris prenen basant-se en els comptes anuals.
Com a part d'una auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de
comptes vigent pel Sector Pública Espanya, apliquem el nostre judici professional i mantenim
una actitud d'escepticisme professional durant tota !'auditoria. També:
•

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

•

Obtenim coneixement del control intern rellevant pera !'auditoria amb la finalitat de dissenyar
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.

•

Avaluem si les polítiques comptables que s'apliquen són adequades i la raonabilitat de les
estimacions comptables i la corresponent informació revelada pel Conseller Delegat.

•

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

Avaluem la presentació global, !'estructura i el contingut deis comptes anuals, inclosa la
informació revelada, i si els comptes anuals representen les transaccions i els fets subjacents
de manera que aconsegueixen expressar la imatge fidel.

Ens comuniquem amb el Conseller Delegat de l'Entitat en relació amb, entre altres qüestions,
l'abast i el moment de realització de !'auditoria planificats i les troballes significatives de
!'auditoria, així com qualsevol deficiencia significativa del control intern que identifiquem en el
transcurs de !'auditoria.
Entre les qüestions que han estat objecte de comunicació al Conseller Delegat de l'Entitat,
determinem les que han estat de la major rellevancia en !'auditoria deis comptes anuals del
període actual i que són, en conseqüéncia, les qüestions claus d'auditoria..

Cr=g:~;r~ ña,SLP. (N. de ROAC S1866)
Jordi Perez Cascant (N. de ROAC: 20.932)

23 de juny de 2021
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Agencia pera la Competitivitat de l'Empresa
(ACCIÓ)
Comptes anuals de l' exercici 2020

film

filW

Generalitat
de Catalunya

ACCIÓ
Balan(y al tancament deis exercicis 2020 i 2019
(Xifres expressades en euros)

Actiu
Notes de la

memória

31-12-2020

3 1-12-2019

-

A) Actiu no correut
l. lmmobilítzat intangible
8

5. Aplicacimis informátiques

293.782,76
293.782,76

501.704,15
501.704, 15

1.442.569,21
1.442.569,21

1.303.960,53
1.303.960,53

197.341,45
334,64
197.676,09

197.341,45
397 38
197.738,83

3.428.083,04
3.428.083,04

4.743.365,58
4.743.365,58

560.537,31
3.618.837,04
678.594 47
4.857.968,82

619.612,80
5.074.221 ,97
622.866,00
6.316.700,77

4.748.280,3 1

5.824.004,45

14.968.360,23

18.887.474,31

299.611 ,13
45.550.169,82
40.392,16
6.340,61
120.419.45 1,41
166.315.965, 13

248.288,4 1
35.325.900,54
28.559,56
6.340,6 1
50.886.836,85
86.495.925,97

145.380.931,0 1
2.915,83
145.383.846,84

149.021.307,42
4.509 63
149.025.8 17,05

6

Il. lmmobilitzat material
2. lnstal·lacions tecniques i altre immobilitzat material

m. lnversions immobil iaries

7

l. Terrenys
2. Construccions

IV. lnversions en empreses del grup i associades a llarg tennini
10

1. lnstruments de patrimoni

10

Y. lnversions financeres a llarg tem1ini
1. lnstruments de patrimoni
2. Crooits a tercers
5. Altres actius financers

IO; 12

VD. Deutors per subvencions a llarg termini

B) Actiu corrent
10

ID. Deutors comercíals i altres comptes a cobrar
1. Clients per vendes i prestacions de serveis

11

3. Deutors varis
4. Personal
5. Actius per lmpost corren!

12; 17

6. Altres credits ambles Administracions Públiques

10

V. Lnversions financeres a curt tenniní
2. Credits a empreses
5. Altres actius financers

-

Vl. Periodificacions a curt termini

636.164,29

13

Vil. Efectiu i altres actius líquíds equivalents
l. Tresoreria
2. Altres actius líquids equivalents

Total Actiu IA) + B)I

4.557.555,20
18.424.305,38
22.98 l.860,58

6.292.171,13
51.403.072, 13
57.695.243,26

334.681.672,55

293.853.150,57

349.650.032,78

312.740.624,88

Les Notes 1 a 28 descrites en la Memoria formen part integrant d'aquest balan9 al 3 1 de desembre de 2020

ITTliJ

Generalitat
~ de Catalunya

(A)

ACCIÓ
Balan~ al tancament deis exercicis 2020 i 2019
(Xifres expressades en euros)

Patrimoni net i Passiu
Notes de la
memoria

31-12-2020

31-12-20 19

A) Patrimoni net
14

A-1 ) Fons propis
l. Capital

44.678.239,45
44.678.239,45

45.480.485,26
45.480.485,26

(33.562.082,54)
(33.562.082,54)

(32.5 16.642,80)
(32.5 16.642,80)

( l. 451.772,40)

( 1.045.439,74)

9.664.384,51

11.918.402,72

310.799,58

310.799,58

9.975.184,09

12.229.202,30

21

809.811 ,86
809.8 11,86

1.195.803,62
1.195.803,62

16

10.163.685, 10
10.163.685,10

12.920.764,06
12.920.764,06

10.973.496,96

14.116.567,68

21

644.992,14

474.248,63

16

180.034.527,43
180.034.527,43

138.176.218,15
138. 176.218,1 5

729.496,14
145 .806.398,44
236.828,64
1.234.108,92
148.006.832, 14

722.363,73
145.605.262,89
229.488,00
1.187.273,50
147.744.388,12

l. Fons social

V. Resultat cl'exercicis anteriors
2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors)

3

VII. Resultat ele l'exercici

A-2) Ajustaments per canvis ele valor
l. Actius financers disponibles pera la venda

10

B) Passiu no corrent
l. Provisions a llarg temlini
1. Obligacions per prestacions a llarg tennini al personal

11. Deutes a llarg tennini
5. Altres passius financers

C) Passiu corrent
l1. Provisions a curt tennini
l11. Deutes a curt tennini
5. Altres passius financers

16

V. Creclitors comercials i altres comptes a pagar
1. Prove"idors

19

3. Creditors diversos
4. Personal (remuneracions pendents de pagamcnt)

17

6. Altres deutes amb les Administracions Públiques

15.000,02

VI. Perioclificacions a curt tennini

Total Patrimoni net i Passiu [A) +B) + C)]

-

328.701.351,73

286.394.854,90

349.650.032278

312.740.624288

Les Notes 1 a 28 descrites en la Me moria forme n part integrant d'aquest balan<,: al 31 de desembre de 2020

ITTffi Generalitat
WJM de Catalunya

(B)

ACCIÓ
Compte de perdues i guanys corresponent als exercicis 2020 i 2019
(Xifres expressades en euros)
Notes de la

memória

Exercici 2020

Exercici 2019

A) Operacions continuades
l. Impon net de la xifrn de negocis
b) Presiacions de serveis

20

5. Altres ingressos d'explotació

20

a) lngressos accessoris i al tres de gestió corren!
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici
6. Despeses de personal

18

850.760,93

1.724.131,16

791.453,50

1.056.638,99

50.797.030,17

66.185.927,70

51.588.483,67

67.242.566,69

(22. 149.923,28)

(22.436.841,60)

20

a) Sous, salaris i similars
b) Carreb~1es socials
7. Altres despeses d'explotació

(5.701.292,08)

(5.465. 164,06)

(27.851.215,36)

(27.902.005,66)

( 11.971.994,68)

(14.250.735,86)

20

a) Serveis exteriors
b) Tribuis
e) PCrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials
d) Subvencions corrents i ajuts entregats

95.093,76

37.260,61

(33.895,72)

(33.534,82)

(34.828 .285,71)

(38.651.090,1 1)

(46.739.082,35)

(52.898.100,18)

8. Amonització de l'immobilitzat

20

(572.008,09)

(704.234,08)

9. lmputació de subvencions de capital

18

11.512.602,15

11.775.219,92

11. Deteriorament i resultat per alienació de l'ímmobilitzat
b) Resulta! per alienació i altres

8; 20

(1.288,69)
(1.288,69)

12. Altres resultats

20

A.1) Resultat d'expl otació

-

147.928,41

(11.063,819,33)

(762.422,15)

13. lngressos financers
a) De participacions en instn.unents del patrimoni

10 ; 20

a¡ ) En empreses associades

12.694.740,57

a,) En tercers

96.812,71
12.791.553,28

-

b) De valors negociables i altres insLruments financers
b, ) En tercers

230.324,79

460.064,93

13.021.878,07

460.064,93

20

(2.423.770,IO)

(382.131,60)

15

(140.192,45)

(53.280,08)

a) Deteriorament i perdues

(233.385,99)

(307.670,84)

b) Resulta! per alienació i altres

(612.482,60)

14. Despeses financercs
b) Per d eutes amb tercers

16. Diferencies de canvi
17. Deteriorament i resultat per alienació de instnunents financers

10; 20

(845.868,59)

(307.670,84)

9.612.046,93

(283.017,59)

A.3) Resulta! abans d' impostos

(1.451. 772,40)

( 1.045.439,74)

A.4) Resultat de l'cxcrcici proceden! d'operacions contin uades

(1.451.772,40)

( 1.045.439,74)

( 1.451.772,40)

(1.045.439,74)

A.2) Resulta! fina ncer

A.5) Resulta! de l'exercici
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Las Notes 1 a 28 descrites en la Memoria fonnen part integrant d'aquest compte de perdues i guanys de l'exercici 2020

ITTltl Generalitat
filrn de Catalunya

(C)

ACCIÓ
Estat de canvis en el patrimoni net corresponent als exercicis 2020 i 2019
A) Estat d'ingressos i despeses reconeguts corresponent als exercicis 2020 i 2019
(Euros)

Notes
A) Resulta! del compte de perdues i guanys

Exercici

Exercici

2020

20 19

( 1.45 l. 772,40)

(1.045,439,74)

(1.451.772,40)

(1.045.439,74)

lngressos i despeses imputa Is directament al patrimoni net
B) Total ingressos i despeses imputats directament al patrimoni net (1)
Transfercncies al compte de perdues i guanys
C) Total transferencies al compte de pérdues i guanys

TOTAL D'INGRESSOS I DESPESES R ECONEGUTS (A + B + C)

Les N otes 1 a 28 descrites en la Memoria són part integran! d'aquest estat d'ingressos i despeses reconeguts de
l'exercici 2020

B) Estat total de canvis en el patrimoni net corresponent als exercicis 2020 i 2019
(Euros)

Ajuslaments

Resultats

per

negatius

d1exercicis

Fans

anteriors

social
SALDO FINAL DE L'ANY 2018

45.016.816,26

(30.740.233,43)

45.016.816,26

(30. 740.233 ,43)

Resuhat

canvis

de l'excrcici

de valor

( t. 776.409,3 7)

310. 799,58

(1.776.409,37)

310.799,58

Total
12.810.973 ,04

l. Ajustamcnts per canvis de criteri
II. Ajustmnents per errors
SALDO lNIC I DE L'ANY 2019

Il. Operacions amb socis o propietaris
1. Variacions de fons social
SALDO F INAL DE L'ANY 2019

4 63.669,00

463.669,00

4 63.669,00

463.669,00
(1. 776.409,3 7)

l .776.409,3 7

45.480.485,26

(32.516.642,80)

(1.045.439,74)

310.799,58

45.480.485,26

(32.516.642,80)

(t.045.439,74)

310.799,58

[II. AJtres variacions del patrimoni net

12.810.973 ,04
( 1.045.439,74)

{l.045,439,74}

l. Total ingressos i despeses reconcguts

12.229.202,30

l. Ajustaments per canvis de criteri
II. Ajustaments pcr errors
SALDO INICI DE L' ANY 2020

l. To tal ingressos i despeses reconeguts
fl . Operacions amb socis o propietaris

1. Variacions de fons social

{802.245,81)

(802.24 5,81)

(802.245,81)

(802.245,81)

m. Altres variacions del patrimoni net
SALDO FI NAL DE L'ANY 2020

12.229.202,30
(1.451.772,40)

(1.451.772,40)

44.678.239,45

( 1.045.439,74)

1.045.439,74

(33.562.082,54)

p.451.772.401

310.799,58

9.975. 184,09

Les Notes 1 a 28 descrites en la Memoria són pait integran! d'aquest estat total de canvis en el patrimoni net de
l'exercici 2020

Generalitat
de Catalunya

(D)

ACCIÓ
Estat de fluxos d'efectiu corresponents als exercicis 2020 i 2019

(Euros)
Notes

Exercici 2020

Exercici 2019

A) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTAC IÓ

l. Resulta! de l'exercici abnns d 'impostos

(1.451.772,40)
(71.356.144, 12)

2. Ajustament del resulta!
a) Amortització de l'immobilitzat (+)

20

b) Correccions valorntives per depreciació (+/-)
e) Variació de provisions (+/-)

572.008,09
2 15.556,81

21

d) lmputació de subvencions (-)

18

10.067,53
(62.309.632,32)

e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado(+/-)
1) Resultats per baixes i alienacions d'instruments financers (+/-)
g) lngressos financers (-)
h) Desposes financeres (+)

20

i) Diferencies de canvi (+/-)

15

20
20

3. Can vis en el capital corren!
b) Deutors i al tres comptes per cobrar(+/-)
e) Altres actius corrents (+/-)

(460.064,93)

2.423.770, 1O
140. 192,45

382. 13 1,60

(5.733.522,70)
(46.498.521,0 1)

( 10.153.699,82)
738.399, 11

10.308.884,18
10.531.505, 17

e) Cobrnment d'interessos (+)
e) Altres pagarnents (cobrnments) (-/+)

2.694,79
(225.3 15,78)

5. Fluxos d'efectiu de les activitats d 'explotació (+/-1+/-2+/-3+/-4)

(77.961.147,62)

( 13.02 1.878,07)

43. 151.6 13,53
(2.920.554,45)

1) Altres actius i passius no corrents (+/-)
4. Altres fluxos d 'efectiu de les activitats d'explotació
b) Cobrnment de dividends (+)

341.205,66
173.304,87

1.288,69
6 12.482,60

636. 164,29
(102.225,06)

d) Creditors i al tres comptes que cal pagar (+/-)
e) Altres passius corrents (+/-)

(1.045.439,74)
(76.767.056,26)
704.234,08

(68.232.555,04)

53.280,08

(636. 164,29)
(2.139.452,77)
(3.326.079,80)
(4.790.402,07)
(397.808,64)
10.498,89
(408.307,53)
(88.364.004,46)

B) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACT IVITATS D'INVERSIÓ

6. Pagaments per inversions (-)
a) Empreses associades

(627.733,10)

(514.706,35)
(5.619,61)

10

b) lnunobilitzat intangible
e) lmmobilitzat material

8
6

(3.326,02)
(500.595,31)

(10.150,42)
(45 1.069,02)

e) Altres actius financers

10

(66.2 18,4 7)

(44.637,75)

10

(57 .593,30)
4.995.843,63
702.799,94

(3.229,55)
8.0~4.328,88
15.560,05

4.233.882,08

8.028. 768,83

59. 161 ,6 1
4.368.110,53

7.529.622,53

29.291.254,28

124.632.459,13

g) Altres actius

7. Cobraments per des inversions (+)
a) Empreses del grup i associades
e) Altres actius financers
g) Altres actius
8. Fluxos d'efcctiu de les activitats d'inversió (7-6)
C) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINAN<;:AMENT
9. Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni
a) Emissió d'instruments de patrimoni (+)
b) Amortització d'instruments de patrimoni propi (-)

14
(802.245,8 1)
30.093.500,09

124.168.790,13
124.632.459,13

15

29.291.254,28
(140.192,45)
(34.713.382,68)
57.695.243,26

43.744.797,12
13.950.446,14

22.981.860,58

57.695.243,26

e) Subvencions, donacions i llegats rehuis(+)
12. Fluxos d'efectiu de les activitats de finanfament (+/-9)
D) EFECTE DE LES VARIACIONS DEL TIPUS DE CANVI
E) AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU O EQUTVALENTS (+/-A+/-B+/-C+/0)

Efectiu o equivalents al comen¡:arnent de l'exercici
Efectiu o equivalents al final de l'exercici

463.669,00

14

13
13

(53.280,08)

Les Notes 1 a 28 descrites en la Memoria són part integrant d'aquest estat de fluxos d'efectiu del' exercici 2020

ITTlt'
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Generalitat
de Catalunya

(E)

ACCIÓ
Liquidació pressupostaria de l'exercici 2020

Drcts/

Pressupost
inicial

Tot:d Dcspescs
Programa 121.- Direcció i administ'ració gene ral
D 13 Rc1ribuciot1s de personal laboral

130.0001 Personal laboral

86.970.647,12

132.0001 Per.;onal d'alta direcció i assimilat
D 16 Asseg11m11ces i cotit=acions socials

3 1.535.453,49

Obligacions

del'initiu

contrcts

118.506.100,61

J.931.590,22

26.009.85 1,73

26.108.140,8 1

(98.289,08)

un.999.60

13.495./81.18

/3.550.670.09

(55.488,9 /)

11. 198.981.09

940.690,40

12. 139.671,49

12.230.857,79

(91. 186,30)

103.578,80

103.578,80

159.067,7 1

(55.488,91)

1.061.556,03

99.188,56

1.160.744,59

1.160.744,59

91.644,46

(458,16)

9 1.186,30

3.715.9-16,12

/OU26.5'

3.817.371.76

91.186,30

3.817.371,76

3.715.946,22

101.426,54

3.817.312,76

3.817.372,76

l. 728. / 18.69

68.684.43

1.796.803.12

/. 796.803. 12

200.0002 Lloguers

1.671.961,07

95.335,43

1.767.296,50

1.767.296,50

56. 157,62

(26.651,00)

29.506,62

29.506,62

U03. 751,52

(i0,,37 /,09)

699.380,43

699.380,43

130.000,00

6.656,96

136.656,96

136.656,96

88.000,00

(87.864,24)

135,76

135,76

1.185.751,52

(623.163,81)

562.587,71

562.587,71

1. /39.163,50

691.6-4/,5/

2.830.905,01

2. 790.457, 30

50.000,00

13.897,53

63.897,53

63.897,53

202.0001 lloguers d'equips pera procés de dades
D 11 Co11sen·adó i repnració

210.0001 Conservació, reparació i manteniment
212.0001 Conservació, reparació i mantenim~nl d'equips pera procés de dades
212.0003 Manteniment d'aplicacions infonmitiques
D 11 Mate,ial, s11bmi11is1rame111 i altres

de crfdit

4 1.072.508,60

22.078.261,51

D 10 Lloguers i cimom

160.0001 Se1:,>ure1at social

220.0001 Material ordinari no invcn1ariable

40.U7.7/

220.0002 Prems::i, revistes, ll ibrcs i altres publicacions

220.000,00

92.799,69

312.799,69

312.799,69

221.0001 Ait.,TUa i encrgia

120.000,00

(34.824,23)

85.175,77

85.1 75,77

45.000,00

(37.875,34)

7. 124,66

7.124,66

110.000,00

(58.876,92)

51.123,08

51.123,08

58.785,53

(14.379,00)

44.406,53

44.406,53

5.000,00

(48.027,49)

53.027,49

17.259,27

(17.259,27)

222.0001 Despeses pos1als, missatgeria i similars
222.0002 Solucions de connectivitat adquiridcs al CTTl
224.0001 Despeses d'assegurances

5.000,00

225.0001 Tributs
226.0001 Exposicions, cert:imens i altres

5.000,00

2.345,70

2.654,30

50.000,00

(33.000,00)

17.000,00

16.880,63

119,37

192.363,42

(29. 946,53)

162.416,89

162.4 16,89

20.000,00

4.367,54

24.367,54

24.367,54

5.000,00

226.0002 Atencions protocol:iries i representatives
226.0003 Publicitat, difusió i campanyes institucionals
226.0011 Fonnació de personal propi
226.0033 Desenvolupamcnt programes de seguretat i salut en el treball

5.000,00

226.0039 Despeses per scrvcis bancaris

5.000,00

3.274,31
92.885,52

58.000,00

34.885,52

92.885,52

18.000,00
142.583,49
60.000,00
55.000,00
5.000,00

3.746,94

3.566,81

156.720, 14
54.184,02
41.125,99
26.524,91

226.0040 lnscripció coma socio a entilats de car:icter associatiu

1.725,69

180,13

227.0012 Auditories

20.000,00

(14.253,06)
14, 136,65
(5.815,98)
(13.874,01)
21.524,91
4.328,64

24.328,64

156.720,14
54.184,02
41.125,99
26.524,91
24.328,64

227.0013 Treballs técnics

47.129,7 1

'.!76.409,35

3'.!3.539,06

323.539,06

227.0089 Altres 1rcballs 1ecnics realitzats per persones fisiques i juridiques

321.342,47

469.270,01

790.61 '.!,48

790.612,48

228.0002 Serveis infom1.itics reali1zats per altres entiHtts

29'.!.088,95

47.510,00

339.598,95

339.598,95

228.0003 Serveis rccurrents del CTII

228.969,93

(45.985,26)

182.984,67

l8'.!.984,67

10.000,00

1.342,00

11.34'.!,00

11.342,00

200.000.00

(/170011.00)

83.000.00

87.329,75

(,.329, 75)

200.000,00

(117.000,00)

83.000,00

87.329,75

(4.329,75)

/2.000.00

(6.000,00)

6.000,00

5.056,58

9./3,-41

12.000,00

(6.000,00)

6.000,00

5.056,58

943,42

50.000,00

1.715.443,37

2. 765 N3,37

l. 788.808.91

(23.365,54)

226.0089 Ahrcs despeses divcrses
227.0001 Nctcja i sanejamcnt
227.0005 Estuds i dictflmens
227.0008 lntérprets i traductors
227.0011 Custodia, dipOsit, emmagatzcm:uge

228.0005 Solucions de País adquirides al CTTI

D 13 Jmlem11itzac:iom er ra0 del sene,
230.0001 Dietes, locomocions i trasllats
0✓2.¡

Dcspeses de ¡mh/ic:acions

240.0001 Despeses de publicacions
D 3./ Ahres despeses fi11a11ceres

50.000,00

2.715.443,37

2.765.443,37

2.788.808,91

('.!3.365,54)

115.000.00

(/93.367,36)

11 632,6../

12.980,90

8.65/, 7J

215.000,00

(193.367,36)

21.632,64

12.980,90

8.651,74

71.000,00

(43.664, 36)

18. 335,64

18.335,6-1

349.0001 Altres despeses financeres
D 61 /11i-crsions e n etlificis i allres cons1111ccions

610.0001 lnversions en edificis i altres construccions

D 6./ lmersions e11 mobiliari i es1ris

7'.!.000,00

(43.664,36)

28.335,64

28.335,64

/40.000,00

3/9.278.77

459.278, 77

459.278, 77

140.000,00

319.278,77

459.278,77

459.178,77

50.000,00

(JJ.481.19)

6.5/8,81

3.316,01

50.000,00

(43.481,19)

6.518,81

3.326,02

3.192,79

J2.611,07

(11.6/1,07)

640.0001 lnversions en mobiliari i estris

D 65 Jm-ersions en cq11ips de procés de dades
650.0001 lnvers10ns en equips de procés de dades
D 68 /lwersions en immohilit:M immaterilll

680.0002 lnversions en aplicacions informittques
D R3 lnm.:essi6 de préstecs i bes/re/es jora del seclOr públic de lll Generalitat

8300.0001 Préstecs t bestretes al personal

D 8../ Co11s1i111ció de dipiJsits i fia11ces
8400.0001 Fiances cosntituides a llarg tennini

ITTffi
WU:i

77.433.592,0 1

Romanc n1!

12 351./8/,58

130.0003 Personal laboral

131.0001 Personal laboral temporal

Modificacions

Pressupost

Generalitat
de Catalunya

(F)

3. /91, 79

12.612,07

(12.612,07)

55.718,47

(55. 728,Jl)

55. 728,47

(55.728,47)

ACCIÓ
Liquidació pressupostaria de l'exercici 2020

Drets/
Pressupost
inicial

Programa 57-t - lnnovació

l\l odificacions

Preuupost

Obliga cions

Ro manents

drfinitiu

contrets

de cr('dit

27.236.565,86

5.491.578,23

32.728.144,G9

24.085.661,73

8.642.482,36

/.583.310.96

(/. 182. 701,87)

400.619.09

373.740,i/

16.878.38

730 000.00

(650.000.00)

80 000.00

59. 785.43

20.214.57

226.0003 Publicitnt i diíusió

22 000,00

(12.048,01)

9 95 1.99

6.303.33

3.648.66

226 0005 Or1,:anitz.ació de reunions, confcrCncies i cursos

55.000,00

54.868, 73

109.868,73

109.868,73

6.327,00

6.327.00

6.327.00

15.320,%

(12.722,35)

2.598,61

2.598.61

5. 181 ,18

5. 181.18

5. 181.18

O 22 A,[a/1:rial, .n,bmh1üm,me11r i a/tres

226.0001 Exposicions, ceniimens i altres ac1ivi1a1s de promoc,ó

226.0040 lnscripcions socis associacions
226.0089 Ahres despeses divcrses

22 7.0008 lnterprets i traductors
227.0012 Actuacions de control

2:noou

Treballs tCcnics

227.00SQ Altres treballs te<:nics realitzats per persones fisiques i juridiqucs

16.000,00

(4.328,64)

11.671.36

8656.2 1

380.000.00

(282. 783,20)

97.2 16.80

97.216,80

3.015.15

365.000,00

(287. 196,58)

77.803,42

77.803,42

D 23 /11dc11mil:m.:ions per mó del servci

Z00.000.00

(/99.20 /.59)

798, .JI

i 98,.JI

230.0001 Dietes. locomoció i trasllats

200.000,00

( 199.201,59)

798.4 1

798.41

5.000,00

5.000,00

676.71

-./.313.29

5.000.00

5.000.00

676.7 1

4 323.29

45.000,011

./5.000,00

D 2.J lJcspeJ·e.\· de puh/icaciom
2400001 Despeses de publicacions

D -17 Trnmferimcies corrct1ts l l empreseJ· pril--adt•s
470 0001 A empreses privades

D '-18 7ra11Jferi:11cie1.- corrents afi1111ílies i a/!res i11J'tit11cwm· semefi de lucre
4 82.0001 A ahres instilucions sense fi de lucre i altrcs ens corporatius

D 77 Tran.iferimcies de capitul a empre.res privades

45.000,00

/9. 798.544. 75
19.798.544, 75

12.868.11

20. 798.5-./-./. 75

20.2~2.5 7./, -18

ººº·ºº

575.970,17

20 798.544.75

20.222.574,48

575.970.27

5. /24. 700.15

/0. /89.999.95

l./86.82/,41

8.003.178, 53

5 124 700, 15

5.065.299.80

1O.189.999.95

2 186.821.42

8.003 . 1 78.53

480.000.00

808. /8 1.89

U88./8/,89

U8S./ 81.89

770.0001 A empreses privades

782.0001 A mltres institucions sense fí de lucre i altres ens corporatius

Of2] i\{alennl, s11h111ini.rtmme11t i a/tres

45.000,00

I.000. 000. 00
1.000
5.065.299.80

D 78 TnmsferJr,cies ,le capital ajámilics I aflres insrit11do11s semc fi de lucre

Programa 622.- Suport a la l11d 1ístria

/2.868, 11

480.000.00

808.181,89

1.288. 181 .89

1.288. 18 1,89

19.539.863133

2 1.779.581,80

41.319.445,13

9.789.340,52

3 1.530.104,61

U56.983,33

(603.349, /J)

653.634. 20

631. I ZO, 7Z

l/.5/3,48
6.962.97

226.000 1 Exposicions, cert:imens i altres activitats de promoció

340.000.00

30.000,00

370.000.00

363.03 7.03

226.0003 Publicilat . difució i campanyes

18.000,00

( 15.204. 13)

2. 795.87

2.795.87

226.0005 Organització de reunions, confcrCncies i cursos

37.427.20

(24.015,37)

13.411.83

13.411,83

4 500.00

(4 500,00)

50.000,00

(50.000,00)

115.000,00

(2 723 ,97)

112.276,03

105.919.94

5. 753,58

5. 753 ,58

5.753.58

226.0040 lnscripcions socis associacions
226.0089 Altres despescs divcrses
227.0005 Estudis i dict;imens
227.0008 lntCrprets i traductors
227.0013 Treballs tCcnics
227.0089 Altrcs treballs tCCnics realitzats per persones fisiques i JUridiques

46.000.00

(7.766,07)

38.233,93

30.039.5 1

646 056.13

(534.893 , 17)

111.1 62.96

111.1 62.96

6.356.09

8. 194.42

D 23 lndemnir:m:iuns per raó dd serrci

/00.000.00

(75.

ººº·00)

15.000,110

21. /03.3/

230.0001 D ietes. locomoció i trasllats

100.000.00

(75 000,00)

25.000.00

21.103,31

3 896.69

6.400,00

/.219,68

5./80,32

D 2-1 /Je.rpe.re.'i dtt p11blicacio11.r

6. 400,00

240.0001 Despescs de publicacions

D .J7 Tra11.iferi:11des correm.r a emprcse.r prfrade.r
470.0001 A empreses privades

6 400.00

6.400.00

1.219.68

5 180,32

3. 965. 000, 00

9.217.570,93

13. 191.570,93

152.130.14

/ l .940.440,79

3.965.000,00

9.227 570,93

13. 192.570.93

252. 130,14

12. 940.440.79

/80.0110,00

670.000.00

850.000.00

8 ./5./67,83

4.832,/7

180.000.00

670.000,00

850.000.00

845. 167,83

/0.500.000.00

12.200.000.00

1l. 700.

ººº·00

7.823./30,89

14.876.869, II

10.500.000.00

12.200.000.00

22.700.000,00

7.823 130,89

14.876.869.11

3.531.480.00

360.360.00

3. 89 /.840. 00

2 /-./.-16i ,95

3.677.372.05

3.53 1.480.00

360.360,00

1 891 840,00

214.467,95

3.677.3 72.05

D -./8 Tran.!fere11c;es corrent.r afamilics i alrre.'i inv1i111cio11s scnse ji de lucre
482 0001 A altres instituc1ons sense fi de lucre i altres ens corporatius

D177 Tra11.iferimcies de capi,a/ a emprcse.,· p1ivades
770.0001 A emprescs privarles

D 78 Tra11.iferl!.11cu:s de capital a fm,ii/ies i a/Jre.r i11sti111cio" s scnsc fi de lucre
782.0001 A ahres mstitucions sensc fi de lucre i altres ens corpora1ius

ITTffi Generalitat
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3.896,69

(G)

4.832,17
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ACCIÓ
L iquidació pressupostaria de l'exercici 2020

Drt ls/
PresSUJ)OSI

inicial
Progrmna 662.~ lntcrnacio,rnlitznció, promoció i fomcnt del comer~ exterior
D 11 Afatenal,

contrtls

de cri.dit

18.448.659,66

17.450A4S,95

102.8:!J,76

/56.461,40

../59.185,/6

43/.048,16

28.136,90

30.000.00

11.318,00

8.682.00

3.801,35

3.801,35

7.000.00

3.300.36

3.699.64

2.099.53

11,bn:s i a/tres

30.000,00

40.000.00

216.000J Publiciml, cl,fi1S1ó

7.000.00

116.0005 Orgn11i1: ació de re11111oris. cotif.:rimc:ü:s i ,·ursos

5.000.00

(36. 198.65)

4.000,00

(4.000.00)

50.000.00

(47.651.06)

2.348.94

249.4 1

227.0005 Esoulis , cl"·1ilme11s

16.500,00

2.723.97

19.223.97

19.223,97

688.31

117.0008 /mt!rpre,s 1 rm,luctors

38.797.76

217.00JJ Trehallstéc11ics

998.210,71

(5.000,00)

116.0089 Altru tlitspeses dm:rses

1.!6. 00.JO J,,scripcw11s socis associacio11s

688.31

688.31

38.797,76

25.042.03

13.755,73

2J7.0089 Altrl!s u-ebal/s rJc11ics n:a/u:ats per perSOlll!SJisiq11f!S, j 11rid1q11es

111.525.00

245.899.83

357.424,83

357.424,83

D 13 lml.:11mi1:n,·1ons per m6 di!! seffd

/50.000,00

(130.000,00)

10.000.00

7.177,/6

11.712,8../

230.0001 Dic1cs. locomoció I trasllats

150.000.00

( 130.000.00)

20.000.00

7.277.16

12.722.84

3.000,00

3.000,00

J0],27

! .697.73

3.000.00

3.000,00

302.27

2.697,73

/ .346.117,94

465.891.N

880.316,70

D

].J

O:speses ele p11blicac10111

240.0001 Oespescs de publicacions
D -17 Tro,i.eftt~11c1<ts corrl!IIIS a empreses pnmdes

470.0001 A emprcses privades

/.65). 781,06

1.653.782.06

D ../8 Tramferimc,es correms nfnmilies i (1/(res instit11cions sl!m'ttJi de lllcrl!

482.0001 A alcrcs instirucions scnsc fi de lucre i altrcs cos corporatius
D -19 Trrmsfe rim cii:s ,·orre111s n l'cu:tcrior

490.0001 A l'fa:1crior

/ 6.006.351,60

(307.564,/1)

(307.564.12)

1.346.217,94

465.891.24

880.326,70

/.5/9.100,00

I .J l !J.100,00

/ .5 17.05/, 76

1./../8,1-1

1.519.200,00

1.519.200.00

1.517.051 ,76

2. 148.24

(905. 395,04)

15.100.956,56

/5.0!8.878,16

71.078,30

15. 100.956.56

15.028.878.26

72.078.30

119.372.009,43
118.506.I00,61 119.372.009,43

865.908,82

16.006.351.60

(905.395.04)

86.970.647,12

86.970.647,12

3 1.535.453,49
3 1.535.453,49

13/ Prestació de sen-ei.s

/.950.000,00

(U00.000,00)

550.000,00

850. 760,93

300. 760,93

319.0009 Prestacions de Servcis Eotitats S P
319.001 O Prestacions d'altrcs scrveis
I J9 Altres mgressosfina11cers

1.950.000.00

(1.400.000,00)

550.000,00

12.250,00
838.510.93

12.250,00
288.5 10,93

1.483.504,18

{900.000,00)

583.504,18

438. /87,94

{/45.3/6,34)

1.483.504.28

(900.000,00)

583.504.28

438.187,94

(145.316.34)

61.001.966,96

/8. /75.016,00

7!), / 77.991.96

79.695.8/8,4/

517.815.45

61.002.966.96

18.175.026.00

79.177.992.96

79.695.818,41

517.825.45

/.006.495, 73

l.500.000,00

1.506.495, 73

1.699.064.14

/91.568,4/

1.006.495.73

1.500.000,00

2.506.495.73

2.699.064. 14

192.568.41

54./30,4/

54./30,4/

To111l lngrusos
Programa 999.- Gtnt rnl d'ingrtssos

399.0009 Altres ingrcssos divem,s.
/ ..JI Tra1tJferimcies correms de la Ge11emli1a1
410.0021 Del Departament d'Empresa i Coneixoncot
I -1..J Trom.ferf!11c1es corrc?111S d'altres e11111a1s
448.0001 A ahres cntitats pnnicipades pcl sector pUblic de In Gcnerali1,11
/ ../6 A COflsorcis dt•~ndems de l.:s corporm:,ons lomls
461.000 1 A consorcis depcndcnts de les corporacions locals
I -19 Tra11.eferimcir:s ,·orrelll.f de /'exterior
493.0009 De b Umó Europcl
I j/ /merl!ssos ,le bes1re1es I p~s,ecs

118.506.100,61

54.130.41
(255.935,57)

l .246.000,00

990.064,43

1.246.000.00

1.246.000.00

990.064.43

100.000,00

100.000,00

200.000,00

200.000,00

I 52 lmert!.uos ,le d1p6su

5/.500.00

5/.500.00

520.0002 lntercssos cash pooling
521.0001 Altres interessos de d1pósit
/ jJ Allrt!s mgnssosfinancers

1.500.00
50.000.00

1.500,00

865.908,82

54. 130.41
/.146.000,00

510.0001 Imeressos de bestrctcs i prés1ccs

(255.935.57)
(100.000,00)

(200.000,00)
l .810,13

(49,689.77)

50.000,00

1.810.23

(48. 189,77)

(1.500,00)

300.000,00

/].660. ..Jl7,./9

/]. 960..J17,..f!)

13./69.406,91

208.979,../]

200.000.00

12.660.427.49

12.860.427.49

(68.874.21)
227.630,00
50.223.63

530.0001 Dividends
531.0001 Diferencies posit1ves d'opcracions financcres
534.0001 Altrcs ingrcssos finaocCTS

100.000.00

100.000.00

12.791.553.28
227.630.00
150.223.63

I 5./ lngn:ssos pa1r1111011ia/s no fi11a11c.:rs

94.000,00

94.000,00

93.600,00

{400,00)

540.0001 Lloguers de béns immohles

94.000.00

94.000.00

93.600,00

(400,00)

/ 71 Trat1s/eri:11c1í!s de Capual ,11! l'aclm1111strod6 de la Ge11eral11a1

710.0021 Del Departament d'Emprcsa i Coneixcment

19.636./80.15

1.500.000.00

!l. JJ6. /80, J5

11. J36. /80, J5

19.636. 180.15

1.500.000.00

21.136.180.15

21.136.180, 15

18/ Remtegmmem ele l'réstecs i 1Jes1re1i:s
812.0001 Reintegrament de préstecs i bestreles fora del sector pllbhc

Saldo de Prt5suposl (lngrcssos mtnys DHptns)

lllW

Romanen Is

ddinitiu

332.703.24

116.0001 Exposicw11s, certimums i alln:sactfriwtsdl! promodó

ITTffi

Obligncions

18.115.956,42

.wbt11mistrame111 i a/tres

lW.0002 PrrtmSfl, rt!nsws,

?\1odiíicacions

Pressupost

Generalitat
de Catalunya

(H)

2../1.985,88

1..J],':)85,88

242.985.88
41.938,417,42

242.985.88

ACCIÓ
Liquidació pressupostaria de l'exercici 2020

Ajuslame.nts a l'execució pressuposf:iria

(36.243.004,04)

Ajuls 20/.J, 1015. 2016, Z0/í, 2018 i Z0 /9 /iq11ida1sc:l 1010

JJ.990. 748.0J

Aj11ts atorgat.s el ]0]0 pe11de11t.f de liquidar

JJ. /83. /69.97

Agents In1ernacionaht.z:1ció

397.864.00

Ajms a inversions empresarials d'.ih impacte

5,522. 734,30

lnicinliva Refor~ Competitivitat
Programa Cupons 4.0

3.772.161.1 6

1.440.995.18

Eurecat

20.000.000.00

Nuclis de Residus

1 750.000.00

Tecniospring Plus

299.415,33

Ajutx ¡mhlicms d 2020 pe11de111s d'a10rgame111

35.050.582, /0

Estructures intcrnacionali1zac1ó

300.000,00

Iniciativa Refon;: Compelitivital

549.480.67

lnnotech projectes RD

2.845.848.33

lnno1ech projectes d'lnnovació
Nuclis d'lnternacionalització

2.000.000.00

Programa Cupons 4.0

1 836.455,40

1.051.957,70

Xarxa d'inversors privats

il

10.000.000,00

Refle:<ió Auto

J .000.000,00

Programa TECNIOSPRL'IG L'IDUSlRY

J .291.840.00

Conveni Fira de Barcelona

5 000.000.00

FEDER

5.000.000,00

Sald o de prt'ssupost ajustat

5.695.413,38

Generalitat

mm de Catalunya

1_

_,

175.000,00

lnversió Auto

(I)

ACCIÓ
Resultat pressupostari l'exercici 2020

CONCEPTES

DRETS RECONEGUTS

NETS

3) Operacions corrcnt5

b) Operacions de capital
e) Operacions comercials
l. Total operacions financeres (a+ b+c)

d) Acrius financers
e) Passius financers
2 Total opcrc1ons financcrcs (d+e)
1 RESl/LTAT PRESSUPOST ARI DE L'EXERCICI (l= l+2)

OBLIGA CIONS
R.ECONEGUDF..S

AJ USTAMENTS

NETES

RESULTAT

PRESSUPOSTARJ

97.992.843.40
2 1.1 36.180.15

65.852.649,32
l l.5 12.602,15

32.140. 194.08
9.623.578.00

1 19. 129.023,55
242.985,88

77.365.251,47
68.340.54

41.763. 772.08
174.645,34

242.985,88

68.340,54

174.645,34

119.372.009,43

77.433.592,0 1

41.938.4 17,42

3 1.990.748,03

68.233.752,07

(36.243.004,04)

(36.243.004.04)

4.000.000,00
27.990.748,03

68.233. 752,07

4 .000.000.00
140.243.004,04)

4.000.000,00
( 40.243.004,04)

AJ USTAM ENTS

3. CrCdits despcsals finan~ats amb romancnts de tresoreria no afec1a1s (•)
4. Desvia1ue111s de finan~runcnt negatius de l'cxcrcici
5. Dcsviamen1 de finan~amcnt positi us de l'cxcrcici (**)
11 TOTAL AJ USTA1\I ENTS (11=3+4-5)
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT(l+U)

1.695.413,38

(•) Correspon a les liquidacions deis aj u1s d'cxcrcicis an1eriors i les adjudicacions deis ajuts amb ciirrcc a la do1ació prcssupostisria del 2020
( ..) Correspon a subvencions de l'exercici 2019 peró que l'ingrés pressnpostari s'ha rcgistrat a l'excrcici 2020.

ITTIB

Generalitat

mw de Catalunya

(J)

ACCIÓ
Conciliació del resultat de l'exercici 2020

Grup
Compl ■ hlt•

Noll

2060

(1)

l\fOlimt!hb

Partida

Enttld

Prts5U posliri■

Prop-1n11

UI

"'

Toial

"'

622

Fon

Ingrb

1.951,42

0168

12.980,90

0/61

2 160

28JH,64

0 16'

28JJS,6J!

28JJS,6-l

1170

459.278,77

D/65

4S9J78,771

•Wl.118,71

nso

'"'°
,..,.

SS.728,41
(2)

55.728.47:

°'''
""
ll.832.60 f----'I:C
J(4"-9----,--1)¡'8J

SS.728,47

(2-12.98S,88)

611-0

(242.985,88)

(7.075.867.~)

47+)¡_ _ _ _ _f----'(7-79_,;,4_;7+---- +- - ---i
-+----+-----f--- - '(-7l_9·_

12.612,07i

12.61?,07

1 796 3 12
4A07277,77 f---'ono"'
"--+--'
.
:c '- +-!- - - - - + - -' ..:.·.'°--'
--'
D/49
MI

(IJ7-1,60)

12.980,90

¡7Ji8.852.92)

'"'º
6HO

JJ26,02

12.980,90¡

- í - - - - + - - -- - +--''--'
""
..:.·c80c.:c1·cc12+----+-----I
2.6 10A74,6S'

6'}9J80.4ll

2.610.47-1,65

699.380,43

889.581,981-- -"""'-'""-'--t--'-'·"-'-·'..,2!,----+--- - +- ----+-----1,----'-'-'-"-"..,'1----+-----l
0,49

D/22

62JO

92.6311,ll:

l.6J5.62J,S9•

188.857,61!

251.875,99!

401379,14

3Jl0.4S0,?8 f---'0"',~
/ , - - 1 - --_;_;,t----'-+-----c_¡r - -,.,-.,-IJ,'-,,+¡-

92.638,IJ

2.479.736,lJ

- -- - 1 - --,.,
- _-71--'
' J.9:.:,+ - - - -+ -----I

44406
53
I00..310,2Sf---'Dl::.,'=-'- ---f---''- '-''-'3 - - - - t- -- ~ > - - - - + - - - - - + - -4-'4'.'°.::
.: 6':C:
f - - -- + -----J

62SO

t
¡-

SS.903,721

0/49

-U..35-4,~8 f--

6 260

42,0W,17!

0/'9

um
6270

55.903,72

-'D::.,
I'=-'----f--.:C
J..::c
''..:
'J..:I¡.-!- -- -t- - - ~ > -- - - + - - - - - + - - . : . :'·.:.:
"..:'J:.:lf----+-----1
16..iss.oo¡

175.957.49!

179.244,n j

1.101,11

42.080,17

s98.789,sJ

6)6.on.oo f---'"='----f--""
'·º:.:"..:.-'_':-!_ __•..:.":..·''+!___
1.2_.,_·"..,l,-__io_,.',,-+:- - -- - 1 - - -'-"''..:'··c''1--..
-+-----I
D/49

29.978,13!

29.978,:n

6280

17 77
17..:'·7
162.H7,9.tf---'"""·=' ---f---'--''·c....:.
'·- il-- --+-- - - - i·1,_---+--- - - - + - -8--''·.c.
-7f-- --+-----J
-!
.j
77.S72,17Í
17.572,17
0/49

6290

2.410.14S,98f----'D""'l"' ----,'---B
-7J_a<J_._7'f-:___,_98_.,..¡lj_ _,_1._10_JJ_l:-!_ _1_2_11.c.,16-,.!_ _ _ _ _+-__1_
16__
,o_H.'--6lf - - -- -+--- - I

8

D122

77J.5J8,6B!

21.567,41

8.91S,6lj

1.-189.708,65¡

0/J9
6) 10

161.873,69

om

-1.012.12:

0,09:

0,09

M?

"""
..,.

(204.927,24)

0/'9

(Sl.040,30)

M2

2l.99CUIS5,l7

óllO

159.067,71

.i.0 12,12

&no

S.077.SJJ,87

0,09
(204.927,24)

(Sl.040,JO)i

{204.927.24 )

(Sl.040,30¡

om
IJ.J9 L60lJB!
IJJ9Uí02.l8
f-- -="-- + ----f------ f -- - - f - - -- f - - - -- + - ----"-+----+-----1
D/49
D/13

159.067,71 !

lf.599.1SJ,19

8.599.2.SJ,19

.¡

159.067,71

f---'D
"ll"6- ---I--J._81_7J_7_1.7_6+-!- - - - - - l - - - - > - - --+-- - - - - t ---J_
.8_
17._37_'•-" t------t----~
D/49

om

1.260.172,11

16vs16,s9¡

U 60.172,II

16?AJ6,89

623.747.21 1---="--- + - - - - +- - ----;----+ - - - - + -- ---+----'-+-- -- - + - -- ~

6-1,0

D/,49

65)8

nJ

15·681·561----'DD/47
l"', "",--I'--- - - .+-,-

12.1168, I 1j

lS2.IJ0.14!

461JlOJ2

461JJOJ2

46:5.891,24

730.1189,49

-..,-11-.,-,."".,-,t-----+--22-,"... ,,
:._",'-.01+ ---- -t- ---l

,.-_,-22- ,-" ""
.,-i
s!- ,,-, .-..-,.,-J+-!

IU12.602,ISf---'D'-"/1l ----f----i--'-·'"· '·-'lc..
•·H-t!-.:C7'.:_8'J._IJ
.:.. O
..:.,i9
_!f----+-----+-..:.
'°..:.
·009
;;..:9'
;,:,'J
::: :cl+----+-----i

6'68

Dnll

6620
6680

1.489.708,65

f---'0/"',", '--1- - -"---"-+------i_¡- - - - t - - ,-, ,-.,.,-,,,+ :-----+---.,-,"-,."".,",,+-----+------f
'

6141

6391

80-I.OJ l,70

246,SO
())

66,0
6780

l.28S. 18J,89:

0 /49

L.502.649,84

214.467,9S:
246,SO

246,50

44).105,87 l - --'DIJ
='- - t - "-' ·-' '..:.
')_l¡:-'- -- ---f-----i,----+-----+--"-'·-" ..;>J_l+-- - -+ -- ---i
2.42).521,00

D/49

-!

D/J4

2.-HJ.523,60!

77.920,67

77.920,67

(0,11)

2.42).523,60

o.oo l---"°""'·-'-'- - t - - - ~ t - - - - + - - - - - + - - - - + - - - - - 1 - - - - + - - - - l - -- --l
D/40

ITTffi
W!1

Generalitat
de Catalunya

=1
(K)

es

ACCIÓ
Conciliació del resultat de l'exercici 2020

Grup

Con1plablc-

Noca

Mo,imrnts

P:arlld:1

t:Jr.rrld

PrHSupo:t1•rt•

( 12-Z~.OO)

1051

1)1

(11311.SI0.93)

LJI

(26_j0J(,01,0S)

141

(1 69906-'. 14)

1+1

7.,¡1111

l~ ! JO.JI)

146

7409

(99006-l.-1.1)

1'9

7!i20

(9J600JXI)

1 >1

7H O

(961.H)

13,¡

7592

{696 1119.IJSJ

7600

( 12791.S.SUSl

7052
7.¡oJ

(3)

7.,¡06

768!1

())

(]OJOIH2l

T t>ta.l

"'

'"

IZ1

'"

(2J0J2..j,79)

t tJ79n,.cn

7780
(S)

TOT ALS

J)ifu-.1-n riu

{12 2S0,OO)

{lll!l.S I0,9.l)

(íU~ SI0,93)

t7?69HISAJ)

t~699 06J, l-l}

{~ 699 064. \4 )

(S-1 IJO,.H)

(S,I IJ0.-11)

(99006-IAJ)

(99006-l.-lJ)

(9J 600.00)

(93 600.00)

Sl 192.ZIOJJ

f96J.S.S)
(2S'J.66S,56J

(-137 224.J\Jl

n,

( L? 79 1 SSJ.28\

l'.SJ

( l 2 791 SH.2Sl
( I S17ll9.9J)

(152 789.93)

D<9

( IS02ZJ.6J)

0.1 -1

( I S0 2lJ.6J)

(SS-156)

º''
1,s2

( U I0.23 )

( 1.!110.23)

(2Z76J0.00}

(227 610,00J

121\J6 180, IS)

(Zl.ll6 !RO. IS)

21 IJ(j l~O. IS

(ll9.J7!.009,.U)

(41.9:JlUl7,'1)

67.!St . t.lS,87

<1-11•m.-1u

D'9
'1 1

l5.lll.7Jt.45

For■

Prusupotl

(7969HIIIAI)

049

1'3

9.,¡03

( 12?.S0,OO)

1963,B )

1H

7690

lng.rb

26.IDS.t.10,81

!.USS.6"61,iJ

, .789.J.IO,S!

17.-ISO.-UUS

Conciliacions

Nota ( 1)
Nota (2)
Nota (3)

1.374,60 Baixcs immobilitzat material
7.075 .867,04 Moviments de préstecs gestionats ICF i ajustaments
(0,03) Ajustaments

---------7,077.24I ,61

Nota (4)

(53. 192.210,33) Traspas 5220

Nota (5)

(21.136. I 80, 15) Traspás 5220
(67.251.148,87)

ITTIB
fil™

Generalitat
de Catalunya

(L)

+

ACCIÓ
Romanent de T resoreria de l' exercici 2020

Concepte

Exercici 2020

l. (+) Fons líquids de tesore ría

22.981.860,58

VII. Efec tiu i altres actius líquids

22.98 1.860,58

2. (+) Drets pendents de cobrament

166.449.271,96

111. Deutors comercials i a ltres comptes a cobrar
l. Clients per vendes i prestació de serveis
3. Deutors diversos

166.446.356, 13
430.002, 13
45.550.169,82

4. Personal

40.392,16

5. Actius per impost corrent

6.340,6 1

6. Altres credits amb les Administracions Púb liques

120.41 9.45 1,4 1

V. lnversions financeres a curt termini

2.9 15,83

5. Altres actius financers

2.9 15,83

3. (-) Obligacions pendents de pagameut

(J 47.586.897,50)

III. Deutes a curt termini

( 42.422,50)

5. Altres passius financers

(42.422,50)

V. Creditors comercials i altres comptes a pagar
1. Prove'idors

(729.496, 14)

3. Creditors diversos

(145.806.398,44)

4. Personal

(236.828,64)

6. Altres deutes amb les Administracions Públiques

(77 1.75 1,78)

4. (+) Partides pendents d'aplicació

-

l. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)

41.844.235,04

II. Excés de finan~ament afectat

(39.025. 715,08)

Conveni Fons UE Euroingenio

(1.657.526,0 1)

Subvencions pendents d'atorgar

(25.050.582,10)

Fiances rebudes

( 15.248,20)

Provisions a curt de personal i altres responsabilitats

(644.992, 14)

Fons rebuts Subvenció Fira de Barcelona

(5.000.000,00)

Deutes transformables en subvencions UE llarg termini

(6. 197.223,25)

AECID import a retornar

(92.299,99)

Fons mineco pendents de retornar

(367.843,39)

111. Saldos de dubtós cobrament

ITTm

( 14 7.544.475,00)

(130.391 ,00)

Deteriorament de valor de cred its comercials

(130.39 1,00)

IV. Romanent de tresoreria no afectat = (1-11-III)

2.688.128,96
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ACCIÓ
Agencia pera la Competitivitat de l'Empresa
Memoria de l'exercici 2020

Nota l.

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

lnformació general.
En data 9 de juliol de 2009 el Depa1tament de la Presidencia va publicar al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, la Lle i 9/2009, del 30 de juny, de Política Industrial. Al títol III,
capítol II d'aquesta llei, es crea l'Agencia de Suporta !'Empresa Catalana, entitat de dret
públic de la Generalitat de Catalunya, sotmesa al dret privat, que s'adscriu al departament
competent en materia d ' indústria i que té com a finalitat general la promoció i el
desenvolupament de [' empresa cata lana mitjanr;ant el desplegament de les actuacions i els
serveis de suports necessaris per tal d ' impulsar 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 marca ACCIÓ.
La creació de l' Agencia de Suport a l' Empresa Catalana va néixer com a conseqüencia de les
previsions del Pla de Govem 2007-2010 quant a la necessitat de reformular !'estructura
organitzativa constitu"ida 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 ta l d ' aprofundir en la línia d ' actuació de les entitats
actualment existents.
Amb data 8 d ' abril de 20 1O el Depaitament d' [nnovació, 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 1' Agencia de Suport a ! ' Empresa Catalana. La disposició final primera d' aquest
Decret estableix el següent: "L ' Agencia de Suport a !'Empresa Catalana s ' ha de constituir i
iniciar les seves activitats a partir de ]'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
l' Agencia de Suporta !'Empresa Catalana en la titularitat deis béns, els drets i les obligacions
del Centre d ' lnnovació 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 qua! estiguin vinculades al Consorci de
Promoció Comercial de Catalunya i al Centre d ' Innovació i Desenvolupament Empresarial,
en la forma que preveuen les disposicions trans itories primera i segona de la Llei 9/2009, de
30 de juny, de política industrial, amb dissolució del Centre d ' Innovació i Desenvolupament
Empresaria l 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 VIU del
títol VII del Text refós de la Llei de l' impost sobre societats, aprovat pe! Reial decret
legis latiu 4/2004, de 5 de mar¡;."
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Amb data 19 de maig de 2010, en reunió conjunta del Consell Rector i Consell
d ' Admin istració d ' ACCIÓ es va prendre per unanimitat l' acord de constituir l'Agencia de
Suporta !' Empresa Catalana i l' inici de les seves activitats.
La Llei 2/2014 de 27 de gener de 20 14 de mesures fiscals, administratives, financeres i del
sector públic estableix en el seu article 156 la mod ificació de la denominació de )' Agencia de
Suport a !'Empresa Catalana que passa a denominar-se Agencia per a la Competitivitat de
!'Empresa, en endavant I' Agencia, l'Entitat o ACCIÓ.
Amb data 6 d'octubre de 2015 es va decretar la derogació deis Estatuts aprovats pe) decret
51/201 O i es van aprovar mitjan9ant el Decret 223/2015 e ls nous Estatuts de l ' Agencia pera la
Competitiv itat de !'Empresa.
Des de la seva constitució l' any 2010, l'Entitat esta classificada coma Administració de la
Generalitat de Catalunya en te1mes del Sistema Europeu de Comptes.
L'Entitat es troba inclosa als pressupostos de la Generalitat de Catalunya, essent els vigents
els establerts a la Llei 4/2020, de 29 d'abril, els quals han estat aprovats per l'exercici 2020.

Activitat de l'Entitat.
L 'Entitat queda constitu"ida com organisme de dret públic de la Generalitat de Catalunya que
s'adscriu a l Depa1tament competent en materia d ' indústria (en l' actualitat Depa1tament
d ' Empresa i Treball, fins a maig 2021 denominat Depaitament 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 autonomía funcional i de gestió per el compliment de les
seves finalitats.
L'Agencia pera la Competitivitat de !'Empresa es constitueix com l' organisme encarregat de
l'execuc ió de les polítiques de la Generalitat en e ls ambits de la innovació, la transferencia
tecnologica, la internacionalització, el foment i captació d' inversions a Catalunya i la millora
contínua de la productivitat de !' empresa catalana.
L' Entitat té coma 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 interrelació a ls
mercats intemacionals.
Per assolir les finalitats previstes, les seves funcions són, segons l' a1ticle 6 del Decret
223/20 15 del Departament d'Empresa i Ocupació:
a)
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l'atracció d'inversió empresarial

ACCIÓ
b)

La creació d' empreses, el foment de l' emprenedoria
activitats tecnologiques i d'alt valor afegit.

la promoció empresarial en

c)

La transferencia de coneixement i la incorporació al sector empresarial deis resultats de la
recerca í les noves tecnologíes.

d)

L ' impuls de la capacitat i la demanda innovadora de les empreses per mitja d' instruments
que reforcin el capital, amb supo1t directe a la recerca, el desenvolupament i la innovació
(R+D+ l) i am b l' ús de la compra pública de tecnologia innovadora (CPTI).

e)

L'impuls de la competitivitat empresarial per mitja de la incorporació d'instruments de la
societat de la informació i mi llores organitzatives.

f)

L 'adaptació de l'organització i la prestació deis seus serveis a les problematiques
canviants i la garantía d'una utilització optima deis mitjans disponibles.

g)

Afavorir l 'optimització de la gestió deis recursos humans í fi nancers de les empreses.

h)

Rebre i donar resposta, s i s' escau, a les recomanacions de l Consell Catala de !' Empresa
en materia de política de transformació industrial.

i)

Altres funcions que lí encomanin les lleis.

Estructura Organica, Órgans de govern de l'Entitat i la seva composició.
Els Órgans de !' Agencia per a la Competitivitat de !'Empresa es classifiquen en organs de
govern i organs de gestió.
Els Órgans de govem de l'Entitat, segons els seus estatuts establerts en el Decret 223/2015 de
6 d 'octubre de 2015, es detallen a continuació:
- El Consell d ' Administració
- La Presidencia
El Conseller D elegat és I' organ de gestió i per I' execuc ió de les seves funcions pot comptar
amb el supo1t d'una direcc ió executiva. Amb data 13 de juny de 20 17 es va aprovar
mitjarn;ant Acord de Govern el nomenament del Conseller Delegat Joan Romero Circuns, sent
qui fo1mula els presents comptes anua ls de l' Entitat.
Els membres del Conse ll d ' Adm inistració i e ls carrecs que ocupaven a 3 1 de desembre de
2020 es detallen a continuació :
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Membres del Consell d'Administració
Membre

Cárrec

Represeatanl

lRamon Tremosa i Balcells

Presiden,

Joaquim Ferrer i Tamayo

Vicepresídent

Conseller del Departament d'Empresa i Treball
Secretari d'Empresa i Treball i Vice-Presiden! del Consell d'Administració

Maria Matildc Villarroya Martíncz

Vocal

Directora General d'lndúslria

Joan Romero i Ci rcuns

Vocal

Conseller Delega! d'ACCIÓ

Lluis Junca Pujol

Vocal

Director General de Promoció Económica, Competencia i Regulació

Joan Gómez Pallares

Vocal

Director General de Recerca

Oriol Duran Torres

Vocal

Direcció General d'Análisi i Planificació Estrategica de l'ACCIÓ Exterior
Director Gerent de Promotora d'Exportacions Catalanes (PRODECA)

Ramon Seatmartí Castañé

Vocal

Judith Viader i Codina

Vocal

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

Nora Ventosa i Rull

Vocal

de prcstigi reconegut en els ámbits d'actuació i funcions de !'Agencia

Ernest Quingles i Blasi

Vocal

Miguel Martí Pérez

Vocal

7

de prestigi recoaegut en els ámbits d'actuació i funcions de !'Agencia
de prcstigi recoaegul en els ámbils d'actuació i funcions de ('Agencia

Secretaria no
conscllera

Sandra Jíménez Aneaga

Els membres del Consell d' Administració a data de formulació
detallen a continuació:

els carrecs que ocupen es

Membres del Consell d'Administració
Membre

Cárrec

[Roger Torren! i Ramió

Presiden!
Vicepresidenl

Albert Castellanos Maduell

Representan!
Conseller del Departament d'Empresa i Treball
Secretari d'Empresa i Treball i Vice-Presiden! del Consell d'Administració

Natália Mas Guix

Vocal

Directora General d'lndústria

Joan Romero i Circuns

Vocal

Conseller Delega! d'ACCJÓ

Lluis Junca Pujol

Vocal

Director General de Promoció Económica, Competencia i Regulació

Joan Gómez Pallares

Vocal

Director General de Recerca

Oriol Duran Torres

Vocal

Direcció General d'Análisi i Planificació Estrategica de l'ACCJÓ Exterior

Ramon Sentmarti Castañé

Vocal

Director Gerent de Promotora d'Exportacions Catalanes (PRODECA)

Vocal

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

Vocal

de prestigi reconegut en els ámbits d 'actuació i funci ons de !'Agencia

Vocal

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

Vocal

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

f
Juditl1 Viader i Codina
Nora Ventosa i Rull
Ernest Quingles i Blasi

=:j

Miguel Marti Pérez
Sandra Jiménez Aneaga

Secretaria no

consellera

Domicili social i altres.

El seu domicili social és al Passeig de Gracia, 129 de Barcelona.
L'Entitat té delegacions territ01ials a Catalunya d'acord amb el següent detall:
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Delegacions territorials a Catalunya
Adrec;:a

Població

Delegac ió

Manresa

C/ Alfons XII, 13 08240 Manresa

Delegació Girona

Girona

Plac;:a Pompeu Fabra, 1 17002 Girona

Delegació Lleida

Lleida

Rambla Ferran, 1 25007 Lleida

Delegació Catalunya Central
1--

-

'----

Delegació Tarragona

Tarragona

Delegació Terres de l'Ebre

Tortosa

-

---t

Delegació Alt Penedés, Garraf i Maresme

·-

-

Delegació Alt Pirineu i Aran

-

-

Barcelona

--

C/ Pompeu Fabra, 1 43004 Tarragona
...,___
Plac;:a Gerard Vergés, 1 43500 Tortosa
Passeig de Gracia, 129 08008 Barcelona
~

La Seu d'Urgell

Passatge Alsina,3 25700 La Seu d'Urgell
'-----

---

-

Tanmateix disposa de 38 Oficines Exteriors de Comers; i d ' lnversions de Catalunya (veure Nota
5) i 2 antenes tecnologiques. Les antenes es troben situades a Boston (Estats Units) i Teheran
(Iran).
Aquests comptes anuals es presenten en euros per ser aquesta la moneda de l' entorn economic
principal en el que opera l'Entitat.

Gestió Indirecta deis serveis públics. Convenis.
El Govern de la Generalitat reunit el passat 28 de j ulio! de 2020, va autoritzar l' Agencia pera la
Competitivitat de !'Empresa, ACCIÓ, a atorgar una subvenció directa a la fundació Eurecat per
tal d'impulsar el centre tecnologic referent de Catalunya per un irnp01t maxim de 20.000.000,00
d'euros pera l' any 2020. Arnb l'objectiu de focalitzar aquest supott economic, principalment, en
el desenvolupament d' activitats no economiques i, especialment, en el desenvolupament de línies
de recerca industrial propia amb l'objectiu de generar tecnología diferencial que, posteriorment,
incorporin les empreses catalanes per ser més competitives mitjans;ant serveis, contractes
d 'R+D+i, llicencies de patents o creació de noves empreses de base tecnologica, als efectes de la
nom1ativa d'ajuts d'Estat de la Unió Europea i, en concret, en el desenvolupament de línies de
recerca industrial sego ns e ls criteris que estableix I' apattat 2.1.1 de la Comunicació (2014/C
198/01) relativa al Marc sobre ajudes estatals d' investigació i desenvolupament i innovació, que
fa referencia als ajuts públics adre9ats a organismes d'investigació i difusió del coneixement i
infraestmctures. Aquest finan9ament també es pugui destinar a subvencionar les línies de recerca
industrial propia deis centres adscrits a la fundació Eurecat, actuant Eurecat corn a entitat
col· laboradora segons el que preveu l' article 12 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
De l' impott total de 20.000.000,00 d' euros cotTesponents al període 2020, es destinaran:
a) 16.000.000,00 (setze milions) d'euros per cobrir el deficit de les activitats no
economiques, especialrnent les de recerca industrial propia de la Fundació Eurecat.
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b) 4.000.000,00 (quatre milions) d'euros per cobrir el deficit de les activitats no
economiques, especialment les de recerca industrial propia de l'entitat Acondicionamiento
Tarrasense, com a centre adscrit a la fundació Eurecat.
Contractació administrativa. Procediments d'adjudicació.
Procedíment obert
Tipus de contrac1e
De subministrament

Mulliplicitat de
criteris

Únic crileri

223.285,58

269.289,90

Procedíment negocia!
Amb publ icita!

Sense publicita!
170.000,00

Patrimonials
De serveis

Nota 2.

2.954.265,89

14.118,38

57.378,00

Adjudícacíó
directa

Total

138.307,60

800.883,08

6.364.459,05

6.364.459,05

1.586. 168,72

4.611.930,99

Bases de presentació deis comptes anuals

Imatge fidel.

•

Els presents comptes anuals de l'exercici 2020 adjunts han estat obtinguts deis registres
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 qua! s' aprova el Pla General de Comptabilitat, amb
modificacions incmporades a aquest pel Reial Decret 1159/2010, 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 mostren la imatge fidel del patrimoni, de la situació [mancera,
deis resultats de l'Entitat i deis fluxos d'efectiu haguts durant el corresponent exercici.
Addicionalment la memoria inclou la info1mació estable1ta a les Ordres VEH/6/2019, de 15
de gener i VEH/193/2020 de 5 de novembre, de comptabilitat de la Generalitat de Catalunya.

•

No existeixen raons excepcionals perles que, pera mostrar la imatge fidel, no s'hagin aplicat
disposicions legals en materia comptable.

•

Els comptes anuals de l'exercici 2020 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 modi:ficació. Els comptes anuals de l'exercici 2019 foren aprovats pel Consell
d' Administració amb data 15 de julio! de 2020.

Principis comptables obligatoris no aplicats.

No s'han aplicat principis comptables no obligatoris. Addicionalment, el Conseller Delegat de
l'Entitat ha fmmulat aquests comptes anuals tenint en consideració la totalitat deis 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'aplicar-se.
Responsabilitat de la informació i estimacions realitzades.

La informació continguda en aquests comptes anuals és responsabilitat del Conseller Delegat de
l'Entitat.
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En els comptes anuals de l'exercici 2020 s' han utilitzat estimacions realitzades pel Conseller
Delegat de l'Entitat per a valorar alguns actius, passius, ingressos, despeses i compromisos que
figuren regist:rats en ells, com per exemple:
-

La valoració deis actius per a determinar !'existencia de perdues per de teriorament dels
mateixos (Notes 4.5 i l O).
La vida úti l deis actius materials, intangibles i inversions immobiliaries (Notes 4. 1, 4.2 i 7).
Les hipótesis empleades pel calcul del valor raonable deis instruments fi.nancers (Notes 4.5, l O
i 16)
La probabilitat d'ocurrencia i l' impo1t deis passius indeterminats o contingents (Notes 4 .13 i
21).

Malgrat que les estimacions es van realitzar en funció de la millor informació disponible sobre els
fets analitzats a la data de formu lació 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 faria de forma prospectiva reconeixent els efectes del canvi d 'estimació en els
corresponents comptes de perdues i guanys futurs.

Importancia relativa i prudencia.
L'Entitat aplica tates les normes comptables en funció del principi d ' imp011ancia relativa i pren en
consideració el principi de prudencia, el qua l, no tenint caracter preferencial sobre els altres
ptincipis, s' utilitza pera formar criteri en relació arnb les 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 contimfftat i, per tant, la seva capacitat per atendre a les obligacions
contretes, estan supeditades al fet que la Generalitat de Catalunya consigni de fonna anual i
específica en els seus Pressupostos Generals els impo11s precisos per a atendre-les, a l'obtenció de
recursos atípics pera la realització deis seus actius i/o possibles ampliacions del fons social.

Comparació de la informació.
Es presenta, a efectes comparatius, amb cadascuna de les partides del batane;, 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 2020, les corresponents a l'exercici anterior.

Agrupació de partides.
En el suposit d'existir pa11ides que han estat objecte d' agrupació en el batane;, 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 apa11ats de la memoria.
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Elements recollits en diferents partides.
Els comptes anuals no tenen cap paitida que hagi estat objecte d'agrupació en el balan9, 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 altres apartats de la present memoria.

Canvis en criteris comptables.
L 'Entitat ha aplicat durant el present exercici els mateixos criteris cornptables que a l'exercici
anterior, que es troben detallats en la Nota 4 d'aquesta memoria.

Correcció d 'errors.
Durant l'exercici no s'han realitzat aj ustaments per con-eccions d'errors.

Nota 3.

Aplicació de resultats

La proposta d'aplicació del resultat de l'exercici formulada pel Conseller Delegat de l'Entitat
és la següent:
Base de repaitiment

(Euros)

Perdua de l'exercici

(l .451.772,40)

Aplicació
A resultats negatius d'exercicis anteriors

Nota 4.

( 1.451. 772,40)

Normes de registre i valoració

Les principals 1101mes de registre i valoració utilitzades per l'Entitat en l'elaboració deis seus
comptes anuals de l'exercici 2020, d' acord amb les estable1tes pel Pla General de
Comptabilitat, han estat les següents:

l.

Immobilitzat intangible.
L'immobilitzat intangible (aplicacions informatiques) es reconeix inicialment pe! seu cost
d ' adquisició.
L'import comptabi litzat con-espon als costos d ' adquisició i desenvolupament incon-eguts
en relació amb e ls sistemes infotmatics basics pera la gestió de l' Entitat.
L'amortització de les aplicacions informa.tiques es realitza linealment en períodes de 4
anys des de l' entrada en explotació de cada aplicació.
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Durant els exercicis 2020 i 2019 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.

2.

Immobilitzat material.
L'irnmobilitzat material es valora segons el seu cost d ' adquisició, minorat per la
corresponent amortització acumulada. Al 31 de desembre de 2020 i 2019 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'amo1tització es calcula aplicant el metode lineal sobre el cost d ' adquisició dels actius
menys el seu valor residual. Les dotacions anuals en concepte d ' amo1tització deis actius
materials es real itzen arnb contrapartida al cornpte de perdues i guanys i, basicament,
equivalen als percentatges d 'arnortització deterrninats en funció deis anys de vida útil
estimada, coma promig, deis diferents elements, d'acord amb e l següent detall :

% Amortització

Grup d'elernents
lnstal · lacions

10%

Mobiliari

10%

Equips pera processaments d'informació

25%

El Conseller Delegat de I' Entitat considera que el valor comptable deis 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' impott en !libres de l' actiu, i es reconeix al compte
de perdues i guanys de l' exercici en que es produeix.
Al 31 de desembre de 2020 i 2019, l'Entitat no té béns rebuts ni lliurats en adscripció.

3.

Inversions immobiliaries.
L' Entitat disposa de béns que han estat considerats inversions imrnobiliaries i, per tant,
han estat inclosos al conesponent epígraf de balan<;.
El criteti per qualificar els tenenys 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.
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Per la valoració de les inversions immobiliaries s'utilitzen els criteris de l' immobilitzat
material pels te1Tenys i construccions, que són els segi.ients:
• Els solars sense edificar es valoren pel seu preu d'adquisició més les despeses de
condicionament.
• Les construccions es valoren pe! seu preu d' adquisició incloses aquelles insta!· lacions
i elements que tenen caracter de permanencia, 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 coJTesponents 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 atTendatari, les despeses de l'arrendament es carreguen
linealment al compte de perdues i guanys en funció deis acords i de la vida del contracte.

5.

Instruments financers.
l.

Actius financers.
Es reconeixen al balan¡; quan es porta a terme 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 cu11 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 dels fluxos d' efectiu a cobrar,
aplicant la tassa d' actualització establerta 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 imp011 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 amortitzat. Els interessos me1;tats es
comptabilitzaran com resultats de l' exercici utilitzant el metode del tipus
d' interes efectiu.
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Al tancament de l'exercici l' Entitat procedeix a revisar detalladament tots els
saldos pera 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 2020
l'Entitat ha registrat el deteriorament de préstecs concedits per impott de
163.820,50 euros (193.696,35 de deteriorament i 69.425,42 euros de reversió del
deteriorament de credits, durant l'exercici 2019), veure Notes 10 i 20.
Els credits transfo1mables en subvencions es registren quan es considera que la
subvenc ió té caracter de reintegrable en e l moment de la seva concessió i fins
que no es tinguin dubtes del seu compliment. Es valoren per l' impoti concedit i
s' imputen a despesa en la mesura que es compleixin les condicions estable1tes
per la seva percepció.
Les fiances lliurades i els diposits constitu"its 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 a l valor raonable de la contraprestació lliurada més els costos de
transacció que els siguin directament atri bu"ibles.
La valoració posterior d'aquests actius es realitzara pel seu valor raonable, sense
deduir els costos de transacció e n que es puguin incórre r en la seva a lienació. 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' impoti així reconegut s'ha d' imputar al compte de perdues i
guanys.
Durant els exercicis 2020 i 2019 l'Entitat no ha registrat cap ajustament de valor
en el patrimoni net.

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 e ls costos de transacció.
Al tancament de l'exercic i l'Entitat avalua si ha existit deteriorament de valor de
les inversions. Les con-eccions 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 coITecció 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 impott entre el seu valor raonable menys les despeses de
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venda i el valor actual deis tluxos d'efectiu futurs derivats de la inversió,
calculats bé mitjam;ant l'estimació deis que s' espera rebre com a conseqüencia
del repaiiiment de dividends realitzats per !'empresa participada i de l'alienació
o baixa en comptes de la inversió mateixa, bé mitjanyant l' estimació de la seva
patiicipació en els tluxos d 'efectiu que s'espera que siguin generats per
]'empresa participada. Llevat millor evidencia de l' import 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' import registrat pel deteriorament de les inversions en empreses vinculades en
l' exercici 2020 ha ascendit a 69.565,49 euros (183.399,91 euros a l'exercici
2019), veure Notes 10 i 20.

2.

Passius financers.
Els passius financers es registren inicialment per l' efectiu rebut, net deis costos
incorreguts en la transacció. En exercicis posteriors es valoren d ' acord amb el seu
cost amo1iitzat, utilitzant el tipus d' interes efectiu.

a)

Debits i partirles a pagar. Les obligacions es registren per I' import rebut, net
deis costos incorreguts en la transacció. Les despeses fi nanceres es
comptabilitzen al compte de perdues i guanys segons el principi de meritació
utilitzant el metode del ti pus d ' inte res efectiu. L' impoti meritat i no liquidat
s'afegeix a l' impoti en !libres de l' instrument en la mesura en que no es
liquidin en el període en el qua] es produeixen.
Els comptes a pagar es registren inicialment pe! 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 venc iment no superior a un any i que
no tinguin un ti pus d ' interes contractual es valoren pe! valor nominal, sempre i
quan l'efecte d'actualitzar els tluxos d' efectiu no sigui significatiu.
Les fiances rebudes es registren al balany pel seu import nominal sense
actualitzar.

b) Al tres passius financers. Les aportacions de capital i assimilats que es
consignen en el pressupost com a capítol Vlll i que l' Entitat haura de posar a
disposició de la Generalitat de Catalunya un cop recuperi els fons atorgats, al
considerar-se bestretes del Departament d ' Empresa i Treball, han estat
registrades com altres passius financers i corresponen a saldos amb les
Adm inistracions Públiques a pagar a llarg terrnini, valorant-se a cost
amo1iitzat.
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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 deis credits i debits expressats en moneda estrangera
(d ivises diferents de l'euro) es realitza aplicant el tipus de canvi vigent en el moment
d'efectuar la corresponent 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.

7.

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

8.

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 pe! valor raonable de la contraprestació cobrada o a cobrar i
representen els irnports a cobrar pels serveis prestats en el marc ordinari de l'activitat,
menys descomptes i IVA. Pe! que fa l' Impost Sobre el Valor Afegit, des de l' exercici
2018 l'Entitat aplica el regim de prorrata, essent aquesta d'un 63% per l' exercici 2020 i
un 59% per l'exercici 2019.
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, perla 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.
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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 curt
tennini transfonnables en subvencions i es traspassen al compte de patlimoni net quan
no existeixen dubtes que !' obra, inversió o actuació subvencionada s' esta executant, i
no hj ha dubtes raonables que s'acabara realitzant.
- Els fons rebuts per la concessió de subvencions a tercers es registren en comptes de balan9
(i no de patrimoni net) fins que el beneficiari no executi les actuacions pera 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
con-elació d'ingressos i despeses, el c01Tesponent 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.

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 perjudici de la seva imputació pressupostaria.
Quan en el moment del tancament de l'exercici esta pendent el compliment d 'alguna de
les condicions establertes per a la seva percepció, pero no hi ha dubtes raonables sobre el
seu futur compliment, es dota una provisió pels con-esponents imports, 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' impo1t 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 partides a cobrar d' aquesta Nota 4.
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12. Operacions entre empreses del grup.
En el suposit d 'existir, les operacions entre empreses del mateix grup, amb independenc ia
del grau de vinculació, es comptabilitzen segons les normes generals. E ls elements
obj ecte de les transaccions que es realitzen es comptabilitzaran en el moment inicial pe!
seu valor raonable. La valoració posterior es realitza d ' acord amb el previst a les normes
paiticulars per als comptes que conespongui.
S'entenen per entitats del grup, a rnés de la General itat de Catalunya, aquelles que
compleixin alguna de les següents condicions:
• Per paiticipació: s'entendra per entitats del grup per patticipació aquelles entitats del
sector públic de la Generalitat entre les quals alguna d' elles exerceix, directament o
indirecte, el control efectiu de la resta mitjanr;:ant participació 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).

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 info rmació disponible sobre les
conseqi.iencies 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 Comerr;: i d' Inversions 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 e ls saldos de
tresoreria, actius i fiances entregades a la data de cada tancament.
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Malgrat algunes d'aquestes Oficines Exteriors tenen forma jurídica societaria i, per tant,
l' Entitat hauria de tenir registrada una paiticipació en aquestes societats i les seves
ap01tacions, 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 paiticipar en una inversió. En qualsevol cas, l 'Entitat
tracta aquestes oficines com delegacions, perque és així com s' haurien constitu'it si no hagués
estat per les restriccions derivades de la no1mativa local d' alguns pa'isos, integrant-ne en el
seu balanc;: i en el compte de resultats les paitides anterionnent 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 fons sobre la forma.
Durant els exercicis 2020 i 2019, i amb la voluntat de complir amb la n01mativa fiscal,
l'Entitat ha refacturat despeses supo1tades per l'Entitat repercutibles a les Oficines Exteriors,
que estan constitu'ides com a societats, per impo1t de 4.371.234,73 euros i 11.292.420,29
euros respectivament. Aquestes transaccions s'han eliminat del compte de perdues i guanys
ates que es presenta consolidat.
E l detall de les Oficines Exteriors de Comen; i d' lnversions de Catalunya, la seva forma
jurídica i les despeses i actius inclosos al compte de perdues i guanys i al balanc;: de l' Entitat,
respectivament, en l'exercici 2020 es detallen a continuació:
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Oficines Exteriors de Comer1y i d'lnversions de Catalunya
(Euros)
Dcspeses
Forma j uridica

Oficina
Acera

2 Amsterdam

Societat
Oficina de rcprescntació

Bogota

1.597,41

96.026,70

52.340,18

16.793,01

15.940,56

7.881,89

30.~32.91

4

664.700,33

Oficina de representació

2

186.962,72

Societat

12 Hong Kong

Societat Limitada

391.288,43

!08,74

795.265,80
570.459,18

13 Jstambul

Oficina de representació

2

152.193,53

14 Johanncsburg

Entitat sense aJlim de lucre

2

134.485,27

15 Lima

Societat

180.898,05

16 Londres

Oficina de representació

782.723,90

17 Mt!xic
18 Miami

~

tr-:

26.970. 10

1.899,10

l. !03,73

20.633,87

10.141,92

3.434,38

29.352,08 1

13.250,20

8.466,72

29.404,16

23.628,17

23.893,97

268.397,80

9.086,41

33.454,99

16.295,60

7.144,58

3.667,18

30.134,53

15.043,93

3.806,48

9.195,96
18.960,07

-~i

2.244,59

97,52
92.877,88

4.504,02

Societat Civil

325.222,70

9.024,31

2.765,09

46.526,01

Societat

665.01 1,73

19.234,30

4.051,83

20.937,67

Oficina de representació

20 Montreal

Societat Federal
Oficina de representació

4

4
4

429,38

21.471,78

2.856,00

36.082,01

270.883,03

1.014,79

5.541,45

1.919,02

27.334,80

302.241,93

262,24

5.647,80

2.963,25

18.471,92

4.820,98

14.492,99

25.087,98

397.902,23

195.562,87

22 Mwnbai

Oficina de representació

23 Naírobi

Societat

221.284,20

1.632,81

3.352,97

23.818,97

24 Nova York

Societat

628.530,76

58.177,81

82.121,87

27.924,47

25 Panam8

Societat Anónima

185.805,49

16.060,35

1.700,35

39.590,05

26 Paris

Oficina de representació

1.223.429,03

27.279,77

53.712,93

154.593,89

27 Santiago de Xile

Entitat de dret extranjer

159.237,48

7.264,82

4.025,64

58.788,09

28 Sao Paulo

Societat I Associació civil

298.010,19

12.487,81

7.900,81

15.795,57

20.079,99

15.065,87

36.975,74

9

4

Sucursal
Societat

190.917,42

31 Silicon Valley

Societat

500.240,93

Societat Limitada

793.717,35

32 Singapur
33 Stutgart

137,79

386.484,47

29 Seül
30 Sidney

-

Oficina de representació

34 Teheran

Antena t:?I

35 Tel-Aviv

Societat

36 Tóquio

Associació

37 Varsóvia

Oficina de representació

9.034,89

17.698,40

37.640,31

6.706,31

2.770,76

34.669,20

40.374,76

23.755,70

90.648,66

414,0-l

5.734,80

~

6

253.596,59

2.11 8,21

3.048,47

25.917,08

805.955,63

25.098,22

110.636,41

38.924,74

158.239,81

5.573,36

7.294,96

18.247,55

43.009,53

12.075,40

9.761,78

(2.195,46)

676.282,45

1.425.357,32

>--

38 Washington

Entitat de dret extranjer

482.704,00

37.707,68

39 Xangai

Oficina de representació

706.829,90

4.315,73

40 Zagreb

Societat

---

15.701.796,81

(1) An!ena tecnológica a principlS de rcxercici 2021.
(2) Anlena tecnológica inopcrab\·a a 31 de dc:.scrMrc de 2020.
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12.660,99

1.681,36

166.280,59
136

mm Generalitat

l

l

8.021,16

304.092,45

19 Milá

21 Moscou

--~

211.897,06

4

20.669, 10

950.632,98

Oficina de reprcsentació

11 Dubai

2.723,00

91.054,72

2!0.692,90

Oficina de representació

11.643,75

2.281,37

20.030,85

7 BrusseHes

10 Copenhagen

1.864,25

3.364,71

4

Oficina de representació

Fiances

~e

Antena <11

9 Casablanca

Tresoreria

material

478.966,12

6 Boston

Buenos Aires

intangible

Financeres

3.139,55

286.322,17
4

Oficina de representació
Sucursal

Explot.ació

386.220,00

Sucursal

3 Beijing
4 Berlin

Empleats

Jrnmobilitzat lmmobilitznt

3.550,35

==

857.053,94

ACCIÓ
Immobilitzat material

Nota 6.

Analisi del moviment durant l'exercici 2020. La composic ió i el moviment hagut durant
l' exercici 2020 en els diferents comptes de l' immobilitzat material i les seves conesp onents
amortitzacions acumulades han estat el s següents:
Immobilitzacions materials
(Euros)

Concepte

Amortitzacions

Valor net

Saldos al

Addicions

Baixes

Saldos al

acumulades al

comptable al

31-12-2019

2020

2020

31- 12-2020

31 - 12-2020

31-1 2-2020

• Instal ·lacions

2.303.772,32

12.980,90

2.3 16.753,22

(1.763.579,46)

• Mobiliari

1.476.935,62

28.335,64

1.505.271 ,26

(1 .254.92 1,08)

250.350, 18

• Altre immobilitzat

1.298.381 ,03

459.278,77

1.757.659,80

(1.1 18.614,53)

639.045,27

5.079.088,97

500.595,3 1

5.579.684,28

(4.137.115,07)

1.442.569,21

5.079.088,97

500.595,31

5.579.684,28

(4.137. 115,07)

1.442.569,21

Saldos al

Dotació

Baixes

Saldos al

31-12-2019

2020

2020

31-12-2020

• Instal · lacions

1.626.706,75

136.872,7 1

1. 763.579,46

• Mobiliari
• Altre immobilitzat

l. 197.922,53

56.998,55

1.254.921,08

553.173,76

(Euros)
Amortitzacions acumulades

950.499,16

168.115,37

1.1 18.614,53

3.775.128,44

361.986,63

4.137.115,07

3.775. 128,44

361.986,63

4. 137.115,07

Les principals altes de l'exercici 2020 con-esponen a:
- Equips infonnatics, tant per !'ofic ina de Barcelona com per diverses Oficines Exteriors de
Comen¡: i d 'Inversions de Catalunya, per imp011 de 405.083,52 euros i 54.1 95,25 euros
respectivarnent.
El carrec a resultats del present exercici en concepte d 'amortització de l' immobilitzat materia l
ha ascendit a 361.986,63 euros (421.482,95 en l'exercici 2019), veure Nota 20.

Analisi del moviment durant l'exercici 2019. La composició i el moviment hagut durant
l'exercici 2019 en els diferents comptes de l' immobilitzat material i les seves corresponents
am011itzacions acumulades van ser els següents:
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ACCIÓ
Immobilitzacions materials
(Euros)
Amortitzacions

Valor net

Saldos al

Addicions

Baixes

Saldos al

acumuladcs al

comptable al

31-12-2018

20[9

2019

31 -12-20 19

31 - 12-20[9

31-12-2019

• lnstal· lacions

2. 135.078, 13

241.147,65

(72.453,46)

2.303.772,32

(1 .626.706,75)

• Mobiliari

1.452. 116,30

64.074,66

(39.255,34)

1.476.935,62

( l.l 97.922,53)

279.013,09

• Altre immobilitzat

1.152.534,32

145.846,7 1

1.298.381 ,03

(950.499, 16)

347.881,87

4.739.728,75

45 1.069,02

(1 11.708, 80)

5.079.088,97

(3. 775.1 28,44)

1.303.960,53

4.739.728,75

451.069,02

(111.708,80)

5.079.088,97

(3.775.128,44)

1.303.960,53

Saldos al

Dotació

Baixes

Saldos al

31-12-2018

2019

2019

31 -12-20 19

• lnstal· lacions

1.524.341 ,80

174.818,41

(72.453,46)

1.626.706,75

• Mobiliari

1.159.855,67

77.322,20

(39.255,34)

1.1 97.922,53

781.156,82

169.342,34

3.465.354,29

421.482,95

( 111.708,80)

3.775.128,44

3.465.354,29

4'.!1.482,95

( 111.708,80)

3.775.128,44

Concepte

677.065,57

(Euros)

Amortitzacions acumulades

• Altre immobilitzat

950.499,16

Les principals al tes de I'exercici 2019 van coITespondre a:
-

lnstal · lacions i mobiliari per a 1'adequació de diverses Oficines Exteriors de Comen¡: per
import de 273.681,13 emos.

- Equips informatics, tant per !'oficina de Barcelona com per diverses Oficines Exteriors de
Comery i d 'lnversions de Catalunya, per import de 71.798,23 euros i 74.048,48 emos
respectivament.
Les principals baixes de l 'exercici 2019 van coITespondre a:
- Instal · lacions i mobiliari total.ment amortitzats de diverses Oficines Exteiiors de Comery per
import de 11 1.708,80 euros.
Elements totalment amortitzats. El detall deis béns totalment amortitzats
desembre de 2020 i 2019 és el següent:
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en ús a 3 1 de

ACCIÓ
(Euros)
31-12-2020
31-12-2019
- Insta!· lacions

1.386.027,93

834.777,37

- Mobiliari

1.015.833,72

886.647,43

788.020,30

641.597,43

3.189.881,95

2.363.022,23

- Equips pera processos d 'info1mació

Immobilitzat material situat fora del territori nacional. L' immobilitzat material situat fora
del ten-itori nacional, en les oficines exteriors de l' Entitat, al 31 de desembre de 2020, es
desglossa a continuació:
(Euros)
Cost

Amo11ització

Valor net

d'adquisició

acumulada

comptable

1.101.083, 19

(563 .508,39)

537.574,80

Mobiliari

758.567,36

(589.390,61)

169.176,75

Altre immobilitzat material

884.8 13,51

(734.511,12)

150.302,39

2.744.464,06

(1.887.410, 12)

857.053,94

Elements
Insta!· lacions

El detall d' aquest immobilitzat material per ubicació es troba desglossat a la Nota 5.
L' immobilitzat material situat fora del tenitori nacional, en les oficines exteriors de l'Entitat,
al 31 de desembre de 2019, es desglossa a continuació:
(Euros)
Cost

Amortització

Valor net

d'adquisició

acumulada

comptable

1.088.102,29

(475.822,36)

612.279,93

Mobiliari

739.410,89

(554.183, 17)

185.227,72

Altre irnrnobilitzat material

830.618,26

(660.443,84)

170.174,42

2.658.131 ,44

(1 .690.449,37)

967.682,07

Elements
Insta! · lacions

Política d'assegurances. La política de l' Entitat és fo1malitzar polisses d 'assegurances per
cob1ir els possibles riscos als que estan subjectes els diversos elements del seu irnrnobilitzat
material. La Direcció de l' Entitat revisa anualment, o quan alguna circumstancia ho fa
necessari, les cobertures i els riscos coberts i s' acorden els imports que raonablement es deuen
cobrir per l' any següent.
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ACCIÓ
lnversions immobiliaries

Nota 7.

Analisi del moviment durant l'exercici 2020. La composició i el moviment hagut durant
l'exercici 2020 a les diferents comptes d ' inversions immobiliaries i les seves corresponents
am01titzacions acumulades, han estat els següents:

Inversions immobiliaries
(Euros)

Descripció

Saldos a

Altes

Saldos a

31 - 12-2019

2020

3 1-12-2020

Amortització

Valor nct

acumulada al

cornptable al

31-12-2020

31-12-2020
197.341,45

Terrenys

197.34 1,45

197.341,45

Construccions

326.403,16

326.403,16

(326.068,52)

334,64

523.744,61

(326.068,52)

197.676,09

523.744,61

(Euros)
Saldos a

Dotacions

Saldos al

Amortització acumulada

31-12-2019

2020

3 1-12-2020

• Construccions

326.005,78

62,74

326.068,52

La vida útil considerada a efectes de calcular l' amo1tització de l' exercici 2020 de les
construccions 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 ' amortització de les
mvers1ons immobiliaries ha ascendit a 62,74 euros (62,74 euros en l'exercic i 2019), veure
Nota 20.
A 31 de desembre de 2020 i al 31 de desembre de 2019 existeixen inversions immobiliaries
totalment amo1titzades i en ús per imp01t de 324.311,86 euros.
El detall i el destí de les inversions immobiliaries a 3 1 de desembre de 2020 és e l següent:
2 edificis d ' oficines a Cerdanyola

• Classe d' inversió:
• Destí a que es dedica:

Lloguer conjunt a tercers

• Ingressos que gen era:

93.600 euros (veure Nota 9)

Aquestes inversions van generar ingressos per arrendament durant l' exercici 2019 per impo1t
de 92.016,90 euros.
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ACCIÓ
El Consell d ' Administració, amb data 20 de julio[ de 2017, va acordar procedir a la
transmissió onerosa de les dues finques que I' 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 2019. La composició i el mov iment hagut durant
l'exercici 2019 a les diferents comptes d ' inversions immobiliaries i les seves corresponents
amo11itzacions acumulades, van ser els següents:
Inversions immobiliaries
(Euros)

Descripció

Amortització

Valor net

Saldos a

Altes

Saldos a

acumulada al

comptable al

31-12-2018

2019

31 -12-20 19

31-12-2019

3 1- 12-20 19

Terrenys

197.341 ,45

197.341,45

Construccions

326.403, 16

326.403, 16

(326.005,78)

397,38

523.744,6 1

523.744,6 1

(326.005,78)

197.738,83

197.341 ,45

(Euros)
Saldos a

Dotacions

Saldos al

Amortització acumulada

31-12-2018

2019

31-12-2019

• Construccions

325.943,04

62,74

326.005,78

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 deis seus actius classificats com
inversions immobiliaries. La Direcció de l'Entitat revisa anualment, o quan alguna circumstancia
ho fa necessari, les cobe11ures i e ls riscos coberts i s'acorden els imports que raonablement s' han
de cobrir per l'any següent.

Nota 8.

Immobilitzat intangible

Analisi del moviment durant l'exercici 2020. La composició i el moviment hagut durant
l'exercici 2020 en l' immobilitzat intangible i la seva corresponent amo11ització acumulada han
estat els següents:
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ACCIÓ
lmmobilitzat intangible
(Euros)

Concepte
• Aplicacions infomultiques

Saldos al

Addicions

31-12-2019

2020

2.684.632, 11

3.326,02

Bai.~cs

Saldos al

Amortitzacions

Valor nct

acumulados al

compt.,ble al

2020

31-12-2020

3 1-12-2020

31-12-2020

( 1.374,60)

2.686.583,53

(2.392.800,77)

293.782,76

(Euros)
Amortitzacio ns acumuladcs
• Aplicacions infomu\tiqucs

Saldos al

Dotació

Bai;<es

Saldos al

3 1-12-20 19

2020

2020

3 1-12-2020

2. 182.927.96

209.958,72

(85.9 1)

2.392.800,77

Les altes de l' exercici 2020 corresponen principalment a inversions en programes informatics
i llicencies.
Analisi del moviment durant l'exercici 2019. La composició i el rnoviment hagut durant
l' exercici 20 19 en l' immobilitzat intangible i la seva corresponent arnortització acumulada
van ser els següents :
lmmobilitzat intangible
(Euros)
Saldos al
Concepto
• Aplicacions informiltiques

Addicions

Bab<es
2019

Amortitzacions

Valor net

acumulades al

comptable al

31-12-20 19

31-12-2019

31-12-20 19

2.684.632, 11

(2. 182.927,96)

501.704, 15

Saldos al

31-12-2018

20 19

2.674.481 ,69

10. 150,42

Saldos el

Dotnció

Baixes

Saldos al

31-12-2018

2019

20 19

3 1-12-2019

1.900.239,57

282.688,39

(Euros)
Amortitzacions acumuladcs

• Aplicacions infonnátiques

2. 182.927,96

Les al tes de l' exercici 20 19 van correspondre principalrnent a inversions en programes
informatics i llicencies.
E lements totalment amortitzats. Al 31 de desembre de 2020 i 31 de desembre de 2019
existien elements totalment amortitzats co1Tesponents a aplicacions informatiques que
ascendien a 2.042.090,96 euros i l.824.004,72 euros, respectivament.
Immobilitzat intangible situat fora del territori nacional. L' imrnobilitzat intangible situat
fora del teni.tori nacional, en les oficines exteriors de l'Entitat (veure Nota 5), al 3 1 de
desembre de 2020, es desglossa a continuació:
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ACCIÓ
Elements
Aplicacions info1matiques

Cost
d'adguisició

(Euros)
Amo1iització
acumulada

Valor net
cometable

102.625)7

(99.075,02)

3.550,35

L' immobilitzat intangible situat fora del territori nacional, en les oficines exteriors de
l'Entitat, al 31 de desembre de 2019, es desglossa a continuació:

Elements
Aplicacions info1matiques

Nota 9.

Cost
d'adguisició

(Euros)
Ammiització
acumu lada

Valor net
cometable

103.018,01

(94.688, 16)

8.329.85

Arrendaments operatius

Arrendaments operatius 2020. L'Entitat no té subscrit cap contracte d'arrendament operatiu
no cancel · table.
En concepte d 'arrendatari, l'Entitat ha registrat al compte de perdues i guanys de l'exercici
2020 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
irnpmi de 1.767.296,50 euros.
- Renting d'equips informatics per impo1i de 29.506,62 euros.
- AlTendaments en les 40 oficines exteriors per irnpo1i de 2.610.474,65euros.
L' impo1i total deis pagaments futurs mínims de l ' arrendament co1Tesponents als contractes
subscrits per l 'Entitat, a 31 de desembre de 2020, es detallen a continuació desglossats per
te1minis:

Arrendaments operatius

Descripció
• Lloguer Oficines Exteriors
• Lloguer Oficines Barcelona
• Rentings
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Fins a
1 an;\'.'.

(Euros)
Venciments
Entre
1i5
Superior
a 5 anys
an;):'.S

2.104.859,70
1.562.383,07

4.098.996,00
60.860,14

1.129.015,44

3.667.242.77

4.159.856.14

1.129.015.44
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Despeses
incorre~des
2.610.474,65
1. 767 .296,50
29.506,62
4.407.277.77

ACCIÓ
Arrendameuts operatius 2019. L 'Entitat no tenia subscrit cap contracte d 'arrendament
operatiu no cancel· lable.
En conceple d 'arrendatari, l' Entitat va registrar al compte de perdues i guanys de l' exercici
2019 les despeses per l'arrendament operatiu corresponent a:
- El !Joguer de les oficines de l' Entitat a l' edifici situat a Passeig de Gracia (Barcelona), per
imp01t de 1.637.622,47 euros.
- Renting d'equips informatics per import de 24.620,73 euros.
- An·endaments en les 40 oficines exte1iors per imp01t de 2.833.893,13 euros.
L' import total deis pagaments futurs mínims de l' an-endament corresponents als contractes
subscrits per l'Entitat, a 31 de desembre de 2019, es detallen a continuació desglossats per
terminis:

Arrendaments operatius

Descripció
• Lloguer Oficines Exteriors
• Lloguer Oficines Barcelona
• Rentings

Fins a
1 anl
2.321.890,79
1.642.586,76
10.241,52
3.974.719.07

(Euros)
Venciments
Entre
Superior
1i5
a 5 anrs
anrs
6.044.226,14
3.575.169,68

1.887.297,67

9.619.395.82

1.887.297.67

Despeses
incorre¡¡,udes
2.833 .893, 13
1.637.622,47
24.620,73
4.496.136.33

Arrendaments com arrendador. En concepte d'arrendador, l' Entitat ha obtingut ingressos
durant l'exercici 2020 per impo1t de 93.600 euros (92.016,90 euros durant l'exercici 2019) de dos
edificis propietat de l' Entitat situats a Cerdanyola, que estan classificats com inversions
immobiliaries (veure Nota 7).

Nota 10.

Instruments financers

Actius financers (excloses les inversions en empreses del grup i associades). A continuació es
mostra el detall deis actius financers per catego1ies que l'Entitat manté al 31 de desembre de
2020:
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ACCIÓ
Actius financers a 31 de desembre de 2020
(Euros)
lnstruments de patrimoni
Concepte

Llarg termini

Curt termini

Credits i altres
Llarg termini

Curt termini

Total

Préstecs i partides a cobrar
• Credits atorgats

3.61 l.802,04

• Clients per vendes i prestacions de serveis
• Deutors varis (Nota 11)
• Credits transformables en subvencions
• Fiances entregades

2.471.459,68

299.611,13

45.550.169,82

45.550.169,82

142.909.471,33

142.909.471,33
678,594,47

678.594,47

• Imposicions

2.915,83

• Deutors per subvencions (Nota 12)

4. 748.280,31

• Credits al personal
Actius disponibles perla venda

6.083.261,72

299.611,13

2.915,83
4.748.280,31

7.035,00

40.392, 16

560.537,3 1

47.427, 16
560.537,3 l

560.537,31

9.045.711,82

191.274.019,95

200.880.269,08

A continuació es mostra el detall deis actius financers per categories que l'Entitat mantenia al 31
de desembre de 2019:
Actius financers a 31 de desembre de 2019
(Euros)
lnstruments de patrimoni
Concepte

Llarg termini

Curt termini

Credits i altres
Llarg termini

Curt termini

Total

Préstecs i partides a cobrar
• Credits atorgats

5.053. 786,06

• Clients per vendes i prestacions de serveis
• Deutors varis (Nota 11)
• Credits transformables en subvencions
• Fiances entregades

248.288,41

35.325.900,54

35.325.900,54

142.545.048,75

142.545.048,75
622.866,00

4.509,63

• Deutors per subvencions (Nota 12)

5.824.004,45

• Credits al personal

20.435,91

11.530.044,73

248.288,41

622.866,00

• lmposicions

Actius disponibles perla venda

6.476.258,67

4.509,63
5.824.004,45

28.559,56

619.612,80

48.995,47
619.612,80

619.6 12,80

11.52 l.092,42

184.628.565,56

196.769.270,78

Credits atorgats. El detall d' aquest epígraf, al 31 de desembre de 2020, es presenta a
continuació:
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ACCIÓ
(Euros)
Cost amortitzal

Valor nominal
Import atorgat

Préstecs R+D+T Inslitut Catala de Finances
Préslecs Sector Automoció i Motocicleta
lnstitut Catala de Finances

Curt termini

Llarg tennini

2.845.412,05

2.322.665,96

489.847,00

15.255.231 ,92

7.023.761,16

2.802 .982,08

2. 755.251,29

3.936.000,00

3. 160.702,42

2.749.351,2 1

366.703,75

5. 152.833,83

Préslecs NEBT

31 - 12-2020

1.872.497,33

1.872.497,33

1.872.497,33

26.2 16.563,08

14.902.372,96

9.747.496,58

26.216.563,08

14.902.372,96

3.61 1.802,04

(7.276.036,90)

Deteriorament credits a curl termini

2.471.459,68

3 .6 11.802,04

El detall d'aquest epígraf, al 3 1 de desernbre de 20 19, es presenta a continuació:
(Euros)
Cost amortitzat

Valor nominal
lmport atorgat

31-1 2-2019

Cu1t termini

Llarg termini

5.2 14.048,83

3. 152.2 18,58

2.228.079,54

827.920,7 1

Préstecs R+D+I lnstitut Catala de Finances

53.692.963,62

9.778.879,03

4.386.75 3, 14

3. 777.460,05

Préstecs Sector Automoc ió i Motocicleta

10.286.000,00

8.158.753 ,26

7.650.450,86

448.405,30

Préstecs NEBT

1nstitut Catala de Finances

2.80 1.065,96

2.801.065.96

2.80 1.065,96

71.994.078,4 1

23.890.9 16,83

17.066.349,50

5.053. 786,06

( 10.590.090,83)

Deteriorament credits a cu1t termini
7 1.994.078,41

23.890.9 16,83

6.476.258,67

5.053.786,06

El detall per venciments a valor nominal d' aquests préstecs al 31 de desembre de 2020 es
presenta a continuació:
(Euros}
Llarg tem1ini

Curt tennini

2026
PrCstccs

NEBT
R+D+i -ICF
Préstecs Sector Automoció i Motociclela
lns1in1t CataJ:i de Finances

202 1
2.323.092, 78
2 .802.555,26
2.749.351.21
1.872.497,33
9.747.496.58

2022

2023

2024

2025

i sesuents

Total
2.845.412,05
7.023.76 1, 16
3. 160.702,42
1.872.497.33
14.902.372.96

230.029,60

143.208,98

72.820,61

96.95 1,21

78.600,00

78.600,00

78.600,00

31.157,57
4.221.205,90
78.600,00

326.980.81

22 1.808.98

15 1.42061

123.702 5 1

4.330.963 47

4 5.102,51

El detall per vencirnents a valor nominal d' aquests préstecs al 3 1 de desembre de 2019 es
presenta a continuació:
(Euros)
Llarg. temlini

Curt terminí

2025

Préstecs

NEBT
R+D+i -ICF
Préstecs Sector Automoció i Motocicleta
lI1s1 itut CataJii de Finnnces

ITTIB
W1!l

Generalitat
de Catalunya

2020
2.228.079,54
4.386.753, 14
7.650.450,86
2.801.065.96
17.066.349.50

202 1

2022

2023

2024

i scgücnts

Total
3.152.218,58
9.778.879,03
8. 158.753,26
2.801.065,96
23.890.916.83

275.1 57,75
280.043,38
115.302,42

275.157,75
202.223, 16
78.600,00

170.645,43
688.653,45
78.599,98

!02.900,85

100.277,25
,1.221.205, 90

78.600,00

157.200,00

670.503.55

555.980 91

937.898.86

181.500.85

4.478.683,15
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ACCIÓ
Préstecs NEBT
Els préstecs NEBT con-esponen als impo11s concedit a Noves Empreses de Base Tecnologica,
en base a les resolucions IUE/2182/2009 de 27 de julio! de 2009 1 la IUE/ 1197/201 O de 8
d ' abril de 201 O, del CIDEM. El detall d 'aquests préstecs es presenta a continuació:
Bcncficmn

AB THERAPEUTICS. S L

lmport

D.11:i

n111nmal

Pog11mc111

200 930.fü

Dala

T1pw

Ta..a

V~'IK:1n1e111 ¡J'mtcrés uctlllllit.rnció

151111:!0IO 15111/10:!2

Oo/•

~\Jut

Pcnodc.: Je

eqwv1J]e111

c:1rl!nw1

S.98~♦

69356.1:?

3:mys

~L
-,-1-,,,-.,-,.-.,,-,-c=-,.-,-,,-m,-~-,-_- ---,T:,-o-t,157155.13

ACTIO ARTE Y CIENCIA. SL

SK 117-1,?K 25/0-1/2010

2$1().¡/2022

O-/.

6,00-/4

20 321,90

3 :anys

AEREO ENGrNEERING. S L

K7750J"J0

15/11/W:!2

°"•

5.9~•

JO 289.06

3 111\)"I

7-110.72
32615.&3

AGILF. CONTENTS, SL

15/ lln0J0

77~.-18.29

5K K7-1,28

58 874,211

8 775.00

16 185.72

Dctcrmmmcnl

581174,2M

M~

6,00-1 .

59 00),KS

3 .1ny1

M.5-16,911

41 162,RI

80 29JJ)6

13/1112010 15/11/20:!2

O'I.

S.98~:0

H7 15.I J

Janys

67 4iW.26

f.7 -18.1.2ñ

67 -18-1.26

137109,7-1

25/0..U2010 25104/2022

O"/.

8,91''-

62.720,91

J :mys

116 62K,27

116628,27

BEABLUO. SL

27-1 7-l\).0)

25/(W20 10 25/fl-1/20:2

°"•

11 6 62K.27

8.91~♦

125.592.-17

3 11nys

164.8-19.43

16-1 S.19.-IJ

16-1849,43

BMAT LICENSING, SL

19·1 96-1,00

25/04/2010 25/0-112022

0%

6.~~

67.296,5K

J 3nys

19.496,-10

491104,16

AIJRACLIC"-, S L

UCNINNOVA TECHNOLOGJCAL EVOLITTION, SI.

E GRAU GIRONéS ACTIVE COSMETICS, SL

170 939,25 25/0..U20IO 25/04/2022

2U 093.07

30 307,76

81_000.(l(J

25Kl-1/201U 25/Wllú:?2

M :O

8.9m

37 0 26.-18

lunys

15-124.78

8 1(.0.0IJ

23.22-1.78

EXPERIENCEON VENTURE. SL

2]J 40$,64

25/0-1/2010 25/0-1/2022

0%

l ],OS%

134 H5,43

3 :mp

30650,38

23 340,K6

5] 991,24

FELNUTI SL

17-1151.82

17/011201 1 l7i".Jl/20:l

O'¼

12.97~~

100 387.59

] any.s

156 736.64

156 7)6.6-1

GREENAL TECH, S L

12-1 391.0CJ

J 7/01/2011 17/01/2023

Oo/,

42 '.136,62

3 1111ys

12439,11

4>!.152,00

](,012.89

156 7)6.64

INTEURATED MICRSYSTEMS FOR QIJALITY OF LlFE. S.L

15-1161.36

17/tll/2011

17/úl/2023

0-/•

)7 970.90

)

U.ll)"S

85 760.08

8j 760.08

85 761t,08

INTELLtGENT PIIARMA. SL

256 849,54

25/0.1/2010 25/0-112022

cw.

SS 657,ID

3 :mrs

166 952,19

166 952,19

166 952,19

INTELLIGENT SEO. S L

83 01-1.:?0

17/0 1/2011

17/01/2023

0-/,

14. 108.68

3 1111}"1

70-111.36

70411.36

70·111.lG

MEDIVET PHARMA, SL

8-17-10,58

25/0-1/2010 25/0-l/2012

O¼

20 871,13

3 :mys

76 266,52

76 266,52

76 266.51

8-1 W8.2l

MJCROLITIX CONTROL MJCROLllOLOGJCO INTEGRAL. S L N E

15/11120!0 15/11/2022

0-/t

2!:I llJlU6

J anys

MJRAVEO MUND!, S L U

115 559,lll

15/11/20 10

15'11/2022

<W.

52 82-1.08

3 110}"5

PASSWORD BANK TECHNOLOGIES. SL

27-1 :?I0.26

25/IJ-1/20\0 25/(14/2022

~~

6.00"/4

tJ-1.650.36

3 :mrs

3860':.l.79
40445,78

6 747.50

25.472.48

32 219.98

IIS5S9,18

115559.18

27 421.0)

66_030.82

1155:59.1!:I

PJ-IYTURE BIOTECH, S L

l:?:? 773,Jl

17/01/2011

17/0112023

Oo/•

8.86'1/o

56111,78

J:1ny1

18 416,00

58 86 1,n

REACTABLE S YSTF.MS. SI.

llVJ~l.56

25/0-112011J .?5/0-112022

0%

2.IS¼

25 999.9K

J

:inrs

70.477.68

70 477.6R

70.477.68

8783959

17/011201 1 17/01/2013

0%

JO 3 19,9&

Jauys

87 839.59

87 839.59

87 8)959

611 464,:5--l

6~ 46-15-1

6M 46-.,:5-1

19 -16U-1

93 191.51

REGENEAR.,SL
SOFr-ICRIT, SL

111 023,58

HI0-1/2010

25/0-1/2022

O¾

)8.]22.50

)

SOM INNOVATION BIOTECH. S L

196 409.6-l

17/01/Wl 1 17/01/1023

o•/,

89.782.20

3 :mys

TEAMBOX TECHNOLOGIES, S.L

1tJ56JK,64

17/01/2011

1711)11202)

0-/4

48..1117.02

) :inys

107.3]),22

107.JJJ,22

107 33],22

79 -19--1.06

l7/0lf2011

17/011.!023

c:r;.

27 439.31

3 111\YS

79 -19-1.06

79 .19.1.0li

79 .19-1.06

140.6-17,50

25/0.U2010 25/0-1/2022

O-/.

6-1 292,37

J :mys

33 294,89

14 064,75

47.):59.64

TRi\NSMIJRAL OIOTECII. SL

116.1 3-1.99

25/0-l/:!O!O 25/04/20:!2

<Wt

SJ 087 .29

J :mys

15 878.63

URJ31OTICA.SL

200.9:>0,IIK

25/0-l/20!0 25/0-1/2022

O,,.

11 SJBS.57

J :mys

TOUCHIST, S L
TRANSBIOMED, SL

13,05%

olll)"S

61730.07

11 613,50

17 .19::!:.IJ

1110.K55J~0

180.855,110

2-1.083.)2

76 0.I0.20

76.491 ,R6

76 4\11.llfi

10.273.96

-10. 179.86

IM0.1155,K0

VCN BIOSCIENCES. S L

160 55S.50 17/0112011 l7f0112023

CW,

VIRTUS360 SOFTWARE, St

152.98),1>1{ 25/0-1/2010 25/04/2022

O"/.

52 806,0S

J onys

WORLDSENSING. SLNE

IOHllJG.27

0-/4

-18 91-1.]')

]

ZERO 2 INFINITY, S L

2-10171,7:i

1511 1/201 0

IS/11/2022

Oo/.

K,IIK,♦

109 786,60

J :inp

1160112,911

\ 16082.98

1l 60K2,'JK

ZYNCRO TECH. SL

2 16 117.93

2s,o-112ow 2sJ0-1121J12

rn-.

2.55%

36. 730.J;?

3 1111y,

19-1.506. ll

19-1.506.l l

19-1.:506. 11

25/0-11201 CI 25/ú-lllú:!2

S 152'133,83

7J 392,66

1 9116 602,31

]

111\)"S

tlllfS

51 956.88

2~ 905.'X>

76 49 1,86

-189 K-17,00 2.322 6G5,96 2 812 512.97 2061 068.07

Els préstecs NEBT varen ser concedits amb carrec al pressupost de l 'Entitat de capítol VIII
(no financer) de l' exercici 201 O.
L'Entitat va registrar aquests préstecs a cost am011itzat, havent-ne considerat la diferencia
entre aquest i el valor nominal com una subvenció lliurada per l' Entitat consignada com una
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 201 O com un credit atorgat, malgrat no
s' havia desemborsat, registrant com a contrapartida un creditor a curt termini. L'Entitat va
registrar la subvenció meritada en aquests credits sense tipus d'interes, en aquell exercici.
Els imports 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.

ITTffi Generalitat
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ACCIÓ
Durant l'exercici 2020 l' Entitat ha registrat una provisió per deteriorament dels credits a curt
tennini per import de 163.820,50 euros ates que aquests saldos es consideren de difíci l
recuperabilitat (193.696,35 euros a l' exercici 2019). Addicionalment, durant l' exercici 2019
va registrar una reversió del deteriorament de credits a cmt termini per impo1t de 69.425,42
euros.

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 dotaiia dels fans rebuts del CIDEM de les ap01tacions de
capital amb carrec a la partida pressupostaria "Concessió de préstecs i bestretes fara del sector
públic".
Amb data 12 de maig de 2009 el CIDEM va signar un segon conveni de col· laboració amb
l'ICF per la creació d'instruments financers mitjarn;:ant l' atorgament de préstecs directes, per
finans;ar 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 pe! CIDEM i farmalitzats i gestionats per l'ICF, sense requeriment d 'avals
o gai·antia recíproca, pero amb constitució de garanties sobre els actius materials i intangibles,
que resultin del desenvolupament deis projectes finans;ats 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 finan9ar 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 certificat d' elegibilitat que atorgui, en cada cas, l'Entitat. E ls fons seran apottats per
l'Entitat amb carrec a la partida pressupostaria " Concessió de préstecs i bestretes fora del
sector públic" del pressupost de capítol Vlll de I' Entitat per I' exercici 2009.
Amb data 8 d' abril de 2010, el CIDEM va signar un qua1t conveni de col·laboració amb
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 fo1mal itzats i gestionats per l' ICF. I, 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 farmalitzats i gestionats per l' ICF.
Els convenís antetiors, 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.

ITTm
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ACCIÓ
Amb data 22 de julio! 2011, l'Entitat va signar dos convenís amb l' lCF destinats a atorgar
préstecs directes en condicions preferents per al finarn;ament d ' actuacions en el sectors de la
motocicleta i l'automoció. Aquests convenis 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 apo11ats per l'Entitat amb
carrec a la resolució del Departament d ' Empresa i Ocupació de 30 de maig de 2011.
Durant l' exercici 20 12, tres beneficiaris de préstecs d 'aquesta línia van renunciar als mateixos
per impo11 de 39.214.000 euros. Com a contraprestació, l'Entitat va atorgar tres subvencions
de caracter plurianual per impo11 de 8.429.130,88 euros que va distribuir en els exercicis
2012, 2013 i 2014.
Els imports totals destinats a atorgar aquests préstecs es detallen a la Nota 16, i al 31 de desembre
de 2020 ascendien a 10.184.463,58 euros (17.937.632,29 euros a 31 de desembre de 2019), dels
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
titulaiitat.
En conseqüencia, al 31 de desembre de 2020, l'Entitat ha transfeiit a l' ICF 10.184.463,58 euros
per la formalització de préstecs a tercers. Aquests préstecs me1iten 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 amo1titzat, al balan9 de l'Entitat a aquesta
data, ascendeix a 8.674.288,33 euros (16.263.069,35 euros al 31 de desembre de 2019), que net de
dete1iorament ascendeix a 3.459.3 19,50 euros (7.570.226,09 euros al 31 de desembre de 2019).
El detall d'aquests préstecs es presenta a continuació, separadament els projectes d'R+D
sector motocicleta i automoció:

del

Projectrs d'R+D
Bcucficiari

lmport

Data

nomin:d

Pngament

Data

AIRA TERMOSOLAR SL
CROMOSOMA, S A.

700.000.00 ]1/ 12/2010 30/12/2020

ECOPOL TECH S.L

190.000,00 1)/04120 11 12/0-t/202 1

702.087, 75 2!/06/2009 2 1/06/2016

ESPA 2025, S.L.
-100.000,00 29/0J/20IO 2K/OJ/2020
ESP A 2025. S.L.
1.167.954.38 29/03/20 10 28/03/2020
1-19,lJ00.00 18/01/2011 17/01/2021
FERTILITZANTS VOLTREGA. S.A
ILIMIT COMUNICATIONS SL
35 1.766.-48 28/0-1/2011 27/04/2021
INDUSTRIAL SAGARRA SL
5-12.11 7,25 21/04/201 1 20/0-1/202 l
INGENIEROS Y ASESORES PROFESIONALES, SL
126.500,15 22/ 12/2010 21/12/2020
H9.S28.82 28/11/20!0 27/ 12/2020
INSTRUt.-lENTACION INDUSTRL4J. ZURC S.A.
153.750,00 H /03/2011 23/03/2021
JMA I PROFESSIONALS ASSOCIATS SL
MINUARTlA ESTUDIS AMB IENTALS SL
100.000,00 31/12/2010 30/12/2020
8,270,1 17.25 18/0l/20IO 23/12/203-1
NISSAN MOTOR IBERICA SA
PUERTAS LAMIPORTA. S.L
103.500.00 17/01/2011 16/01/2021
316.957.65 21/0)/20 11 20/03/202 1
SASATEX ESPAÑOLA SL
SCYTLS ELECTRONIC VOTING SA
1.000.302.119 28/07/2009 28/ 10/2023
]J0.750.00 07/04/2011 06/04/2021
TALLERES MECANICOS UvfE SL
TECNICAS DE GESTION DE LA INFOR.i\lACION SI .mo.000.00 08102/2010 08/02/2020
15,255.231.92
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T ipus

Ta5a

Vcncimcnl d'intcrés aclualització
0%
0º/4

0%
0%

2 .:rnys

5,22%

IU.526,6]

4 ,60%

-HA29,86
87.546,3-1
136,778.21
14.189.93
33.299. 16
126,769,.J..¡
19.206.03
19.876,-H
23.634,22
10.553,02
2.713.218.00
9. 797,59
30.004.06
336,795.68
50,842.39

2 anys
2 anys
3 anys
2 anys
2 anys
2 anys
2 anys
2:mys
2 íln~·s
2 anys
2 anys
1 anys
2 ::mys
2 :1n~·s
2anys
lany s
3 anys

0%

2,XO¾

0%
0%
0%

2,83¾

l.39¾
1,88%

0%
0%
0%
O%

3,27%
1.70%
1.67%
7.26%
2.83%

{)'/,

3.89~'o

O¾

c:ni:ncia

64.827.23

0%
0%

0%

Pcriodc dc

1,61%

3,89"/4
3.88%
1.70~·
1.67,.
4,60%

0%

Ajut

eqni\'aknt

~

~
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Valora cost amortilz.at
Cun tcnnini
Total

Llarg tcnnini

43. 750,0?
561.670,17

11\.036,00
326.578.66
951,725.57
9,368.76
21.985,78
33.8112,71
7.906.26
...0.173.16
9.609.60
6.250.02
2.755.251.29
6.-168.78
19.810.05
406.372.92
20.672, 10
JIX.61: 1.51
2. 755.251.29 2.802.982.08

43.750,Q2
561.670.17
IK.oJ6,00

326.578,66
95 1.725.57
9,368.76
2 1.985,78
33.R82.72
7.906,26
40.27U6
9.609,60
6.250.02
2.755.251.29
6.-168.78
19.810.05
406.372.92
20.672.IO
3 18.621 ,51
5.558.233.37

Dclcrioramenl

561 .670.1 7

326.578,66
951.725. 57

-106.371.92
318,621.51
2.564.~68.83

ACCIÓ
Projcctcs sector :i.ulomoció i motociclern
lmpor1

Benefician
AUSA CENTER SL U

COCHES ARTESANALES SL
GOrNG GREEN. S.L
RABASSA INNOVA SL

SCUTUM LOGISTIC SL

nominal

Ajlll
Tasa
D ;11a
Data
T1pus
Pagamc11t Vcnc1111cm d'imc~s actu.alirzació c911in1lc111

500.000.00 22/12/2011 21/ 12/2021

M•

36.000.00 22/12/2011 21/12/2021
1..150,000.00 15/ 11/2011 01/12/2022
250.000.00 22/12/20 11 21/12/2021
500.000,00 15/12/2011 01/06/2021

(;91.

VOLTA M OTOR CO~IPANY SL

700.000,00 15/ 12/lO \I 1511U20l9

XISPA MOTORBIKE, SLL

500.000,00

15/1 2/20 11 15/ ll/2019

~·
M {.

133.900.UO

9.6-10.80
66.950,00

O¾
O¾

2.01%

2,01%
2.01%

-IIA-11.29

58017,80

~

~

~.9~6.000.00

carencia

San~ s
5 anys

Valor a cosl amom11.a1
To1al
Ll:irg lcmúni Cm1 tcnnini

221.559.49
16.0J:\,]J

0:rnys

OJIO%

O¾

Pcnodi: de

S anys
0 an~s
Oanys
0anys

110 719,72

S0.000,00

271.559,-19

6.000,00

11.013,:U

1.-150.000,00 1.450.000.00
25 000.00
135.779.72

US0.000,00

18.351.2 1

J6.702.42
700.000.00
700.000.00
500.000.00 500.000.00
366.70 '.U 5 2 .7-'9.351 .21 3. 11 6.05.J.96

l!USUI

Dc1criommcm

700.000.00
500.000.00
.:! .650.000.00

Addicionalment, al 31 de desembre de 2020, l' Entitat manté un sa ldo a cu11 tenmru
con-esponent a l ' import cobrat d' aquests préstecs per l' ICF pendent de reemborsar a l'Entitat
per imp011 de 1.872.497,33 euros (2.801.065,96 euros 31 de desembre de 2019).
Un cop l' ICF reemborsi 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
desemborsament d' aquests préstecs, que corresponen a aportacions de capital de capítol VIII,
com un passiu a retornar a les administracions públiques a llarg te1min i. En conseqüencia,
l' Entitat ha considerat la diferencia entre el valor nominal i el cost amo1titzat en la valoració
inicial, com una subvenció d 'explotació i, paral · lelament, ha reconegut un ingrés financer pel
mateix import per l' actualització del passiu al que haura de fer front (veure Nota 20), un cop
aquests credits li sigui n retornats.
Durant I' exercici 2020 s ' ha registrat una provisió per deteriorament de préstecs per impo11 de
1.278.304,23 euros (406.372,92 euros durant l' exercici 2019). Addicionalment, durant
l'exercici 2020 s'ha registrat la baixa definitiva de set préstecs, els qualsja es trobaven deteriorats
en la seva totalitat, per imp011 de 4.756.178,66 euros, con-esponents a les societats Gas Gas
Motos, S.A., Climent Accesoiios, S.L., Ossa Factmy, S.L., Singaz Iberia, S.L., Racing Team by
Queroseno, S.L. Moto Republic, S.L. i Stalber Corporation, S.L. A l' exercici 2019, es va registrar
la baixa definitiva de dos préstecs, els quals ja es trobaven deteriorats en la seva totalitat, per
imp011 de 433.996,25 euros, coITesponents a les societats Ark Gallery Studio, S.L. i W
Aeronautica Consultmia i Enginyeiia, S.L.
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 constituüles.
Les fiances constitu"ides c01Tesponen principalment a les dipositades pels lloguers de les
oficines exteriors, essent l' impo1t d'aquestes de 676.282,45 euros (620.553,98 euros al 31 de
desembre de 2019) (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 2020 el detall d ' aquestes per línies d' ajuts i per anys es desglossa a continuació:
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ACCIÓ
(Euros)
Cod1

Progr.1111:1

101

M1ssions Emprcsanals

2014

20 15

1 190,00

13 378,N

20463,33

1118

Grup d'c~ponactó

89 3-10,0U

118

Programa lniciació E:q,ort:ició

29 9!5,00

127
202

Ai;ents ln1cmncionalització

209

Pan O!.>cntsut Erm,ct RDNET

2 11
2 12

Plans d'11c1u1tció TECNIO
l nccnt1u umt:its \'alorilzxió

214

Xarxa mn:rsors prl\ats - XIP

216

Progroma TECNIOSPRING

217

Programn Empresa Esporta

218
2 19

Programa E~•pnnsiona't
Imciatl\ a Rcfor\: Compc1111, 1tat

221

Ajuts a tmcnions emprcsorials d'alt tmp:telc - AC

222

Recerca I dcscnrnlupmicnt lsr:icl

224

Pla Esprint del Prog. Srnrt-Up
Comumta1s RIS3CAT

225

RO Alcman, 11 i Xilc

228

lncub. 1 Acccl Corporatl\'CS

229
230

Dcs.Patcnts Extcmcs VII

231

232

RO Nuchs Unilo.1erals
S1:irt-up Tccnológiqucs

235
236

lnnotcch RO

251

Nuclis l11tcm.x:1on;,lit1:xió

252

Nuclis Rcsidus
Cupons lndllstria 4.0

257

1 787.558,05
208 250,00
IH4 059.47

2018

14 306,60

30 2-16.06

2019

2020

Total

298 086.00

357207,40
109.803,33

6 413,50

41.959.20

22.715,87

54 796.00

1313 307,05

5 207 G0-1,91

4 soo 000,00

151.656.~6

462 679.37

587.992,05
889 869,64
545 267,41

482.880,00

397,864.00

S 000000,00

5 522 7J-l,30

217838,98

1 000215,07
2-1331 20.1.31
U:? 17-1.61

7?G.2H.05
239 539. 17
2 046 184,05

199 730.28

199,921.74

0,00

JO 000,00

3 964 920,46

1 713120.30
30 000,0U

3 03008 1, 12

!99 41 5,33

9 892 281,87

4 070.00

4 070,00

!07.640,00
9 725.58

107 640,00
12 769.32

506 0 15,94

1 271 120.39

12454,4S

19.64S,OO

31 039,47

1.055168,45

3.S58 993,97

5 800.-l2 l.7K

10657 510.16

26. 110,00

39.6 10,00

66.222,50

140.819.16

318.900,95

60 000,00
459 720.11

1 847,02

24.292,00

1 190,01

1-12 RH.96
502,50

2 000000.00

1.440 995.18

209.500,00

J 958,00

30 097,02

128 937,58

12R.937,58

9.773 75 1,40

18.674.655.96 20. 18 1.097,04
721419,33

479 994.75

20.000 000,00

40) 288.25
1.104 100,00

403.288,25
l 511340,00

4.054.671,07

1.12 1.929,92

1.498.753.58

2.620.683,50

521 656,89

5K2 161.02

81 267.36
1 103817.91

545.271,1<

1.038.112.78
1 588 390.00

1.750.000,00
3.772.161. 16

3.333 4-13,92
536055 1.16

24.013.855.19

17,688 125,2 2

JJ. IU. 169,91

142.909 411.33

81 261,36

~

22. 170.243.09 29. 199.061.93

16. 169. 796,89

48.629.504,40
21 201 414,08

1.438 13 1,01

lnnotcch hmo,·ació

----

5.2-11 816A2

272.641 ,95

60 000,00

Comunitau RISJCAT
Pmgromo TECNIO VII DTC

234

2017

29 915,00

lm·crs1ons cmpr d'all 1mp::ictc

227

2016

Imposicions a curt termini.
Les imposicions a curt tennini al 31 de desembre de 2020 i 2019 coffesponen principalment a
un diposit en iens per impo1t de 1.593,80 euros constitu'it perla ofi cina d' ACCIÓ a Toquio.

Deutors per subvencions.
Els deutors per subvencions a llarg termini cotTesponen subvencions pendents de cobrament
per part de la Unió Europea (veure Nota 12).

Instrument de patrimoni.
El moviment i detall de la inversió en instruments de patrimoni durant l'exercici 2020 es
detalla a continuació:
Insfruments de patrimoni

Descripció
• Ysios BioFund 1, F.C.R

• Eurona Wireless Tclecom SA

Ajust de

Valornct

Saldos a

Ahes

Baixes

Deteriorament

Saldos a

va1or

comptable a

31-12-2019

2020

2020

2020

31-12-2020

31-12-2020

31 -12-2020

550.047,3 1

619.6 12,80

ITTffl
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10.490,00

69.565,49

560.537,31

310.799,58

249.737,73

560.537,31

310.799,58

249.737,73

(69.565,49)
10.490,00
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(69.565,49)

ACCIÓ
El 24 de julio! de 2018 a través de la Junta de Partícips de Inversiones en lnnovació a
Catalunya, F.C.R. es va aprovar la liquidació del Fons i el repaitiment del seu patrimoni. En
el procés de liquidació, a l' Entitat li varen assignar 421.609 accions de !' empresa Eurona
Wireless Telecom S.A. per un valor total de 409.803,70 euros. Durant l' exercici 2020
l' Entitat ha registrat el deteriorament de les accions per impo1t de 69.565,49 euros
(183 .399,91 euros durant l'exerc ici 2019), veure Nota 20.
El moviment i detall de la inversió en instruments de patrimoni durant l'exercici 2019 es
detalla a continuació:
Instruments de patrimoni

Dcscnpc,ó

Aj ust de

Valor net

Saldos a

Altes

BaL"<CS

Dctenorament

Saldos a

valor

comptable a

31-12-20 18

2019

2019

2019

31-12-2019

31-12-2019

31-12-201Q

12390,00

(15 560,05)

• Ingenia Capual, Sociedad de Capital nesgo
de Régunen Común, S A
• Ysoos BioFw,d 1, F.C R

553 217.36

• Eurona W,reless Telecom SA

252 965,40
806 182,76

(15 560,05)

12 390.00

550 047,31
(183.399,9 1)

69.565,49

(183399.91)

6 19612,80

310 799,58

239.247,73

3)0 799,58

308 813,22

69 565,49

Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini. Es detalla a continuació la
info1mació rellevant sobre les empreses del grup i associades al 31 de desembre de 2020 i 2019:
Empreses del grup i associades- 31 de drsembre de 2020
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ACCIÓ
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
lnveready Seed Capital, S.C.R de Régimen Común, S.A.
En data 22 de gener de 2015, e l Consell d' Administració va auto1itzar la cessió gratu"ita a
favor de la societat Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, S.A. de la
totalitat de les accions titulmitat de l' Entitat de les accions de Pare Tecnologic del Valles,
S.A.. Malgrat !' anterior acord, amb data 20 d 'abri l de 20 17 el Consell d ' Administració ha
autoritzat la venta de les accions del Pare Tecnologic del Valles, S.A. a I' Institut Catala del
Sol. A data de formulació encara no s' ha tramitat l'acord de Govern corresponent.
El Consell d' Adm inistració, en data 22 de gener de 2015, va decidir continuar temporalment
la seva inversió en e l fons Invercat Exterior, F.C.R malgrat se' n havia acordat la desinversió.
Amb data 28 de julio! de 2015, el Consell d ' Administració va acordar ratificar la prorroga del
fons d ' Inversions en lnnovació a Catalunya F.C.R. un any més amb la finalitat de facilitar-ne
la seva liquidació. Posteriorment s' han anat acordant prorrogues del la duració del fons,
essent la última pro1rnga aprovada fins I' 11 de julio! de 2018. Amb data 19 de febrer de 2018,
el Consell d' Administració de la Societat Gestora va comunicar a la Comissió Nacional del
Mercat de Valors l' inic i del període de liquidació del fons, passant a denominar-se Innovació
a Catalunya F.C.R. (en liquidació).
L'Entitat ha registrat les participacions en aquestes societats coma participacions en empreses
del gmp o associades degut a que exerceix sobre aquestes societats influencia significativa, tal
i com es desenvolupa detingudament en la Norma d'elaboració deis comptes anuals 13ª del
Pla General Comptable.
Durant l'exercici 2020, l'Entitat ha percebut dividends de les societats Ysios BioFund 1,
F.C.R per imp011 de 96.812,71 euros i Inveready Seed Capital, S.C.R de Régimen Común,
S.A. per import de 12.694. 740,57 euros registrats al epígraf d ' Ingressos financers.
Moviments 2020:
Durant l'exercici 2020 s'han produn baixes en Inversions en empreses del grup i associades a llarg
tennini per imp01t de 1.315.282,54 ew-os con-esponents a la liquidació del fons de Inversions
Inveready Seed Capital, S.C.R. de Régimen Común, S.A. que ha generat unes perdues
procedents de participacions en empreses del gmp per import de 612.482,60 euros (veure
Nota 20).
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ACCIÓ
Moviments 2019:
Durant I'exercici 20 19 es van produir altes en lnversions en empreses del gmp i associades a llarg
te1mini per impmt de 5.619,61 euros corresponents a l'adquisició d'accions del Pare Tecnologic del
Valles, S.A.

Informació sobre la naturalesa i el nivell de risc procedent d'instruments financers .
L'Entitat considera que no existeixen 1iscs procedents dels instrnments financers.

Nota 11.

Deutors varis

El saldo d' aquest epígraf a 31 de desembre de 2020 per impmt de 45.550.169,82 euros
(35.325.900,54 euros al 31 de desembre de 2019), conespon a bestretes atorgades per l'Entitat als
beneficiaiis deis ajuts. L'Entitat contempla en les resolucions de detenninades línies d'ajuts la
possibilitat d 'efectuar bestretes amb I' obtenció de garanties dels beneficiaiis.
A continuació es detalla la composició de les p1incipals bestretes a 31 de desembre de 2020 i
2019:
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ACCIÓ
(Euros)
31-12-2020
3 1-12-2019
Acondicionamiento TatTasense - LEITAT
542.823,43
412.089,05
Agencia Estatal Consejo Supe1ior de Investigaciones
652.507,88
423.245,92
Aleaciones de metales Sintetizados, S.A.
228 .668,59
169.761 ,83
Cambra Of. Comer9 lndústria Serveis i Navegació Barcelona
198.159,15
CENFIM
188.509,77
25.993,54
Centre de Visió per Computador
182.990,03
140.940,99
Centre Internacional de Metodes Numerics en Enginyeria
278.328,82
289.949, 14
Centre Tecnológic en Tecnologies de na Nutrició i la Salut
264.686,50
159.840,46
CETAQUA - Centro Tecnologico del Agua
417.379,45
265.869,86
Creaciones Aromáticas Industriales, S.A.
184.656,08
111.304,36
EDUTECH Clúster Associació d'Empreses Promoció Emprese
175.8 19,86
92.161 ,62
Fundació Bosch i Gimpera
667.366,44
725.938,89
Fundació Centre d'Innovació i Teconologia de la UPC
91.835,38
197.305,42
Fundació CTM Centre Tecnologic
652.861 ,69
461.509,93
Fundació Eurecat
14.124.876,95 13.260.429,85
Fundació Jnstitut de Recerca en Energia de Catalunya
663.738,22
479.024,81
Fundació Institut de Recerca Yall d'Hebron
270.951,77
209.657,76
Fundació Privada Centre CTh-1
213.454,18
106.727,09
Fundació Privada i2CAT
317.653, 11
174.595,47
Fundación Universitat Rovira i Yirgili
226. 109,95
177.548,35
Gas Natural SDG S.A.
173.017,84
122.051,14
HIPRA Scientific, S.L.U.
262.368,32
262.368,32
Hospital Sant Joan de Déu
183.375,88
183.375,88
Idneo Technologies, S.L.
275.657,75
275.657,75
Institut de Recerca i Tecnología Agroalimentaries
274.884,15
200.535,14
Institut Químic de Sarria, CETS
352.340,51
185.066,01
Institut Universitari de Ciencia i Tecnología, S.A.
168.395,15
168.395,15
Laboratorios Ordesa, S.L.
175.269,30
130.533,79
Universitat Autónoma de Barcelona
723.706,65
660.147,19
Universitat de Barcelona
417.379,45
290.869,85
Universitat de Girona
187.555,59
187.555,59
Universitat de Lleida
395.094,29
226.402,69
Universitat Politecnica de Catalunya
1.239.551,50
986.645,11
Universitat Pornpeu Fabra
324.235,07
133.067,45
Altres
19.853.961 ,12 13.429.335,14
45.550.169,82

35.325.900,54

La principal bestreta c01Tespon al conveni amb la Fundació Eurecat descrit a la Nota 1.
L'Entitat ha rebut avals de les entitats benefi.ciaries de les besh·etes (veure Nota 24).
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ACCIÓ
Nota 12.

Deutors per subvencions i altres credits amb Administracions Públiques

El detall de l'epígraf Altres credits amb les Administracions Públiques i de deutors per
subvencions a llarg te1mini, al 31 de desembre de 2020 i 2019, es presenta a continuació:
(Euros)
3 1- 12-2020

No corren!

3 1-12-2019

Corren!

Total

No corrent

Corren!

Total

126.967,63

126.967,63

239.992.88

139 992,88

Administracions Públiqucs, deutores per
subvcncions conccdides
4. 748.280,3 1

120. 179.458,53

124.927.738,84

5.824.004,45

50.759 869)2

56.583.873,67

4. 748.280.31

120.419.45 1,41

125.167. 731 ,72

5.824.004,45

50.886.836,85

56.710.841 ,30

1-lisenda pública, deutora per
lmpost sobre el Valor Afegit

El detall de les Administracions Públiques, deutores per subvencions concedides es presenta a
continuació:
(Euros)
3 1-12-2020

No correal

31- 12-2019

Corrent

Total

Corrent

Total

Generalitat de Catalunya
Altres Organismcs de la Gencralitat de Catalunya
4 748.280,3 1
Unió Europea

119.387.638,37
763.612,19

119.387.638,37

49.126.988,35

49.126.988,35

763.612, 19

1.500.403,52

28.207,97

4.776.488,28

1.500.403,52

5.824.004,45

132.477,35

5.956.48 1,80

4.748.280,31

120. 179.458.53

124.927. 738.84

5.824.004.45

50.759.869.22

56.583.873,67

No corrent

El saldo deutor de la General itat de Catalunya, a 31 de desembre de 2020 i 2019, desg lossat
per departaments de la Generalitat, es presenta a continuació:
(Euros)
31 -12-2020
3 1-12-2019
426.765,49
118.960.872,88
119.387.638,37

Departament de Vicepresidencia
Depaiiament d'Empresa i Coneixement

371.355,63
48. 755 .632, 72
49. 126.988,3 5

El saldo deutor que ostenta el Oepatiament de Vicepresidencia a favor de l'Entitat cotTespon
als convenís signats per l'Entitat amb aquest organisme per l' ús d' aquest de detenninats
espais i serveis d ' algunes oficines exteriors.
El saldo deutor per subvencions concedides del Departament d ' Empresa i Trebali, a 3 1 de
desembre de 2020, cotTespon a la pa1i del pressupost pendent de cobrament deis exercicis
20 14, 201 7, 20 19 i 2020 de l'Entitat, que no ha estat alliberat, segons e l seg üent detall :
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ACCIÓ
Anyde
procedencia
2014
2017
2019
2020

(Euros)
3 1-1 2-2020
20.29 1,03
257,19
21.076. 12 1,55
97 .864.203, 11
118.960.872,88

El saldo pendent de cobrament al 31 de desembre de 2020 originat a l'exercici 2020 sorgeix
del pressupost atorgat a l'Entitat per pati de la Generalitat de Catalunya segons el següent
detall:
(Euros)
31-12-2020

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

61.002.996,96
19.636. 180,15
80.639.177, 11
21.675 .026,00
(2.000.000,00)
(2.450.000,00)
97.864.203,l l

Aportacions adicionals extrapressupostaries
Reducció pressupostaria
Transferencies de la Generalitat de Catalunya

El saldo deutor pendent de cobrament de la Unió Europea co1Tespon a projectes
subvencionats de diferents programes operatius, segons es detalla a continuació:

Pro¡ecte
Al REGIO
BIOPHOTONICS +
DIGIT VC
DRJVELNML
EEN.CATCIM 20-21
EEN.CATCIM 19
EMEurope
EMPOWA
INNCAT 20-21
INTER-TEX
LINKS UP
MANUNETIIJ
MEDVALLEY
MEDVENTURES
OLAE+
PPACT
RAISE
S34GROWTH
S3CHEM
TECNIOSPRJNG PLUS
TECNIOSPRJNG INDUSTRY

(Euros)
31 - 12-2020
31-12-2019
Llarg termini
Curt termini Llarg termini
Curt termini

Programa/ Acord
Grant Agreement AJ REGIO
Grant Agreement F P7
lnterreg Europe Programme
Convention DRJVEINML
Cosme
Cosme
Grant Agreement H2020
Cosme
Grant Agreement H2020
lnterreg Sudoe
lnterreg Sudoe
Grant Agreement H2020
Grant Agreemenl MEDVALLEY
Europeaid
Grant Agreement FP7
Cosme
lnterreg Europe Programme
lnterreg Europe Programme
lnterreg Europe Programme
Grant Agreement H2020
Grant Agreement H2020

104.370,00
1.978,00
112.742,91
104.427,77
405.458,64
( 18.583,75)
(815,25)
202.341 ,56
(472,16)
11.796,96
184.130,10
54.428,65
12.499,65
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191880,07
4.519,35
16.790,37
65.464,43
6.169,24
38.970,07
272.075,27
22 038,73

54.428,65
12.499,65

60.702,84
49.735,78

22.038,73

495.910,97
8.346,68
21.184,28
2.091.156,66
2.548.800,00

236.562,40
23.974,83
764.640,00
2 548.800,00
4.748.280.3 1

ITTffi

1.978,00

28.207.97

5.824.004.45

132.477.35

ACCIÓ
El saldo deutor pendent de cobrament de la Unió Europea es troba registrat a l'epígraf de
"Deutors per subvencions a llarg termini" de l' actiu no coITent per import de 4.748.280,31 euros
(5.824.004,45 euros al 31 de desembre de 2019) i a "Altres credits amb les Administracions
Públiques" de l' actiu co1Tent per imp01t de 28.207,97 euros (132.477,35 euros al 31 de desembre
de 2019).

Nota 13.

Efectiu i altres actius líquids equivalents

El detall de l'epígraf efectiu i altres actius líquids equivalents es presenta a continuació:
(Euros)
31-12-2020
31-12-2019
Caixa
Caixa, moneda estrangera
Bancs
Bancs, moneda estrangera (Nota 15)
Cash Pooling (Saldo alliberat pe!
Departament d'Economia i Hisenda)

1.772, 16
5. 183 ,59
3.364.422,09
l. 186.177,36

7.014,05
5.600,69
5.288.345,11
991.211,28

18.424.305,38
22.98 1.860,58

5 l.403.072, 13
57.695.243,26

Amb data 30 d'abril de 2010 es va signar un conveni entre el Depaitament 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.
Poste1i01ment, 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 Depattament d'Economia i Hisenda qui gestiona la tresoreria d' ACCIÓ, essent el
saldo alliberat al 31 de desembre de 2020 de 18.424.305,38 euros (51.403.072,13 euros al 31 de
desembre de 2019), 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 2020 han estat els
següents:
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ACCIÓ
Fons propis
(Euros)

Saldos al 31 de desembre de 2019
Variacions del fons social (Capítol VIIl)

Fons
social

Perdues
d'exercicis
anteriors

Resultat de
l'exercici

Total

45.480.485,26

(32.5 16.642,80)

(J .045.439,74)

11.918.402,72

(802.245,81)

• Aplicació del resultat de l'exercici 20 19

(802.245,81)
(1.045.439,74)

• Resultat de l'exercici 2020
Saldos al 31 de desembre de 2020

44.678.239,45

(33.562.082,54)

1.045.439,74
(1.451.772,40)

(1.45 1.772,40)

(1.451 .772,40)

9.664.384,5 1

Fons social.
Aquest compte del balany es va formant m1tJanyai1t les aportacions de capital al fons
patrimonial pera realitzar inversions reals que incrementen el patrimoni de l'Entitat, i perles
desviacions que d ' aquestes es produeixen. Aquestes aportacions 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 finanyar actius de l'Entitat.
Durant I' exercici 2020 l ' Entitat ha realitzat inversions reals i desinversions per import de
802.245,81 euros que s'han materialitzat amb romanents de capítol VIII, segons el següent
detall:
(Euros)
Immobilitzat Material (Nota 6)

500.595,3 1

Immobilitzat Intangible (Nota 8)

3.326,02

Baixes ln1mobilitzat Intangible (Nota 8)

(1.374,60)

lnstruments de patrimoni (Nota 1O)
- Ysios BioFund I, F.C.R

10.490,00

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

( 1.315.282,54)
(802.245,81)

Els moviments haguts en els comptes de "Fons propis" durant l'exercici 2019 van ser els
segi.ients:
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ACCIÓ
Fons propis

Fons
social
Saldos al 31 de desembre de 2018
• Variacions del fons social (Capítol VTII)

45.016.816,26

(Euros)
Perdues
Resultat de
d'exercicis
l'exercici
anteriors
(30.740.233,43)

( 1.776.409,37)

Resulta! de l'exercici 2019
45.480.485,26

12.500.173,46
463.669,00

463.669,00

Aplicació del resultat de l'exercici 2018

Saldos al 31 de desembre de 2019

(1.776.409,37)

Total

(32.516.642,80)

1.776.409,3 7
(1.045.439,74)

(1.045.439,74)

(1.045.439,74)

11.918.402,72

Durant l'exercici 2019 l'Entitat va realitzar inversions reals i desinversions per import de
463.669,00 euros que es van materialitzar amb romanents de capítol VIII, segons el següent
detall:
(Euros)
451.069,02

Immobi litzat Material (Nota 6)

10.150,42

Immobilitzat Intangible (Nota 8)
lnstruments de patrimoni (Nota 1O)

(3.170,05)

- Ysios BioFund 1, F.C.R

5.619,61

- Pare Tecnologic del Valles, S.A.

463.669,00
L'Entitat registra, com ingrés de l' exercici, subvencions rebudes de la Generalitat de
Catalunya corresponents a transferencies corrents i subvencions per a finaneyar despeses de
funcionament de l' exercici 2020 i per atendre l' atorgament de subvencions. L' article 13.3 de
la Llei 4/2017, del 28 de marey, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017,
disposa que es registraran com ingressos en la mesura necessaria pera equilibrar el compte de
perdues i guanys, ll evat de les dotacions per amo11itzacions, provisions, deterioraments,
variacions d'existencies i baixes de l'immobi litzat. En conseqüencia, el resultat de l' exercici es
compasa del segi.ient:
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ACCIÓ
(Euros)
2020
Perdues, dete1iorament i variació de provisions
Amortització de l'immobilitzat

2019

(33.895,72)

(33 .534,82)

(572.008,09)

(704.234,08)

(845.868,59)

(377.096,26)

Deteriorament i resultat per alienació
d'instruments financers
Reversió del deteriorament d'instruments financers

69.425,42
(1.451.772,40)

Nota 15.

(1.045.439,74)

Moneda estrangera

Les transaccions efectuades en moneda estrangera que coITesponen principalment a
transaccions realitzades a les delegacions exteriors de l'Entitat, durant els exercicis 2020 i
2019, es desglossen a continuació:
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ACCIÓ
(Euros)
20 19

2020
Moneda

Despeses
d'explotació

Despeses
d'explotació

Despeses de
personal

58.83 1,32
171.895,60
86.302,63

137.574,61

140.110,64

257.913,70

Cedis de Ghana

235 .663,21

136.654,39
150.1 61,79

Xíling kenya

113.031 ,07
136.006, 10

107.973,13
245.399,94

365.422,35
55.770,84

428.405,81

195.34 1,05

621.455,79

156.284,32

Dolar australia

53.935,61

125.045,49

58.896,03
59.157,03

215.056,39
165.564,16

Dolar canadenc

54.253,06

204.520,08

71.51 8,22

200.816,26

172.228,65

401.212,60
528.549,45

217.854,97

388.475,58

383. 11 8,26

759.1 15,74
258.807,24

1.511.360,17
551.174,58

1.047.607,17
364.905,08

570.965,06
1.514.784,99

578.408,73
50.284,03

612. 185,77

661.153,09

115.952,26
469.674,65

59.685,81
1.608.863,49

116.108,02
195.052,46

51 .276,68
86.543,22

133.365,36

65.278,41

Peso argentí

50.249,38
46.908,60

197.636,08
172.593,27

136.141,28

70.225,76

127.359,20

Peso co lombia

52.265,64

131.892,07
22 1.615,66

68.089,77
136.0 15, 16

131.065,49
227.301,27

105.551, 14
24.0 15,50

71.247,25

129.360,46

49. 131,26

192.227,53

246.555,16

41.464, 19
306. 148,80

230 .338,92

70.358,44

168.572,68

126.666,96
259. 163,90

104.588,40
106.469,27

115.897,73
309.049,62

92.479,81

72.7 17,03

109.443,13

7.709. 173,04

6.383.736,20

8.289.200,0 1

Balboa panamenya

Corona danesa
DirhamEAU
Dirham marroq uí

Dolar Hong Kong
Dolar singapurés
Dolar USA
len
luan xines
Kuna croata
Lliura esterlina
Lliura Turca
Nou Seque! israelia
Nou Sol perua

Peso mexica

48.879,06

Despeses de
personal

264.708,56

2.674,67
35.246,92
58.229,13

103.607,02

Peso xile

52.75 1,74

Rand sudafrica
Real brasileny

37.896,08

Rubles russes

105.252,01
71.736,0 1

Rupia India

59.798,16

Won corea
Zloty polac

128.903,50
78.756,46
4.030.789,57

147.073,08
107.371,94

564.622,03
605.880,23
107.317,07
503.706,43
144.730,77

Els saldos en moneda estrangera al 31 de desembre de 2020 i 2019 corresponen íntegrament
als fons ( en bancs) de les delegacions situades fora del te1Titori nacional, a excepció del
diposit en iens que al 31 de desembre de 2020 i 2019 té un saldo de 1.593,80 euros esmentat a
la Nota 1O. El desglossament deis fons en tresoreria de les delegacions, veure Nota 13, es
presenta per moneda a continuació:
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ACCIÓ
(Euros)
Moneda

31-12-2020

31-12-2019

Balboa

39.586,88

16.125,69

Cedits Ghanes

11.630,63

29.967,71

Corona danesa

27.957,10

8. 113,13

Dirham EAU

268.002,88

99.474,18

Dirham marroquí

29.170,19

22.738,87

Dolar australia

37.640,31

34.945,54

Dolar canadenc

26.917,80

20.195,95

Dolar Hong Kong

15.657,02

28.478,77

Dolar singapurés

90.616,93

6.337,04

Dolar USA

138.724,16

255.997,09

len

36.674,31

119.466,98

luan xines

90.744,13

63.584,79

Kuna croata

655,37

Lliura esterlina

4.407,50

38.057,14

Lliura turca antiga

30.134,53

18.841 ,58

Nou sol perua

18.535,91

15.342,75

Peso argentí

20.550,22

20.016,18

Peso colombia

22.702,68

10.502,70

Peso mexica

46.526,01

13.718,03

Peso xile

58.785,78

4.646,17

Rand sudafrica

9.195,96

25.772,65

Real brasileny

15.795,57

13.937,82

Ruble rus

17.676,09

3.897,89

Rupies indies

23.965,51

9.340,49

Wons sudcoreans

36.975,74

48.750,91

Xequel israelí

25.917,08

23.488,35

Xíling kenya

23.8 18,97

21 .096,34

Zlotypolac

17.867,47

17.72 1,17

1.186.177,36

991.211 ,28

Aquests saldos han generat, en global, una diferencia negativa de canvi per irnpo11 de
140.192,45 euros (53.280,08 euros de diferencia negativa durant l' exercici 2019).

Nota 16.

Passius financers

A continuació es mostra el detall deis passius financers per categories que l'Entitat manté al
31 de desembre de 2020:

ITTffi
WUl

Generalitat
de Catalunya

- 44 -

ACCIÓ
Passius financers

Concepte

(Euros)
Altres
Llarg tennini
Curt tennini

Total

Debits i partides a pagar
• Prove"idors

729.496,14

729.496, 14

• Personal, remuneracions pendents de pagament

236.828,64

236.828,64

7 .026.481,85

177.709.903,33

184.736.385,18

15.248,20

42.422,50

3. 121.955,05

2.282.201,60

57.670,70
5.404.156,65

145.806.398,44

145.806.398,44

326.807 .250,65

336.970.935,75

• Deutes transfonnables en subvencions,
donacions i llegats
• Fiances rebudes
• Altres deutes
• Creditors per subvencions
10.163.685,10

A continuació es mostra un detall deis passius financers per categories que l'Entitat mantenía
al 31 de desembre de 2019:

Passius financers

Concepte

(Euros)
Altres
Llarg termini
Curt tennini

Total

D ebits i partides a pagar
• Prove"idors

722.363,73

722.363,73

• Personal, remuneracions pendents de pagament

229.488,00

229.488,00

8.679.650,51

131.917.729,88

140.597.380,39

15.248,20

40.295,00

55.543,20

• Deutes transformables en subvencions,
donacions i llegats
• Fiances rebudes
• Altres deutes

4.225.865,35

• Creditors per subvencions
12.920.764,06

6.2 18.193,27

10.444.058,62

145 .605.262,89

145.605.262,89

284.733.332, 77

297.654.096,83

Deutes transformables en subvencions.
AJ 3 1 de desembre de 2020, el deute transfo1mable en subvencions per import de
184.736.385, 18 euros (140.597.380,39 euros al 3 1 de desembre de 2019), correspon al
segi.ient detal1:
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ACCIÓ
(Euros)
3 1-12-2020
No Con-ent
Con-ent

Generalitat de Catalunya
Unió Europea

173.782.582,60
3.927.320,73
177.709.903,33

7.026.481 ,85
7.026.481,85

31- 12-2019
No Con-ent
Corrent

8.679 .650,51
8.679 .650,5 1

130.544.605, 72
1.373.124,16
131.917.729,88

Unió Europea.
En relació als deutes transformables en subvencions de la Unió Europea, aquests con-esponen
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 finarn;:ables. Al 31 de
de desembre de 2020, els projectes pendents d'executar es detallen a continuació:
lmpon
Impon otorg.11

Denominnció
Al REGIO
CATICl~·t 20-21
OIGJTVC
ORJVEINML
E~·tEurope
EMPOWA

Funció

Soci
Lider
Soci

Soci
Soci
Soci

ACCIÓ

Soci

Total

Soci

Impon penden! d'executar
Cun 1em1ini
Llarg tennini

Tola!

3.750.00

1.351.528,80

11 8.676,91

(577.91)
19.837,50

104.427,77

27.321, 13

165.000,00

165,000, 00

158697.00

100.620.00
905.490.71
98.839,4 1
77.!06.64
6,303.00

55.773,00

55.773,00

53 152,58

2 .620,42

2.620,42

2.620,42

103.804,38
269.567,67

264.089,37
36.513,49

264.089,37
36.513,49

264.089,37
36 513,49

184.130. 10

184.130, 10

184 130, 10

71.000,00

(1 ,03)
2.770,06

68.229,94

68.229,94

68 229,94

1 257.160.45

1.031.297.78

110.032,55

110,032.55

11 0.03255

446.616.30

Soci

367.893,75

367.893,75

MANUNETIII

Soci
Soci
Soci
Lider

306.081 , 16

306.081, 16
184. 129,07

RAISE
S34GROWTH

ACCIÓ

11)4 370.00

!04.370.00
904.912.50
118.676,91
104.427.77

INNCAT 20-21
MEOVALLEY
MEOVENTURES

execulat
ACCIÓ

184.129,07
71.000,00
332 178,30

924.9R2, 15

446.616.00

43,998.34
905.490.71
37.955,59
52.655,11
3. 135,00

115 830.12

56.621.66
60.883,82
24.451.53
3.168,00

100.620.00
905.490.7 1
98.839.4 1
77.106,64
6.303.00

Soci

150.025,00

150.025,00

150.025,00

Soci
Soci
TECNIOSPRJNG PLUS
TECNIOSPRJNG INOUSTR" Soci

248.1 49,00

248.149,00

248.530,8)

(381,83)

(381,83)

5.097.600,00

5 097.600,00
5,097,600.00

999.800.87

4.097.799.13

1 949.600.84

2 148. 198,29

95.190.35

5,002.409.65

269,251.10

-1.733. 158.55

S.002.409.65

14898.618.65

3.3S2.369.95

10.953.802.58

3.927.320.73

7.026.481.85

10.953.802.SS

S3CHEM

5.097.600.00
13.527.020.20

1.371.598.45

562.446. 12

(381,83)
4.097.799, 13

Generalitat de Catalunya.
Al 31 de desembre de 2020 i 2019 el saldo amb la Generalitat de Catalunya per deutes a cmt
termini transformables en subvencions per import de 173.782.582,60 emos i 130.544.605,72
euros respectivament, conespon a l' import 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 aportacions per a la concessió de subvencions a tercers es registren en comptes de balan<;, (i no
de pattimoni net) fins que el beneficiaii no executi les actuacions pera 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' inconen en les despeses subvencionades.

Fiances rebudes.
Al 31 de desembre de 2020 i 2019 les fiances rebudes registrades al passiu financer no conent
per import de 15.248,20 euros, con-esponen, principalment, als elements de l' immobilitzat
arrendats detallats a la Nota 7.
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ACCIÓ
A /tres deutes.
El detall a 3 1 de desembre de 2020 i 2019 d' A ltres deutes és el següent:
(Euros)

Administracions Públiques

3 1-1 2-2020
Llarg tennini
Curt termini

Llarg termini

Curt termini

3. 12 1.955,05

4.225.865,35

6.2 18.193,27

2.282.20 1,60

3 1-1 2-2019

Els deutes a llarg termini amb les Administracions Públiques al 31 de desembre de 2020
coITesponen a les ap01tacions de capital realitzades amb carrec al Capíto l VlII deis 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
ap01tacions en la mesura que recuperi aquests préstecs i, en conseqüencia, ha registrat un passiu
a llarg i cu1t te1mini per les apo1tacions realitzades destinades a aquesta finalitat.
El detall d 'aquests imports al 3 1 de desembre de 2020 coITespon a:
(Euros)
Cost amort itzat
Valor nominal

Llarg termini

Curt termini

Préstecs ICF entregats durant l'exercici 2009

406.372,92

Préstecs ICF entregats durant l'exercici 201 O

6.4 77 .554,45

2.755.251,28

2.256.775,37

Préstecs ICF entregats durant l'exercici 201 1

3.300.536,2 1

366.703,75

2.889.185,00

406.372,92

Deteriorament préstecs

(5.21 4.968,83)
10.184.463,58

3. 121.955,03

337.364,46

lmport pendent de cobrament de l'ICF a
reemborsar a la Generalitat

1. 872.497,33

Altres

72.339,8 1
10.184.463,58

3. 121.955,03

El detall d'aquests imports al 31 de desembre de 20 19 corresponia a:
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2.282.20 1,60

ACCIÓ
(Euros)
Cost amortitzat
Valor nominal

Llarg termini

Curt tennini

Préstecs ICF entregats durant l'exercici 2009

406.372,92

Préstecs ICF entregats durant l'exercici 20 l O

8.912.453,95

3. 706.341 ,66

3.598.491,17

Préstecs ICF entregats durant l'exercici 20 11

8.618.805,42

519.523,69

8.032.339,92

406.372,92

Deteriorament préstecs

(8.692 .843,26)
17.937.632,29

4.225.865,35

3.344.360,74

Import pendent de cobrament de l'ICF a
reemborsar a la Generalitat

2.801.065,96

Altres

72.766,57
17.937.632,29

4.225.865,35

6.218.193,27

Degut a que l' Entitat haura de posar a disposició de la Generalitat de Catalunya aquests imports
en la mesura que els recuperi deis beneficiaris deis préstecs atorgats, l'Entitat ha registrat
inicialment aquest passiu perla quantitat atorgada de la línia de préstecs d'R+D+i i del sector de
l' automoció i de la motocicleta a cost an101titzat. 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 deis exercicis pels interessos meritats.
Els creditors per subvencions a cutt tennini 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 transcon-egut el tennini de
prescripció de quatre anys. A 31 de desembre de 2020, es troben obe1ts a inspecció els exercicis
2020, 2019, 2018 i 2017.
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 període, per import de 228.162,23 euros, 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 al febrer 2021 s'ha resolt a favor de la Societat.
A partir de l'exercici 2018 l' Entitat es considera una entitat dual a la que resulta d'aplicació el
regim jurídic establert a l'aiticle 93.5 LIV A, motiu pe! qual ha aplicat un percentatge de pronata
del 63% a l'exercici 2020 i un 59% a l' exercici 2019.
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Impost sobre societats.

L'Entitat esta exempta de l' lmpost sobre societats.
Saldos amb Administracions Públiques.

L'Entitat mantenía a 31 de desembre de 2020
Administracions Públiques:

2019 els següents saldos corrents amb les
(Euros)
31-12-2019

31 -1 2-2020

Actiu
Hisenda pública, deutora/creditora per
Lmpost sobre el Valor Afegit
Administracions Públiques, deutores per
subvencions rebudes

Actiu

Passiu

239.992,88

126.967,63

120.179.458,53

50. 759 .869,22

Passiu

Retencions a compte de l'Impost sobre
la Renda de les Persones Físiques

(402.291 ,52)

(386.829,8 1)

Organismes de la Seguretat Social,
creditors

(369.460,26)

(338.086,55)

Hisenda pública, creditora per
subvencions a reintegrar

( 462.357, 14)

(462.357, 14)

120.419.451 ,41

(1.234.108,92)

( 1.187.273 ,50)

50.886.836,85

E ls saldos deutors amb les Administracions Públiques, per subvencions concedides es troben
detallats a la Nota 12.
El saldo amb Hisenda pública, creditora per subvencions a reintegrar corresponen
principalment als imports a retornar al M inisteri d 'Economia i Competitivitat (MINECO).

Nota 18.

, Subvencions

Subvencions d'explotació. Les subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici
2020 han ascendit a 50.797.030,17 euros (66.185.927,70 ew-os durant l 'exercici 2019).

Les subvencions rebudes per a l'explotació que han estat imputades directament al compte de
perdues i guanys dels exercicis 2020 i 2019 han estat les següents:
(Euros)

General itat de Catalunya i Organismes dependents
Conveni s altres organismes
Unió Europea
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2020

2019

47.053.771, 19
2.753. 194,55
990.064,43
50.797.030,17

62.505.248,57
2.302.404,24
1.378.274,89
66.185 .927,70

ACCIÓ
Les subvencions d' explotació rebudes per la Generalitat de Catalunya per via pressupostaria
tenen per finalitat l'atorgament de subvencions corrents i el finarn;:ament de despeses funcionals
de l' Entitat.
Les subvencions imputades a resultats per la concessió de subvencions de capital han ascendit a
11.512.602,15 euros (11.775.219,92 durant l'exercici 2019).

Nota 19.

Creditors diversos

El saldo de 145.806.398,44 euros (145.605.262,89 euros al 31 de desembre de 2019) de
creditors diversos coITespon principalment a les subvencions atorgades per l'Entitat a tercers,
que al 31 de desembre de 2020 estaven pendents de pagament.
L'Entitat, aplicant el principi de meritació, registra el passiu quan adquireix el compromís amb
el sol·licitant de I' ajut, mitjan9ant resolució ferma.
Al 31 de desembre de 2020 i 2019 el saldo per les subvencions atorgades per l'Entitat a tercers
es desglossen a continuació en funció de la seva situació:
(Euros)

Subvencions liquidades pendents de pagament
Subvencions pendents de justificar (Nota l O)
Convenis pendents de justificar (Nota 1O)
Creditors per convenís

Nota 20.

31-12-2020

31-12-2019

1.200.699,40
142.909.471,33

2.5 16.4 11 ,40
142.032.026,75
513.022,00
543.802,74
145.605 .262,89

1.696.227,71
145 .806.398,44

Ingressos i despeses

Import net de la xifra de negocis. L' impmt de la xifra de negocis de l'activitat ordinaria de
I'Entitat deis exercicis 2020 i 2019 coITespon a la prestació de serve is de les oficines exteriors; a
la participació de les empreses en tallers, seminaris i fires organitzades per l' Entitat i a altres
prestacions de serveis produ"ides pel desenvolupament de detenninades activitats. L' imp01t
meritat durant l'exercici 2020 ha ascendit a 850.760,93 ew·os (1.724.131 ,16 euros a 31 de
desembre de 2019).
Altres ingressos d'explotació. E l detall d' aquest epígrafes presenta a continuació:
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(Euros)
Subvencions d'explotació incorporades al
resultat de l'exercici
Ingressos per serveis diversos

2020

2019

50.797.030,17
791.453,50
51.588.483,67

66.185.927,70
1.056.638,99
67 .242.566,69

El detall dels ingressos per serveis diversos dels exerc1c1s 2020

2019 es presenten a

continuació:
(Euros)
2019

2020
Ingressos per anendaments (veure Nota 9)
Altres ingressos de les oficines exteriors
Altres ingressos Área de Transferencia Tecnológica
Altres ingressos

93.600,00
696.249,36
1.604,14
791.453,50

92.016,90
759.906,79
172.000,00
32.715,30
1.056.638,99

Despeses de personal. La composició de les despeses de personal meritades durant l' exercici
2020 i 20 19 és la següent:
(Euros)

Sous i salaris
lndemnitzacions
Seguretat Social a can-ec de !'empresa
Altres despeses socials

2020

2019

2 1.990.855,57
159.067,71
5.077.544,87
623.747,21
27.851.215,3 6

22.267.778,65
169.062,95
4.836.944,24
628.2 19,82
27.902.005,66

Altres despeses d'explotació. El detall per conceptes d'aquest epígraf del compte de perdues
i guanys de l' exercici 2020 i 2019 és el segi.ient:
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(Euros)
2019

2020
AtTendaments 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
Ajustos positius en l'fVA d'actius con-ent
Perdues, dete1ioraments i variació de provisions comercials
Altres despeses de gestió con-ent

4.407.277,77
4.496.136,33
889.581 ,98
1.335.780, 15
3.320.450,28
2.938.193,44
100.310,25
97.844,86
45.354,48
53.650, 12
636.023,00
1.512.815,08
162.747,94
205.317,89
2.410.248,98
3.610.997,99
(43 .053,55)
27.725,86
(52.040,21)
(64.986,47)
33.895,72
33.534,82
34.828.285, 71 38.651.090, 11
46.739.082,35 52.898.100,18

El detall de les al tres despeses de gestió con-ent de I' exercici 2020 i 2019 es desglossa a
continuació:
(Euros)

Subvencions corrents entregades a altres
Subvencions de capital entregades a altres

2020

2019

23.315.683,56
11.512.602,15
34.828.285,71

26.875.870, 19
11.775.219,92
38.651.090, 11

Despeses d'amortització. La composició de les despeses d 'amortització meritades durant
l' exercici 2020 i 2019 és la següent:
(Euros)
2020

2019

Dotació amortització immobilitzat material (Nota 6)

361.986,63

421.482,95

Dotació amortització immobilitzat intangible (Nota 8)

209.958,72

282.688,39

62,74

62,74

572.008,09

704.234,08

Dotació amortització inversions immobiliaries (Nota 7)

Deteriorament i resultat per alienació de l'immobilitzat. La composició d ' aquest epígraf
durant l' exercici 2020 i 2019 és la següent:
(Euros)
2020
Perdues procedents de l'immobilitzat intangible (Nota 8)
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1.288,69
1.288,69

2019

ACCIÓ
Ingressos i des peses financeres. El detall per conceptes de I' epígraf ingressos financers
c01Tesponents a altres instruments financers del cornpte de perdues i guanys de l' exercici
2020 i 2019, es desglossa a continuació:
(Euros)
2019

2020
12.791.553,28
163.503,67

Dividends participades (Nota I O)
Interessos meritats préstecs ICF
Interessos meritats préstecs NEBT
Altres ingressos financers

38 1.906,3 1

64.126,33
2.694,79

67.659,73

13 .021.878,07

460.064,93

10.498,89

L'epígraf despeses financeres, per imp01t de 2.423.770,10 euros (382.13 1,60 euros l' exercici
2019) co1Tespon principalment a les comissions de gestió per la liquidació del fons
d'inversions Inveready Seed Capital, S.C.R de Régimen Común, S.A. per impo1t de
2.260.048, 11 euros (veure Nota 1O) i als interessos me1itats del passiu a llarg termini amb les
administracions públiques coITesponent a fons atorgats per bestretes i préstecs fora del sector
públic, que s' hauran de reernborsar a mesura que es recuperin (equivalents al ingressos per
interessos meritats dels préstecs gestionats per l' ICF) per import de 163.475,49 euros
(318.810,25 euros al exercici 2019).

Deteriorament i resultat per alienació de instruments financers. La composició d' aquest
epígraf durant l 'exercici 2020 i 2019 és la següent:
(Euros)
2020
Deteriorarnent de participacions en
empreses vinculades (Nota 1O)
Deteriorarnent de credits a curt termini (Nota 1O)
Reversió del deteriorament de credits
a curt terrnini (Nota 10)
Perdues procedents de participacions en
empreses del grup i associades (Nota 1O)

69.565,49
163.820,50

2019
183.399,91
193.696,35
(69.425,42)

612.482,60
845.868,59

307.670,84

Els imports anteriors es troben detallats a la Nota 10.

Altres resultats. Durant l' exercici 2020 s'han registrat ingressos per altres resultats per
import de 147.928,41 euros que corresponen principalment a l' actualització del irnport de la
fiarn;,a de !'Oficina Exterior situada a Londres i per una indernnització referent a
l'acomiadament de l' antic director de l' Oficina Exterior de Casablanca que es va liquidar al
2019.
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Nota 21.

Provisions i contingencies

Provisions a llarg termini.
Provisions a Uarg termini - 2020
(farros)
Saldo

Saldo

Concepte

31-12-2019

Altes

Baixes

Traspassos

Provisió per retribucions al personal

1.195.803,62

39.524,25

(29.456,72)

(396.059,29)

31-12-2020
809.8 11,86

Provisions a llarg termini - 2019
(Euros)
Saldo

Saldo

Concepte

31-12-2018

Altes

Baixes

Provisió per retribucions al personal

431.690,66

123.931,01

(79.925,85)

Traspassos
720.107,80

31-12-2019
1.195.803,62

Les provisions a llarg tennini coITesponen 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 contraete laboral. L' import traspassat durant els exercicis 2020 i 2019,
correspon a la paga de 2014 tal i com s'esmenta a l 'apartat posterior.
Provisions a curt termini.
Provisions a curt termini - 2020
(farros)
Conceete
Provisió per retribucions al personal
Provisió per responsabilitats

Saldo
3 1-1 2-2019

Altes

225.315,78
248.932,85
474.248.63

Baixes

Traseassos

(225.315, 78)

396.059,29

(225.315.78)

396.059.29

Saldo
31-12-2020
396.059,29
248.932,85
644.992,14

Provisions a curt termini - 2019
(Euros)
Conceete
Provisió per retribucions al personal
Provisió per responsabilitats
Provisió per indemnitzacions
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Altes

Traseassos

(430.234,02)
(74.089,58)
(504.323.60)

(720.107,80)

248.932,85

(720.107.80)

474.248.63

225.315,78
1.399.274,67
74.089,58
1.473.364.25

225.315.78

Saldo
31-12-2019
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Provisió per responsabilitats.
El detall de la provisió per responsabilitats a 31 de desembre de 2020i2019 és el següent:
(Euros)

Concepte

49.332,07
199.600,78

Ministeri d'Indústria, Energía i Turisme
Acta Inspecció de Treball i Seguretat Social

248.932,85
L'impott de 49.332,07 euros c01Tespon a un procediment de reclamació d ' interessos d'un
préstec concedit en l'exercici 2009, que l'Entitat va rebre en data 11 de man;; 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 reclarnat a l'exercici 2013. A
data de fotmulació dels comptes anuals no s' ha rebut la resolució del mateix.
Durant l'exercici 2018 l' Entitat va registrar una provisió per import de 607.908,31 euros
coITesponent a dues actes d' infracció emeses per la lnspecció Provincial de Treball i
Seguretat Social de Barcelona. El detall de les mateixes es desglossa a continuació:

Concepte

Periode

Acta lnspecció de Treball i Seguretat Social 03/2014 - 04/2018
Acta lnspecció de Treball i Seguretat Social 03/2014 - 06/2018

Cuota

(Euros)
lnteressos
Sanció

Total

241.688,25
125.232,09

116.024,87
51.579,00

48.337,67
25.046,43

406.050,79
20 1.857,52

366.920,34

167.603,87

73.384, 10

607.908,3 1

Aquestes actes suposaven per l' Entitat l' obligació de pagar l' import de 607.908,31 euros en
concepte de quotes a la seguretat social, desocupació, fons de garantía salarial i formació
professional per manca d ' afiliació de determinats treballadors i per la inc01Tecte adaptació
del tipus de cotització. Les sancions es varen registrar coma despesa excepcional a l'exercici
2018 i la quota i els interessos es varen registrar d 'acord a la seva naturalesa.
Durant l' exercici 2019, l' Entitat va liquidar una de les actes per impott de 406.050,79 euros.
Tant la liquidació com la sanció corresponents a l'acta per import de 20 1.857,52 euros han
estat objecte de recurs, sense que a data de formulació l' expedient hagi estat resolt.

Provisió per retribucions al personal.
Durant l'exercici 2015 l'Entitat va registrar una provisió per imp01t 826.919,42 euros,
co1Tesponent a la paga extraordinaria de 20 14, 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 Resol ució 7/XJ. del Parlament de Catalunya, sobre la
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recuperació de la paga extraordinaria del 20 12 i d 'altres drets laborals deis treballadors
públics, es va acordar iniciar les negociacions que permetin retomar 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 corresponent 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 a 785.543,58 euros.
Durant l' exercici 2017, degut a la sentencia de 20 d' abril de 2017 sobre el conflicte col· lectiu
11º548/20 15, l'Entitat va abonar un 8,33% de la paga extra de 20 14, essent l' impoti restant a
31 de desembre de 20 19 de 720. 107,80 euros.
Durant l'exercici 20 19, es va registrar el traspas a llarg te1111ini jaque per acord signat a la
Mesa General de la Funció Pública el calendari previst per al pagament de la paga
extraordinaria de 2014 sera d ' un 55% durant l'exercici 2021 i un 45% durant l' exercici 2022.
Durant l'exercici 2020, s' ha registrat el traspasa cmi tennini de la pa1t que es preveu liquidar
durant l' exercici 2021.
Durant l' exercici 2019 l'Entitat va registrar una provisió per import de 225.315,78 euros
corresponent a la paga extraord inaria de 2013, d ' acord a la comunicació feta el dia 15 dejuny
de 2020 pel Depatiament de Polítiques Digitals i Administració Pública als representants
sindicals, en el marc de la Mesa General de la Funció Pública (MEP AGC) jaque el pagament
del 60% restant de la paga extraord inaria de 2013 s' ha fet efectiu al mes de juliol de 2020.

Provisió per indemnitzacions.
Durant I' exercici 2019 1' Entitat va liquidar l' import de la provisió registrada en exercicis
anteriors per indemnitzacions a desemborsar per l' acomiadament previst de detern1inats
empleats.

Nota 22.

Informació sobre medi 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 nos' inclouen desglossaments específics
en la present memoria deis 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 j a desglossats en altres apartats.
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Nota 24.

Altra informació

Plantilla de personal. El número mig de persones ernpleades al curs de l'exercici 2020 per
categories professionals i la distribució per sexes i categories professionals al te1111e d'aquests
exercicis són els següents:
Oficines centrals

Categoria professional

Plantilla
mitjana

12
31
56
144
41
13
296

Personal directiu
Gerents
Caps
Gestors/ Delegats
Tecnics
Administratius

Plantilla al 31-1 2-2020
Total

Dones

Homes

6
15
21
51
9
2
104

6
15
37
97
31
10
196

12
30
58
148
40
12
300

Oficines Exteriors de Comer~ i d'lnversions de Catalunya (*)

Categoría professional

Plantilla
mitjana

Personal directiu
Tecnics
Administratius

36
98
2
136

Plantilla al 31-12-2020
Homes

22
35
57

Total

Dones

14
65
2
81

36
100
2
138

(*) Inclou el personal detallat a la Nota 5.
El número mig de persones empleades al curs de l'exercici 2019 per categories professionals i
la distribució per sexes i categories professionals al terme d' aquests exercicis són els següents:
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Oficines centrals

Categoría professional
Personal directiu
Gerents
Caps
Gestors/ Delegats
Tecnics
Administratius

Plantilla
mitjana
10
35
56
141
42
15
299

Plantilla al 3 1- 12-2019
Homes
Dones
Total
4
18
16
48
1l
2
99

6
16
39
95
29
12
197

10
34
55
143
40
14
296

Oficines Exteriors de Comer~ i d'lnversions de Catalunya (*)

Categoría professional
Personal directiu
Tecnics
Administratius

Plantilla
mitjana
36
98
3
137

P lantilla al 31-12-2019
Homes
Dones
Total
21
39

14
59
3
76

60

35
98
3
136

Incloses als quadres anteriors, el desglossament de les persones contractades en el curs de
l'exercici amb d iscapacitat major o igual al 33% per categories és el següent:
Categoria professional

2020

Administratius

20 19
2

2

2

2

Honoraris d'auditoria. Durant l'exercici 2020 els auditors de comptes de l'Entitat han
meritat honoraris per impo1i de 17.800 euros ( l 7.800 euros a l' exercici 2019).
Garanties compromeses amb tercers. Al 31 de desembre de 2020 i 2019 l'Entitat no té
constitu"ides garanties de cap tipus.
Garanties rebudes. L 'Entitat ha rebut avals per impo1i de 3.182.495,59 euros al 31 de
desembre de 2020 (3.903.135,57 euros al 3 1 de desembre de 2019) de beneficiaris d 'ajuts als
quals l'Entitat finans;a arrendaments financers o ha concedit alguna bestreta i que seran
retomats al final del contracte o a la devolució de la mateixa.

Nota 25.

Saldos i transaccions amb empreses del grup i vincularles

En base a les instruccions del Departament d'Economia i Treball, l'Entitat detalla els saldos i
transaccions amb empreses del grup de l' exercici finalitzat a 3 1 de desembre de 2020, havent-ne
considerat a aquests efectes, únicament la Generalitat i Organismes dependents.
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Al 31 de desembre de 2020, els saldos a cobrar de la Generalitat de Catalunya i Organismes
dependents, per import de 119.387.638,37 euros i 763.612,19 euros (49.126.988,35 euros i
1.500.403,52 euros al 31 de desembre de 2019), respectivament, s' han registrat a l'epígraf A ltres
credits amb les Administracions Públiques (veure Nota 12).
Així mateix, e l saldos a retornar a la Generalitat de Catalunya, per import de 3. 121.955,05 euros i
2.282.201,60 euros (4.225.865,35 euros i 6.218.193,27 euros al 31 de desembre de 2019), s'han
registrat en l'epígraf Altres passius financers i coITesponen a saldos amb les Administracions
Públiques a pagar a llarg i cmt termini al 3 1 de desembre de 2020, respectivament (veure Nota
16).
Les transaccions realitzades durant l'exercici finalitzat a 3 1 de desembre de 2020 es detallen a
continuació (veure Nota 18):
• Subvencions de capital, de capítol VII, per imp01t de 11.512.602,15 euros.
• Subvencions d'explotació, de capítol IV, per impo1t de 47.053.771 ,19 euros.
Les transaccions realitzades durant l'exercici finalitzat a 31 de desembre de 2019 es detallen a
continuació (veure Nota 18):
• Subvencions de capital, de capítol VII, per import de 11.775.2 19,92 euros.
• Subvenc ions d'explotació, de capítol IV, per imp01t de 62.505.248,57 euros.
L' lnstitut Catala de Finances a 3 1 de desembre de 2020 té pendent de reemborsar a l'Entitat
1.872.497,33 emos (2.801.065,96 emos a 31 de desembre de 2019) de préstecs vern;:uts i cobrats
per aquest i que encara no s' han satisfet a l'Entitat (veure Nota 10), que un cop cobrats s'hauran
de h·ansferi.r a la Generalitat (veure Nota 16).

Nota 26.

lnformació relativa als membres del Consell d' Administració, el Conseller
Delegat i l'alta direcció

Els membres del Consell d' Administració de I' Entitat no han percebut remuneracions de cap
tipus durant l'exercici.
El Conseller Delegat, Joan Romero i Circuns, qui formula els presents comptes anuals, ha
percebut 91.349,33 euros du rant l'exercici 2020 (89.45 1, 16 euros durant l'exercici 2019).

Nota 27.

lnformació sobre el períodc mig de pagament a prove'tdors. Disposició
addicional tercera. "Deure d'informació" de la Llei 15/2010, de 5 de juliol

La informació en relació a l període mig de pagament a prove"idors en operacions comercials,
és la següent:
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2020

2019
Dies

Període mig de pagament a proveYdors

18,90

14,18

Ratio d'operacions pagades

19,83

14, 15

Ratio d'operacions pendents de pagament

7,54

17,98

lmpott (euros)
Total pagaments realitzats

6.708.100,70

6.429.270,12

Total pagaments pendents

548.673,61

47.910,85

Esmentar que el calcul del període mig de pagament s' ha realitzat segons el calcul de la
morositat d'aplicació al sector públic, en el qua! no es tenen compte els pagaments a les
entitats del sector de les administracions públiques en termes SEC, tal i com es mostra al
segi.ient
link:
http://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/seguiment-controlfinances/periode-mitja-pagament-proveidors/

Nota 28.

Seguiment de l'impacte pressupostari de la pandemia del COVID

Aquesta nota s'elabora en compliment del previst en l'atticle 14 de l' ORDRE VEH/ 193/2020,
de 5 de novembre, sobre operacions comptables de tancament de I' exercici pressupostari
2020, que estableix que els comptes anuals de 2020 de totes les entitats incloses en el
perímetre del Compte General de la Generalitat han de contenir en la seva memoria un apa1tat
específic per informar de manera detallada de les despeses directes i indirectes derivades de la
pandemia COVID i del seu impacte sobre la recaptació deis ingressos. També estableix que
la comptabilitat de les entitats ha de pe1metre fer el seguiment de les despeses directa o
indirectament vinculades amb les necessitats derivades de !' emergencia sanitaria, económica i
social derivada del COVID.
El COVID ha impactat de manera indirecta o indu"it en els ingressos i en les despeses de
I'entitat, com a conseqüencia de noves necessitats de despesa de caracter social o economic
inicialment no previstes, en els termes que recull el quadre següent:
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Impacte en despeses:
M esures/

Eíectes indJ

Capitol

Ap licació

Re ,riori1z.ació

Progr:1m :1

pressupos1a ri

ldcn1ific:1dor
de l'actuacíó

Cnn .i
Can 4

-170IIOO IUO

574

48lllO0IO0

574

1 ACCIO
2ACCIO

Mesura

Cop_7

7820(K>I00

622

3 ACClO

Mcsur:i

Cap_7

770(XlU100

5H

4 ACClO

Mesurn

Cao 4

-t7UOO(J 100

622

5ACC1O

Mesura

Cop_7

77000()1()0

622

6ACCIO

Mesura

Cop_4

-190IUt0100

6(12

7 ACCIO

Mesura
Mesura

Mesura
Mesuro
Mesura
Mesura
Mcsur:i
Rcuriorit,.ació
Rc1morit1.ac1ó
Re 1riori11.ació
Rcnriorit1.ació
Rcnriorit;,..ició
Rcnriorit,ü1c1ó
Rcnriorit1.ació
Rcnnoriu:ictó

Con -1
Cao 7
Cap -1
Cap ➔
Can 4
Can 4
Can 4
Cno 7
Cap 7
Ca1> -1
C:in 7
C:m 4
Cno -1

-170000100

770000100
-1-18001990
-171)()()0100
-IK2000100
-t70011UJU0
4820l1UIOO
782000100

770000100
4700001()0
770000100
-l90000100
-170(100 100

622
622
(,22
(,(,2

(j(,2

574
574
622

574
622
G22
662

662

8 ACCIO
8ACC1O
9ACCIO
I0ACClO
11 ACClO
1 ACClO

2ACCIO
3 ACCIO
-tACCIO

5ACC1O
6 ACC)O
7 ACClO
7 ACCIO

C anvi pemu1nent o
temporal

Descripció de les despescs
Pro cctcs d'R+D i innontció 1>er donar rcsnos1a als rentes dcrivats del Covid- 19
Rcoricntnció acti\'itats d'Eurccat nrr comribuir a donar solucions n l'actu.:11 crisi sanit:iria
Aj uts pcl suporta la contractació de personal invcstig:1dor pcr centres de rcccrcn i cmprcscs.

Impacte lolal

Impacte fins
dcsembre 20:?0

Im pacte 2022

l m¡n1c1e 202 1

lmp 11 c1c 2023

-45.00U.OO
-20,682.082,86

U,OU

12.060.000.00

32. 131.89
8.622.U82.R6

o.oo

1.9-15.920,UO

l .9-t5.92U,OO

-3.891.840,IJO

1cm ,oral

45.000,00

12.868. 11

tcmnnr,11

:?0.682.08.2,86

temporal

3.891.840,0U

u.uo

majori1:iriamcn1 en l'ambit de la s:ilul
AJuls ;i projcctcs d'R+D I inno,·:1c1ó que ofcrcixin soluc1ons en l'entorn de l'emerg:i.ncia sanit:i.ria I en
la meornornc1ó de solucions tccnolól!.im1cs ocr a nuc les c mnrcscs ou~uin trcballar/oocrar n distñncia
Sm>0n a 1>ro1cctcs d'in\'erstó emnresarial nns1covid

temporal

5 000.000.00

º·ºº

3.000.000.00

2.000,000,00

-5,000.000,00

1cmnnral

G.345.000,00

778.774.45

3,000.000,0()

2 .566.22555

-6.345.UOU.OO

Garantir in\'ersions estra1Cg1qucs en acti\'ilalS I scctors per fer front ni cov1d- J9 o l'cmcr¡;Cnc 1n

temporal

12.300.000.00

985.575,68

(,.000.000,00

5.3 1-t.42-t,32

- 12.300,000,00

tcmponil

17 310904.GI

15.569.:54(..34

1.7-11.3:58.27

o.no

-17.310 904.6 1

tcm )Oral
tcm"nral
tcmr,nral
1cmnnral
tcmnoral
tcnmoral
temnnral
tcmrviral
1emooral
tcmnciral
tcmnciral
tcmnnr:,I
tcm >0ral

3.000.00U.OO

U,00

IU O<lU.000.00

º·ºº
O.O-O

2.000.0UO,OO
G.000.000,0U
5.000.000.00
t.226. 123.50
300.000.llO
-15.000.00

l .0110.00U.OO
4.000.000,00
-5.000.000.00

-3 11011.llOU,IJO
-10 000 .000,00

0.00
0.00

-1.3?6.217.14

º·ºº
º·ºº
º·ºº
O.DO

º·ºº

O.DO

0.00

º·ºº

o.un

0.00

º·ºº

., ...

sanitñrin
A trarés de les Of1cincs Extcnors d'ACCIÓ afarorir l'impuls a la m1cmacio11ali11.ac1ó de les cmprcses
que hnn dcscn\'olup:il productcs o soluc1ons difcrcncinls ::i Cntnluny pcr fer front ::i la situac1ó del
Co\'id-19 i ouc s i •uín :nractivcs neis mcrcats c.xlcriors.

Pl,AUTO
PloAUTO
Subvcnció Fira de Barcelona
Com•cnis i linics d'a·ut ncr afarnrir la intcmacionalització de les cmprcsi!s. Missions cmrnrcsarials
Con\'cnis amb cnllt:its natronals ncr afarnrir l:i inlcmacionaliti'..:lCIÓ mit :mean\ actuacions con1u111cs
Pro'cctcs d'R+D I mnornciO
Ac11,·itnts d'Eurccat
Aiuts ncl suoo11 a la contractac1ó de ""rsonal inwsti •ador N't centres de recerca í cm orcscs
Aiuts a projcctcs d'R+D i innovació
Sunnrt a projcctcs d'in\'crsió emnrcsaria\
A uts ncr: cru-anlir in\'crsions cstrotC •uiucs i •:mmt1r el funcion:imcnl i oocr.ttira deis d1fcrcn1s
Afa,·orir l'imnuls a la mlcmacionalitzadó de les cmorcscs::i lto, ·Cs de les Olic1ncs Extcriors
Aiuts ocr nfavorir h1 inlcm.icioMliu.ació de les cm reses

5.000.000.0()
1.3%.217.1-t
1 Xlfi.751.76
-15.(HlO.OO
-19. 798.54-US
-3.531.480.00
-5. l:?.-t.700,20

-3.%5.0ll0,00
-111.5110 000.00
-16.00(,.351.60

-1.653.782.06

170,093.(i4

1.516.751.76
-45.CJOO.Ofl
-19.798.54-1,75
-3.531 .480,00
.s. 12-1. 700,20
-3.965.000,00
-ltl.500 000.00
-16.00G.3S 1.60
. 1.653.782.(1(,

26. 162.937, 76 -29.531.248,63

l mpacte t ota l en despeses:

19.798.544.75
3.531.480.00
5.124.700.20

3.965.0110.00
10.500.000.1)()

º·ºº

16.íHJ(..351.60
1.653. 782.06

O.O-O
- 1.816.751.76

º·ºº
u.ou
º·ºº

0.00

5)
-8.900.5 12,99 -61.060.713,51

(
99.492.475,13

0,00

Impacte en ingressos:
Mesurn/

Efec te ind./
Financamenl
Efecte ind.
Efecte ind.
Financament
Financament
Fi nancament
Financamenl
Financamcnt
Finanr-ament
Finai1camc111
Financament
Finan cament

C:11,ítol

A¡,licació

Identificador de
l'a ctuació

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

31900 10
3990009
4 10002 1
5300001
4100021
4 100021
410002 1
4 10002 1
4100021
4 100021
4 10002 1

1 ACCIO
2ACCIÓ
2 DGI
4 ACCIÓ
5 ACClÓ
5 ACCIÓ
5 ACCIÓ
5 ACCIÓ
5 ACCIÓ
SACCIÓ
9ACCIO

Dcscr i1>ciÓ deis in grcssos
Prcstació de serveis Oticines exteriors
Prcstació de serveis diversos
Minoració transfcrC:ncies oer ordre aiuts PIMES
lnvereadv. Particioacions MásM0bil
lncrement transferCncies DEMC ,,roccdents !U 15
lncrement mmsferé:ncies DEMC oroceden1s IU1502
lncrcment transferCncics DEMC nrocedents JU 1503
lncrement transfere11cics DEMC orocedcnts IU 1504
lncremcnt transferC11cics DEMC nrocedents IU0 1
lncremen t transferCncies DEMC nrocedents DD0 1
lncrcment transfcrCncics DEMC orocedcnts fons de continl!Cncia

ImQ11ctc total en ingrcssos :

q-

C anvi
1)crman cnt o
tcmnoral
temnoral

ternnoral
temnoral
temooral
temnoral
1cnmoral
tem,,oral
1emooral
tenmoral
temnoral
temooral

Impacte tota l

Impacte fins
d cscmbre 2020

Impacte 2021

- 1.400.000.00
-900.000.00
-2.000.000.00
5.406.894,22
1.621.522,28
28.384.00
133.386.00
448.3 16.87
5 18.390.85
13.000.000.00
5.000.000.00

- 1.400.000.00
-900.000,00
-2.000.000.00
5.406.894.22
1.621.522.28
28.384,00
133.386.00
448.3 16.87
5 18.390.85
13.000.000.00
5.000.000,00

1.000.000,00
600.000.00
2.000.000.00
-5.406.894.22
-1.621.522,28
-28.384.00
- 133.386.00
-448.3 16,87
-5 18.390.85
-13.000.000.00
-5.000.000.00

21.856.894.,_22

21.856.894 ,22

-22.556.894,22

º·ºº
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Impacte 2022
400.000.00
300.000,00

º·ºº
º·ºº
º·ºº
º·ºº
º·ºº
º·ºº
º·ºº
º·ºº
º·ºº
700.000.100

ACCIÓ
Resum dels impactes indirectes en mgressos
quantificats:

despeses derivats del COVID degudament

1. F inarn;:ament: reassignació de recursos
La dotació pressupostaria inicial de l' Entitat per al 2020 es situa en 86.970.647, 17
euros. Atesa l' actual situació d'emergencia provocada pel brot de COVID-19 i el seu
impacte empresarial, aquest pressupost es va reorientar íntegrament a activitats
vinculades a donar solucions a la crisi del COVID-1 9 des de l' ambit empresarial. Així
dones, no hi ha pressupost de l' Entitat fora de la v inculació a actuac ió COVID-19.
A més, l'Entitat ha vist redu"it el seu pressupost en la quantitat de 2 milions d 'euros per
a incorporar-los a la dotació de l'ordre d 'aj ut de la Direcció General d ' Indústria pera
petites empreses per tal que puguin mantenir la seva activitat després d'aquest període
d ' aturada de la producció.
Pel que fa als ingressos per prestació de serveis, es va preveure una disminuc ió de 2,3
milions d 'euros que no s'han pogut absorbir amb els estalvis que produ"i"ts amb la
reducció de les activitats de promoció tradicionals, o amb e l canvi de format per a la
seva celebració. Finalment la disminució l' any 2020 ha estat de 1,6 milions d ' euros.
Tanmateix, l'Entitat ha rebut uns ingressos addicionals per la liquidació d' operacions
del fons Inveready Seed Capital, S.C.R de Régimen Común, S.A., dels quals 5,4
milions d'euros s 'han dedicat a actuacions lligades ambla reactivació.
Durant el mes d 'octubre, l'Entitat va rebre una transferencia addicional de recursos
procedents del Depat1ament d'Empresa i Treball per un import de 2,75 milions
d 'euros que es van destinar a la mesura de supo11 a projectes d ' inversió empresarial
post-COVID, incrementant les dotacions de les convocatories d ' ajutsja publicades.
Dmant el mes de novembre el depai1ament va realitzar una aportació extraordinaria a
l'Entitat per un impot1 de 13 milions d ' euros amb la finalitat d'aj udar el sector
d ' automoció i mobilitat, concretament al seu sector auxiliar que més es p ot veure
afectat per !'aturada de l'activitat economica causada per la COVID-19. D'una banda,
amb la voluntat d'ajudar a mantenir l'ocupació de les empreses prove'idores del sector
auto que es poden veure afectades per una caiguda de la producció. I d'una altra, amb
la pretensió d'ajudar-les a iniciar un procés de reflexió estrategica que les pe1meti
cercar noves oportunitats de negoci i implementar el pla de negoci derivat d'aquest
procés de reflex ió.
El mes de desembre l' Entitat va rebre una transferencia extraordinaria de 5 milions
d'euros amb carrec als Fons de Contingencia per a per finans;ar la concessió d 'una
subvenció a la Fira Internacional de Barcelona per atendre les despeses ocasionades
perla pandemia de la COVID-1 9. La s ubvenció s' ha fet efectiva l' exercici 2021.
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2. Mesures adoptades p er fer front a les necessitats derivades del COVID-19
Tots els programes pressupostaris de l'Entitat s' han reorientat per donar resposta als
reptes que es deriven de la pandemia de la COVID-1 9, fins i tot e l d 'adm inistració
general, ja que és prec isament el personal de l 'Entitat 1'encarregat d' implementar to tes
les iniciatives que s' han reorientat dins deis programes d ' innovació (574), suporta la
indústria (622) i lnternac ionalització, promoció i foment del comer9 exterior (662).
Programa 574- Innovació:
• S'han reorientat les activitats d' Eurecat, centre tecnologic de referencia a Catalunya,
per contribuir a donar solucions a !'actual situació de crisi sanitaria. El seu coneixement
diferencial es posa a disposició del teixit productiu i del conjunt de la societat per:
o Fer validacions de productes COVID-19.
o Desenvolupar productes per que puguin combatre !'emergencia derivada de la
COVID-1 9 (respiradors i ventiladors, per exemple).
o Impulsar actuacions vinculades al Program a Orfeu per al cribatge massiu de la
població. El programa preveu realitzar, en una primera fase, 170.000 tests nous
en sis setmanes.
• Es van prioritzar les línies d 'ajut a l' R+D i Innovació amb dos objectius:
o Incorporar solucions tecno logiques per a que les empreses puguin operar /
treballar a d istancia.
o Que es duguessin a terme aque lls projectes R+ D i Innovació que ofereien
solucions en l'entorn de !' emergencia sanitaria. En aq uest sentit, i a tall
d'exemple, es va fer el seguiment i i donar suporta diferents proj ectes de centres
tecnologics i empreses per desenvolupar respiradors i ventiladors.
Programa 622- Suporta la lndústria:
• Reorientació d ' activitats de negoci aprofitant les opmtunitats que van apareixer o per
fer front a les problematiques de demanda que afronten les empreses.
o E l món post COVID-19 sera dife rent a l que hi havia i aixo obrira oportunitats de
negoci per a empreses que sapiguen identificar-les i, de fonna estructurada,
avancin en aquesta línia.
• Garantir inversions estrategiques en activitats i sectors per fer front al COVID- 19 o
!'emergencia sanita1ia.
o Aquesta crisi ha evidenc iat la impo1tancia de comptar amb capacitat productiva i
de desenvolupament de dete1minats productes, especialment vinculats en aquest
casa l' ambit sanitari.
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o L' activitat i els instruments de captació d' inversió es reorienten per assegurar
que Catalunya compti amb cadenes de valor comple1tes en aquests ambits
estrategics per poder fer front a !'actual situació i per respondre amb eficiencia i
eficacia a eventuals noves emergencies futures.
• Garantir la supervivencia de ['ecosistema de staitups per fer possible que la roda o
cercle vi1tuós deis darrers anys no s'aturi, aspecte clau per impulsar una economía de
base innovadora.
o Evitar que una cns1s com aquesta aturi el teixit productiu, i a1xo requereix
flexibilitat i agilitat, que son, precisament, dos elements constitutius de les staitups.
o Es focalitzen els esforc;os per patt de l'Entitat en impulsar les staitups com part
fonamental de l'economia del futur i que, a més, poden fer de tractor (efecte
tractor) pera la resta d'empreses, també les més tradicionals.
o Les startups, amb la seva capacitat de reinvenció, són un agent clau per donar
respostes als reptes presents i per poder estar millor previnguts per als del futur.
• Garantir el funcionament i operativa deis diferents clústers que ofereixen solucions
vinculades al COVID-19
o Els entorns de col· laboració empresarial estan sent una de les principals fonts de
solucions a [' actual crisi de la COVID-19. Si hi ha un entorn on la col·laboració es
produeix de fo1ma natural i amb resultats contrastats, aquest és el deis clústers.
Programa 662 - lnternacionalització, promoció i foment del comen; exterior
• Les Oficines Exteriors s'han reorientat per garantir el prove"iment, tant pe! sistema
sanitar:i coro pel sector empresai-ial.
o Es va treballar per afavorir l'aprovisionament de material peral sistema sanitari,
apo1tant el coneixement sobre el ten-eny de les oficines exteriors per poder
validar prove"idors estrangers i fer gestions logístiques complexes.
• Des de la perspectiva empresai-ial, es va treballar especialment en dos eixos d' actuació
en la reorientació de les Oficines Exteriors:
o Fer possible que les empreses catalanes puguin sortir a !' exterior per fer front a
la caiguda de la demanda interna.
o Afavorir 1' impuls a la internacionalització de les empreses que han desenvolupat
productes o solucions diferencials a Catalunya per fer front a la situació de la
COVID-19 i que siguin atractives pels mercats exteriors.
Amb els recursos apo1tats pel depaitament, el fons de contingencia i els obtinguts per
l' Entitat, es va aconseguir destinar a actuacions COVID-19 un irnpo1t addicional de
26.162.937,76 euros, deis quals 13 rnilions d'euros es van destinar al Pla Auto, 5 rnilions
d'euros a la Fira de Barcelona i la resta es van afegir a les actuacions esmentades.

mffi
filU1

Generalitat
de Catalunya

- 64 -

ACCIÓ
Els presents comptes anuals es fonnulen pe! Conseller Delegat de l'Entitat, a Barcelona, en data
22 de juny de 2021.

c=~-Sr. Joan Romero i Circuns
Conseller Delegat
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