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MEMÒRIA CORRESPONENT A L’EXERCICI ECONÒMIC DE 2020, TANCAT A 31
DE DESEMBRE.
1- NATURALESA JURÍDICA de l’IEMed:
L’Institut Europeu de la Mediterrània és un Consorci sense afany de lucre, dotat de
personalitat jurídica pròpia i amb plena capacitat jurídica per a la realització dels seus
objectius, segons Decret de creació 116/2002, de 16 d’abril, publicat al DOGC núm. 3619,
modificat per la Resolució PRE/3681/2006, de 14 de novembre.
El Consorci està integrat per la Generalitat de Catalunya, el Govern de l’Estat (mitjançant el
Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació) i l'Ajuntament de Barcelona, en
virtut del conveni de col·laboració subscrit el 19 d'abril de 2002. La seva creació fou
aprovada mitjançant el Decret 16/2002, de 16 d’abril (DOGC 3619 de 16/04/2002).
El consorci té caràcter indefinit i es regeix pels seus Estatuts i per les disposicions legals de
caràcter general que li siguin d’aplicació.
El domicili social de l’IEMed s’estableix a Barcelona, carrer Girona número 20.
1.1 – MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE L’IEMed PER ADAPTACIÓ A LA
LEGISLACIÓ BÀSICA ESTATAL EN MATÈRIA DE CONSORCIS:
Mitjançant acord de la Comissió Delegada de data 3 de desembre de 2014 es va aprovar de
forma transitòria la proposta d'adscriure el Consorci Institut Europeu de la Mediterrània a
l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificar en aquesta línia els estatuts del
Consorci per a adaptar-los a les previsions de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l'administració local.
Posteriorment, en la reunió 1/2015 de la Junta de Govern de l'IEMed, en sessió celebrada el
14 de maig, el president executiu de l'IEMed va proposar ratificar la proposta de
modificació provisional d'estatuts aprovada en la reunió de la Comissió delegada de 3 de
desembre de 2014, per adequar-los a la Llei 27/2013 de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l'Administració Local i la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de
racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa que regula les
causes i procediment de separació i dissolució de consorcis.
L'adopció d'aquest acord va ser unànime per les tres entitats consorciades, tot i que el
Ministeri va demanar consultar l’Abogacía del Estado abans de donar el seu Acord,
comunicant que no hi havia cap comentari al novembre de 2015. A continuació, els estatuts
van ser aprovats internament. No obstant això, aquest acord no va produir efectes a causa de
l’existència de distints períodes electorals de les tres administracions consorciades i també
com a conseqüència de les successives modificacions legislatives que van afectar el règim
jurídic del Consorci, i que actualment es contenen en la Llei 40/2015, d' 1 d'octubre, de
règim jurídic del sector públic.
Aquesta nova normativa:

1) Incorpora el règim jurídic general dels consorcis amb la introducció de la Disposició
addicional 20ena a la Llei 30/1992, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del
procediment administratiu comú.
2) Modifica diversos aspectes de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local.
La Llei 27/2013, modifica en la seva disposició final segona “Modificació de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú”, la redacció de la disposició addicional vigèsima “règim
jurídic dels consorcis” de la Llei 30/1992. Disposa que els estatuts de cada consorci
determinin l’Administració Pública a la qual estarà adscrit, així com el seu règim orgànic,
funcional i financer, d’acord amb un seguit de criteris de prioritat.
Així mateix aquesta llei disposa que els consorcis estaran subjectes al règim de
pressupostació, comptabilitat i control de l’administració pública a què estan adscrits, que
s’han d’incorporar en els pressupostos i incloure’ls en el compte general de l’Administració
pública d’adscripció. També afegeix que el personal al servei dels consorcis pot ser
funcionari o laboral procedent exclusivament d’una reassignació de llocs de treball de les
Administracions participants, el seu règim jurídic serà el de l’Administració pública
d’adscripció i las seves retribucions en cap cas podran superar les establertes pels llocs de
treball equivalent en aquella.
La disposició transitòria sisena “règim transitori pels consorcis” preveia un termini d’un any
des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei (publicació BOE 30.12.2013) per tal de que els
consorcis ja creats amb anterioritat en el moment de l’entrada en vigor de la Llei adaptessin
els seus estatuts.
D’altra banda, la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de reestructuració del sector públic,
conté la regulació aplicable als Consorcis referent a les causes i procediment per a l’exercici
del dret de separació, efectes del mateix i procediment per a la liquidació d’un consorci.
Posteriorment, va entrar en vigor la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic, que estableix amb caràcter bàsic el règim jurídic dels consorcis i que recull, antre
altres, les modificacions normatives aprovades amb anterioritat.
Per tal de poder dur a terme la modificació estatutària i l'adscripció efectiva de l'IEMed a la
Generalitat de Catalunya d'acord amb la legalitat vigent, cal seguir les disposicions de
l'Acord del Govern de 10 de juliol de 2012, pel qual s'aproven criteris per a la creació,
modificació i supressió d'entitats participades per la Generalitat, per a la presa de
participació i la desvinculació d'entitats existents i per a la tramitació de determinades
propostes d'acord del Govern relatives a fundacions.
Per tal de seguir amb la tramitació indicada en el punt anterior i d’acord amb la proposta
consensuada amb els serveis jurídics del Departament d’Acció Exterior, Relacions
Institucionals i Transparència, la Comissió Delegada de l'IEMed, en reunió 1/2019, de 22 de
febrer va aprovar la nova proposta de modificació estatutària i va acordar l'inici dels tràmits
per procedir a la modificació dels estatuts de l'IEMed per a la seva adequació a la nova
normativa estatal, en concret a la Llei 40/2015, d' 1 d'octubre, de règim jurídic del sector

públic i a l’article 120.1 de la mateixa pel qual es determina que els estatuts del consorci
han de mencionar l’adscripció a l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
Seguint el procediment establert, el Abogado del Estado, a petició del Ministerio de
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación va emetre, en data 30 d’abril de 2019,
Informe favorable en relació al “Proyecto de revisión de los estatutos del Instituto Europeo
del Mediterráneo”, proposant una petita modificació en el redactat dels Estatuts del
Consorci. Així mateix, en data 29 de juliol de 2019, l’Ajuntament de Barcelona aportà el
seu Informe jurídic sobre la proposta de modificació d’estatuts del Consorci Institut
Europeu de la Mediterrània (AIN-2019/1353-I), on informava favorablement la proposta de
modificació dels estatuts del Consorci Institut Europeu de la Mediterrània, manifestant
algunes consideracions menors al respecte. Ambdós informes foren remesos
immediatament a la seva recepció per part de l’Institut Europeu de la Mediterrània a
l’Assessoria jurídica del Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i
Transparència, qui no s’ha pronunciat al respecte.
Tot i que l’IEMed ha seguit tota la tramitació del procediment de modificació estatuària i
d’adscripció de l’IEMed a la Generalitat, els tràmits es troben en el Departament
d’adscripció.
Actualment l’Institut segueix aplicant el Text Refós dels estatuts del Consorci Institut
Europeu de la Mediterrània aprovats per la Junta de Govern el dia 8 de juny de 2011
(DOGC. 6031 – 23.12.2011).

1.2 – AFECTACIÓ DE LA NORMATIVA BÀSICA ESTATAL AL CONSORCI
IEMed
Adscripció del Consorci IEMed a la Generalitat de Catalunya
Segons determina la disposició addicional vintena de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
introduïda per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració local (LRSAL):
1. Els estatuts de cada consorci han de determinar l’Administració pública a què està
adscrit, així com el seu règim orgànic, funcional i financer d’acord amb el que preveuen els
apartats següents.
2. D’acord amb els següents criteris de prioritat, referits a la situació el primer dia de
l’exercici pressupostari, el consorci queda adscrit, en cada exercici pressupostari i per tot
aquest període, a l’Administració pública que:
a) Disposi de la majoria de vots en els òrgans de govern.
b) Tingui facultats per nomenar o destituir la majoria dels membres dels òrgans executius.
c) Tingui facultats per nomenar o destituir la majoria dels membres del personal directiu.
d) Disposi de més control sobre l’activitat del consorci a causa d’una normativa especial.
e) Tingui facultats per nomenar o destituir la majoria dels membres de l’òrgan de govern.
f) Financi en més d’un cinquanta per cent o, si no, en una mesura més gran l’activitat duta a
terme pel consorci, tenint en compte tant l’aportació del fons patrimonial com el
finançament concedit cada any.

g) Tingui el percentatge més gran de participació en el fons patrimonial.
h) Tingui un nombre d’habitants o una extensió territorial més grans depenent de si els fins
definits a l’estatut estan orientats a la prestació de serveis, a les persones, o al
desenvolupament d’actuacions sobre el territori.
D’acord amb els punts anteriorment esmentats, el Consorci IEMed, vinculat al Departament
d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, hauria d’indicar en els seus
estatuts l’adscripció expressa a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, atès
que la Generalitat disposa de la majoria de vots en els òrgans de govern.
Així ho estableix el vigent article 6 dels estatuts del Consorcio, quan confirma que el
president o la presidenta de la Junta de Govern de l’IEMed serà el president de la
Generalitat de Catalunya, i que, a banda, la Generalitat de Catalunya designarà al
vicepresident tercer i a quatre membres de la Junta de Govern, que actuaran en
representació de la Generalitat. Fent un total de 6 membres amb dret a vot.
Mentre que tant l’Ajuntament de Barcelona com el Ministeri d’Afers Exteriors, Unió
Europea i de Cooperació només tindran un únic vicepresident (vicepresident primer, en el
cas de Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació; i vicepresident segon, en el cas de
l’Ajuntament de Barcelona) i designaran quatre representants de la Junta de Govern
respectivament. Fent que, en total, cadascuna d’aquestes dues entitats tingui només 5
membres amb dret a vot.
Article 6
La Junta de Govern
6.1. La Junta de Govern, òrgan superior de govern i administració del Consorci, està
integrada pels membres següents:
a) El president o la presidenta, que serà el president de la Generalitat de Catalunya.
b) Tres vicepresidents o vicepresidentes: la persona titular del Ministeri d’Afers Exteriors i
de Cooperació, que actuarà com a vicepresident o vicepresidenta primer; l’alcalde o
l’alcaldessa de l’Ajuntament de Barcelona, que actuarà com a vicepresident o
vicepresidenta segon, i un representant designat per la Generalitat de Catalunya, i que
actuarà com a vicepresident tercer.
c) Quatre membres en representació de la Generalitat de Catalunya, quatre membres en
representació del Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació, i quatre membres en
representació de l’Ajuntament de Barcelona designats per cada una de les administracions
consorciades per un període de quatre anys.
d) El director o la directora general de l’Institut, que actuarà com a secretari.
L’article 8 dels estatuts del Consorci estableix que els acords presos en el si de les reunions
de Junta de Govern s’adoptaran per majoria simple dels assistents a la reunió, i que el
president o la presidenta tindrà vot de qualitat.

A més, es confirma també el criteri d’adscripció de l’IEMed a l’Administració de la
Generalitat de Catalunya, en el fet que la Generalitat de Catalunya financía en més d’un
cinquanta per cent o, si no, en una mesura més gran l’activitat duta a terme pel
consorci IEMed, tenint en compte tant l’aportació del fons patrimonial com el
finançament concedit cada any i té el percentatge més gran de participació en el fons
patrimonial.
El finançament en més del 50% cal entendre'l com la totalitat de les aportacions efectuades
per cada administració en el sentit més ampli, tant si es tracta d'aportacions sense
contraprestació (transferències corrents i de capital, aportacions al fons patrimonial), com si
aquesta es produeix fruit d'una contraprestació. Així, resulta una aportació majoritària de la
Generalitat de Catalunya
Amb la modificació d’Estatuts, el seu article primer indica que el Consorci és:
“una entitat de caràcter consorcial amb personalitat jurídica pròpia, sense afany de lucre i
amb plena capacitat jurídica per a la realització dels seus objectius. El Consorci està
integrat per la Generalitat de Catalunya, el Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i
Cooperació, i l’Ajuntament de Barcelona, en virtut del conveni de col·laboració subscrit el
19 d’abril de 2002, i la seva creació ha estat aprovada mitjançant el Decret núm.
116/2002, de 16 d’abril.”
“El Consorci, que està adscrit a la Generalitat de Catalunya, té caràcter voluntari i
indefinit i es regeix per aquests estatuts i per les disposicions legals de caràcter general que
li siguin d’aplicació”.

1.3 – RÈGIM DE PERSONAL
En l’article 18 dels estatuts vigents es manifesta que: “18.1 Els mitjans personals a
disposició de l'Institut Europeu de la Mediterrània comprendran:
El personal que li adscrigui la Generalitat de Catalunya, el Ministeri d'Afers Exteriors i de
Cooperació o l'Ajuntament de Barcelona com a administracions consorciades.
Personal propi, contractat en règim de dret laboral.
Personal destinat a altres entitats públiques o privades amb les quals el consorci celebri els
oportuns acords de col·laboració i que puguin desenvolupar les seves funcions en aquest.
L'Institut disposarà del personal necessari per al compliment de les seves finalitats, d'acord
amb les plantilles aprovades.
18.2 El personal funcionari o laboral adscrit a l'Institut procedent de l'Institut Català de la
Mediterrània manté el règim jurídic que tenia amb l'Administració de la Generalitat, en la
qual continua en situació de servei actiu i mantindrà els drets que, en cada moment, siguin
vigents per al col·lectiu corresponent.
18.3 El Consorci podrà contractar el personal necessari per al seu funcionament d'acord
amb les plantilles prèviament aprovades.”
Segons determina la disposició addicional vintena de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i
d’acord amb allò establert a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic:

El personal al servei dels consorcis pot ser funcionari o laboral procedent exclusivament
d’una reassignació de llocs de treball de les administracions participants, el seu règim
jurídic és el de l’Administració pública d’adscripció i les seves retribucions en cap cas
poden superar les que aquella estableix per a llocs de treball equivalents.
Aquest article està pendent de modificació estatutària per tal d’ajustar la redacció i fer que
s’adeqüi a l’establert a l’article 121 de la LRJSP.

1.4 – RÈGIM PRESSUPOSTARI, DE COMPTABILITAT i CONTROL
Segons determina la disposició addicional vintena de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú:
4. Els consorcis han d’estar subjectes al règim de pressupostació, comptabilitat i control de
l’Administració pública a què estiguin adscrits, sense perjudici de la seva subjecció al que
preveu la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera. En tot cas, s’ha de portar a terme una auditoria dels comptes anuals que és
responsabilitat de l’òrgan de control de l’Administració a què s’hagi adscrit el consorci.
Els consorcis han de formar part dels pressupostos i s’han d’incloure en el compte general
de l’Administració pública d’adscripció.
A partir del 17 de març de 2015 entren a vigor les Instruccions de la Intervenció general de
la Generalitat de Catalunya, de data 16 de març de 2015, relatives al règim de comptabilitat
i control dels consorcis adscrits a la Generalitat de Catalunya, que afecten tots els consorcis
constituïts o als quals s’hagi adherit la Generalitat de Catalunya, de forma directa o
indirecta, i també a aquells consorcis que, com l’IEMed, han estat adscrits a la Generalitat
de Catalunya en els termes de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, segons la modificació introduïda per la
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local.

-

-

-

Amb motiu de l’entrada en vigor de les Instruccions de la Intervenció General, els Estatuts
de l’IEMed hauran d’adaptar el seu articular a les següents previsions:
els consorcis adscrits a la Generalitat de Catalunya hauran de passar a regir-se pel Pla de
comptabilitat pública de la Generalitat, aprovat per l’Ordre de 28 d’agost de 1996;
aquests consorcis hauran d’aplicar obligatòriament els principis comptables i les normes de
valoració del Pla de comptabilitat pública de l’Estat;
aquests consorcis hauran de dur a terme un seguiment pressupostari, d’acord amb els que
estableix l’article 71 en els apartats 3 i 4 del Decret legislatiu 3/2002 de 24 de desembre, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya;
així mateix, la comptabilitat dels consorcis haurà de permetre l’elaboració de la liquidació
del seu pressupost, d’acord amb els criteris i instruccions que amb aquest efecte estableixi la
Intervenció General; i
pèl que fa al control, la contractació dels auditors externs requerirà que la Intervenció
General dirigeixi i supervisi aquests treballs, per tal que puguin ser considerats informes

d’auditoria de comptes, sense perjudici que el pagament dels honoraris vagin a càrrec de
cada entitat auditada.
A més, les successives modificacions legislatives que van afectar el règim jurídic del
Consorci, i que ara es contenen en la Llei 40/2015, d' 1 d'octubre, de règim jurídic del sector
públic han obligat a adaptar de nou l’articulat dels estatuts del consorci, que ara hauran
d’estar en conformitat amb la disposició addicional vintena de la Llei 30/1992, en
concordança amb les Instruccions de la Intervenció general de la Generalitat de Catalunya,
de data 16 de març de 2015, en els nous Estatuts del Consorci IEMed, i atendre totes les
previsions contingudes en la Llei 40/2015, d' 1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
De conformitat amb l’anterior, actualment s’està procedint a la modificació estatutària
d’aquest article per tal d’adaptar-lo a la nova legalitat vigent.

1.5 – ALTRES MODIFICACIONS DELS ESTATUTS: DRET DE SEPARACIÓ,
DISSOLUCIÓ i LIQUIDACIÓ DELS CONSORCIS
La Llei 15/2014, de 16 de setembre, de reestructuració del sector públic, complementa el
règim jurídic dels consorcis que introdueix la disposició addicional 20 de la Llei 30/1992
esmentada, amb la regulació de les causes i el procediment de separació i dissolució d'un
consorci.
De conformitat amb aquesta normativa, aquest articles estan pendents de modificació
estatutària per tal d’adaptar-los a la previsió establerta per l’article 125 de la LRJSP, segons
la qual el dret de separació s’ha d’exercir mitjançant un escrit notificat al màxim òrgan de
govern del consorci.
Pel que fa al règim de dissolució, cal incorporar-lo en els estatuts a fi de concretar alguns
aspectes, amb les previsions que sobre aquest punt es fan a l’article 127 de la LRJSP,
relatives a:
- el liquidador ha de ser un òrgan o entitat, vinculada o dependent, de l’Administració
Pública a la qual el consorci estigui adscrit.
el càlcul de la quota de liquidació (a falta de previsió estatutària, s’aplica el càlcul previst a
l’article 127.3 de la LRJSP)

1.6 –ADAPTACIÓ A LES INSTRUCCIONS DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA EN MATÈRIA DE CONSORCIS, per part de l’IEMed:
La Intervenció general de la Generalitat de Catalunya, va publicar unes Instruccions, de data
16 de març de 2015, relatives al règim de comptabilitat i control dels consorcis adscrits a la
Generalitat de Catalunya.
Aquestes instruccions afecten tots els consorcis constituïts o als quals s’hagi adherit la
Generalitat de Catalunya, de forma directa o indirecta, i també a aquells consorcis que han
estat adscrits a la Generalitat de Catalunya en els termes de la Llei 30/1992, de règim jurídic

de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, segons la
modificació introduïda per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració local.
Tot i que formalment, l’IEMed encara està tramitant la seva adscripció a l’Administració de
la Generalitat de Catalunya, tal i com s’ha comentat en el punt 1.1 anterior, aquestes
instruccions afecten plenament a l’Institut i són vigents des de l’endemà de la seva
signatura, és a dir, des del 17 de març de 2015 i, incideixen als comptes anuals formulats en
l’exercici 2015 i següents.
Amb motiu de l’entrada en vigor de les Instruccions de la Intervenció General, l’IEMed ha
d’adaptar la seva gestió a les següents previsions:
- Els consorcis adscrits a la Generalitat de Catalunya han de passar a regir-se pel Pla de
comptabilitat pública de la Generalitat.
- Aquests consorcis han d’aplicar obligatòriament els principis comptables i les normes
de valoració del Pla de comptabilitat pública (en l’actualitat està vigent l’aprovat per
l’Ordre VEH/137/2017, de 29 de juny).
- Aquests consorcis han de dur a terme un seguiment pressupostari, d’acord amb els que
estableix l’article 71 en els apartats 3 i 4 del Decret legislatiu 3/2002 de 24 de desembre,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya;
- Així mateix, la comptabilitat dels consorcis ha de permetre l’elaboració de la liquidació
del seu pressupost, d’acord amb els criteris i instruccions que amb aquest efecte
estableixi la Intervenció General.
- Pel que fa al control, la contractació dels auditors externs requereix que la Intervenció
General dirigeixi i supervisi aquests treballs, per tal que puguin ser considerats informes
d’auditoria de comptes, sense perjudici que el pagament dels honoraris vagin a càrrec de
cada entitat auditada.

2- ÒRGANS DE GOVERN:
Els òrgans de govern de l’IEMed són:
La Junta de Govern.
El president o la presidenta.
La Comissió Delegada.

·

La Junta de Govern: és l’òrgan superior de govern i administració del Consorci. Està
integrada per membres de les tres administracions públiques:
o El president o presidenta, que és el president de la Generalitat de Catalunya.
o Tres vicepresidents o vicepresidentes: la persona titular del Ministeri d'Afers
Exteriors i de Cooperació, que actua com a vicepresident o vicepresidenta primer;
l’alcalde o alcaldessa de Barcelona, que actua com a vicepresident segon; i un
representant designat per la Generalitat, que actua com a vicepresident tercer.
o Quatre membres en representació de la Generalitat de Catalunya, quatre membres en
representació del Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació i quatre membres en

representació de l'Ajuntament de Barcelona, designats per cada una de les
administracions consorciades, per un període de quatre anys.
o El Secretari, Director general de l'Institut.
Funcions de la Junta de Govern, entre altres:
a) Nomenar al director.
b) Aprovar les plantilles i l’organigrama del personal.
c) Aprovar el pla anual d'actuació i supervisar les activitats de l'Institut.
d) Aprovar el pressupost i la liquidació de comptes anuals.
e) Actuar com a òrgan de contractació, sens perjudici de les delegacions que es
puguin acordar.
f) Modificar els estatuts.
g) Dissolució del Consorci
Els membres de la Junta no perceben cap mena de retribució per la seva assistència.

·

El President o Presidenta: correspon al president o presidenta, entre altres funcions:
a) Exercir l'alta representació de l'Institut.
b) Convocar i fixar l'ordre del dia, d'acord amb les peticions que formulin els altres
membres, de les reunions de la Junta de Govern, del Consell Assessor i de l'Alt
Patronat.
c) Presidir i moderar les reunions de la Junta de Govern, del Consell Assessor i de
l'Alt Patronat.
d) Proposar el nomenament del director o directora general a la Junta de Govern.
e) Nomenar els membres de l'Alt Patronat i del Consell Assessor, a proposta de la
Junta de Govern.

·

La Comissió Delegada: la Junta de Govern constitueix una Comissió Delegada, que
està presidida per la persona que designa el president o presidenta de la Junta de
Govern, dos representants de cada una de les tres administracions que formen el
Consorci, designats per cada una d’elles i el director o directora general de l’IEMed.
Aquesta Comissió Delegada té les competències que li delega la Junta de Govern,
excepte el nomenament del director o directora general, la modificació dels Estatus i la
dissolució del Consorci.
Actualment, i des del 2012, els membres de la Comissió Delegada no perceben cap
mena de retribució per l’assistència a les reunions d’aquest òrgan.

·

El director o directora general:
La Comissió Delegada, reunida el 6 de juny de 2017 va aprovar designar
provisionalment Director general en funcions de l’Institut Europeu de la Mediterrània,
per tal d’assegurar el normal funcionament de l’entitat, amb totes les funcions inherents
al càrrec, d’acord amb l’article 13 dels Estatus del consorci Institut Europeu de la
Mediterrània, aprovats per Decret 116/2002, de 16 d’abril (DOGC 3619, de
19.04.2002), modificats per Resolucions de 19 de maig de 2004 (DOGC 4156, de
14.06.2004), de 14 de novembre de 2006 (DOGC 4765, de 21.11.2006), i de 8 de juny
de 2011 ( DOGC 6031, de 12.12.2011), i amb efectes a partir del dia ú d’agost de 2017,
al Director gerent de l’Institut, senyor Josep Ferré i Gavarró, amb D.N.I. núm.
39692454C, i mentre el càrrec de Director general no es cobreixi de forma definitiva
d'acord amb les previsions dels Estatuts.
La darrera retribució salarial bruta anual aprovada per la Comissió Delegada, en reunió
de 21 de febrer de 2020, pel càrrec de director general és de 91.315,21 €, incloent els
augments de conveni previstos per al 2020.
D’acord amb els Estatuts vigents de l’IEMed, el director general exerceix les funcions
assignades pels Estatuts i totes aquelles per les quals li faculti la Junta de Govern.
Estatutàriament té les funcions següents:
a) Exercir la direcció ordinària de l'Institut d'acord amb les directrius de la Junta de
Govern i del president o presidenta i impulsar l'activitat de l'Institut.
b) Executar els acords de la Junta de Govern i vetllar pel compliment de les decisions
dels òrgans de govern.
c) Preparar i presentar el pla anual d'activitats i el pressupost, així com la memòria de
les activitats realitzades i la liquidació del pressupost.
d) Proposar les plantilles i l'organigrama.
e) Actuar com a òrgan de contractació dins els límits que estableixi la Junta de Govern o
la Comissió Delegada i formalitzar tots els contractes que realitzi el Consorci.
f) Autoritzar les despeses i realitzar els pagaments.
g) Qualsevol altra que li delegui o encarregui la Junta de Govern, per dur a terme els
objectius de l’Institut
Els nous estatuts, pendents d’aprovació, contemplen atorgar dins de les funcions del
Director General, la facultat d’aprovar la convocatòria i l’adjudicació de beques,
subvencions i premis.

3- OBJECTE i FINALITATS:
D’acord amb el que preveuen els seus Estatuts, la finalitat de l’IEMed és el foment de les
actuacions i projectes que contribueixin al coneixement mutu, els intercanvis, la cooperació
entre els diferents països, societats i cultures mediterranis, i a promoure la progressiva
construcció a la Mediterrània d’un espai de pau i estabilitat, de prosperitat compartida i de
diàleg entre cultures i civilitzacions, contribuint a les finalitats fonamentals de la política
euromediterrània de la Unió Europea i de l'anomenat Procés de Barcelona.
Les funcions previstes per al compliment del seu objecte són:

a) Actuar com a centre d’estudis i prospectiva mediterrània.
b) Actuar com a observatori del procés euromediterrani i impulsar l’associació
euromediterrània des de la societat civil.
c) Potenciar la cooperació i l’activitat econòmica a la Mediterrània.
d) Fomentar el diàleg cultural i humà a la Mediterrània.
e) Actuar com a observatori i centre assessor en matèria de migracions en el àmbit
mediterrani
f) Organitzar programes de visitants per a estudiants, llicenciats, professionals i líders
amb projecció de futur procedents dels països mediterranis.
g) Concedir beques, ajuts i premis per a estudis i treballs mediterranis de caràcter
cultural, històric, social i econòmic, i finançar investigacions i tesis doctorals
relacionades amb aquests temes.
h) Establir una biblioteca, hemeroteca i centre de documentació sobre temes
mediterranis.
i) Potenciar la cooperació entre les institucions i les entitats europees i dels països
mediterranis.
L’Institut no té ànim de lucre ni realitza operacions comercials, tret de la venda de les
publicacions que edita, que actualment es realitza de manera exclusiva a través de la
llibreria de la Generalitat. Puntualment pot percebre també ingressos per la venda
d’entrades a les diverses activitats culturals que pugui organitzar o altres conceptes similars.
Els ingressos procedents d’aquest tipus d’activitats, però, generalment aporten quantitats
marginals al finançament general del pressupost anual.
El pressupost anual de l’IEMed es compon majoritàriament de les aportacions anuals de les
tres Administracions consorciades. També rep altres subvencions públiques. Un dels
objectiu estratègics des del punt de vista financer és precisament la diversificació en les
fons de finançament. L’IEMed ha obtingut diverses subvencions, atorgades per institucions
europees, internacionals o d’agències de cooperació per a realitzar accions finalistes.
Paral·lelament, ha impulsat la figura i funcions de l’Alt Patronat de l’Institut, obtenint el
suport de diverses empreses privades i públiques.
La totalitat d’ingressos obtinguts es dediquen a finançar les activitats del seu pla anual, les
quals estan considerades activitats d’interès general. En aquest sentit, l’IEMed consta com a
entitat beneficiària de mecenatge en la disposició addicional setena de la Llei 49/2002, de
23 de desembre, “de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos
fiscales al mecenazgo”.
4- BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS:
Les dades econòmiques que s’adjunten a aquesta memòria s’han obtingut dels registres
comptables de l’IEMed a 31 de desembre de 2020. En virtut de la modificació del règim
jurídica general d’aplicació als consorcis que disposa la Llei 27/2013, de 27 de desembre,
de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local que ja s’ha comentat en el punt
1.1. seguint les instruccions de la Intervenció general de la Generalitat de Catalunya en
relació amb el règim de comptabilitat i control dels consorcis que hi estan adscrits, aquests
comptes s’haurien de presentar segons el Pla de comptabilitat pública de la Generalitat de
Catalunya (PGCPGC) aprovat per l’Ordre VEH/137/2017, de 29 de juny. El fet d’estar
l’IEMed en curs d’adscripció a aquesta Administració va fer aturar la possibilitat d’adquirir
un programari que permetés el seguiment d’aquest nou Pla comptable, a l’espera que se’ns
assignés el Programari anomenat Pandora, que la Intervenció General de la Generalitat de

Catalunya ha elaborat a tal efecte. El ja esmentat retard en aquest tràmit d’adscripció, però,
també ha posposat la presentació dels comptes en aquest sentit.
D’acord amb les esmentades instruccions, es seguirà el Pla general de comptabilitat pública
de la Generalitat de Catalunya i, en els casos que la naturalesa de les operacions no estigui
prevista o desenvolupada en aquest pla, es seguirà el de comptabilitat pública de l’Estat
aprovat per l’Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda EHA/1037/2010, de 13 d’abril,
adaptat a les especificitats de les administracions locals mitjançant l’ordre HAP/1782/2013,
de 20 de setembre, per la qual s’aprova la instrucció del model simplificat de comptabilitat
local.
D’acord amb el contingut del Pla Comptable d’aplicació, la confecció dels comptes anuals
s’ha fet aplicant els principis comptables en ell continguts i amb la finalitat última de
mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, del resultat economicopatrimonial i de l’execució del pressupost obtinguts durant l’exercici.
Seguint la normativa aplicable, s’inclou en aquesta memòria tota la informació relativa a la
liquidació del pressupost anual de despeses i d’ingressos així com les seves modificacions,
les quals han seguit el procediment i les directrius continguts en les bases d’execució del
pressupost 2020 de l’IEMed, aprovades per la Comissió delegada en reunió del 21 de febrer
de 2020.
Aquesta Memòria Econòmica, juntament amb la resta dels Comptes Anuals, es sotmetran a
l’aprovació per part de l’òrgan de govern competent en la següent reunió que tingui lloc, a
partir de la seva formulació, sense que es prevegi cap modificació posterior.
En cas que els esmentats Comptes Anuals encara no hagin estat auditats, l’aprovació
d’aquests es supeditarà a la revisió de conformitat per part dels auditors, que actuen
supervisats per la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.
L’IEMed ha elaborat els seus estats financers sota el principi d’empresa en funcionament,
sense que existeixi cap risc previsible que pugui suposar canvis significatius en el valor dels
actius o passius en l’exercici següent.
5- RESULTATS DE L’EXERCICI:
S’ha tancat l’exercici amb superàvit pressupostari, que ascendeix a +1.343.499,82 €.
Aquest resultat no és significatiu per sí mateix, ja que el resultat anual queda alterat per
l’efecte pressupostari (ingressos i despeses) corresponent a les diverses subvencions
plurianuals de les quals és beneficiari l’IEMed. Aquest fet comporta els següents tipus
d’incidències:
-

S’incorporen al 2020 els romanents finalistes de 2019 originats pel cobrament anticipat
d’ingressos subvencionals finalistes. Així, l’ingrés pressupostari es comptabilitza en
l’exercici en què s’ha cobrat, mentre que les despeses es comptabilitzen en els exercicis
en què es produeixen, originant possibles superàvits i dèficits, respectivament, que
s’equilibren en el conjunt d’exercicis durant els quals s’executa cada subvenció.

-

En algunes subvencions succeeix l’efecte invers: es produeixen (i comptabilitzen)
despeses anticipadament als ingressos que els han de finançar.

-

Finalment, durant l’exercici 2020 també s’han percebut anticipadament noves
subvencions que s’executaran parcialment durant 2021 i següents.

En la Liquidació del Pressupost 2020, que s’adjunta al final d’aquesta Memòria,
s’especifiquen i quantifiquen els efectes econòmics dels apartats assenyalats. Fets els
ajustaments deguts a aquestes subvencions plurianuals, resulta un superàvit de finançament
de l’exercici de +384.041,83 €.
Com es comentava anteriorment, aquests superàvit pressupostari i de finançament resultants
es compensen o compensaran amb dèficits pressupostaris i superàvits de finançament,
respectivament, d’altres exercicis. Cada subvenció plurianual presentarà un balanç
equilibrat d’ingressos i de despeses sumant el còmput de tots els exercicis d’execució.
Pel que fa als romanents finalistes que es van calcular i informar a la Memòria econòmica
de 2019, han estat revisats per la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya,
autoritzant la seva incorporació al pressupost de l’IEMed de 2020 segons notificació de
l’Interventor General signada en data 9 d’octubre de 2020.
Aquest revisió ha comportat la ratificació de l’import exacte expressat en la Memòria
econòmica 2019: 5.476.680,86 € en total, comptant els imports pendents de cobrament a
31/12/2019.
Els respectius resultats de l’exercici, en les seves modalitats pressupostària i financera o
comptable, han estat els següents, respectivament:
RESULTAT PRESSUPOSTARI:
RESULTAT COMPTABLE:

+ 1.343.499,82 € (SUPERÀVIT)
0,00 € (Resultat zero)

Les diferències que s’obtenen entre el resultat pressupostari i el resultat financer s’originen
per l’aplicació de la normativa vigent per cadascuna de les vessants econòmiques. i es
detallen en la Liquidació del Pressupost que s’adjunta al final d’aquesta Memòria.
S’originen principalment en el diferent tractament comptable de les subvencions
plurianuals, en regularitzacions diverses (valoració d’inventaris i dotacions per
amortització) i en aquelles despeses pressupostàries produïdes per l’adquisició
d’immobilitzat que en canvi, signifiquen inversions a la comptabilitat financera.
En els comptes anuals que s’annexen al final d’aquesta Memòria Econòmica es detallen les
diferències entre el Resultat financer (compte de Pèrdues i Guanys) i el Resultat
pressupostari (Liquidació del Pressupost).
5.1 – Article 14 de la Llei 4/2020, del 29 d’abril, de pressupostos de la Generalitat de
Catalunya per al 2020. Liquidació equilibrada del pressupost anual:
L’Article 14 de l’esmentada Llei, , al seu punt 7, fa referència al resultat pressupostari,
establint que “Totes les entitats classificades com a Administració pública de la Generalitat
d'acord amb les normes del Sistema Europeu de Comptes han d'ajustar l'execució
pressupostària a les transferències i aportacions rebudes, garantint en tot cas que la
liquidació del pressupost no financer a 31 de desembre de 2020 no incorri en un resultat
inferior al del pressupost aprovat”.
Tal com s’ha comentat anteriorment, l’exercici 2020 es liquida amb superàvit pressupostari,
mentre que paral·lelament resulta també un superàvit de finançament que es compensa/rà en
exercicis passats/futurs, com a conseqüència de l’efecte ja comentat dels fluxos monetaris
de despeses i d’ingressos de les diferents subvencions plurianuals.

5.2 - Article 14, punt 2, de la Llei 04/2020. Les transferències corrents de la Generalitat
són únicament per equilibrar les despeses d’explotació del compte de pèrdues i
guanys:
En referència al resultat comptable, aquest mateix Article 14 estableix que “Les
transferències corrents a favor de les entitats a què fa referència l'apartat 1 (entitats que es
classifiquen com a Administració pública de la Generalitat, d'acord amb les normes del
Sistema Europeu de Comptes) tenen per objecte finançar les despeses d'explotació en la
mesura necessària per a equilibrar el compte de pèrdues i guanys, llevat de les dotacions
per amortitzacions, provisions, deterioraments, variacions d'existències i baixes de
l'immobilitzat”.
5.3 - Article 14, punt 4rt. de la Llei 04/2020. Romanent de tresoreria a 31 de desembre:
Finalment, l’esmentada Llei de Pressupostos de 2020, en el punt 4rt. de l’article 14
especifica que ”En el cas que el 31 de desembre de 2019 les entitats a què fa referència
l'apartat 1 tinguin un romanent de tresoreria derivat d'un excés d'ingressos cedits,
transferències o aportacions de la Generalitat o de les entitats del seu sector públic no
obtingudes en concurrència, el departament competent en matèria de finances públiques ha
d'efectuar una retenció de les aportacions i transferències que els departaments als quals
estan adscrites les entitats afectades tenen previst atorgar el 2020, per l'import que
determini la Intervenció General...“.
A la data de tancament l’IEMed presenta un excés de transferències corrents, pendent de la
comprovació i ratificació per part de la Intervenció General de la Generalitat, que es detalla
breument a continuació i de manera completa en l’apartat corresponent de Liquidació del
Pressupost que s’annexa al final d’aquesta Memòria:
El romanent de tresoreria a 31 de desembre de 2020 calculat a partir del Balanç de Situació
final de l’exercici ha estat de 4.645.820,99 €.
D’aquest import, 4.637.413,88 € corresponen a subvencions plurianuals finalistes
vinculades a la realització de projectes durant 2021 i següents exercicis.
La diferència entre ambdues xifres: 8.407,11 €, correspon al romanent no afectat (no
vinculat a despeses futures).
D’acord amb la normativa vigent (Article 14 de la Llei 4/2020 de pressupostos de la
Generalitat de Catalunya) d’aquest romanent lliure la Generalitat retindrà de les seves
aportacions de l’exercici següent la part proporcional que correspongui a la seva aportació
de 2020. La nostra estimació al respecte, tenint en compte els ingressos rebuts durant 2020
de les tres Administracions que conformen el Consorci IEMed, és que a la Generalitat li
correspondrà retenir durant 2021, insistim, a expenses de la comprovació i confirmació per
part de la Intervenció de la Generalitat, un 75,01% del romanent no afectat, que equival a
6.306,52 €.
A part d’aquest romanent no afectat a retornar a la Generalitat, seguint les indicacions de la
Intervenció General s’ha comptabilitzat en un compte financer separat de l’anterior, com a
deute a curt transformable en subvencions, l’import de 81.275,22€ corresponent a l’excés
d’ingressos pressupostaris respecte les despeses pressupostàries.

ROMANENT TOTAL DE TRESORERIA
A 31/12/2020
ROMANENT DE TRESORERIA NO
AFECTAT A 31/12/2020

4.645.820,99 €

8.407,11 €

APORTACIONS ENS CONSORCIATS AL PRESSUPOST 2020:

GENERALITAT DE CATALUNYA
AJUNTAMENT DE BARCELONA
MINISTERI AFERS EXTERIORS
(AECID)

1.502.328,00 € 75,01%
300.398,58 € 15,00%
200.000,00 €

CÀLCUL DEL
ROMANENT NO
AFECTAT
IMPUTABLE A
LA
GENERALITAT:
6.306,52 €

9,99%

2.002.726,58 € 100,00%

6- NORMES DE REGISTRE i VALORACIÓ:
6.1)
-

Immobilitzat intangible: es valora pel seu cost d’adquisició
Tot l’immobilitzat intangible té una vida útil definida i està constituït per:
Propietat industrial: despeses per al registre de marques i dissenys diverses. Es calcula
una vida útil de 10 anys i s’amortitza, per tant, el seu valor al 10% anual.
Aplicacions informàtiques: programari no estàndard, realitzat per encàrrec de l’IEMed
i de cost rellevant. Si el cost d’adquisició no és significatiu, es comptabilitza
directament com a despesa de l’exercici en què es compra.
L’amortització es realitza de forma lineal, a partir de la data d’adquisició efectiva i per
un termini de 4 anys, al tipus del 25% anual.

6.2)

Immobilitzat material: Els béns compresos en aquest apartat es valoren al preu
d’adquisició, incloent-hi si s’escau el cost de posada en funcionament i comprèn
elements de mobiliari, instal·lacions, estris i maquinària d'oficina, material de
processament de dades (informàtic) i de telecomunicacions, així com adquisició de
publicacions per al fons de la biblioteca.
L’amortització es calcula sempre de manera lineal, en funció de la vida útil dels
respectius béns, i s’aplica a partir de la data d’adquisició.
Els coeficients generals d’amortització que s’apliquen són els següents, si bé s’atén en
tot moment a la vida útil del bé inventariat:
o Mobiliari 10%
o Equips procés de dades i telecomunicacions 25%

o Altre immobilitzat material 10%
Les baixes es regularitzen comptablement mitjançant el corresponent informe
d’obsolescència tècnica o funcional, si s’escau, signada pel tècnic corresponent i
autoritzat pel director gerent. Sempre que és possible, s’adjunta l’albarà de lliurament
a un punt verd de reciclatge. Aquestes baixes es comptabilitzen seguint les
instruccions del Pla General Comptable, enregistrant, si s’escau, la pèrdua del valor
net comptable en el moment de la baixa.
L’IEMed no posseeix actualment cap bé adquirit en règim d’arrendament financer.
6.3)

Terrenys i construccions: Sota la rúbrica de Terrenys i Construccions, apareix en el
Balanç de Situació de l’IEMed (Actiu no Corrent) el valor estimat de la part de
l’edifici que la Generalitat de Catalunya ha adscrit a l’IEMed i que constitueix la seva
seu actual: carrer Girona, 20 de Barcelona. Aquest edifici és compartit amb l’Escola
d’Administració Pública de Catalunya (EAPC).
La valoració estimada que consta en el Balanç prové del valor cadastral de l’edifici,
aplicant-li el percentatge d’ús que en fa l’IEMed. El percentatge restant, com s’ha dit,
pertany en adscripció a l’EAPC.
Seguint les indicacions que al seu dia va transmetre a aquest Institut la Subdirecció
General de Control de Empreses i Entitats Públiques, del Departament d’Economia i
Coneixement de la Generalitat de Catalunya, s’amortitza cada any en un 2% del seu
valor estimat. L’efecte d’aquesta amortització sobre els resultats anuals és zero perquè
es compensa passant a ingressos un import equivalent des del compte 13000010
(Ingressos a distribuir – immoble adscrit) que s’inclou en el Patrimoni Net del Balanç
i representa l’import pendent d’amortitzar respecte la valoració inicial que s’ha
esmentat anteriorment.
La finalitat de comptabilitzar aquest edifici adscrit i la corresponent amortització
anual, és reflectir en els comptes anuals l’aportació en espècie que efectua la
Generalitat de Catalunya en concepte de cessió de l’espai que constitueix la seu de
l’IEMed.

6.4)

Instruments financers:
El Balanç de l’Institut presenta diversos elements d’actius i de passius financers, les
categories dels quals es relacionen seguidament.
L’Institut no ha concedit crèdits o préstecs a tercers, tret dels dipòsits bancaris i dels
deutes comercials originats per la seva activitat ordinària..
L’IEMed no ha obtingut préstecs o crèdits financers.
Tampoc manté actius financers per a la seva negociació, és a dir, obtinguts amb
l’objectiu de vendre’ls posteriorment a curt termini.
Tots els elements que conformen aquesta rúbrica del Balanç, tant d’Actiu com de
Passiu, estan valorats a preu de cost i, en el cas de deutes o drets de cobrament, ho són
a curt termini (inferior a un any).
Si es detecta qualsevol pèrdua de valor, com ara possibles deterioraments de drets de
cobrament de deutors, per impagament o per previsible insolvència, es comptabilitza
la corresponent correcció que passa al compte de Resultats de l’exercici i, si s’escau,

es comptabilitza la seva baixa definitiva quan es confirma la impossibilitat definitiva
de cobrament.
Qualsevol tipus d’interès meritat originat per actius o per passius financers, es
comptabilitza igualment al compte de Resultats.
La baixa dels actius financers es computa quan expiren els drets derivats dels
mateixos o bé es cedeix la seva titularitat.
La baixa dels passius financers s’enregistra quan s’extingeixen les obligacions que els
han generat.
6.4.1) Actius financers: el Balanç inclou les categories següents, el contingut de les quals es
detalla en l’apartat corresponent d’aquesta memòria:
Tresoreria, representada pels elements de:
-

Caixa: diners en efectiu, en euros.
Es tracta d’efectiu que l’IEMed manté per atendre pagaments de poca quantia derivats
de la gestió diària, així com pagaments a ponents estrangers, evitant així comissions
bancàries i possibles devolucions de transferències per errors en els codis bancaris o
altres problemes diversos que sovint s’originen en determinats països conflictius des
del punt de vista de l’operativa bancària. Al llarg de l’any es procura mantenir el saldo
mínim possible per poder atendre les previsions de pagaments.
Sota aquest mateix concepte s’inclou el saldo d’una tarja prepagament, perquè
pràcticament té el mateix tractament de líquid en efectiu que s’esmenta en l’apartat
anterior. Consisteix en una tarja prepagament que es carrega amb un escrit adreçat a la
nostra entitat financera i que es signa amb les mateixes garanties i dualitat de
signatura que amb el procediment normal de pagaments per transferència. Un cop
carregada la tarja, el saldo queda disponible per ser extret en efectiu en qualsevol
caixer automàtic de Caixabank.

-

Caixa moneda estrangera: diners en efectiu, en divises.
Efectiu en moneda estrangera que l’IEMed ha obtingut per la comissió de serveis del
seu personal en països externs a la zona Euro. El contravalor en euros es regularitza
cada final d’exercici d’acord amb els canvis oficials, tot i que l’import conjunt de
totes les divises és molt poc significatiu.

-

Comptes corrents amb Caixabank (La Caixa):
A 31 de desembre de 2020 l’Institut manté sis comptes corrents, tots ells operatius i
oberts amb l’entitat financera Caixabank.
·

Un correspon a l’operativa general del consorci i està vinculat a la Tresoreria
Corporativa de la Generalitat, anomenada Cash Pooling, el qual s’especifica
en el punt següent (“Altres actius líquids equivalents”).

·

La resta de comptes corrents estan relacionats amb el cobrament de
subvencions plurianuals atorgades per:
o L’Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo (AECID) que
finança diversos projectes de cooperació.
o La Comissió Europea, subvenció INVESTMED, encara no percebuda
a la data de redacció d’aquesta Memòria Econòmica.

o La Comissió Europea, subvenció EUROMESCO-2, percebut el
prefinançament inicial i en execució.
o La Comissió Europea, subvenció
prefinançament inicial i en execució.

CONNEKT,

percebut

el

o La Comissió Europea, subvenció MAGIC, percebut el prefinançament
inicial i en execució.
L’obertura de comptes específics es va dur a terme per exigència dels organismes
atorgants, d’acord amb la normativa aplicable.
Altres actius líquids equivalents:
En aquest apartat del Balanç consten els saldos disponibles a la Tresoreria
Corporativa de la Generalitat de Catalunya, a favor de l’IEMed.
Aquests saldos poden originar-se per dos conceptes diferents:
-

Ingressos propis, que són tots els ingressos percebuts en el compte corrent de Cash
Pooling de l’IEMed que no procedeixen de la Generalitat .

-

Transferències realitzades per la Generalitat en pagament de la seva aportació anual als
pressupost de l’IEMed.
La disponibilitat efectiva d’aquests dos saldos, però, està sota control de la Tresoreria
General de la Generalitat d’acord amb el conveni signat, i en funció de les seves pròpies
previsions de liquiditat pot autoritzar o no la seva disposició, afectant alhora, per tant, la
previsió dels pagaments de l’IEMed que no estiguin vinculats a les subvencions
esmentades anteriorment, que com s’ha dit tenen un compte corrent singularitzat que és
extern a la Tresoreria corporativa de la Generalitat.
Deutors comercials i altres comptes a cobrar:

-

Deutors diversos: sota aquest concepte del Balanç de Situació figura l’import total
pendent de cobrament a diferents deutors, a 31 de desembre. El saldo a final de
l’exercici 2020 és de 6.034,90 €, dels quals 6.000,00 corresponen a una factura emesa a
càrrec de l’Autoritat Portuària de Tarragona i la resta, 34,90 €, a factures pendents de
cobrament per venda de publicacions a l’entitat comercialitzadora de la Generalitat
(EADOP) .

-

Altres crèdits amb Administracions Públiques: reflecteix els saldos pendents de
pagament, al tancament de l’exercici per part de les diferents Administracions públiques
amb què es relaciona l’IEMed. La composició del saldo a la data de tancament,
3.443.811,87 € es detalla a la Pàgina 31 i correspon a l’import pendent de percebre de
diverses subvencions atorgades a l’IEMed, principalment per part de la Comissió
Europea.

6.4.2) Passius financers: com s’ha dit anteriorment, s’enregistren pel seu cost efectiu. En el
Balanç de l’IEMed estan representats per les diverses categories que es relacionen
seguidament:

Creditors comercials i altres comptes a pagar:
-

Creditors diversos per prestacions de serveis: sota aquesta rúbrica estan inclosos els
deutes a proveïdors a curt termini (inferior a un any) pendents de pagament a la data de
tancament. Comprèn creditors generals (subministradors generals de béns i serveis) així
com creditors per subvencions (el saldo dels quals representen les subvencions
concedides per l’IEMed i pendents de pagar a la data de tancament).

-

Creditors diversos per prestacions de serveis, factures pendents de rebre: si s’escau,
aquesta rúbrica conté l’import de factures per despeses meritades en l’exercici, però que
a la data de tancament no havien arribat o bé han arribat amb data de l’exercici següent.

-

Personal (remuneracions pendents de pagament): representa la part de la paga extra del
mes de juny de l’exercici 2021 meritada a 31 de desembre de 2020.

-

Altres deutes amb les Administracions públiques: deutes pendents de pagament en
concepte d’impostos i cotitzacions a la Seguretat Social, retinguts o meritats durant el
darrer trimestre de l’exercici, que s’abonaran el mes de gener de l’exercici següent.
Deutes a curt termini

-

Deutes amb entitats de crèdit: els saldos en Balanç representen les despeses pagades
mitjançant targes de crèdit durant el mes de desembre, que es carregaran en compte el
dia 5 de gener de l’any següent. Per aquesta via s’abonen els vols i allotjaments de
ponents i participants en conferències i seminaris, fet que explica l’import relativament
elevat del saldo a la data de tancament. Carregant a la VISA corporativa de l’IEMed el
cost dels vols dels diferents participants i ponents aconseguim que l’assegurança de
VISA cobreixi qualsevol incidència durant els desplaçaments d’aquests col·laboradors
externs.
Altres passius financers:
Aquesta rúbrica del Balanç conté tres comptes de deutes amb diferent significat:

-

Generalitat de Catalunya, excés de transferències corrents: representa el deute amb la
Generalitat per la part que li és imputable del romanent de tresoreria no afectat, segons
el calculat a final d’exercici i que ja s’ha comentat en el punt anterior, pendent de
ratificació per part de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.

-

Despeses associades a comissions de serveis: si existeix, el saldo d’aquesta rúbrica
correspon a despeses pendents de pagar al personal, per comissions de serveis
liquidades amb posterioritat a la confecció de nòmines de desembre, que s’abonen al
mes següent; També pot incloure reemborsaments pendents de pagar a la data de
tancament a ponents i participants dels diversos projectes que du a terme l’IEMed.
Deutes a llarg termini

-

Altres passius financers:
En aquest apartat hi ha dues categories o conceptes diferents.
o D’una banda estan els deutes a llarg termini que l’IEMed té pendents d’abonar als
diferents partners (entitats col·laboradores) de diverses subvencions europees. Sota

unes determinades premisses i calendaris establerts als contractes subvencionals
signats amb la Comissió Europea, s’aniran liquidant aquests deutes a mesura que
cada partner compleixi les condicions o justificacions pactades. Es presenten en
aquest apartat del Balanç perquè es tracta de deutes a liquidar en un termini superior
a un any.
o D’altra banda, es representen també en aquest apartat de passius a llarg termini els
imports de les subvencions finalistes obtingudes per l’IEMed i que financen
projectes plurianuals. Com que es tracta de subvencions reintegrables, es
mantindran en Balanç classificades com a deutes fins que finalitzi el període
d’execució i es justifiquin a l’ens atorgant, d’acord amb la normativa vigent.
A mesura que es van executant els projectes subvencionats es redueix el deute, que
passa a Resultats (beneficis) per l’import de la despesa executada en cada exercici.
En l’apartat de subvencions rebudes (14.1) es detalla àmpliament la composició del
saldo d’aquest paràgraf a 31/12/2020: 2.860.609,95 €.
6.5. Inversions financeres a llarg termini: l’IEMed no disposa d’inversions financeres a
llarg termini a 31 de desembre de 2020.
6.6. Existències: des del tancament de 2015, seguint indicacions de la Intervenció General
arrel de la seva supervisió de l’auditoria de 2014, es procedeix a eliminar del Balanç
comptable el valor de les publicacions emmagatzemades.
Fins 2014 estaven valorades segons el seu cost de producció o adquisició i al final de cada
exercici s’efectuava un inventari físic i es regularitzaven les diferències, si n’hi havien,
respecte les dades comptables.
En cada tancament anual, es calculava una depreciació del valor de les existències per
adequar-lo a un import raonable de mercat segons les previsions de venda real, i amb la
finalitat última de reflectir comptablement la imatge fidel del patrimoni, dels resultats
obtinguts i de l’estat financer de l’IEMed. El criteri de depreciació es revisava anualment,
amb la finalitat d’ajustar el valor dels estocs de publicacions segons les dades actualitzades
de vendes històriques, que eren molt poc significatives ja que les publicacions editades per
l’IEMed es destinen majoritàriament a un ampli programa de difusió institucional i per
tant no comporten ingressos.
Degut a l’alt valor d’aquesta provisió per depreciació (en termes comptables anomenat
deteriorament) proper al 99% del cost de producció, la Intervenció general de la
Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’informe de recomanacions corresponent a
l’auditoria de 2014, va aconsellar eliminar-ho del Balanç. Es segueix portant el control i
seguiment de les existències de publicacions però de manera extra-comptable.
6.7. Transaccions en moneda estrangera: les operacions realitzades en moneda estrangera
s’enregistren en euros als tipus de canvi vigents en el moment de la transacció. Durant
l’exercici, les diferències que es produeixen entre el tipus de canvi comptabilitzat i el que
es troba en vigor a la data de cobrament o de pagament, si s’escau, s’enregistren com a
resultats financers en el compte de resultats.
Així mateix, a 31 de desembre de cada any, si s’escau, es realitza la conversió al tipus de
canvi de tancament dels saldos a cobrar o pagar amb origen en moneda estrangera. Les

diferències de valoració produïdes s’enregistrarien com a resultats financers en el compte
de resultats.
6.8. Impost sobre beneficis: pel que fa al l’Impost sobre Societats, l’IEMed disposava d’una
certificació de l'Administració Tributària Espanyola segons la qual aquest Institut estava
considerat com a entitat totalment exempta d‘aquest impost, en base a la seva declaració
censal. Aquesta certificació fiscal es va obtenir en el moment de creació del Consorci,
atenent al fet que la totalitat de fons percebuts provenien d'Administracions Públiques i
que no té finalitat de lucre.
Per recomanació dels auditors, l’IEMed va trametre la consulta a la Direcció General de
Tributs per confirmar la seva situació respecte d’aquest impost, de la qual no va obtenir
resposta.
D’altra banda, l’Institut està inclòs (disposició addicional setena) com a entitat beneficiària
de mecenatge als efectes previstos en els articles 16 a 25 de la Llei 49/2002, de 23 de
desembre, de règim fiscal de les Entitats sense Finalitats Lucratives i dels Incentius Fiscals
al Mecenatge.
Seguint les indicacions que es van rebre per part dels òrgans de control en l’auditoria de
l’exercici de 2015, es va efectuar consulta a un expert fiscal, determinant finalment que
l’IEMed és una entitat parcialment subjecta a l’Impost de Societats. Durant 2017 es va
regularitzar la situació fiscal de l’Institut de tots els exercicis fiscalment vigents i des de
llavors s’ha realitzat la declaració de l’impost anual pertinent. El resultat de tots aquests
exercicis ha estat negatiu i no s’ha hagut de pagar cap import per l’aplicació de l’Impost
de Societats, donat que la seva activitat econòmica és bàsicament sense ànim de lucre i
l’origen de la pràctica totalitat dels seus ingressos provenen de subvencions públiques.
6.9. Ingressos i despeses: Tant els ingressos com les despeses de l’exercici s’han enregistrat
atenent al criteri de meritació, és a dir, es comptabilitzen amb càrrec a l’exercici en què es
genera el respectiu dret o obligació, amb independència del moment en què es produeix el
corrent monetari o financer derivat d’aquests.
No obstant això, l’Institut comptabilitza els beneficis realitzats a la data del tancament de
l’exercici, mentre que els riscos i les pèrdues previsibles, en atenció al criteri de prudència
valorativa, es comptabilitzen tan aviat són coneguts.
Els ingressos per la venda de béns o serveis es reconeixen pel valor efectiu de la
contrapartida rebuda o a rebre derivada d’aquests.
No consten bestretes rebudes de part de deutors ni tampoc avançades per l’Institut a
creditors comercials.
En qualsevol cas, es comptabilitzen els fets econòmics seguint els diferents principis i
recomanacions del Pla General Comptable d’aplicació, prevalent en cas de conflicte la
finalitat última de reflectir la imatge fidel dels resultats de l’entitat.
En annex final d’aquesta Memòria s’adjunta el detall dels ingressos i de les despeses de
l’exercici 2020 en la seva vesant financera (Compte de Resultats): Pàgines 39 i següents.
La corresponent vesant pressupostària (Compte d’Execució del pressupost de despeses i
del d’ingressos) es detalla en l’apartat corresponent de la “Liquidació del Pressupost”
que s’annexa al final d’aquesta Memòria, a continuació dels comptes anuals.

6.10. Provisions i contingències: no consten, a la data de tancament, obligacions sorgides com
a conseqüència de successos passats dels quals es puguin derivar perjudicis patrimonials
per a l’Institut, per import i moment de cancel·lació indeterminats, que en tot cas
s’enregistrarien en el balanç de situació com a provisions, pel valor actual de l’import més
el probable que s’estimés que el Consorci hagués de desemborsar per a cancel·lar
l’obligació.
6.11. Criteris emprats per a l’enregistrament i valoració de les despeses de personal:
A la data de tancament no hi ha retribucions a llarg termini reconegudes a favor del
personal ni s’ha hagut de realitzar cap tipus de provisió comptable per retribucions
pendents d’abonar, tret de les que s’esmenten al punt 6.4.2 com a conseqüència de la
periodificació de la paga extraordinària que s’abonarà al juny de 2021.
Durant 2020 s’ha produït la finalització d’un contracte laboral temporal que ha produït la
indemnització legal pertinent. El seu import ha estat de 856,29 € i s’ha comptabilitzat
separadament de la resta de retribucions, tal i com determina la normativa comptable.
En l’apartat corresponent del punt 13.2, d’aquesta Memòria es detallen les quantitats
abonades per tots i cadascun dels conceptes que composen la despesa de personal.
6.12. Subvencions:
El pressupost inicial de l’IEMed es configura bàsicament a partir de les aportacions anuals
de les tres Administracions públiques consorciades, així com d’altres subvencions que
obtenen durant cada exercici, les quals financen projectes concrets.
Les subvencions de capital no reintegrables es valoren per l’import concedit, i s’imputen
directament al Patrimoni Net passant-les a resultats segons la depreciació que
experimenten anualment els actius que financen (dotacions per amortització). També
s’imputen a resultats de l’exercici el valor net d’aquests actius que siguin venuts o donats
de baixa abans d’amortitzar-se completament. En el cas de subvencions de capital, es
considera i comptabilitza com a tal, com s’ha explicat en el punt 6.3 d’aquesta Memòria,
la part proporcional del valor cadastral de l’edifici de carrer Girona 20, a Barcelona, que
constitueix la seu de l’IEMed. Es comptabilitza la part proporcional d’ús d’aquest edifici,
ja que es comparteix amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
Les subvencions que financen despeses específiques (despeses afectades) es
comptabilitzen com a deutes transformables en subvencions mentre mantinguin el seu
caràcter de reintegrables. Passen a resultats de l’exercici en el moment en què passen a ser
definitives, bé perquè s’han complert les condicions establertes per a la seva concessió
(execució de determinats projectes) bé perquè no existeixen dubtes raonables sobre la seva
percepció i la posterior justificació.
La subvenció anual per despeses corrents que atorga la Generalitat de Catalunya,
mitjançant el Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència
finança únicament dèficits d’explotació. S’integren a resultats, per tant, d’acord amb el
criteri que ja s’ha comentat en el punt Cinquè d’aquesta memòria. És a dir, es
comptabilitza com a ingrés de l’exercici en la mesura que compensa el resultat negatiu del
compte de Pèrdues i Guanys, exceptuant les dotacions per amortització d’actius,
provisions, deterioraments i variació d’existències i baixes de l’immobilitzat (Art. 14 de la
Llei de pressupostos per al 2020). Seguint indicacions de la Generalitat, en cas de tancar
l’exercici amb romanent de tresoreria no finalista, es procedeix a enregistrar separadament

la part d’aquest romanent atribuïble proporcionalment a les aportacions de la Generalitat
de Catalunya, en un compte de Passiu, tal i com s’ha comentat en el punt 6.4.2) apartat:
Altres passius financers.
Les donacions i altres col·laboracions que pugui rebre l’IEMed per part d’empreses,
públiques o privades o altres entitats, es comptabilitzen com a ingressos de l’any en què es
meriten, quan financen l’activitat general anual o bé quan financen determinats projectes
que es duen a terme durant el mateix exercici. En cas contrari, passarien a resultats en la
mesura que la despesa que financen s’hagi dut a terme.
En el punt 14 d’aquesta Memòria es detallen totes i cadascuna de les subvencions,
donacions i col·laboracions comptabilitzades per l’Institut en el decurs de 2020.
7- ACTIU IMMOBILITZAT:
Històricament, tot l’immobilitzat adquirit per l’IEMed ha estat finançat 100% per les
aportacions de capital anuals de la Generalitat, que atorga a l’IEMed per aquesta finalitat.
Malgrat l’anterior, i en vistes que hi ha possibilitat que s’adquireixi algun nou element que
vindrà finançat per diverses subvencions atorgades per la Comissió Europea, seguint les
recomanació dels auditors es portarà un registre dels nous elements adquirits, assenyalant la
seva font de finançament.
7.1 Immobilitzat intangible:
Sota aquesta rúbrica del balanç s’hi troben comptabilitzats els imports corresponents a
adquisició d’aplicacions informàtiques d’import rellevant. Així mateix, també s’hi
comptabilitzen les despeses de registre i manteniment de marques.
En aquest exercici 2020 s’hi ha comptabilitzat la despesa corresponent a la renovació de
la marca Institut Europeu de la Mediterrània, per un valor de 2.843,50 €.
L’amortització es realitza de forma lineal, a partir de la data d’adquisició efectiva i per
un termini de 4 anys, al tipus del 25% anual.
7.2 Immobilitzat material:º
Terrenys i construccions: La seu actual d’aquest Institut, l’immoble del carrer Girona 20
de Barcelona, es troba adscrit parcialment a l'IEMed per la Generalitat de Catalunya.
Com ja s’ha comentat anteriorment, seguint indicacions de la Subdirecció General de
Control d'Empreses i Entitats Públiques, es procedeix a final de cada exercici a dotar
l’amortització anual per un 2% del valor comptabilitzat (16.735,64 €) traspassant al
mateix temps un import equivalent a Resultats (subcompte 7460 “Subvencions,
donacions i llegats de capital transferides al resultat de l’exercici”) reduint el compte
de Patrimoni Net que reflecteix el valor de la part de l’edifici adscrit (subcompte
13000010 “Ingressos a distribuir – Immoble adscrit).
Respecte la resta d’immobilitzat material, en el decurs de l’exercici 2020 s’han
comptabilitzat noves adquisicions per un import total de 102.234,20 €. L’elevat import
es deu a la necessitat sobrevinguda per la pandèmia i el teletreball conseqüent del
personal de l’IEMed, raó per la qual s’ha hagut de renovar i modernitzar bona part dels
elements informàtics que hi havia disponibles.
Tots els elements d’immobilitzat són etiquetats amb el número d’inventari que s’obté
del seu registre en una base de dades específica.

Periòdicament es procedeix a revisar la composició de l’immobilitzat, donant de baixa
físicament i comptablement el material inservible i/o obsolet. Per això es confegeix el
corresponen expedient, així com el lliurament a un punt verd de tot el material donat de
baixa.
Per conceptes, aquests nous elements adquirits (veure detall en pàgina 87 a 89) es
desglossen de la manera següent:
·

Mobiliari: durant 2020 s’ha adquirit una taula de reunions, 6 cadires i un llum de peu.
amb un cost total de 908,71 €.
L’amortització dels elements que composen aquest epígraf es calcula de manera
lineal, al 10% anual.

·

Equipament informàtic i de telecomunicacions: s’han adquirit diversos elements que es
detallen en pàgina 87 a 89, per un import total de 99.543,56 €.
L’amortització dels elements que composen aquest epígraf es calcula de manera
lineal, al 25% anual.

·

Maquinària, instal·lacions i utillatge: s’ha adquirit una cafetera per atendre visites i
reunions i també s’ha hagut de canviar el sistema de refrigeració del quarto on estan
instal·lats els servidors de la xarxa informàtica. El cost total ha estat de 1.781,93 €.
L’amortització dels elements que composen aquest epígraf es calcula de manera
lineal, al 25% anual.

·

Altre immobilitzat material: aquest epígraf correspon al fons les noves adquisicions de
fons bibliogràfic adquirides durant l’any per a la biblioteca de l’IEMed. Actualment està
restringit l’ús dels serveis de documentació, per la qual cosa durant 2020 no s’han
incorporat nous exemplars al fons.
L’amortització dels elements que composen aquest epígraf es calcula de manera
lineal, al 10% anual.

7.3 Evolució de l'immobilitzat durant 2020, comparat amb els dos exercicis anteriors:
A continuació s’adjunten els quadres resum de les adquisicions, baixes i amortitzacions
que conformen la situació de l’Immobilitzat de l’IEMed a 31 de desembre de 2020:

8- ACTIUS FINANCERS:
8.1 Efectiu - Altres actius líquids equivalents - Tresoreria: Sota aquesta rúbrica del
Balanç es relacionen:
·

El saldo de caixa, representa l’import en efectiu (euros) que l’IEMed manté a la
data de tancament. S’utilitza per atendre despeses a pagar en efectiu,
principalment a ponents o col·laboradors estrangers, evitant així comissions
bancàries, dificultats perquè en certs països abonin els diners transferits al
beneficiari i retorns de transferències per errors en les domiciliacions bancàries.
Periòdicament es realitza un arqueig que és signat pel responsable.
L’IEMed ha obtingut una tarja prepagament que facilita l’operativa diària dels
pagaments en efectiu. Aquesta tarja es carrega mitjançant una carta signada pel
director general en tots els casos i indistintament també per un dels següents: el
director-gerent, o bé el responsable de gestió econòmica, o bé la Cap de
l’assessoria jurídica i responsable de recursos humans i organització. Aquesta
tarja permet l’obtenció d’efectiu a qualsevol hora i des de qualsevol caixer
automàtic. El saldo disponible en la tarja de prepagament es considera com a
efectiu.

·

El saldo de moneda estrangera (divises) en efectiu, a 31 de desembre. Es tracta
de moneda residual obtinguda per atendre comissions de serveis del personal de
l’IEMed en països externs a la zona Euro. Igual que en el cas anterior, es realitza
un arqueig a final d’exercici per comprovar l’exactitud de les existències
romanents a caixa. S’actualitza el seu valor cada final d’exercici, en funció del
darrer canvi publicat pel Banc d’Espanya. Les variacions resultants passen al
compte de Resultats, que degut a l’escàs contravalor de les existències és molt
poc significatiu.

·

Tal com s’ha comentat en el punt 6.4.1, a la data de tancament de l’exercici 2020
l’IEMed manté oberts sis comptes corrents operatius. Tots els comptes s’han
obert amb l’entitat financera Caixabank per comoditat operativa i per aprofitar les
condicions econòmiques concursals de la Tresoreria corporativa de la Generalitat
de Catalunya (Cash Pooling) que s’ha negociar aplicar a la resta de comptes
corrents :
o Un correspon a l’operativa general del consorci i està vinculat a la Tresoreria
Corporativa de la Generalitat.
o La resta de comptes corrents estan relacionats amb el cobrament de
subvencions plurianuals finalistes i els pagaments de les despeses que
financen.

8.2 Efectiu - Altres actius líquids equivalents – Altres actius líquids equivalents:
En aquest apartat del Balanç consten els saldos de fons de què disposa l’IEMed a la
Tresoreria Corporativa de la Generalitat de Catalunya, anomenada Cash Pooling.
Aquests saldos poden tenir dos orígens, i per tant dos comptes comptables, diferents:
-

Ingressos propis percebuts per l’Institut (aliens a la Generalitat): amb saldo zero
a 31/12/2020.

-

Saldo disponible de les transferències realitzades per la Generalitat a favor de
l’IEMed, en pagament de la seva aportació anual als nostre pressupost: a
31/12/2020 presenta un saldo de +236.887,10 €, havent cobrat la totalitat del
pressupost de 2020.

L’operativa establerta per la Tresoreria corporativa de la Generalitat de Catalunya
estableix que els pagaments es restaran en primer lloc dels ingressos propis. Només
en cas que aquests siguin insuficients s’utilitzen els ingressos provinents de
transferències realitzades per la Generalitat.
- S’adjunta seguidament l’informe d’execució enviat per la Tresoreria Corporativa
de la Generalitat de Catalunya, que mostra els valors enregistrats a la data de
tancament de l’exercici.

8.3 Deutors comercials i altres comptes a cobrar
8.3.1 Deutors diversos:
Sota aquesta rúbrica de Balanç es relacionen els imports pendents de cobrament de
deutors. A 31 de desembre, el saldo és de 6.034,90 €, que es correspon a 6.000,00 € per
una factura emesa a càrrec de l’Autoritat Portuària de Tarragona, per la quota 2019 a
l’Alt Patronat de l’IEMed i la resta, 34,90 €, a factures emeses a càrrec de l’EADOP
(comercialitzadora de les publicacions de la Generalitat) per venda de publicacions
pendents de cobrament en aquesta data.
8.3.2 Altres crèdits amb Administracions Públiques:
Com s’ha comentat en l’apartat 6.4.1, el Balanç de Situació expressa sota aquesta
denominació els saldos pendents de cobrament, a la data de tancament de l’exercici, de
diverses subvencions per un import total de 3.443.811,87 € que es desglossen en:
Subvenció C.E., EUROMESCO-2:
Subvenció C.E., CONNEKT:
Subvenció C.E., MAGIC:
Subvenció FAL “Educar en la diversitat”
SUMA

1.871.816,00 €
1.515.797,96 €
41.197,91 €
15.000,00 €
3.433.811,87 €

8.4 Periodificacions a curt termini:
·

Despeses anticipades: el saldo que reflecteix el Balanç a 31 de desembre de
2020 per aquest concepte és de zero euros. Aquesta rúbrica es correspon amb la
periodificació de subscripcions a publicacions, així com a contractacions de
manteniments diversos, pagades en l’exercici corrent però que comprenen serveis
que es duran a terme durant l’any següent.

9- PASSIUS FINANCERS:
9.1 Deutes a llarg termini - Altres passius financers:
Representa els imports de les subvencions finalistes obtingudes per l’IEMed de diverses
Institucions i Administracions públiques, que financen projectes plurianuals. En dues
d’elles (CONNEKT i MAGIC) s’ha desglossat l’import que han de percebre diferents
partners inclosos en ambdós contractes subvencionals i que participen de l’execució del
projecte i del repartiment de la subvenció.
Com que es tracta de subvencions reintegrables, es mantindran en Balanç classificades
com a deutes fins que finalitzi el període d’execució i es justifiquin a l’ens atorgant,
d’acord amb la normativa vigent. Passen a ingressos de l’exercici en la mateixa proporció
que es produeixen les despeses dels projectes subvencionats. A cada final d’exercici es
reclassifica el deute pendent, segons sigui reintegrable a l’any següent (deute a curt
termini) o en els següents (llarg termini).
El saldo total a 31 de desembre de 2020 és de 4.572.659,16 €, que es desglossa a
continuació:

(Nota: en el punt 14 d’aquesta memòria es detallen totes i cada una de les subvencions
comptabilitzades durant 2020)
-

Com s’ha assenyalat anteriorment, Partners de la subvenció de la Comissió
Europea CONNEKT: 1.646.994,50 €, que és l’import pendent de pagament a
la data de tancament de 2020 a les diverses entitats que col·laboren en l’execució
del projecte, tal i com determina el contracte subvencional subscrit amb la C.E.,
per dur a terme accions locals. Aquest deute no es preveu abonar-lo total ni
parcialment durant 2021, raó per la qual no es reclassifica cap deute a curt
termini.

-

Partners de la subvenció de la Comissió Europea MAGIC: 65.054,72 €. Igual
que en el cas anterior, és l’import pendent de pagament a llarg termini (més d’un
any natural) a la data de tancament de 2020 a d’altres entitats col·laboradores en
el projecte subvencionat. Es preveu abonar una xifra idèntica durant 2021, motiu
pel qual es reclassifica el deute representatiu com a curt termini.

-

Subvenció de la C.E.“CONNEKT”: 325.915,89 €. Aquesta xifra representa
l’import de la subvenció que té pendent d’executar l’IEMed a la data de
tancament.

-

Subvenció de la C.E.“EUROMESCO-2”: 2.305.138,94 €. Igual que en el cas
anterior, el saldo representa el total de la subvenció que ha de percebre l’IEMed
menys l’import de la despesa ja executada.

-

Subvenció atorgada per l’AECID el 2020, que finança projectes de cooperació
que s’executen entre 2020 i 2021: Saldo a la data de tancament d’exercici:
103.675,00 €, que representa l’import pendent d’executar durant 2021.

-

Subvenció atorgada per la Fundació Anna Lindh (Alexandria-Egipte):
Finança un projecte que es durà a terme entre 2020 i 2021.

9.2 Deutes a curt termini – Deutes amb entitats de crèdit:
El saldo per aquest concepte que presenta el Balanç a 31 de desembre de 2020, 4.377,31€,
correspon a les despeses pagades amb la tarja de crèdit corporativa de l’IEMed durant el
mes de desembre. L’import correspon majoritàriament a compres on-line, prèvia
autorització del director general.
L’entitat financera vinculada a aquestes targes de crèdit de l’Institut (Caixabank-La
Caixa) carrega en compte el dia 5 de cada mes els pagaments efectuats mitjançant tarja de
crèdit durant el mes anterior. Per tant, el saldo esmentat ha estat liquidat en compte
corrent el 5 de gener de 2021.
9.3 Deutes a curt termini – Altres passius financers:
-

Generalitat de Catalunya, excés de transferències corrents: (6.306,52 €) representa el
deute amb la Generalitat de Catalunya, per la part del romanent de tresoreria no afectat a
31 de desembre de 2020 que l’IEMed ha calculat que li és imputable. Està pendent de
comprovació i aprovació, si s’escau, per part de la Intervenció General de la Generalitat.
D’acord amb la normativa pressupostària aplicable, el Departament d’adscripció
deduirà aquest deute de les transferències corrents que hagi d’abonar a l’exercici
següent.

-

Generalitat de Catalunya, deute a curt transformable en subvencions: (81.275,22 €).
Es tracta d’un ajustament comptable realitzat seguint les indicacions de la Intervenció
General. L’import correspon a l’excés d’ingressos pressupostaris comptabilitzats
respecte les despeses d’igual naturalesa. S’originen perquè es financen amb pressupost
corrent l’excés d’inversions que s’han hagut de realitzar durant 2020 a conseqüència
d’adaptacions tecnològiques pel Covid-19.

-

Despeses associades a comissions de serveis: el saldo d’aquesta rúbrica a la data de
tancament de 2020 és zero. Quan hi ha saldo, que és el més freqüent, pot incloure dos
conceptes de deute:
Despeses pendents de pagar al personal per comissions de serveis liquidades amb
posterioritat a la confecció de nòmines de desembre i, per tant, pendents d’abonar a
la data de tancament. S’abonen en les nòmines de gener de l’any següent.
Reemborsament de despeses a col·laboradors externs en projectes de l’IEMed i que
es trobin pendents de pagament a la data de tancament. S’abonaran durant l’exercici
següent.

-

Partners de subvencions de la Comissió Europea: Tal com s’assenyala al punt 9.1
(Deutes a llarg termini) cada final d’exercici es reclassifica part d’aquest deute, de llarg
termini a curt, per l’import que es preveu abonar durant l’exercici posterior i, per tant,
en un termini inferior a un any. El saldo que presenta el Balanç a 31 de desembre de
2020 és de 65.054,72 € i es correspon en la totalitat a l’import que es preveu abonar
durant 2021 als diferents partners de la subvenció MAGIC.

-

Partides pendents d’aplicació: presenta un saldo deutor de 1.484,29 €. Correspon al
pagament realitzat a un proveïdor estranger que a la data de tancament estava pendent
de ser reintegrat. S’ha percebut l’import durant el mes de gener de 2021, saldant així
aquest compte.

En el full següent s’annexa el Quadre de moviments d’Actius i Passius financers de 2020, comparat
amb els de 2019:

9.4 Creditors comercials i altres comptes a pagar – Creditors diversos, per prestacions
de serveis:
Sota aquesta rúbrica estan inclosos els deutes amb creditors generals (subministradors
generals de béns i serveis) a curt termini (inferior a un any) i que es troben pendents de
pagament a la data de tancament.
El saldo a 31/12/2020 és de 283.243,10 € i inclou els següents proveïdors amb saldo
superior als 6.000,00 euros i que suposen el 55,56 % del deute total amb proveïdors (la
resta es composa de moltes factures d’imports menors):

CREDITOR
ODEC, S.L.
WEDIO-Antonio
Moreno

CONCEPTE DEL DEUTE
Factura emesa el 28/12/2020.
Desenvolupament nova base de dades de
projectes, interconnectada amb gestió
Factura emesa el 30/11/2020. Gravació i
emissió Meda-Week

Factura emesa el 31/12/2020 compra
material informàtic divers
Factura del 30/12/2020 corresponents a
Estudios de Política
l’edició d’un número de la Revista AfkarExterior, S.A.
Ideas
Fra. emesa el 31/12/2020, compra nou
Sinelec Besós, S.L.
servidor per a la xarxa informàtica
Fra. del 23/12/2020, migració de dades a la
Quinao Consultores, SL
nova plataforma de gestió de projectes
Fra. del 31/2/2020 per l’enviament de
Correos y Telégrafos
publicacions (Anuaris i Enquestes)
Muntaner Electro, S.L.

IMPORT
16.940,00 €

16.201,90 €
15.817,60 €
14.999,92 €
14.948,34 €
13.310,00 €
12.748,53 €

Anass Benmokhtar

Fra. del 20/12/2020 per continguts Web

12.677,59 €

US Studio, S.L:

Fra. del 11/12/2020, processament gràfic de
fotografies. Web IEMed

10.358,00 €

Factura del 30/11/2020 Llicències Microsoft
Office 365

8.750,00 €

CTTI-Centre
Telecomunicacs.
Generalitat
Alacta Comunicació,
S.L.
Rizhome, S.L.
Mediawork’s, S.A.

Factura del 23/12/2020, serveis d’edició i
maquetació
Fra. del 23/12/2020 expert d’ètica contractat
segons requeriments subvenció de la C.E.
Fra. del 23/12/2020, Enquesta Euromed
SUMA

7.072,00 €
7.000,00 €
6.558,20 €
157.382,08 €

9.5 Creditors comercials i altres comptes a pagar – Personal (Remuneracions pendents
de pagament):
El saldo per aquest concepte a la data de tancament, 25.434,44 €, correspon a la part de
la paga extraordinària de juny de 2021 meritada fins a 31/12/2020.
9.6 Creditors comercials i altres comptes a pagar – Altres deutes amb les
Administracions Públiques:
Els saldos respectius a la data de tancament de l’exercici, desglossats per conceptes, són els
següents:
a) Hisenda Pública creditora per IVA: 1,33 €
(IVA pendent de liquidar del 4t Trimestre de 2020, originat per facturació emesa per
venda de publicacions).
b) Hisenda Pública creditora per retencions practicades: 74.079,56 € (retencions en
concepte d’IRPF, aplicades als pagaments realitzats per l’IEMed durant el 4t
trimestre de 2020 a treballadors i proveïdors que tributen com a persones físiques).
c) Organismes de la Seguretat Social creditora: 30.648,01 € (retencions i quota patronal
de la Seguretat Social corresponents a les nòmines abonades el mes de desembre de
2020)
Aquests deutes a la Hisenda Pública i a la Seguretat Social han estat abonats durant el
mes de gener de 2021, dins del termini prescrit.
10- EXISTÈNCIES:
Tal i com s’ha comentat anteriorment en el punt 6.6, per recomanació dels auditors i de la
Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, des del tancament de 2015 es va
procedir a eliminar comptablement les existències de productes acabats, com a
conseqüència de les vendes poc significatives i la conseqüent previsió per deteriorament
(provisió per depreciació) tan gran que aquest fet comportava. Des d’aleshores es segueix
portant el control de les existències de publicacions pròpies de manera extra-comptable.

11- FONS PROPIS:
La composició dels fons propis de l’IEMed a 31 de desembre de 2020 és la següent:
Compte

Títol

1010

Patrimoni / Fons
social

1200

Romanent

1210

Resultats negatius

1290

Resultats 2020

Concepte
Import
Valor total de les aportacions
inicials de la Generalitat de
Catalunya, en el moment de
541.252,74 €
creació del Consorci IEMed a
partir d'Organisme Autònom
Administratiu
Resultats positius d’exercicis
anteriors, pendents de regularitzar 206.545,38 €
amb Resultats Negatius
Resultats negatius d’exercicis
-782.047,88 €
anteriors
Resultat de 2020 (compte de
0,00 €
Pèrdues i Guanys)
TOTAL

-34.249,76 €

12- SITUACIÓ FISCAL:
Tal com es detalla en el punt 6.8, l’IEMed disposava d’una certificació de l'Administració
Tributària Espanyola segons la qual aquest Institut està considerat entitat totalment exempta
de l’Impost de Societats. Aquesta certificació fiscal es va obtenir en el moment de creació
del Consorci, atenent a la seva declaració censal i tenint en compte la naturalesa jurídica en
els seus orígens (Organisme Autònom Administratiu) així com al fet que la totalitat de fons
percebuts provenien d'Administracions Públiques i a la seva manca de finalitat de lucre.
Malgrat l’anterior, seguint indicacions dels auditors i de la Intervenció General, durant 2017
es va contactar amb un expert fiscal que finalment va determinar que l’IEMed està subjecta
parcialment a l’Impost de Societats.
A partir de 2017, doncs, l’IEMed ha procedit a presentar la declaració d’aquest impost de
tots els anys fiscalment no prescrits, regularitzant així la seva situació tributària.
Totes les declaracions han resultat negatives, atesa la naturalesa de la pràctica totalitat dels
ingressos que l’Institut rep anualment.

13- INGRESSOS i DESPESES segons la comptabilitat financera:
13.1 INGRESSOS:
La relació d’ingressos comptabilitzats en el decurs de l’exercici ha estat la següent:
Compte

Denominació

70100000 Venda publicacions
70520000 Prestació de serveis a altres entitats externes
Transferències corrents, pressupost anual Dpt.
74030023
d'adscripció

Partida
Pressupost.
I/301.01
I/319.10
(*) I/410.23

Saldo (H)
38,62 €
16.960,90 €
1.496.021,48 €

74090001 Altres subvencions de la Unió Europea

I/493.09

340.070,17 €

74100024 Cobrament patrocini Caixabank (Alt Patronat 2020)
Subvencions de capital de Generalitat, passades a
74600030
resultats per dotació amortitzacions.)

I/470.01

15.000,00 €

(*) I/830.23

32.507,26 €

I/460.09

300.398,58 €

(*) I/405.01

135.907,96 €

74700032 Subvenció Ajuntament de BCN, traspàs a resultats
74700100

Altres subvencs.,donacions i llegats transferits a
Resultats (part subvencions AECID 2018 i 2020)

75920000

Altres Ingressos diversos procedents de fora del sector
Generalitat
TOTAL INGRESSOS 2020

I/399.09

1.074,61 €

2.337.979,58 €

(*) Les subvencions finalistes rebudes tenen un tractament comptable diferent al
pressupostari, tal i com s’explica seguidament, així com més detalladament en el punt 14
d’aquesta memòria, dedicat a les subvencions rebudes i atorgades:
Al pressupost es liquiden en general per l'import percebut durant l’exercici i en alguns casos
també el pendent de percebre en ferm (subvencions públiques), mentre que a la
comptabilitat financera passen al compte de Resultats en funció de la despesa que han
finançat durant l'exercici.
Pel que fa a la subvenció de la Generalitat de Catalunya, no finalista però destinada
únicament a cobrir dèficits d'explotació, pressupostàriament es liquida per l'import percebut,
mentre que financerament passa al compte de Resultats deduint-li la part transferida en
excés durant l’exercici precedent, si s'escau.

13.2 DESPESES:
Relació global de despeses de 2020, segons comptabilitat financera (compte de Pèrdues i
Guanys):
Compte
62100021
62200000
62200001
62200002
62200010

Denominació
Emmagatzematge material expositiu
Reparacions i conservació equips procés dades
Reparacions i Conservació construccions
Reparacions i Conservació utillatge i instal·lacions
MANTENIMENT EDIFICI c/Girona 20 (Conveni amb
EAPC)
Auditories - control de fons europeus
Treballs tècnics
Altres professionals externs activitats culturals
Honoraris direcció/coordinació concerts
Comissaris exposicions
Honoraris a artistes, activitats culturals
Producció material expositiu
Gestories i notaries
Articles publicacions
Solucions tecnològiques adquirides al CTTI (telefonia i
programari comptable)
Serveis informàtics altres entitats externes (Estructura)

Partida
Pressupost.
226.01
212.01
213.01
213.01

Saldo (D)
2.504,70 €
410,07 €
13.273,71 €
7.462,23 €

221.89

120.338,18 €

227.12
227.13
226.01
226.01
226.01
226.01
226.01
227.89
227.13

2.698,30 €
128.003,80 €
9.197,75 €
1.210,00 €
3.701,24 €
1.815,00 €
861,00 €
76,83 €
68.480,87 €

228.01

21.212,65 €

228.02

20.659,03 €

62300057 Serveis informàtics externs ( Projectes )

228.02

94.195,13 €

62300070 Traduccions i correccions
62300080 Professionals externs reunions i conferències
Honoraris ponents, coordinadors i directors de reunions i
62300081
conferències
62300100 Edició i distribució de publicacions i altre material gràfic

227.08
226.05

46.969,54 €
16.909,75 €

226.05

3.410,53 €

240.01

79.177,71 €

62500000 Assegurances IEMed (responsabilitat civil i contingut)

224.01

5.819,62 €

62600000
62700000
62700002
62900000
62900001
62900002
62900003
62900011

226.39
226.02
226.07
220.01
220.01
220.02
220.01
222.01

2.059,51 €
508,15 €
1.092,00 €
3.926,11 €
10.514,94 €
3.653,29 €
2.089,10 €
27.178,51 €

227.13

69.126,02 €

227.01

1.355,74 €

62300012
62300013
62300020
62300021
62300022
62300023
62300025
62300030
62300035
62300055
62300056

Comissions per serveis bancaris
RRPP (atencions protocol·làries)
Publicacions i edictes als diaris oficials
Material d'oficina ordinari (no inventariable)
Consumibles informàtics
Premsa, revistes i documentació
Fotocòpies
Altres comunicacions
Treballs tècnics prestats per persones jurídiques.
62900013
Elaboració gràfics (Anuari) i tractament dades
62900015 Neteja i recollida paper i plàstics

62900019 Compres material divers a causa del Covid-19

226.89

5.238,69 €

62900040 Allotjaments

230.01

830,48 €

62900041
62900043
62900044
62900050
62900052
62900080
62900081

230.01
230.01
230.01
226.89
228.02
226.05
226.05

1.051,00 €
1.074,68 €
2.538,15 €
1.397,45 €
3.430,63 €
27.761,68 €
15.397,93 €

226.05

4.000,00 €

230.01

301,89 €

226.05

3.181,06 €

132.01

163.935,00 €

62900100
62900144
62900180
64000010
64000100
64000101
64000200
64000201
64100000
64200000
64200001
64900000
64900003
64900011
65380002
67800000
68000000
68100000
68100001

Dietes
Serveis de transport públic urbà
Altres mitjans de transport: avió, tren, etc.
Altres despeses diverses ( visats, ... )
Dominis i espai webs(altres despeses relacionades)
Àpats, desplaçaments i allotjaments de ponents
Material divers reunions i conferències
Contribució anual com a membres d'associacions
externes
Altres mitjans de transport del personal, inclosos en
factures electròniques
Àpats, desplaçaments i allotjaments de ponents (factures
electròniques)
Retribucions bàsiques Personal d’alta direcció
Retribucions bàsiques Personal laboral fix
Retribucions complementàries Personal laboral fix
Retribucions bàsiques llocs temporals
Retribucions complementàries llocs temporals
Indemnitzacions
Seguretat Social, quota patronal
Seg. Social quota patronal beques formatives
Formació del personal
Prevenció Riscos
Analítiques i revisions mèdiques del personal
Beques -Transferències. corrents a famílies.
Recàrrecs, multes i sancions
Dotació amortització de l'immobilitzat intangible
Dotació amortització de l'immobilitzat material
Dotació amortització Edifici cedit en adscripció.
TOTAL DESPESES 2020

130.01
130.02
131.01
131.02
131.02
160.01
160.01
226.11
226.33
221.05
480.30
226.89
Extrapress.
Extrapress.
Extrapress.

522.509,36 €
275.669,02 €
54.539,90 €
5.364,11 €
856,29 €
279.684,23 €
3.950,11 €
685,00 €
2.124,37 €
2.650,06 €
76.060,00 €
75,00 €
1.313,93 €
14.457,69 €
16.735,64 €
2.256.704,36 €

Despeses desglossades per finalitats:
DESPESES DE PERSONAL:
Compte
64000010
64000100
64000101
64000200
64000201
64100000
64200000
64200001

Denominació
Retribucions bàsiques Personal d’alta direcció
Retribucions bàsiques Personal laboral fix
Retribucions complementàries Personal laboral fix
Retribucions bàsiques llocs temporals
Retribucions complementàries llocs temporals
Indemnitzacions
Seguretat Social, quota patronal
Seg. Social quota patronal beques formatives

Partida
Pressupostaria
132.01
130.01
130.02
131.01
131.02
131.02
160.01
160.01

TOTAL DESPESES DE PERSONAL 2020

Saldo (D)
163.935,00 €
522.509,36 €
275.669,02 €
54.539,90 €
5.364,11 €
856,29 €
279.684,23 €
3.950,11 €
1.306.508,02 €

DESPESES DE PROJECTES:
Compte
62100021
62300012
62300013
62300020
62300021
62300022
62300023
62300025
62300030
62300035
62300057
62300070
62300080

Denominació
Emmagatzematge material expositiu
Auditories - control de fons europeus
Treballs tècnics
Altres professionals externs activitats culturals
Honoraris direcció/coordinació concerts
Comissaris exposicions
Honoraris a artistes, activitats culturals
Producció material expositiu
Gestories i notaries
Articles publicacions
Serveis informàtics externs ( Projectes )
Traduccions i correccions
Professionals externs reunions i conferències
Honoraris ponents, coordinadors i directors de reunions i
conferències
Edició i distribució de publicacions i altre material gràfic
Comissions per serveis bancaris
RRPP (atencions protocol·làries)
Publicacions i edictes als diaris oficials
Premsa, revistes i documentació
Fotocòpies
Altres comunicacions
Treballs tècnics prestats per persones jurídiques. Elaboració
gràfics (Anuari) i tractament dades

Partida
Pressupostaria
226.01
227.12
227.13
226.01
226.01
226.01
226.01
226.01
227.89
227.13
228.02
227.08
226.05

Saldo (D)
2.504,70 €
2.698,30 €
128.003,80 €
9.197,75 €
1.210,00 €
3.701,24 €
1.815,00 €
861,00 €
76,83 €
68.480,87 €
94.195,13 €
46.969,54 €
16.909,75 €

226.05

3.410,53 €

240.01
226.39
226.02
226.07
220.02
220.01
222.01

79.177,71 €
2.059,51 €
508,15 €
1.092,00 €
3.653,29 €
2.089,10 €
27.178,51 €

227.13

69.126,02 €

62900019 Compres material divers a causa del Covid-19

226.89

5.238,69 €

62900040 Allotjaments

230.01

830,48 €

62300081
62300100
62600000
62700000
62700002
62900002
62900003
62900011
62900013

62900041 Dietes

230.01

1.051,00 €

62900043 Serveis de transport públic urbà

230.01

1.074,68 €

62900044
62900050
62900052
62900080
62900081
62900100

Altres mitjans de transport: avió, tren, etc.
Altres despeses diverses ( visats, ... )
Dominis i espai webs(altres despeses relacionades)
Àpats, desplaçaments i allotjaments de ponents
Material divers reunions i conferències
Contribució anual com a membres d'associacions externes
Altres mitjans de transport del personal, inclosos en factures
62900144
electròniques
Àpats, desplaçaments i allotjaments de ponents (factures
62900180
electròniques)

230.01
226.89
228.02
226.05
226.05
226.05

2.538,15 €
1.397,45 €
3.430,63 €
27.761,68 €
15.397,93 €
4.000,00 €

230.01

301,89 €

226.05

3.181,06 €

64900000 Formació del personal
65380002 Beques -Transferències. corrents a famílies.

226.11
480.30

685,00 €
76.060,00 €

TOTAL DESPESES PROJECTES 2020

707.867,37 €

DESPESES D’ESTRUCTURA:
Compte

Denominació

Partida
Pressupostària

Saldo (D)

62200000
62200001
62200002
62200010

Reparacions i conservació equips procés dades
Reparacions i Conservació construccions
Reparacions i Conservació utillatge i instal·lacions
MANTENIMENT EDIFICI c/Girona 20 (Conveni amb EAPC)

212.01
213.01
213.01
221.89

410,07 €
13.273,71 €
7.462,23 €
120.338,18 €

62300055

Solucions tecnològiques adquirides al CTTI (telefonia i
programari comptable)

228.01

21.212,65 €

228.02
224.01
220.01
220.01
227.01
226.33
221.05
226.89

20.659,03 €
5.819,62 €
3.926,11 €
10.514,94 €
1.355,74 €
2.124,37 €
2.650,06 €
75,00 €
209.821,71 €

62300056
62500000
62900000
62900001
62900015
64900003
64900011
67800000

Serveis informàtics altres entitats externes (Estructura)
Assegurances IEMed (responsabilitat civil i contingut)
Material d'oficina ordinari (no inventariable)
Consumibles informàtics
Neteja i recollida paper i plàstics
Prevenció Riscos
Analítiques i revisions mèdiques del personal
Recàrrecs, multes i sancions
TOTAL DESPESES ESTRUCTURA 2020

DESPESES NO PRESSUPOSTÀRIES: són despeses comptabilitzades, que passen al compte
de resultats, però que no afecten a la liquidació del pressupost.
Compte

Denominació

Partida
Pressupostària

68000000 Dotació amortització de l'immobilitzat intangible
Extrapress.
68100000 Dotació amortització de l'immobilitzat material
Extrapress.
68100001 Dotació amortització Edifici cedit en adscripció.
Extrapress.
TOTAL DESPESES NO PRESSUPOSTÀRIES 2020

Saldo (D)
1.313,93 €
14.457,69 €
16.735,64 €
32.507,26 €

14- SUBVENCIONS:
14.1 SUBVENCIONS i TRANSFERÈNCIES REBUDES:
Tal i com s’ha comentat al punt 6.12, les aportacions anuals de les tres Administracions
públiques consorciades configuren bona part dels ingressos totals, tot i que l’IEMed
s’orienta cada vegada més a una diversificació major de les fons financeres externes. Les
subvencions que d’una o altra forma ha rebut l’Institut durant 2020 es relacionen en la taula
numèrica que es presenta seguidament i que reflecteix el seu tractament comptable
(aplicació al compte de resultats de l’exercici 2020 o bé la seva periodificació, que restarà
pendent d’aplicar a exercicis futurs):
14.1.1 Subvencions núms. 1 i 2: l’aportació del Ministeri d'Afers Exteriors i Cooperació
s’ha vingut tramitant mitjançant subvencions nominatives atorgades anualment (amb
l’execepció de 2019, en què l’Institut no va rebre cap subvenció) per l'Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) i que es
vinculen a sengles convenis de col·laboració per a finançar projectes concrets de
cooperació. Les dues subvencions vigents durant 2020 es van atorgar durant 2018 i
2020. La primera finançava projectes a executar entre 2018 i 2020 i la segona té un
període d’execució que va de l/01/01/2020 fins al 31/12/2021. Es passa a resultats
de l’exercici l’import equivalent a la despesa executada en cada any, tal i com
assenyala el Pla comptable vigent.
14.1.2 Subvenció núm. 3: l’aportació de la Generalitat de Catalunya de 2020 s’ha
vehiculat a través del Departament d’adscripció, que és el Departament d'Acció
Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, i consisteix en una transferència
per atendre les despeses corrents de l’exercici (per a atendre el dèficit d’explotació,
d’acord amb el que assenyala l’Article 14 de la Llei de Pressupostos vigent). S’ha
passat a resultats de l’exercici 2020 pràcticament la totalitat de la subvenció, restantli el percentatge atribuïble a l’aportació de la Generalitat, del romanent de tresoreria
no afectat positiu (6.306,52 €). Aquest romanent de la Generalitat es comptabilitza
en un compte de passiu seguint indicacions de la Intervenció General de la
Generalitat. El càlcul d’aquest romanent es detalla en l’apartat dedicat al Romanent
de Tresoreria a 31 de desembre de 2020.
14.1.3 Subvenció núm. 4: la Generalitat de Catalunya també fa una aportació anual a fons
propis de l’IEMed, a través del Departament d’adscripció, amb la finalitat de
finançar l’adquisició d’immobilitzat. L’ingrés es comptabilitza com a Patrimoni Net
(compte 130) mentre que la despesa finançada es comptabilitza com a inversió.
D’acord amb la normativa comptable, passa a Resultats de l’exercici (ingressos)
l’import equivalent a les dotacions anuals de l’amortització dels béns adquirits. A
causa de les necessitats de renovació i potenciació de les infraestructures
informàtiques, durant 2020 s’ha hagut de dedicar a la compra d’immobilitzat, de
manera excepcional, un import significativament més elevat que el disponible
mitjançant aquestes subvencions anuals. L’IEMed anirà equilibrant en exercicis
futurs el valor net comptable de l’immobilitzat en Balanç i el saldo de les
subvencions rebudes pel seu finançament.
14.1.4 Subvenció núm. 5: també es comptabilitza l’aportació en espècie que fa la
Generalitat mitjançant la cessió d’ús de la planta 5a, part de la 4a i del soterrani, així
com els espais comuns de l’edifici situat al carrer Girona 20 de Barcelona. En el

Balanç consta una aportació inicial basada en el valor cadastral de l’edifici,
proporcionalment a la superfície emprada. Aquest import s’amortitza al 2% anual,
passant a resultats un import equivalent. D’aquesta manera, la dotació per
amortització queda compensada en el compte de Pèrdues i Guanys per un ingrés
equivalent, per la qual cosa no produeix efecte en el compte de Resultats anual.
14.1.5 Subvenció núm. 6: l’aportació de l'Ajuntament consisteix en una transferència per a
atendre les despeses derivades de projectes fixats de comú acord, així com a
finançar les despeses d’explotació anual. Generalment passa a Resultats de l’exercici
en què es percep.
14.1.6 Subvenció núm. 7: La Subvenció global informada en el quadre següent com a
número 7 correspon a les aportacions de diverses empreses privades i públiques,
que conformen part de l’Alt Patronat de l’IEMed. Les aportacions percebudes aquest
exercici corresponen a l’aportació de Caixabank en la seva totalitat.
Passen totes elles a Resultats de l’exercici perquè financen el pla d’activitats general
executat durant 2020.
14.1.7 Les subvencions núm. 8 a 10 corresponen a sengles contractes subvencionals
atorgats per la Comissió Europea.
Les subvencions 9 i 10 presenten la particularitat que l’IEMed actúa com a receptor
de la totalitat de la subvenció però posteriorment en distribueix una part entre les
diverses entitats que col·laboren en el projecte, d’acord amb el que estableix el
contracte subvencional..
Financen projectes plurianuals que es duran a terme entre 2020 i 2023.
Tots aquestes subvencions estan comptabilitzades per l’import concedit, i es van
cobrant a mesura que es justifiquen les despeses realitzades. De la mateixa manera,
es passa a ingressos la part equivalent a les despeses executades durant l’exercici
comptable de què es tracti.
14.1.8 La subvenció núm. 11 ha estat atorgada per la Fundació Anna Lindh (AlexandriaEgipte) per dur a terme un projecte a executar entre 2020 i 2021. També hi ha
diverses entitats que col·laboren com a partners i rebran una part de la subvenció per
dur a terme determinades accions del projecte subvencionat..

14.2 SUBVENCIONS i TRANSFERÈNCIES PAGADES PER L’IEMed A TERCERS,
COMPTABILITZADES AMB CÀRREC A L’EXERCICI 2020:

CONCEPTE
Beques formatives
Premis TFM Aula Mediterrània 2020

IMPORT GLOBAL
ABONAT PER L’IEMed
75.060,00 €
1.000,00 €

L’IEMed ofereix anualment vuit beques per a la formació de llicenciats, que s’atorguen en
règim de concurrència pública competitiva (concurs públic). L’import de cadascuna són 900
euros bruts mensuals.
Durant 2020 l’IEMed també ha celebrat la primera edició del Premi als Millors TFM
elaborats pels estudiants dels màsters que participen al programa Aula Mediterrània. Cada
màster selecciona 1 o 2 TFM, els envia a l'IEMed i el jurat premia als tres millors. Els TFM
guanyadors es publicaran al web de l’IEMed i reben també una compensació econòmica.

15- INFORMACIÓ SOBRE ELS AJORNAMENTS DE PAGAMENTS EFECTUATS A
PROVEÏDORS:
Disposició addicional tercera “Deure d’informació” de la Llei 15/2010, de 5 de juliol.
A data 31 de desembre de 2020, el saldo de creditors per prestacions de serveis pendent de
pagament és de 283.243,10 €.
El termini màxim que fixa la Llei 15/2010, per fer efectius els pagaments del Sector Públic
a partir de 2014 és de 30 dies, podent-se pactar amb els proveïdors fins a un termini màxim
de 60 dies. Aquests terminis es refereixen a partir de la data d’entrada en el Registre de la
factura o certificació d’obra corresponent i de la conformitat de la contraprestació.
La Intervenció General de Catalunya ha anat adaptant els requeriments d’informació a les
diverses entitats dels seu sector, segons les instruccions rebudes de part del Ministeri
d’Hisenda. Així, ha canviat la metodologia de càlcul del període mig de pagament a
proveïdors, demanant mensualment les dades del mes corrent i prescindint de les dades
acumulades dels darrers dotze mesos.

Al link següent es pot trobar la informació referent al període mig de pagament que publica
la Generalitat de Catalunya a través del seu Departament de la Vicepresidència i
d’Economia i d’Hisenda: http://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/seguiment-controlfinances/periode-mitja-pagament-proveidors/
Les dades referides al PMP (Període Mig de Pagament a proveïdors) s’obtenen segons el
càlcul de la morositat d’aplicació al sector públic, en el qual no es tenen compte els
pagaments a les entitats del sector administracions públiques en termes SEC.
Les dades de 2020 del quadre següent s’han calculat seguint les directrius actuals, variant
les de 2019 segons el mateix criteri a fi de presentar dades comparables entre ambdós
exercicis.
Pagaments realitzats i pendents
de pagament a 31 de desembre
2020
Pagaments efectuats dins del
termini legal
Resta de pagaments

Import

%

Import

%

1.854.692,52

92,25%

1.879.470,91

92,60%

155.922,74

7,75%

150.202,09

7,40%

Total pagaments 2.010.615,26
Pagaments ajornats, que a la
data de tancament superen el
termini màxim legal

2019

171,05

100,00%

2.029.673,00 100,00%
16.666,67

Respecte els terminis de pagament que aplica l’IEMed, cal dir que resten supeditats a la
disponibilitat financera que determini la Generalitat de Catalunya, ja que l’IEMed està
integrat a la seva Tresoreria Corporativa.
Aquest fet suposa que en certs moments de l’exercici és possible que no es puguin atendre
els pagaments adequadament al seu venciment, en funció de la liquiditat de què disposa la
Generalitat.
D’altra banda, l’aportació anual de la Generalitat a l’Institut es vehicula des de 2020 com a
subvenció nominativa a entitats externes (l’IEMed, fins que es completi l’adscripció a la
Generalitat consta com a entitat participada minoritàriament per aquesta Administració).
Aquest fet alenteix la tramitació inicial i els posteriors pagaments, que passen de ser
mensuals a trimestrals. Donat que aquest ingrés de la Generalitat sustenta una part molt
significativa de la despesa corrent de l’IEMed, un endarreriment en els seu cobrament
representa haver d’assumir grans tensions de tresoreria fins que es formalitza l’esmentada
subvenció anual.
Malgrat tot l’anterior, l’IEMed procura atendre els pagaments a tercers en el més curt
termini possible, a partir de la data en què els bens o serveis contractats es lliuren de
conformitat. Pràcticament la totalitat s’han efectuat dins del termini màxim establert per la
llei.

16- INFORME DE GESTIÓ DE L’EXERCICI 2020:
Durant l’exercici 2020 s’ha executat un pressupost de despeses superior al de 2019 per un import
de 120.060,47€, que equival a un increment del 5,43%. Part del motiu radica en què al 2020, a
diferència de l’any anterior, s’ha percebut la subvenció que anualment atorgava l’AECID,
permetent finançar projectes que l’any anterior no es van poder dur a terme o bé es van executar
amb menor pressupost.
Tot i aquest increment, l’execució ha quedat lluny de la de 2018, que va ascendir a 2.762.526,73.
Els ingressos recurrents són més o menys estables al llarg dels exercicis, per la qual cosa les
oscil·lacions fortes en l’execució de pressupost radica en els ingressos finalistes que rep i/o executa
l’Institut. En aquest sentit, si bé l’IEMed durant 2020 ha posat en marxa l’execució de diversos
projectes finançats per subvencions principalment atorgades per la Comissió Europea, els efectes
de la pandèmia han alentit el calendari previst inicialment. Per tant, s’espera incrementar el
pressupost executat en 2021 i següents exercicis.
Les obligacions reconegudes, tal i com es detalla en l’informe de la Liquidació del Pressupost que
complementa aquesta Memòria econòmica, han estat de 2.329.274,80 € mentre que l’any anterior
foren de 2.209.214,33 €.
Les aportacions al pressupost 2020 de les Administracions consorciades han estat les següents,
mantenint Generalitat i Ajuntament els imports aportats en l’exercici precedent:
-

-

Generalitat de Catalunya, incloent aportacions al pressupost corrent i de capital:
1.524.252,00 € (a aquest import cal restar-li la part proporcional del romanent no afectat
a 31/12/2020, tal i com es reflecteix en l’apartat d’aquesta memòria dedicat al
Romanent de tresoreria.
Ajuntament de Barcelona: 300.398,58 €.
Ministerio de Asuntos Exteriores (Agª Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo): 200.000,00 €.

Atenent a les restriccions pressupostàries i a la normativa vigent, les noves contractacions laborals
s’han produït únicament en el marc de contractes d’obra i servei, pel desenvolupament de projectes
finançats per subvencions finalistes i com a màxim amb la durada exclusiva del mateix període
d’execució que assenyalen les esmentades subvencions.
La Comissió Delegada va nomenar al director gerent com a director general en funcions, fins que
es nomeni un de nou. L’antic director general i alhora president de la Comissió Delegada, continua
exercint aquesta darrera tasca sense percebre cap remuneració salarial a canvi.
Tot el personal de l’IEMed té contracte laboral vinculat directament amb l’IEMed, tret de dos
treballadors que mantenen el vincle amb la Generalitat de Catalunya, ja que el van adquirir en els
orígens de creació de l’IEMed, en què fou organisme autònom administratiu d’aquesta
Administració.
Continua la participació de les empreses que formen part de l’Alt Patronat, tot i que les seves
aportacions econòmiques han minvat. Durant 2020 únicament Caixabank ha col·laborat
econòmicament.
Al llarg de 2020 ha finalitzat l’execució de diversos projectes subvencionats per l’AECID
(subvenció atorgada al 2018 i que finalitzava el 30 de juny de 2020, mentre que se n’han iniciat

d’altres, derivades de noves subvencions plurianuals, principalment atorgades per la Comissió
Europea. Algunes d’aquestes subvencions també començaran la seva execució al 2021 i anys
posteriors, fet que assegura una estabilitat pressupostària a llarg termini. Totes les subvencions que
afecten l’exercici 2020 es detallen en l’apartat 14 d’aquesta Memòria.
La Generalitat de Catalunya és la màxima finançadora del pressupost anual de l’IEMed. Per
aquesta raó, els resultats de l’Institut consoliden amb els de la Generalitat des del punt de vista de
comptabilitat global autonòmica (fins a l’aprovació dels Estatuts i l’adscripció definitiva a la
Generalitat, consoliden com a entitat AP-SEC, és a dir, com a entitat externa però consolidable
segons el sistema europeu de comptes nacionals i regionals). L’IEMed està subjecte a
l’acompliment dels objectius macroeconòmics de dèficit públic, regla de la despesa, endeutament i
qualsevol altre derivat d’aquests, de la mateixa manera que la resta del sector públic autonòmic
català.
Un dels efectes de la relació pressupostària i de consolidació comptable amb la Generalitat és que
si aquesta prorroga els seus pressupostos per manca d’aprovació d’un de nou al Parlament de
Catalunya (com va ocórrer els anys 2018 i 2019) l’Institut també prorroga els seus. Pel que fa al
2020 sí que se’n va aprovar un de nou, de pressupost. En realitat aquestes pròrrogues no afecten
massa l’activitat de l’IEMed ja que per una banda està subjecte a la limitació de dèficit zero i per
l’altra, si rep subvencions finalistes s’incorporen a l’execució del pressupost, amb el control
posterior de la Intervenció de la Generalitat. Malgrat l’anterior, és cert que la pròrroga dels
Pressupostos Generals de l’Estat al 2019 van motivar que l’Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo no formalitzés la seva aportació anual, al·legant que l’atorga
mitjançant una subvenció finalista i que la pròrroga del pressupost no contempla prorrogar aquest
tipus de subvencions. Com ja es va explicar a la Memòria de 2019, el fet de no haver rebut aquesta
subvenció, i sobretot haver-nos-ho comunicat a finals de l’exercici, va comprometre l’ajustament
de despeses per aconseguir l’equilibri pressupostari, fet que finalment es va aconseguir.
Al llarg de 2020 l’IEMed ha formalitzat una única modificació del pressupost aprovat inicialment,
per incorporar el romanent de tresoreria afectat que provenia de 2019, previ control i aprovació per
part de la Intervenció General de la Generalitat. D’altra banda, tal com preveuen les bases
d’execució de l’Institut, es fan constar també en l’estat d’execució del pressupost de despeses
diverses modificacions per transferència de crèdit entre partides pressupostàries del mateix capítol
Aquest tipus de modificacions no cal que es formalitzin com a tal, ja que comparteixen el crèdit
disponible de tot el Capítol de despeses, tot i que s’ha d’especificar en l’Estat d’Execució final.
Pel que fa a l’organització interna, l’IEMed estructura les seves àrees de continguts i operatives a
partir de les necessitats i dels recursos humans de què disposa actualment.
Concretament, s’estructura en àrees específiques que s’encarreguen de proposar els projectes
propis del seu àmbit competencial i d’organitzar-los, un cop s’han aprovat per Gerència i per la
Direcció General i s’han incorporat al pla d’acció anual.
L’acció de l’Institut s’estructura a partir de les següents àrees de continguts:
-

Polítiques Euromediterrànies i EuroMeSCo
Àrea de Món àrab i Mediterrani
Àrea de Polítiques regionals mediterrànies i desenvolupament humà
Àrea de Cultura i Societat Civil
Àrea de Programa d’igualtat de Gènere Euromediterrani

Addicionalment, l’IEMed s’estructura en tres àrees operatives transversals:
-

Actes, imatge corporativa i difusió

-

Recursos humans i organització
Gestió econòmica

El conjunt d’aquestes àrees es lideren i coordinen des de les unitats directives de l’Institut:
-

Direcció General
Gerència

Ø ACTIVITAT DE L’IEMed DURANT 2020
Ja abans d'iniciar-se el 2020 l’IEMed es trobava immers, juntament amb les Administracions que
formen el seu consorci, la seva àmplia xarxa d'institucions amb les que col·labora com la Comisió
Europea, el Servei Europeu d’Acció Exterior o la Unió per la Mediterrània, en la preparació de la
commemoració dels 25 anys d'Associació Euromediterrània. Un quart de segle d'història de la
Declaració de Barcelona que el 1995 establia, per primera vegada, les bases per a una cooperació
regional de conjunt i estructurada entre tots els estats de la Unió Europea i els estats socis del sud
de la Mediterrània.
Però l'inici del nou segle ho va ser també d'una sèrie de proves de foc per a una entesa regional que
comptava amb poc més d'un lustre de vida: al fatídic 11 de setembre de 2001 que va situar en un
sinistre lloc preferent en l'agenda internacional al fenomen del terrorisme gihadista el van seguir les
intervencions a l'Afganistan i l'Iraq des de 2001 i 2003 respectivament. En un món globalitzat, la
qüestió de la seguretat va passar a primera plana, al mateix temps que també es posava de manifest
la necessitat d'abordar des del multilateralisme altres fenòmens com la creixent interdependència
energètica i econòmica, el canvi climàtic, el desenvolupament socioeconòmic, els moviments
poblacionals o les complementarietats dels mercats laborals. Posteriorment, ja al 2004, es va
avançar en una aproximació marcadament bilateral a través de la posada en marxa i
desenvolupament de la Política Europea de Veïnatge, complement de la posterior
institucionalització que amb la Conferència de París de 2008, va suposar la creació de la Unió per
la Mediterrània, amb una clara vocació regional, la seu de la qual s'establiria mesos més tard i per
consens a Barcelona.
Aquell mateix any, la crisi financera de 2008 i la crisi de l'euro de 2010 van sacsejar principalment
a les economies del sud d’Europa i van instal·lar al si dels Estats Membres de la Unió profundes
divisions que encara perduren, alimentades per tota mena de populismes i sent la seva manifestació
més dràstica la sortida britànica de la Unió Europea, que precisament es consuma coincidint amb el
final d'aquest convuls 2020. Per la seva part, el sud de la Mediterrània, i el món àrab per extensió,
s'han transformat en una vasta àrea volàtil des de l'eclosió a finals de 2010 d'una sèrie de
moviments socials i revoltes que a dia d'avui queden lluny d'haver complert les expectatives de les
societats que van contribuir a impulsar-les. Aquesta sèrie de processos que han protagonitzat la
segona dècada del segle no només han condicionat l'evolució de conflictes ja existents sinó que han
airejat nous reptes que ha reformulat la geopolítica regional i han portat a la Unió Europea a un
replantejament de la seva Política Europea de Veïnatge per donar resposta eficient, tant als nous
contextos nacionals com als incerts escenaris de futur que es plantegen, -derivats també de
l’impacte de la pandèmia-, en matèria de transició verda i digital, resiliència, migracions i
mobilitat, desenvolupament humà, bon govern i estat de dret.
Per tot l'exposat, la celebració dels 25 anys d'Associació Euromediterrània resultava molt més que
una simple efemèride. Es tractava –es tracta- de reivindicar la necessitat d'estructures de diàleg
inclusiu, governamental i no governamental, davant d'un complex context internacional agreujat

pels efectes sanitaris, econòmics i socials de la COVID-19. Una emergència global que lluny
d'eclipsar la fita institucional que suposa el procés d’associació euromediterrani, serveix per a posar
de manifest la seva imperiosa necessitat.
Al llarg de 2020, l’IEMed, com tantes altres institucions, ha hagut de fer un esforç per adaptar-se a
les noves i excepcionals circumstàncies amb la finalitat de poder continuar desenvolupant la seva
tasca en un any tan assenyalat com el que acaba, fomentant la creació de pensament i
recomanacions polítiques però també creant canals de diàleg, sensibilització i difusió de tot quant
s'esdevé a la regió mediterrània. Molts formats han passat a desenvolupar-se de forma no presencial
i el teletreball ha creat noves dinàmiques relacionals i nous llenguatges que, mirant-lo pel costat bo,
ens han fet créixer com a equip i com a Institució. Hem trobat nous enfocaments per continuar
arribant als nostres públics a través de les xarxes socials i amb un component d'interlocució més
gran. Com mostren les pàgines següents, lluny d'haver aturat la nostra activitat, hem sapigut
adaptar-la per poder dur-la a terme de manera eficaç.
Tal i com assenyalava al començament d’aquest text, una part destacable de la nostra acció durant
l’any ha estat especialment dedicada a la commemoració, en clau de futur, dels 25 anys del Procés
de Barcelona en les seves diferents vessants i en estreta col·laboració amb la Generalitat de
Catalunya, el Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, l’Ajuntament de Barcelona i
la Unió per la Mediterrània. Addicionalment, la resta d’accions de l’Institut durant aquest any
també han incorporat de manera transversal la reflexió al voltant del procés euromediterrani i
l’impacte de la COVID-19.
Convé assenyalar que el 2020 ha suposat, malgrat el context advers, un increment notable en el
lideratge i coordinació de xarxes euromediterrànies per part de l’Institut i un augment substancial
dels projectes europeus guanyats, varis dels quals han iniciat la seva execució aquest any, fruit de
la tasca continuada portada a terme per tal d’identificar nous nínxols d’acció que reforcin les
principals línies d’actuació de l’Institut. Tant el treball en xarxes com el disseny i gestió de
projectes europeus tenen per objectiu últim posar en comunicació diferents actors i decisors
institucionals i de la societat civil i fomentar la seva cooperació en estructures de recerca i d’acció
estables capaces de donar respostes multidisciplinars als reptes globals que la Mediterrània i les
seves àrees limítrofs afronten.
Així, EuroMeSCo, la xarxa més important d'instituts d'investigació en els àmbits de les Relacions
Euromediterrànies i la Seguretat, que des de 2010 coordina el IEMed des de la seva àrea de
Polítiques Euromediterrànies, prossegueix el seu treball amb finançament renovat de la Comissió
Europea ampliant el seu impacte a les principals institucions europees i obrint-se als àmbits de
seguretat, migracions i desenvolupament socioeconòmic.
L'àrea de Món Àrab i Mediterrani suma als seus projectes estratègics Aula Mediterrània i
Observatori de la Islamofòbia, els projectes europeus H2020 CONNEKT, que analitza els factors
que condueixen a la radicalització i l'extremisme violent entre joves dels Balcans, l'Orient Mitjà i
Nord de l'Àfrica, i MAGIC, sobre islamofòbia de gènere, concretament a Espanya i Bèlgica.
L'Àrea de Programes Regionals i Desenvolupament Humà es consolida en la coordinació de
diferents xarxes com MedThink 5+5, MED Confederation o Euro-Mediterranean Guarantee
Network, que treballen intensament per analitzar l’àmbit social i econòmic regional i oferir
propostes vàlides per a la posada en pràctica de polítiques públiques que redundin en una major i
més equitativa integració regional i uns plantejaments socioeconòmics més inclusius.

L'Àrea de Cultura i Societat Civil prossegueix amb la seva tasca de coordinació de la Xarxa
espanyola de la Fundació Anna Lindh, que a més suma a la seva acció la participació del IEMed en
sis nous projectes finançats per la Fundació, així com de desenvolupament de diverses iniciatives al
voltant de l’educació no formal.
Finalment, el Programa de gènere euromediterrani, que coordina la Fundació de Dones
Euromediterrànies, continua promovent la igualtat entre dones i homes a tota la regió a través de la
seva Xarxa de Xarxes i el seu Centre Documental.
A més a més, a aquest intens treball que també és d'adaptació als nous temps, s'afegeix el
llançament del nou web institucional del IEMed, en el qual s'ha treballat intensament durant 2020 i
que veurà la llum en el primer quadrimestre del proper any per a oferir nous continguts, amb
formats més actuals i atractius i una comunicació més propera a la ciutadania.
25 anys del Procés de Barcelona
MedThink 5+5 Webinar “Building Resilience to Health Crisis through Enhanced
Cooperation in the Western Mediterranean: The role of the 5+5 Dialogue in a Post COVID19 Era. 20 de maig. Col·laboració amb: Unió per la Mediterrània
Cicle “Diàlegs Mediterrània + 25”
· 8 de juliol. Webinari “Digitalitzar la PiME mediterrània. Un camí vers el
desenvolupament de la innovació en post-COVID-19”. Col·laboració amb:
Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Generalitat de
Catalunya, UpM.
· 9 de setembre. Webinari “Comprendre l’impacte de la COVID-19 en els països del sud
de la Mediterrània: elaborar respostes euromediterrànies”. Col·laboració amb:
Secretaria d’Acció Exterior i Unió Europea, Generalitat de Catalunya, UpM.
· 29 de setembre. Webinari “Repensar la resiliència urbana en una Mediterrània postCOVID-19”. Col·laboració amb: Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de
Catalunya, UpM.
· 30 de setembre. “Reconèixer-nos en la cultura dels altres”. Col·laboració amb: Consell
de Diplomàcia Pública de Catalunya (Diplocat), Generalitat de Catalunya, Ajuntament de
Barcelona, UpM.
· 22 d’octubre. “Els Objectius de Desenvolupament Sostenible a la Mediterrània:
aliances per a una transició sostenible”. Col·laboració amb: Secretaria d’Acció Exterior
i Unió Europea, Generalitat de Catalunya, UpM.
· 9 de desembre. Debat Jove “Environmental activism: From Social Networks to the
Public and Natural Space”. Col·laboració amb: Generalitat de Catalunya, Unió per la
Mediterrània.

Jornada “Repensar el Futur d’una Mediterrània diversa i democràtica” Saló de Cent,
Ajuntament de Barcelona, 13 d’octubre. En el marc de la II Biennal del Pensament: Ciutat Oberta
de l’Ajuntament de Barcelona.
Cicle de debats “Una nova visió per a la Mediterrània” vinculat al número 51 de la Revista
“Idees”. Lloc: en línia. Data: del 26 d’octubre al 10 de novembre. Col·laboració amb: Centre
d’Estudis de Temes Contemporanis – Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i
Transparència, Generalitat de Catalunya
· 6 de novembre. Les desigualtats mediterrànies, repte del segle XXI
· 9 de novembre. Les défis de la démocratie. Quels sont les risques et opportunités dans
la région méditerranéenne?
· 10 de novembre. Is There Room for a Renewed Euro-Mediterranean Cooperation
Partnership?
Side event “Building Equal, Safe, and inclusive Post-COVID-19 Societies for Women and
Girls: How Can Mediterranean Regions and Cities Take the Lead? En línia, 16 de novembre.
Col·laboració amb: Unió per la Mediterrània, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona
Fòrum Civil “The Future of Euromed Civil Society +25”. En línia, 24 i 25 de novembre.
Col·laboració amb: Unió per la Mediterrània, Comissió Europea, Ministeri d’Afers Exteriors,
Cooperació i Unió Europea, Ministeri d’Afers Exteriors i Expatriats de Jordània
Dossier de l’Anuari IEMed de la Mediterrània 2020 “An unexpected party crasher:
Rethinking Euro-Mediterranean relations in Corona times, 25 years after the Barcelona
process”
10th Euromed Survey to Experts and Actors “Towards a Renewed Partnership between the
EU and its Southern Neighbours”

Polítiques Euromediterrànies
III Congrés internacional Ciutats Mediterrànies. “Mobilitat i desplaçament de persones”.
Institut d’Estudis Catalans, del 19 al 21 de febrer. Col·laboració amb: Institut d’Estudis Catalans,
Unió Acadèmica Internacional, MedCités, Universitat de Lleida, Ajuntament de Barcelona

EuroMeSCo Pairing Consultations 2020
Del 18 al 20 de març. Seguretat. 23, 24 i 31 de març i 6 d’abril. Desenvolupament econòmic. 25 i
26 de març. Migracions. 30 i 31 de març. Polítiques i tendències regionals. 31 de març. Programa
de treball i prioritats de la UpM per al 2020.
Joint Policy Study Presentation “Ensuring Water Security in the Middle East: Policy
Implications”
En línia, 4 de maig. Col·laboració amb: Israel-Palestine Creative Regional Initiative (IPCRI),
Jerusalem

Jornada informativa sobre la convocatòria per a projectes de capitalització de l’Instrument
Europeu de Veïnatge ENI CBC MED
En línia, 29 de maig. Col·laboració amb: Antena de València del Programa ENI CBC MED,
Generalitat de Catalunya, Ministeri d’Hisenda, Unió per la Mediterrània
EuroMeSCo Connect and Kick Off Meetings 2020
· Beyond Networks, Militias and Tribes: Rethinking EU Counter-Smuggling Policy and
Response. 14 de juliol.
· Post COVID-19 EU-MENA-Sub Saharan Africa Trade Relations. 16 de juliol
· Moving towards a green economy model in the MENA: identifying and overcoming the
stumbling blocks in the region. 16 de juliol
· Thriving on uncertainty: Joint Study Group on Covid-19 Related Opportunities for Terrorist
Groups. 16 de setembre.
· Cyber Resilience in the MENA Region. 22 de setembre
EuroMeSCo Off-the Record Policy Talks
· 8 de juliol (online). The role of China in the Middle East
· 10 de novembre (online). The pivot to Africa and the role of infrastuctures: intra-Maghreb
competition, Middle Eastern feud, global strategies and what it means for the EU
Consell assessor de l’Anuari IEMed de la Mediterrània 2021
En línia, 10 i 11 de desembre
Debat “Barcelona+25. Repensar el Mediterráneo en tiempos de pandemia”
Escola Diplomàtica, Madrid, 2 de desembre. Col·laboració amb: Ministeri d’Afers Exteriors,
Cooperació i Unió Europea
Món Àrab i Mediterrani
Observatori de la Islamofòbia als mitjans de comunicació. Col·laboració amb: Fundación Al
Fanar, Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe) – Ministeri d’Inclusió,
Seguretat Social i Migracions. www.observatorioislamofobia.org
· 21 de setembre. “¿Cómo identificamos y desarticulamos la islamofobia?”. Amb motiu del
Dia Europeu d’Acció contra la Islamofòbia.
· 15 de desembre. “Islamofobia y prensa: los desconciertos de un periodista cívico”
Seminari “Identity and Ideology in Peace Building in the Middle East and the Gulf”. IEMed,
Barcelona, 30 de gener. Col·laboració amb: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Institut
català Internacional per la Pau (ICIP), Sectarianism, Proxies & De-sectarianisation (SEPAD), Fons
Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea, Ministeri d’Economia, Indústria i
Competitivitat.
Reunió de llançament dels membres del Projecte CONNEKT i sessió de presentació “Main
Research Gaps on Violent Extremism”. IEMed, Barcelona, 10 de febrer
XII Seminari sobre populisme i xenofòbia “Crisi del coronavirus i radicalització política”.
Palau Macaya, Barcelona / en línia, 7 d’octubre. Col·laboració amb: Fundació Internacional Olof
Palme, Fundació Rafael Campalans, Universitat Ramon Llull

Seminari acadèmic del projecte CONNEKT “Researching on radicalisation and violent
extremism in times of Covid-19”. En línia, 27 de novembre.
Programa interuniversitari Aula Mediterrània. Cicle de conferències
· “Des del Llevant al Tàmesi i més enllà”. 16 de gener
· “Islam polític: fractures, evolucions i dilemes”. 23 de gener.
· “Entorns hostils a la Mediterrània”. 30 de gener.
· “Implicacions del règm internacional de propietat intel·lectual pels països del nord
d'Àfrica”. 6 de febrer
· “Hezbol·là: a la frontera d’una guerra subsidiària entre Israel i l’Iran”. 13 de febrer
· “Líbia: les claus del conflicte”. 20 de febrer
· “Migracions i populismes a Europa”. 27 de febrer
· “1979 - 2019: 40 anys de guerra a l’Orient Mitjà”. 5 de març
· “Estratègies d’autogestió i dinàmiques de lideratge femení en comunitats de persones
refugiades de la regió MENA”. 2 d'abril
· “El Magrib com a camp de batalla per la Guerra Freda intrasunnita”. 16 d'abril
· “L’emergència de la frontera vertical entre el Nord d’Àfrica i el Sud d’Europa”. 22
d'abril
· “L'impacte dels refugiats en la planificació urbana de les comunitats locals de
Palestina”. 7 de maig
· “La Nakba palestina i una anàlisi decolonial de Palestina-Israel”. 14 de maig
· “Debat sobre el nexe entre investigació i política i la interacció entre polítics i
investigadors en temes de migracions mediterrànies”. 21 de maig (I)
· “L'impacte de la rivalitat entre Aràbia Saudita i l’Iran a l’Orient Mitjà”. 21 de maig
(II)
· “Globalitzar Marroc: l’activisme transnacional i l’Estat postcolonial”. 28 de maig
· “Les relacions euromediterrànies 25 anys després del Procés de Barcelona”. 12 de
novembre
· “Contrafer i substituir: llibres cristians com a inspiració per al judaisme i l'Islam en la
Ibèria moderna”. 19 de novembre.
· “Veus de les minories ètniques a la narrativa egípcia contemporània”. 26 de novembre.
· “El periple mediterrani dels jesuïtes rumb a l’exili (1767)”. 2 de desembre.
· “Geopolítica del segle XVI. La Llombardia espanyola i la Itàlia septentrional entre
Europa i el Mediterrani”. 10 de desembre
XIV Mostra de Cinema Àrab i Mediterrani de Catalunya
Filmoteca de Catalunya, Barcelona, del 12 al 15 de novembre. Col·laboració amb: Sodepau,
Filmoteca de Catalunya
Taula rodona "25 anys del Projecte Euromediterrani. Valoració crítica d'un procés". En
línia, 17 de desembre. Col·laboració amb: Sodepau, Ajuntament de Barcelona – Districte de Gràcia
Polítiques Regionals Mediterrànies i Desenvolupament Humà
Webinaris de la Euro-Mediterranean Guarantee Network (EMGN)
· 14 d’abril. “COVID 19: What role for the credit guarantee schemes to mitigate the health
and economic crisis”

· 2 de juny. “EU Response to COVID-19: Measures for Guarantees”. Col·laboració amb:
Euro-Mediterranean Economists Association (EMEA), Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ).
EMGN Summer Academy “Digital Transformation for Credit Guarantee Institutions”. En
línia, del 20 al 23 de juliol. Col·laboració amb: Euro-Mediterranean Economists Association
(EMEA), Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
Webinari “Discussing Annexation Scenarios: A Regional Pespective”. En línia, 16 de setembre.
Col·laboració amb: Israeli European Policy Network (IEPN)
XVI Annual Conference “The EU Green Deal in a Post COVID-19 Mediterranean: Boosting
Recovery and Green Transition in the Southern Neighbourhood”. En línia, 7 d’octubre.
Col·laboració amb: Comissió Mediterrània de la Lliga Europea de Cooperació Econòmica (LECE)
MedThink 5+5 Webinar “From Crisis to Recovery in the Western Mediterranean:
Challenges and opportunities on the road to a Post-COVID-19 sustainable growth”. En línia,
11 de novembre. Col·laboració amb: Policy Center for the New South (PCNS)
XVII New Africa Business and Development Forum (NABDF). “Africa’s way into the postCovid-19 future”. En línia, 19 de novembre. Col·laboració amb: Cambra de Comerç, Indústria i
Navegacio de Barcelona, ASCAME, UpM, Consorci de la Zona Franca de Barcelona, Cambra de
Comerç d’Espanya

Investmed Project Kick-off Meeting and Press Conference. En línia, 24 de novembre
Blue eco-forum 2020 “Towards a Sustainable Blue Solidarity Economy in the
Mediterranean”. En línia , 1 de desembre. Col·laboració amb: eco-union, iesMED
EMGN 2020 Annual Conference “Beyond Crisis Mitigation: the Role of Mediterranean
Credit Guarantee Schemes in Boosting the Post-COVID-19 Recovery”. En línia, 3 de
desembre. Col·laboració amb: Euro-Mediterranean Economists Association (EMEA)
Webinari “Financial Inclusion in a Post-COVID-19 Mediterranean: Challenges and
Opportunities”. En línia, 9 de desembre. Col·laboració amb: MED Confederation

Cultura i Societat Civil
Reunions del Comitè Executiu de la Xarxa Espanyola de la Fundació Anna Lindh. IEMed,
Barcelona, 31 de gener. En línia, 11 de juny. Barcelona, 30 de setembre. En línia, 28 d’octubre
XX Reunió de la Xarxa Espanyola de la Fundació Anna Lindh (ReFal) i desenvolupament de
capacitats. Fundación Tres Culturas, Sevilla, 5 i 6 de març. Col·laboració amb: Fundación Tres
Culturas
Webinari ReFAL “Comunicación y competencias interculturales”. En línia, 22 de gener
Formació ReFAL “Habilitats comunicatives en temps de la COVID-19”. En línia, 9 i 16 de
juliol
XIII Concurs internacional de relats i contes Un mar de paraules: “Creativitat literària i
desenvolupament sostenible”. Convocatòria: Del 24 de març al 17 de maig. En col·laboració
amb: Fundació Anna Lindh (FAL) i xarxes nacionals de la FAL
III Programa IEMed d’Interculturalitat, inclusió i diversitat als centres educatius. En el marc
del Pla de Ciutadania i de les Migracions 2017-2020 de la Generalitat de Catalunya
· Taller “Percusió i ritme”. INS La Pineda, Badalona, 14 de març. INS Pau Casals, Badalona,
10 de juliol. INS Betulo, Badalona, 19 de febrer. Organitza: Artixoc
· Taller "Racisme , migracions, drets humans i transformacio social". INS Carles Vallbona,
Granollers, 10, 17 i 24 de novembre. Organitza: Servei Civil Internacional
· Taller “La responsabilitat compartida com a procés i objectiu”. INS Nicolau Copèrnic,
Terrassa, 26 de novembre i 3, 10 i 17 de desembre. Organitza: Basket Beat
· Taller “Art, creativitat i conclicte”. INS Antoni Cumella, Granollers, 26 i 30 de novembre i
2, 9 i 10 de desembre. Organitza: Associació Creart
· Taller "Taller Taula". INS Ribot i Serra, Sabadell, 9, 18 i 21 de desembre. Organitza: Jiser
Reflexions Mediterrànies
· Taller "Xarxes socials". INS Sant Adrià del Besós, Sant Adrià del Besós, 10 i 11 de
desembre. Organitza: Observatori Blanquerna de Religió i Cultura
· Taller "Unfollow a les violències masclistes". INS Jonqueres, Sabadell, 14 i 16 de
desembre. Organitza: Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC)
· Taller "Desmuntant estereotips". INS Escola Municipal de Treball, Granollers, del 15 al 18
de desembre. Organitza: Irènia, Jocs de Pau
· Taller "País dels Hotentotes". INS Celestí Bellera, Granollers, 17 i 18 de desembre.
Organitza: NEXES
III Programa IEMed - Mobilitat de foment d’intercanvis professionals per a membres de la
REFAL
· Barcelona, 19 de setembre. Noche de webseries árabes. Organitza: Jiser Reflexions
Mediterrànies, Barcelona. Entitats convidades: Azimut, Sevilla. Càtedra UNESCO per al
Diàleg Intercultural – URV, Tarragona
· Palma, 23 d’octubre. Intercambio de buenas prácticas entre entidades dedicades a la
Educación para la Ciudadanía Global. Organitza: Fons Mallorquí de Solidaritat i
Cooperació, Palma. Entitats convidades: CERAI, València. Irènia Jocs de Pau, Barcelona.
Observatori de Comunicació, Religió i Cultura, Blanquerna – URL, Barcelona. Associació
Azahara, Girona.

Webinari “Quo Vadis Euro-Med Civil Society Dialogue: Perspectives from Anna Lindh
Foundation Heads of Network”. En línia, 22 de desembre. En col·laboració amb: FAL
Exposició “Cálamos y viñetas. Cómic árabe en movimiento. Llocs i dates: A València, a la Sala
de la Muralla – CMR Peset, Universitat de València, del 15 al 26 de gener.
Exposició “Raimundus christianus arabicus. Ramon Llull i l’encontre entre cultures”. Del 14
de juliol al 6 de setembre al Museu de Belles Arts de Castelló, Castelló de la Plana. Col·laboració
amb: Museu de Belles Arts de Castelló - Institut Valencià de Cultura, Centre de Documentació
Ramon Llull – Universitat de Barcelona
Presentacions del número 28-29 de Quaderns de la Mediterrània: Civil Society in the
Mediterranean Mirror / La Sociedad civil en el espejo mediterráneo
· Realitat, contestació i reivindicacions socials a la Mediterrània sud. Col·legi de Periodistes
de Catalunya, Barcelona, 3 de març. Col·laboració amb: Col·legi de Periodistes de
Catalunya
· La Sociedad civil en el espejo mediterráneo. Fundación Tres Culturas, Sevilla, 21 de maig.
Col·laboració amb: Fundación Tres Culturas, Junta de Andalucía

IX Acadèmia i Festival Internacionals de Música Medieval i Renaixentista - Early Music
Morella 2020 “Europa”. Morella, del 17 al 23 de juliol. Col·laboració amb: Comes – Centre de
Música Antiga i Barroca de la Comunitat Valenciana, Ajuntament de Morella, Diputació de
Castelló
XXI Mercat de Documentals Euromediterranis MEDIMED 2020. En línia, del 5 al 9 d’octubre.
Col·laboració amb: Associació International de Productors Internacionals de la Mediterrània
(APIMED), Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (DiploCat), Institut Català de les
Empreses Culturals (ICEC), Diputació de Barcelona, Ajuntament de Sitges.
Presentació del llibre Las desigualdades mediterráneas, reto del siglo XXI. Espai La Llibreria
d’Octubre, València, 13 d’octubre. Col·laboració amb: Mostra Viva de València – Fundació
Assemblea de Ciutadans i Ciutadanes de la Mediterrània
Programa d’Igualtat de Gènere Euromediterrani
Reunió del Patronat de la Fundació de Dones Euromediterrànies (FFEM). En línia, 23
d’octubre i 4 de desembre.
Exposició “Dones trencant barreres. Transformant les ciutats mediterrànies”. Llocs i dates: A
Tarragona, del 13 al 31 de gener al Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació
(CRAI), Universitat Rovira i Virgili. A Manresa, del 10 de febrer al 8 de març a la Biblioteca del
Campus Universitari en el marc de la Setmana de la Dona UPC, organitzada en motiu del Dia
Internacional de les Dones i les Nenes en la Ciència. A Vic, a l’Espai Josep Vernis de la
Universitat de Vic, de l’1 al 30 d’octubre.
Exposició "Desafiant els rols de gènere a les dues ribes de la Mediterrània". A Barcelona, del
7 al 23 de gener a l’Ateneu L’Harmonia; del 16 de març al 16 d’abril a la Biblioteca Barceloneta –
La Fraternitat, i del 18 de setembre al 2 d’octubre a la Biblioteca Francesca Bonnemaison. A

Cerdanyola del Vallès, del 4 al 14 de març a la Facultat de Traducció i Interpretació de la
Universitat Autònoma de Barcelona.
Webinari “Rethinking Gender-Based Violence in 2020: Perspectives from Egypt, Lebanon
and Syria”. En línia, 24 de novembre
Concurs “Collaging a Gender-Equal Future: Tailoring the Transformations of the EuroMediterranean Space". Llançament: 15 de desembre. Col·laboració amb: del Forum Femmes
Méditerranée, Associació Djaizairouna, Agir pour la Citoyenneté, We Love Sousse.
Campanya “Let’s Name March 8: Outstanding Euro-Mediterranean Women Nominations”.
Llançament: del 3 de març al 10 de maig
Col·laboració amb la iniciativa Wikigender. Col·laboració amb: Organització per a la
Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE)
· Égalité de genre au Maroc : perspectives locales autour des limites à la participation
politique
· Gender Equality in Jordan: local perceptions and obstacles to political participation
· La présence électorale des femmes au Maroc : évolutions et contradictions
· L'accès à la sphère politique des femmes au Liban : une course à obstacles
Gender Perspectives on COVID-19 in the Euro-Mediterranean Region: Resources and
Information

Premsa, internet i xarxes socials
Llocs web associats al web IEMed (www.iemed.org)
· Xarxa EuroMeSCo. www.euromesco.net
· Xarxa MedThink 5+5. http://medthink5plus5.net
· Xarxa espanyola de la Fundació Anna Lindh http://redespanolafal.iemed.org
· Fundació de Dones Euromediterrànies. https://www.euromedwomen.foundation/
· CONNEKT. Un projecte Horizon 2020.https://h2020CONNEKT.eu
Perfils en xarxes socials
· Facebook https://es-es.facebook.com/iemed
· Twitter, https://twitter.com/IEMed_
· YouTube https://www.youtube.com/user/IEMedBarcelona
· Instagram, https://www.instagram.com/iemed_bcn/
· Flickr https://www.flickr.com/photos/iemed/
· Linkedin, https://www.linkedin.com/company/institut-europeu-de-la-mediterrania/
· ISSUU https://issuu.com/iemed
El 2020 en xifres *
· Més de 309.000 pàgines úniques visitades al lloc web www.iemed.org
· Més de 5.500 subscrits al butlletí digital de l’IEMed (es remet en quatre idiomes: anglès,
francès, castellà i català). També es remeten invitacions a actes.
· Més de 16.400 seguidors a Twitter. El compte acumula més de19.700 tuits enviats.
· Més de 8.200 seguidors a Facebook

· Més de 618 vídeos al canal YouTube de l’IEMed, amb 66.653 visualitzacions l’any 2020, i
1 287 subscriptors.*
· Més de 680 seguidors a Instagram
· Més de 30 cites a l’IEMed en mitjans de comunicació impresos, tant en articles propis com
de columnistes, entrevistes, notícies, reportatges i espais d’agenda.
· Més de 20 participacions de membres de l’IEMed en entrevistes i debats en mitjans
audiovisuals.
*Google Analytics
Xarxes euromediterrànies
· EuroMeSCo. www.euromesco.net
· Fundació de Dones de l’Euromediterrània (FFEM). www.euromedwomen.foundation
· Fundació Euromediterrània Anna Lindh per al Diàleg entre Cultures (FAL) / ReFAL
www.euromedalex.org; http://xarxaespanyolafal.iemed.org
· MedThink 5+5. www.medthink5plus5.org
· MED Confederation. www.medconfederation.org
· Euro-Mediterranean Guarantee Network (EMGN). www.emgn.eu
·
·
·
·
·
·

Lliga Europea de Cooperació Econòmica (LECE). www.leceonline.org
EuroMed MIgration Research Network (EuroMedMig.ReNet)
Fòrum Euromediterrani d’Instituts de Ciències Econòmiques (FEMISE). www.femise.org
Euro-Mediterranean Network for Economic Studies (EMNES). www.emnes.org/
Euromediterranean University (EMUNI). www.emuni.si/
ANIMA Investment Network. www.animaweb.org/

Projectes europeus
Connecting the Dots: Research and Policy Making on Economic Development, Security and
Migration in the Southern Neighbourhood and Beyond
Consorci: Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed), Espanya. Policy Center for the New South
(PCNS), Marroc. West Asia-North Africa (WANA) Institute, Jordània. Center for Social and
Economic Research (CASE), Polònia. Leonard Davis Institute – Universitat Hebrea de Jerusalem,
Israel. Al-Ahram Center for Political and Strategic Studies (ACPSS), Egipte. Pal-Think Institute,
Palestina. Arab Reform Initiative (ARI), França. Centre des études méditerranéennes et
internationales (CEMI), Tunísia. Finnish Institute of International Affairs, Finlàndia. Italian
Institute for International Political Studies (ISPI), Itàlia. European Policy Centre (EPC), Bèlgica.
Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB), Espanya.
CONtexts of Extremism iN mEna and BalKans SocieTies (CONNEKT)
Consorci: Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed), Espanya. American University Cairo
(AUC), Egipte. Generations for Peace (GFP), Jordània. Jasmine Foundation for Research and
Communication (JFRC), Tunísia. Universitat Moulay Ismail (UMI), Marroc. Universitat de
Sarajevo (UNSA), Bòsnia i Herzegovina. Kosovar Institute for Policy Research and Development
(KIPRED), Kosovo. Macedonian Academy of Sciences and Arts (MASA), Macedònia del Nord.
Islamic Youth Forum (IYF), Macedònia del Nord. Center for the Study of Democracy (CSD),
Bulgària. Universitat Lliure de Brussel·les (ULB), Bèlgica. Centre for Southeast European

Studies, Universitat de Graz (UNI-GRAZ), Àustria. Universitat Rovira i Virgili (URV), Espanya.
Euromed Cities Network (VDN-RVE), França.
https://h2020connekt.eu/
Muslim women and communities Against Gender Islamophobia in soCiety (MAGIC)
Consorci: Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed), Espanya. Fundación Al Fanar para el
Conocimiento Árabe, Espanya. Media Diversity Institute Global, Bèlgica. Collectif contre
l’islamophobie en Belgique, Bèlgica.
The contribution of local and regional authorities to regional integration in the
Mediterranean
Consorci: Centre for Social and Economic Research (CASE), Polònia. Institut Europeu de la
Mediterrània (IEMed), Espanya. London School of Economics (LSE), Regne Unit.
Contracte marc per la realització d’estudis en l’àmbit de les Relacions Exteriors – Veïnatge
Sud i Gran Orient Mitjà- amb el Parlament Europeu
Consorci: Center for Social and Economic Research (CASE), Polònia. Institut Europeu de la
Mediterrània (IEMed), Espanya.
CReative Entrepreneurs ACTing FOR the future MEDiterranean (CREACT4Med)
Consorci: Euro-Mediterranean Economists Association (EMEA), Espanya. Union of
Mediterranean Confederations of Enterprises (BusinessMED), Tunísia. Institut Europeu de la
Mediterrània (IEMed), Espanya. Facultat de Ciències Econòmiques i Polítiques (FEPS) de la
Universitat d’El Caire, Egipte. Institute of Entrepreneurship Development (IED), Grècia.
https://euromed-economists.org/creact4med
Innovative Sustainable Start-Ups for the Mediterranean (INVESTMED)
Consorci: Union of Mediterranean Confederations of Enterprises (Businessmed), Tunísia. EuroMediterranean Economists Association (EMEA), Espanya. Institut Europeu de la Mediterrània
(IEMed), Espanya. Beyond Group, Líban. Institute of Entrepreneurship Development (IED),
Grècia. Libera Università degli Studi Maria Ss. Assunta di Roma (LUMSA), Itàlia. Rumundu,
Itàlia. Confederation of Egyptian European Business Associations (Ceeba), Egipte. Cámara de
Comercio de España, Espanya. Federation of Egyptiam Chambers of Commerce, Egipte.
European Federation of Ethical and Alternative Banks and Financers (Febea), Bélgica. Federation
of Business Women Associations (Afaemme), Espanya. MED Confederation, Espanya.
http://businessmed-umce.org/en/content/projet/investmed
Éduquer dans la diversité, construiré la citoyanneté
Consorci: IEMed, Espanya. Agir Ensemble pour l'Education, le Développement et l'Interculturel,
Marroc. La Compagnie des Nouveaux Disparus, Bèlgica.
Quo vadis – Civil society in the Euromed
Consorci: National Foundation for Civil Society Development, Croàcia. Centre for International
& European Studies at Kadir Has University (CIES), Turquia. IEMed, Espanya. Fotoessa,
Grècia. House of Europe in Rhodes, Grècia.
Act for dialogue, Be a plural citizen!
Consorci: Agir Ensemble pour l'Education, le Développement et l'Interculturel, Marroc. Diversity
Development Group, Letònia. S&G System and Generation Association, Turquia. Partners for

Transparency, Egipte. Forum Femmes Mediterranée, França. We love sousse, Tunísia. Marca –
ADL, Portugal. In Place of War, Regne Unit. IEMed, Espanya.
Voix de femmes
Consorci: Forum Femmes Mediterranée, França. Association Agir Ensemble, Marroc.
Association Djazairouna des familles victimes du terrorisme Islamiste, Algèria. We love sousse,
Tunísia. IEMed, Espanya.
Intercultural dialogue to combat hate speech
Consorci: Partners for Transparency, Egipte. Our Common Future, Luxemburg. Les Nouveaux
Disparus, Bèlgica. IEMed, Espanya. Bernu Forums, Letònia.
Publicacions
IEMed Mediterranean Yearbook 2020
Quaderns de la Mediterrània 30-31 “Intercultural Dialogue: Recognising Ourselves in the
Culture of the Other”
Tercer informe de l’Observatori sobre la Islamofòbia als Mitjans de Comunicació.
Islamofobia estructural. Otro techo de cristal Col·laboració amb: Fundación Al Fanar
Joint Policy Studies
•
EuroMeSCo Joint Policy Study 17: Infrastructures and Power in the Middle
East and North Africa. Eduard Soler, Silvia Colombo, Laura Basagni, Ahmed
Kandil, Florence Gaub, Lotje Boswinkel, Victor Salama. Col·laboració amb:
Istituto Affari Internazionali (IAI), Roma; CIDOB, Barcelona
·
EuroMeSCo Joint Policy Study 16: “The Role of China in the Middle East and
North Africa. Beyond Economic Interests?” Katarzyna Sidło, Lars Erslev
Andersen, Camille Lons, Tamás Peragovics, Erzsébet N. Rózsa. Col·laboració
amb: Center for Social and Economic Research (CASE), Varsòvia
·
EuroMeSCo Joint Policy Study 15: “Ensuring Water Security in the Middle
East: Policy Implications”. Shira Kronich (ed.), Liel Maghen (ed.), Christiane
Frohlich, Ali Oguz Diriöz, Tobias Von Lossow, Mahmoud Shattat, Desirée
Quagliarotti, Giulia Giordano. Col·laboracio amb: Israel/Palestine Center for
Research and Information (IPCRI), Jerusalem; Arava Institute, Beerxeba.
Papers IEMed
·
Núm. 25 “Re-envisioning civil society and social movements in the
Mediterranean in an era of techno-fundamentalism”.
Amro Ali
·
Núm. 24. “Democratic Change and Urbanisation in the Aftermath of the Arab
Revolts: Euro-Mediterranean Cultural Cooperation in Local Urban
Development in Morocco and Tunisia”.
Hannah Abdullah
·
Núm. 23. “Les réseaux sociaux : une arme à double tranchant pour les
mouvements sociaux et leur lutte contre le « pouvoir » en Algérie”.
Laurence Thieux.

Informes europeus. Parlament Europeu / Comitè Europeu de les Regions
·

·

·
·

The contribution of local and regional authorities to regional integration in the
Mediterranean
Aleksandra Chmielewska, Emmanuel Cohen-Hadria, Krzysztof Głowacki,
Agnieszka Kulesa, Justine Renard
Contribution of local and regional authorities to the development of the blue
economy in the Mediterranean
Roger Albinyana, Krzysztof Głowacki, Maria Krell, Anna Malinowska; Daniel
Ruiz-Giménez, Karolina Zubel, Katarzyna Sidło
Agriculture and food security in climate sensitive areas in the Mediterranean
Antoine Apprioual, Karolina Zubel
Digitalisation of small and medium enterprises (SMEs) in the Mediterranean
Katarzyna Sidło, Kateryna Karunska, Claudio Salmeri, Stanislav Bieliei, Roger
Albinyana

EuroMeSCo Policy Briefs
· EuroMeSCo Policy Brief 106. How to Improve Water Resources Management in the Middle
East? The Call for a Locally-Based Water Security. Shira Kronich, Liel Maghen.
· EuroMeSCo Policy Brief 105. Graffiti and Political Sarcasm as Tools for Political
Participation in Egypt. Mahmoud Hammad
EuroMeSCo Spot On
· Spot On 20. COVID-19 Pandemic Challenges and Opportunities: The Case of Jordan.
Anan Zeitoun.
· Spot On 19. The Socioeconomic Impact of COVID-19 on Lebanon: A Crisis Within Crises.
Joelle M. Abi-Rached, Ishac Diwan.
· Spot On 18. Morocco Fighting Against COVID-19: Drastic Times Call for Drastic
Measures. Oumayma Bourhriba.
· Spot On 17. Economic Impact of COVID-19: Powerful Shock to Post-Reform Egypt.
Hussein Mohammed Suleiman.
· Spot On 16. COVID-19 in Palestine: Economic Slump, Rising Vulnerability and Limited
Policy Response. Habib Hinn, Shams Hanieh.
· Spot On 15. La Crise Covid-19 en Tunisie: Impacts et Préoccupations. Soussi Mousez.
· Spot On 14. China, Russia, and geopolitical games in pandemic-stricken MENA region.
Katarzyna Sidło
· Spot On 13. Covid-19, a Stress-Test for Euro-Mediterranean Relations. Emmanuel CohenHadria
Focus
· Focus 165. The Maghreb: A battle ground for the intra-sunni cold war. Youssef Cherif.
· Focus 164. Saudi, Iran and Covid-19. Simon Mabon.
· Focus 163. La construcción de la frontera vertical. El caso de Marruecos. Rosa María
Soriano.
· Focus 162. Hezbollah and the Lebanese Popular Movement. Joseph Daher
· Focus 161. Hostile Environments in the Mediterranean. Michael Collyer
· Focus 160. Water diplomacy frameworks in the Middle East and the Euphrates-Tigris river
basin. Aysegül Kibaroglu

·

Focus 159. Security challenges and authoritarian resilience in the Levant in a Regional and
International perspective – The case of Jordan. Peter Seeberg

MedCronos, Cronologia d’una dècada (2010-2020)

Ø PREVISIÓ DEL PLA DE TREBALL PER AL 2021
Pel que fa a l’exercici 2021, s’exposen seguidament les principal línies d’actuació previstes, per
cada àrea de l’Institut:

POLÍTIQUES EUROMEDITERRÀNIES I PROGRAMA EUROMESCO
Xarxa EuroMeSCo
EuroMeSCo és la principal xarxa de centres de recerca sobre relacions euromediterrànies i temes
de seguretat. Fundada el 1996, un any després de la Declaració de Barcelona, la xarxa compren
actualment 104 institucions de 29 països de la regió. A més a més de promoure una anàlisi de les
basada en l’evidència i d’orientació política a través de programes de recerca aplicada, la seva
missió és potenciar el paper dels centres d’anàlisi i de pensament en el disseny de polítiques
públiques i enfortir les relacions euromediterrànies proveint una plataforma de diàleg entre
investigadors d’ambdues ribes i entre representants institucional i de la societat civil.
EuroMeSCo Pairing Consultations
Sèrie d’entrevistes telemàtiques amb decisors polítics i experts per a identificar prioritats
institucionals que permetin plantejar la formulació de propostes de recerca i d’acció durant 2021 en
els àmbits de seguretat, desenvolupament econòmic i migracions tenint en compte les tendències
regionals, les prioritats dels països del sud i est de la Mediterrània, de la Comissió Europea i el
Servei Europeu d’Acció Exterior i la Unió per la Mediterrània.
EuroMeSCo Connect and Kick Off Meetings
Reunions que estableixen les línies de treball prioritàries i donen inici a la tasca dels diferents grups
de recerca conjunts per al proper cicle anual del projecte Connecting the Dots finançat per la
Comissió Europea, en funció de les prioritats identificades a les Pairing Consultations. Mobilitzen
prop d’una trentena d’experts cadascuna.
EuroMeSCo Workouts
Sessions formatives de caràcter pràctic adreçades a investigadors d’EuroMeSCo
· Infographics and data visualization for begginers
· Foresight Techniques For Research and Think Tank Work
· Media Workout: How to Be Impactful in the Media
· Policy Recommendations: The Key to Influence
· Policy Papers: Do’s and Don’ts.
EuroMeSCo Stakeholders Webinars

· Boosting the Insertion of EU Southern Neighbours into Regional and Global Value Chains.
16 de març
· Awareness Raisers, Agents of Change. The Role of Civil Society in the Southern
Neighbourhood’s Green Transition. 8 d’abril
EuroMeSCo Off-the Record Policy Talks
Aquest format s’adreça exclusivament a responsables polítics amb l’objectiu de mobilitzar experts
europeus o del sud de la Mediterrània en temes específics d’interès per a les circumscripcions
polítiques de Brussel·les.
EuroMeSCo Annual Conference “Setting the New Agenda for the Mediterranean in Motion –
Shaping Post-Covid Euromed Relations”
d’abril de 2021. L’edició d’enguany, telemàtica degut a les circumstàncies pròpies de la pandèmia,
es celebra poques setmanes després de la publicació per part de la Comissió Europea de la seva
comunicació conjunta amb l’Alt Representant de la Política Exterior Europea sobre una associació
renovada amb els països socis del sud de la Mediterrània. La cita ofereix una plataforma inclusiva
per a debatre el foment d’aspectes ressaltats per la comunicació: desenvolupament humà i bona
governança, resiliència, prosperitat i transició digital, pau i seguretat, migracions i mobilitat i
transició verda. La conferència suposa el punt de partida per a diferents accions descentralitzades a
països del sud de la Mediterrània i està associada al llançament de papers (Papers IEMedEuroMeSCo), vídeos explicatius i entrevistes a experts.
Articles d’opinió EuroMeSCo Briefs i EuroMeSCo Spot On
2021
Young Research Scheme
Aquest programa té per objectiu potenciar les capacitats de recerca de joves investigadors als
països euromediterranis i donar visibilitat i reconeixement a la seva feina, enfortir intercanvis entre
ells i estimular les iniciatives de recerca en àmbits d’interès mutu, amb la finalitat d’atreure talent
jove cap a l’anàlisi i l’estudi de la regió especialment en els camps de les migracions, la seguretat i
el desenvolupament econòmic.
Anuari IEMed de la Mediterrània
La publicació insígnia de l'IEMed ofereix un retrat dels principals esdeveniments que marquen la
regió euromediterrània durant l'any a partir de la col·laboració de més de seixanta autors
internacionals. La publicació incorpora a més a més, un ampli desplegament d'indicadors per
països, cronologies, gràfics, mapes i taules comparatives sobre una àmplia diversitat d'aspectes.
· Publicació de l’Anuari IEMed de la Mediterrània 2021
· Presentacions a diverses ciutats
· Consell assessor de l’Anuari IEMed de la Mediterrània 2022
· Articles d’opinió Focus
Euromed Survey to Experts and Actors
Les noves edicions de l’Enquesta Euromed s’orienten a oferir elements per a l’operacionalització
dels objectius de la comunicació conjunta de la Comissió i l’Alt Representant de la Unió.
· Treball de camp i publicació de l’XI edició de l’enquesta Towards a Renewed Partnership
with the Southern Neighbourhood
· Treball de camp i publicació de la XII edició de l’enquesta Towards sustainable and
mutually-beneficial migration partnerships in the South Mediterranean

Policy Studies
Sèrie de documents analítics i propositius en el marc dels grups de treball d’EuroMeSCo
· Associats als grups de treball de 2020
- Beyond Networks, Militias and Tribes: Rethinking EU Counter-Smuggling Policy and
Response
- Post COVID-19 EU-MENA-Sub Saharan Africa Trade Relations
- Moving towards a green economy model in the MENA: identifying and overcoming the
stumbling blocks in the region
- Thriving on uncertainty: Joint Study Group on Covid-19 Related Opportunities for
Terrorist Groups
- Cyber Resilience in the MENA Region
· Associats als grups de treball de 2021 (temes a determinar)
· EuroMeSCo Policy Debates
EuroMeSCo Public Impact Debates

MÓN ÀRAB I MEDITERRANI
Aula Mediterrània
El programa interuniversitari de l’IEMed, organitzat en col·laboració amb els principals màsters
universitaris de l’entorn de l’IEMed aborda temes diversos i indispensables per a comprendre la
Mediterrània tant des d’un punt de vista actual com històric.
Component de Recerca
· Premi de recerca al millor TFM
· Seminari acadèmic. Tardor de 2021
Component de Reflexió
· Cicle de conferències Aula Mediterrània. Gener – juny i octubre-desembre
· Cicle “Deu anys després de les Primaveres àrabs: i ara què?” febrer i març
· XV Mostra de Cinema Àrab i Mediterrani de Catalunya
· Altres presentacions ad hoc
Prevenció de l’extremisme violent
Signat a l’octubre de 2019, “CONtexts of Extremism iN mEna and BalKans SocieTies”
(CONNEKT), és un projecte Horizon 2020 de recerca i acció integrat per 14 socis de la UE, la
regió MENA i els Balcans, que analitza set factors potencials de radicalització entre joves de 12 a
30 anys: religió, digitalització, privació econòmica, desigualtats territorials, dinàmiques
transnacionals, demandes sociopolítiques, i accessibilitat a l’educació, la cultura i el lleure. Aquests
factors s’aborden a tres nivells d’intervenció: transnacional/estatal, comunitària i individual amb
l’objectiu d’establir un mapa multidimensional dels motors de l’extremisme entre joves a Egipte,
Jordània, Tunísia, Marroc, Bòsnia i Herzegovina, Macedònia del Nord, Bulgària i Kosovo.
· Seminari conjunt del projecte CONNEKT i els projectes PAVE i PREVEX. Juliol
· Youth Forum. Skopje, desembre
· Stakeholders Meeting. Amman, abril
· Regional Reports: MENA, febrer. Balcans, març. Transregional, abril

· Country/Regional Reports on Macro-Level Drivers of Radicalization. Juny. Policy
Papers/Policy Briefs on Macro Drivers. Juliol.
· Country/Regional Reports on Meso-Level Drivers. Desembre.
Mitjans de comunicació
Observatori de la Islamofòbia als mitjans de comunicació (www.observatorioislamofobia.org)
va iniciar el seu funcionament l’any 2017 per analitzar la cobertura que els mitjans de comunicació
a Espanya fan de la informació sobre l’islam i sobre les poblacions musulmanes i aportar eines que
facilitin la representació d’una societat diversa allunyada dels estereotips, prejudicis i discursos
excloents, a través d’una col·laboració constructiva i constant amb els diferents mitjans.
L’Observatori és una col·laboració amb la Fundación Al Fanar i l’Observatori Espanyol del
Racisme i la Xenofòbia (Oberaxe) – Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions.
Muslim women and communities Against Gender Islamophobia in soCiety (MAGIC)
Adjudicat al 2020, aquest projecte europeu té com a objectiu prevenir la islamofòbia de gènere a
Espanya i a Bèlgica, en particular als mitjans de comunicació, proveïnt a les comunitats
musulmanes i ONG que des de l’àmbit de la societat civil treballen en la diversitat, el diàleg i la
cooperació, les habilitats i les eines necessàries per reconèixer i oposar-se als estereotips contra les
dones musulmanes. MAGIC també s’adreça als mitjans, especialment als estudiants de periodisme
i comunicació, i preveu accions de formació, campanyes de sensibilització i activitats de diàleg,
difusió i divulgació.
Afkar/ideas
Revista trimestral en espanyol i francès que aporta les claus polítiques, econòmiques, socials i
culturals per a entendre les relacions entre Espanya, la Unió Europea i el Magrib. Col·laboració
amb: Estudios de Política Exterior. Es preveu la publicació dels números 62, 63 i 64.

POLÍTIQUES REGIONALS MEDITERRÀNIES I DESENVOLUPAMENT
HUMÀ
Xarxa MedThink 5+5
Establerta al maig de 2016, aquesta xarxa aplega a 32 institucions acadèmiques i orienta la seva
actuació al voltant del Diàleg informal de la Mediterrània Occidental -el format ministerial del
Diàleg 5+5- i els seus grups de treball d'alt nivell formant una associació constructiva amb les
organitzacions de cooperació regionals i la societat civil amb la vocació de promoure una major
cooperació regional. www.medthink5plus5.org
· Seminaris temàtics. Polítiques exitoses sobre participació econòmica de les dones. En
línia, maig. Migracions i xenofòbia, Rabat, juny. Transports i logística, Malta, octubre.
Implementació de l’Agenda 2030, a determinar.
· V Fòrum MedThink 5+5. Madrid, setembre (Near shoring)
· Policy Study sobre el futur dels transports i la logística en l’era post-Covid-19
(CETMO)
· Sessió de diàleg entre els ministres d’Exteriors del Diàleg 5+5 i joves sobre la
participació econòmica de les dones. Madrid, octubre
Iniciativa “Mediterranean Transport and Logistics in a post-COVID-19 Era”

Març-abril. Col·laboració amb: CETMO. Inclou l’edició d’un Policy Study sobre transport i
logística
Xarxa Euro-Mediterranean Guarantee Network (EMGN)
L’1 de gener de 2020 comença a funcionar aquesta nova xarxa d’institucions de garantia de crèdit
de diversos països euromediterranis, avalada per la Unió per la Mediterrània i amb l’objectiu de
facilitar la formació, l’intercanvi de bones pràctiques institucionals i la recerca sobre la viabilitat de
fomentar fons de contragarantia per donar suport a les PiMEs als països socis mediterranis. També
la promoció d’eines d’investigació i d’anàlisi per crear instruments de garantia. www.emgn.eu
· Webinaris temàtics
· Summer Academy
· EMGN Annual Conference
Xarxa MED Confederation
Des de 2013 nou entitats de França, Egipte, Marroc, Turquia, Tunísia i Bèlgica -bancs, caixes
d'estalvis, fundacions, cambres de comerç i think-tanks- lideren aquesta iniciativa que vol impulsar
la inclusió financera a la Mediterrània com a element essencial per a reduir les desigualtats i
promoure un desenvolupament social i econòmic inclusiu. www.medconfederation.org
· Webinari sobre inclusió financera dels joves a la Mediterrània. Juny de 2021
· Mapeig regional sobre inclusió financera
· Conferència Anual. Marràqueix, desembre
Accions per a l’Agenda 2030 a la Mediterrània
Conferència anual “Barcelona Call to Action”
Barcelona, segon semestre. Debat entorn a un conjunt de recomanacions polítiques per accelerar,
especialment arrel de la pandèmia de Covid-19, la implementació de l’Agenda 2030 a la regió
mediterrània; crear espais permanents de diàleg, acció, avaluació i intercanvi entre els diferents
actors clau implicats, públics i privats.
Med Dialogues +2030 “The Road to a Sustainable and Climate Resilient Mediterranean”
Del 19 de maig al 17 de novembre. Col·laboració amb: Fundació La Caixa i Oficina a Barcelona
del Club de Roma.
· Sis sessions de maig a novembre sobre canvi climàtic, transició energètica a la Mediterrània
Oriental, activisme jove mediambiental, diplomàcia climàtica i COP26 de Glasgow, vciutats
i canvi climàtic, i transicions a les economies blava i verda.
XVII Annual Conference of the Mediterranean Commission of the ELEC “The EU Green
Deal in a Post COVID-19 Mediterranean: Boosting Recovery and Green Transition in the
Southern Neighbourhood”
Viena, juny Col·laboració amb: European League for Economic Co-Operation (ELEC/LECE)
Seminari del Centre d’Acció i Innovació Climàtica a la Mediterrània (CACM)
Barcelona, primer semestre
Conferència sobre Economia Blava a Espanya i Portugal, en col·laboració amb el Consulat
General de Portugal a Barcelona. 20 de maig

Integració Regional Mediterrània
XVIII New Africa Business and Development Forum (NABDF)
Barcelona, novembre. Col·laboració amb: Cambra de Comerç, Indústria i Navegacio de
Barcelona, ASCAME, UpM, Consorci de la Zona Franca de Barcelona, Cambra de Comerç
d’Espanya
Conferència anual de Bancs Centrals de la Mediterrània
Rabat, desembre
Desenvolupament humà
Innovative Sustainable Start-Ups for the Mediterranean (INVESTMED) és un projecte
finançat per la UE, en el marc del programa ENI-CBC Med, per donar suport al desenvolupament
de noves iniciatives empresarials per tal de crear noves oportunitats econòmiques i llocs de treball.
http://businessmed-umce.org/en/content/projet/investmed
Altres iniciatives
Annual EU Meeting on the Israeli European Policy Network (IEPN)
Barcelona, 6 i 7 d’octubre.

CULTURA I SOCIETAT CIVIL
Xarxa espanyola de la Fundació Anna Lindh (ReFAL)
XXI Reunió de la Xarxa Espanyola de la Fundació Anna Lindh (ReFAL) i desenvolupament
de capacitats
A determinar
Projecte “Quo vadis – Civil society in the Euromed”
Aquest projecte adjudicat per la FAL al 2020 i en el que l’IEMed és membre del consorci, té com a
objectiu contribuir a una millor comprensió de les necessitats, desafiaments, fortaleses i debilitats
actuals de la societat civil euromediterrània i produir un seguit de recomanacions polítiques per
ajudar a enfortir el paper i apoderament eficaç de la societat civil en el context actual.
Projecte “Intercultural dialogue to combat hate speech”
L'objectiu d'aquest nou projecte adjudicat per la FAL al 2020 i en el que l’IEMed és membre del
consorci, és conscienciar els joves sobre la importància de combatre el discurs de l'odi, promovent
una cultura de tolerància, diàleg i solidaritat en tota la conca mediterrània, que porti a la creació de
societats més inclusives i pacífiques.
Projecte Act for dialogue, Be a plural citizen!
L'objectiu general d'aquest projecte adjudicat per la FAL a finals de 2020 i en el que l’IEMed és
membre del consorci, és contribuir a una millor comprensió i apropiació del patrimoni comú que
constitueix la identitat plural euromediterrània i intercanviar experiències sobre com comprendre i
promoure la ciutadania multicultural a través de l'educació no formal i intercultural.
Projecte “Interculturalité et Crise - COVID19”
Aquest projecte, adjudicat al 2020 per la FAL i en el que l’IEMed és membre del consorci, té com
a objectiu promoure el diàleg intercultural i una millor comprensió en els països mediterranis a
través de la música, considerada una eina per a l'aprenentatge, el canvi social i la comunicació.

Projectes descentralitzats de la ReFAL
· Andalusia. “El valor de la interculturalidad en los ODS” (campanya de sensibilització en
xarxes socials
· Catalunya. “Marcant tendències- Refugi i Migracions”
· Madrid. "Campaña de sensibilización intercultural"
· València. "Campaña de sensibilización intercultural"
IV Programa IEMed de Mobilitat “Participamos. Nos movemos”
2021. Adreçat a membres de la REFAL per tal de promoure l’intercanvi d’experiències i la cohesió
entre membres de a Xarxa.
Marató Virtual del Diàleg Intercultural de la FAL
Abril-maig
Debats Joves ReFAL
5 debats de febrer a juny
Mar de Paraules
XIV Concurs internacional de relats i contes Un mar de paraules: “La veu dels joves”
2021. En col·laboració amb: Fundació Anna Lindh (FAL) i xarxes nacionals de la FAL. Entrega de
premis i programa cultural: segon semestre. Aquest certamen literari s’adreça a joves dels països
euromediterranis per tal de donar-lis veu per a que aportin, a través dels seus relats, la seva visió
sobre aspectes cabdals de la realitat social dels seus països i la regió.
Educar en la diversitat
Projecte “Éduquer dans la diversité, construiré la citoyanneté”
Aquest projecte, adjudicat al 2020 per la Fundació Anna Lindh (FAL) al consorci liderat per
l’IEMed, és una iniciativa pilot entre les xarxes nacionals de la FAL d’Espanya, Bèlgica i el
Marroc, que desplegarà la seva acció sobre la base de tres pilars fonamentals de les nostres
societats -joventut, educació no formal i creació artística- per a una ciutadania responsable i
inclusiva. Es tracta de millorar les capacitats i habilitats socials, cíviques i interculturals de joves de
14 a 16 anys, docents i membres de xarxes nacionals de la FAL a diverses zones euromediterrànies.
· Tallers en Instituts oberts. En col·laboració amb la Secretaria d'Igualtat, Migracions i
Ciutadania de la Generalitat de Catalunya
· Vibrart. Associació Azahara
· Identidades Diversas. Irènia Jocs de Pau
· Mooc Med Educación. Fundación Alianza, l’Associació Jadour i el Sidi Ifni Debates Club
· Arte ciudadano. Association Nahda, Association Initiative et Développement, Association
Argania
· Leer, jugar, cantar i dibujar la diversidad y la igualdad. Association du Troisième
Millénaire, Forum Associatif de Martil, Institut de Belles Arts de Tetuan.
· Taller de teatre sobre exclusió. LARF!
· Taller d’inclusivitat i valors a través del teatre i la música. Vision Asbl
· Taller de creativitat per a la reflexió social. Casa de Jóvenes de Jalhay-Sart
Actes culturals i creativitat
Exposicio "La mirada de Biblista" - Fons fotogràfic del Pare Ubach
Abadia de Montserrat. Dates a concretar

Jornada de Cultura Humanista 2021
Abadia de Montserrat. Dates a concretar
Exposició "Ramon Llull i l'encontre entre cultures"
Possibles itineràncies durant 2021
Exposició "La Mediterrània del segle XX"
Possibles itineràncies durant 2021
XXII Mercat de Documentals Euromediterranis MEDIMED 2020
Octubre/novembre. Col·laboració amb: Associació International de Productors Internacionals de la
Mediterrània (APIMED)
Jornades Gatzara
Barcelona, març
Conferència de l’Ambaixador de França per a Afers de la Mediterrània, Karim Amellal
Barcelona, 16 d’abril
Quaderns de la Mediterrània
Revista semestral sobre cultures i societats mediterrànies que aprofundeix en la necessitat de
promoure el diàleg intercultural a partir de l’estudi de les seves realitats des de diverses disciplines.
· Quaderns de la Mediterrània 32 “Art i creativitat Ponts del diàleg Intercultural”
· Quaderns de la Mediterrània 33 (tema a determinar)

PROGRAMA D’IGUALTAT DE GÈNERE EUROMEDITERRANI
Xarxa Fundació de Dones de l’Euromediterrània (FFEM)
Amb l’objectiu de promoure l’emancipació, l’autonomia i el reforçament del rol de les dones a la
regió Euromediterrània, L’IEMed, juntament amb altres institucions d’arreu de la regió, van
constituir a Barcelona aquesta entitat amb seu a l’IEMed, quina activitat compta amb el segell i
suport de la Unió per la Mediterrània. La FFEM és una xarxa de xarxes que estableix lligams entre
el coneixement i l’acció connectant persones i projectes per a fer avançar la igualtat de gènere, tot
desenvolupant eines innovadores que enforteixen el paper de les dones a l’àrea euromediterrània, i
que inclouen un centre de documentació i recursos. www.euromedwomen.foundation
Projecte “CReative Entrepreneurs ACTing FOR the future MEDiterranean”
(CREACT4Med)
Aquest projecte adjudicat el mes d’octubre de 2019 al consorci en el que s’integra l’IEMed, es
finança a través del Programa de suport a la joventut i a la cultura de la Direcció General de
Veïnatge de la Comissió Europea, que contempla un lot específic per a la cultura com a vehicle de
creació d’ocupació al sud de la Mediterrània, especialment entre dones i joves.
https://euromed-economists.org/creact4med
Exposició de peces guanyadores del concurs de collage “Collaging a Gender-Equal Future:
Tailoring the Transformations of the Euro-Mediterranean Space"

A la Biblioteca Francesca Bonnemaison, a partir del 18 de març. Altres possibles itineràncies
durant 2021. Col·laboració amb: del Forum Femmes Méditerranée, Associació Djaizairouna, Agir
pour la Citoyenneté, We Love Sousse.
Seminari “Communiquer l’interculturalité de la Méditerranée en termes de genre”
Barcelona, 18 de març. En el marc del projecte Voix de femmes, adjudicat per la FAL a finals de
2020, i que té com a objectiu combinar les tradicions culturals dels països de la Mediterrània
millorant el coneixement i les habilitats interculturals de les dones.
Exposició d’il·lustració "Desafiant els rols de gènere a les dues ribes de la Mediterrània"
A Barcelona, del 8 de gener al 26 de febrer al Casal de Barri Espai Antoni Miró Peris. Altres
itineràncies al llarg de 2021
Exposició fotogràfica “Dones trencant barreres. Transformant les ciutats mediterrànies”
Possibles itineràncies durant 2021
Webinari en motiu de la Jornada Internacional per l'eradicació de les violències contra les
dones Novembre
Taula rodona "Feminismes mediterranis: mirades plurals per entendre la igualtat de gènere
a la Mediterrània"
Barcelona, juny 2021
Col·laboració amb la iniciativa Wikigender
Col·laboració amb: Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE)

Gender Perspectives on COVID-19 in the Euro-Mediterranean Region: Resources and
Information
La FFEM posa a disposició del públic al seu web www.euromedwomen.foundation un complet
recull de recursos en línia davant la pandèmia de COVID-19 i en relació amb els temes de gènere

Ø

Gestió 2020:

Tresoreria: com ja s’ha comentat en apartats anteriors, l’IEMed està adherit, mitjançant la
signatura d’un protocol de col·laboració, al sistema de tresoreria corporativa de la Generalitat de
Catalunya, anomenat Cash Pooling. L’entitat triada entre les guanyadores del concurs públic licitat
per la Generalitat fou Caixabank (La Caixa) per comoditat operativa ja que era l’entitat financera
amb la que treballava principalment aquest Institut.
Tal com s’ha comentat ja en el punt 15, a nivell financer l’IEMed té com a una de les prioritats
principals, atendre el pagament dels creditors i col·laboradors en el més breu termini possible i
sempre procurant fer-ho dins del termini de pagament màxim de 30 dies que estableix la normativa
vigent. Darrerament comença l’exercici amb tensions de tresoreria pel fet que les subvencions de
les tres Administracions consorciades no es comencen a percebre fins ben entrat l’any. En aquest
sentit ha ajudat també a complir els terminis de pagament legals el fet de tenir a la tresoreria el
Romanent de Tresoreria originat en el cobrament avançat de diverses subvencions finalistes.
Aquest fet permet dotar a l’Institut de la liquiditat necessària durant els primers mesos de
l’exercici.
Gestió comptable: Pel que fa a la gestió comptable , l’IEMed utilitza el programari anomenat “Kit
d’Empreses Públiques” desenvolupat per la Generalitat de Catalunya sota entorn SAP i adaptat al
control pressupostari, comptable i financer del sector de l’empresa pública que segueix el Pla de
Comptabilitat privat.
A partir de l’exercici 2015, en compliment de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, la qual va introduir una Disposició
Addicional 20ª a la Llei 30/1992 de 26 de novembre de Règim Jurídic i Procediment Administratiu
Comú, els consorcis, des de l’1 de gener de 2015 han de constar adscrits de forma expressa a una
de les Administracions consorciades en funció de l’aplicació dels criteris que en la mateixa norma
s’indiquen, fet que addicionalment, ha de quedar recollit en els seus Estatuts (veure punt 1
d’aquesta Memòria). Així, en el marc del compliment de la Llei, cal que els consorcis adscrits a
l’Administració de la Generalitat a 1 de gener de 2015 han de regular-se pel règim de pressupost,
control i comptabilitat de l’Administració de la Generalitat; i l’auditoria de comptes anuals
d’aquests consorcis s’ha de dur a terme sota la responsabilitat de l’òrgan de control de
l’Administració de la Generalitat, que d’acord amb l’article 64 del Decret legislatiu 3/2002 de 24
de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Finances Públiques de Catalunya i la Llei
16/1984 de 20 de març de l’Estatut de la Fundació Interventora, li correspon a la Intervenció
General.
A efectes pràctics, pel que fa a la gestió econòmica i comptable de l’Institut, això significa que els
comptes anuals, a partir del tancament de l’exercici 2015, han d’adaptar-se al Pla Comptable Públic
de la Generalitat de Catalunya i, en cas que algun supòsit no estigui previst en ell, al Pla Comptable
Públic de l’Administració de l’Estat.
Intervenció ha desenvolupat un programari de gestió comptable i pressupostària adreçat a entitats
com l’IEMed, que han de seguir el Pla de Comptabilitat Públic de la Generalitat de Catalunya,
aprovat per l’Ordre VEH 137/2017, de 29 de juny.
Tal i com s’esmenta a la disposició transitòria cinquena de l’Ordre VEH 137/2017 (Adaptació de
les entitats del sector públic de la Generalitat de Catalunya al sistema corporatiu d'informació
comptable de la Generalitat de Catalunya) les entitats que, de conformitat amb l'article 3 d'aquesta
Ordre, hagin d'aplicar el PGCPGC que s'aprova en aquesta Ordre, i que fins ara aplicaven un pla
de comptabilitat basat en un marc d'informació financera diferent al Pla de comptabilitat pública
que es deroga amb aquesta Ordre, poden continuar portant la gestió comptable i el retiment de

comptes anterior fins que es desenvolupi l'adaptació del sistema corporatiu d'informació
comptable de la Generalitat de Catalunya. No obstant això, i fins que es dugui a terme aquesta
adaptació, aquestes entitats han de complir el marc conceptual de la comptabilitat pública i les
normes de reconeixement i valoració del PGCPGC des de l'entrada en vigor d'aquesta Ordre.
Atès l’anterior, a l’espera de l’adaptació del programari corporatiu, l’IEMed seguirà presentant els
comptes anuals com fins ara: segons el pla comptable privat, complint el marc conceptual i
observant les normes de reconeixement i valoració del pla comptable públic.
Respecte al control econòmico-financer i de compliment de la legalitat aplicable a l’Institut, tal
com disposa l’article 71.1 de la Llei de finances públiques de Catalunya, les entitats públiques que
formen part del sector públic de la Generalitat de Catalunya amb participació directa o indirecta
majoritària, incloses les entitats del sector d’administracions públiques de la Generalitat segons el
Sistema europeu de comptes, entre les quals es troba l’IEMed, són objecte de control financer
mitjançant la forma d’auditoria i sota la direcció de la Intervenció General. Per aquest motiu
l’Institut contracta societats auditores privades, que actuen sota la direcció i supervisió de la
Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.
Gestió dels projectes: L’IEMed ha desenvolupat una base de dades interna, que permet el control i
seguiment de la totalitat dels nombrosos projectes engegats per l’Institut anualment, des de que un
projecte es proposa a l’àrea de continguts respectiva, passant per la concreció en la valoració del
seu pressupost i per la definició temàtica, d’estructura i de participants. Aquesta base de dades
també permet emmagatzemar ordenadament tota la documentació generada de cada projecte, així
com tenir a l’abast un històric del projectes d’exercicis precedents.
Està estructurada de manera que incorpora les autoritzacions digitals dels diversos i successius
responsables (d’àrea, de gerència i de la direcció general) permetent agilitzar i optimitzar el
procediment intern, compartir i unificar la informació necessària entre les diferents àrees de treball
de l’IEMed, així com controlar, coordinar i gestionar l’acció de l’Institut de manera ordenada.
També permet controlar els pressupostos individuals i globals dels projectes aprovats i/o en fase
d’aprovació.
Actualment s’està treballant amb l’ajut d’empreses externes especialitzades, per crear una nova
base de dades de projectes que integri els processos de la contractació amb proveïdors, derivat de
l’execució dels projectes, així com les despeses comptables de cada un d’ells, permetent així un
seguiment i control dels procediments administratius i del pressupost més àgils i eficients.
Durant 2020 s’han seguit accentuat els processos interns tendents a eliminar paper de la gestió
diària, emprant cada cop més la documentació electrònica, la signatura digital per part dels
diferents responsables en la gestió administrativa, així com l’arxiu digital de tota la documentació
generada.

Ø Resultat pressupostari i comptable de l’exercici:
Els ingressos pressupostaris (drets reconeguts) de 2020 han estat de 3.650.850,62 €, tal i com es
pot observar en el document de liquidació del pressupost que s’adjunta al final d’aquesta memòria i
comptes anuals, mentre que al 2019 se n’havien liquidat 2.573.196,92. Suposa, doncs, un augment
respecte l’exercici anterior del 41,88%. Aquest augment tan significatiu es deu principalment al
cobrament de part de diverses subvencions plurianuals europees. Respecte al 2019, al 2020 sí s’ha
percebut la subvenció anual de part de l’Estat. Les altres dues Administracions que formen el
consorci han aportat la mateixa quantitat que en l’exercici precedent.
Part dels romanents de tresoreria afectats existents a 31/12/2019 (5.473.385,46 €) s’han incorporat
al pressupost de 2020, únicament per la part percebuda a la data de tancament de l’exercici

precedent (667.766,96 €). Aquesta incorporació s’ha fet prèvia autorització de la Intervenció
General de la Generalitat, tal i com prescriu la normativa vigent.
A la liquidació del pressupost no consten com a drets de 2020 perquè provenen d’exercicis
anteriors i, per tant, ja es van liquidar al moment del seu cobrament.
A 31/12/2020 els romanents afectats pugen un total de 4.637.413,88 € i representen les despeses
pendents d’executar al 2021 i següents, finançades per subvencions finalistes.
El càlcul i composició del romanent a 31/12/2020 es detalla al final de l’apartat corresponent a la
“Liquidació Pressupostària” que s’adjunta en aquesta mateixa memòria econòmica.
Pel que fa a les transferències de les Administracions consorciades:
L’Administració de l’Estat a través de l’Agencia de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID) aquest 2020, a diferència de 2019, sí ha realitzat l’ aportació al pressupost
de l’IEMed;
L’aportació de l’Ajuntament de Barcelona, ha estat pel mateix import que l’any anterior:
300.398,58 €
Finalment, l’aportació de la Generalitat de Catalunya ha estat també pel mateix import que
l’exercici precedent: 1.502.328,00 € per a despeses corrents (sense descomptar la part que li
correspon del romanent 2019 no afectat) i 21.924,00 € per a finançar inversions.
Pel que fa a les despeses estructurals, tal i com es pot observar a la taula que s’inclou seguidament,
han augmentat uns 30.000,00 euros, principalment degut a la realització de sanejament, reparacions
i millores en la seu social. Tot i això, els costos estructurals venen majoritàriament definits per la
despesa que l’Escola d’Administració Pública repercuteix a l’IEMed, relativa a subministraments,
vigilància i altres serveis generals de l’edifici de carrer Girona 20 que comparteixen ambdues
institucions i que representen un 68% de la despesa estructural total. La repercussió a l’IEMed es fa
mitjançant acord previ i d’acord amb els percentatges d’ocupació de l’edifici que cada Entitat té
adjudicats.
Pel que fa a les despeses salarials, arrel de la crisi financera global i la seva repercussió en els
comptes públics, l’Institut va adequar durant 2012 la seva plantilla i organigrama a la nova realitat
pressupostària, reduint la RLT (Relació de Llocs de Treball) pràcticament a la meitat que en
l’exercici precedent. A partir de 2015, però, s’ha anat contractant diversos treballadors de manera
temporal, amb contractes d’obra i servei vinculats com a màxim a la durada dels projectes finançats
per les subvencions atorgades per Administracions o per entitats externes. A la taula s’observen les
variacions entre 2014 i 2020, que es deuen principalment als augments de conveni, incorporacions
de triennis i a les esmentades contractacions temporals derivades de l’execució de subvencions
finalistes.
Les inversions es realitzen en funció de noves necessitats operatives que sorgeixin, així com per a
substituir elements d’immobilitzat obsolets o trencats. Durant 2020 s’han dut a terme per un import
molt més elevat de l’habitual, donat que s’ha hagut d’adequar i potenciar tota la infraestructura
informàtica, a causa de la necessitat de teletreball que ha originat la pandèmia
Finalment, són les despeses externes de projectes les que es veuen més directament sotmeses a la
diferent capacitat financera anual, tenint en compte que l’IEMed, com a entitat pública adscrita
comptablement a la Generalitat de Catalunya, no pot generar dèficit pressupostari que no provingui
de la utilització de romanents afectats d’exercicis anteriors. Per tant, la disponibilitat i el calendari
d’execució de les subvencions finalistes determinen substancialment el volum anual de despeses
relacionades amb els diversos projectes. A l’exercici 2020, tot i que els efectes de la pandèmia han
retardat i alentit els calendaris previstos, s’han començat a executar noves subvencions finalistes,

mentre que d’altres començaran al 2021. Així, doncs, s’espera augmentar significativament la
despesa en aquest apartat en els exercicis immediats posteriors a 2020.

Pel que fa als resultats anuals, cal diferenciar el resultat pressupostari del resultat financer.
En el pressupostari es compten únicament els drets contrets durant l’exercici: ingressos liquidats
(cobrats o facturats) així com compromisos de cobrament en ferm d’Administracions públiques.
Aquests ingressos es contraposen a les obligacions contretes: factures o despeses liquidades.
En el resultat financer, en canvi, hi intervenen altres factors que no queden reflectits en l’execució
pressupostària, com són les despeses per amortitzacions, les variacions en el valor de les
existències o bé la periodificació de les subvencions rebudes. Aquestes subvencions constitueixen
el principal factor diferencial entre ambdós resultats, quantitativament parlant: mentre que la
comptabilitat pressupostària reconeix un dret segons l’import cobrat en un exercici (criteri de
caixa) la normativa de la comptabilitat financera contempla com a ingrés només la part de la
subvenció equivalent a les despeses que hagi finançat en l’exercici.
Així, s’obtenen dos resultats diferents, tot i que relacionats l’un amb l’altre.
La conciliació entre ambdós, és a dir, el detall que composa la seva diferència, s’explica en
l’apartat corresponent del document de “Liquidació del Pressupost” que s’annexa al final d’aquesta
Memòria econòmica complementant-la .
Pel que fa a les modificacions del pressupost inicialment previst, que es relacionen a l’esmentada
“Liquidació del Pressupost” responen als següents factors:
-

Incorporació de romanents de tresoreria de 2019: s’han incorporat 667.766,96 €
Com s’ha comentat anteriorment, aquesta incorporació es fa posteriorment a
l’autorització de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya. Correspon als
imports cobrats anticipadament de subvencions finalistes i que es preveu que financin
despeses de 2020. Aquesta modificació s’ha tramitat d’acord amb el que preveuen les
bases d’execució del pressupost de 2020, aprovades per la Comissió delegada en reunió
del 21/02/2020.

-

Generació de crèdits: Durant 2020 no ha calgut formalitzar modificacions per
incorporar ingressos imprevistos en el pressupost inicial, ja que amb l’increment
esmentat resultant de la incorporació de romanents no es preveia cap necessitat de
disponibilitat pressupostària.

-

Transferències de crèdit: S’han enregistrat diverses transferències de crèdit entre
partides d’un mateix Capítol de despeses, per ajustar el crèdit pressupostari a l’import i
naturalesa de les obligacions previstes. Es tracta de mers anotacions comptables que
augmenten el pressupost disponible en algunes partides pressupostàries disminuint

d’altres en la mateixa proporció. Per tant, no fan variar la suma del pressupost total. Tal
com preveuen les bases d’execució del pressupost de l’IEMed, aquest tipus de
modificacions no precisen de tramitació, havent-se d’informar i detallar en la Liquidació
del pressupost, tal i com es pot observar al final d’aquesta Memòria (Veure execució del
pressupost de despeses, Pàgina 110).
Ø Previsions pressupostàries per al 2021:
A la data de realització d’aquesta memòria, arrel de les eleccions del 14 de febrer al Parlament de
Catalunya, encara no s’ha format nou govern de la Generalitat. Per tant, l’IEMed segueix treballant
amb el pressupost de 2020, prorrogat al 2021. Aquest fet no representa un gran trasbals per
l’execució del pressupost ja que es preveu que les tres Administracions facin la mateixa aportació
que l’any precedent, si es produeixen majors ingressos dels previstos s’incorporarien al pressupost
en cas necessari i, d’altra banda, l’IEMed està subjecte a dèficit zero per la qual cosa, en qualsevol
cas, s’ha d’ajustar als ingressos realment disponibles tal i com assenyala la normativa vigent en
matèria d’estabilitat pressupostària i control del dèficit públic.
Fins que no es completi el procés d’adscripció formal de l’IEMed a la Generalitat, el pressupost de
l’IEMed segueix apareixent dins l’apartat d’empreses i entitats S.E.C. (Sistema Europeu de
Comptes Regionals) com a entitat participada minoritàriament (representació inferior al 50% als
seus òrgans de govern).
L’IEMed adaptarà doncs el seu pla d’actuació a les disponibilitats pressupostaries definitives, així
com a les noves línies que els seus òrgans de govern determinin com a prioritàries.
Durant 2020 l’IEMed ha prioritzat l’optimització dels recursos disponibles i ha incrementat
esforços en la recerca de finançament alternatiu. En aquest sentit, s’ha denominat un lloc de treball
com a Coordinadora de projectes i captació de fons que permetrà coordinar els projectes finançats i
promourà la recerca de nous finançaments externs.
En els gràfics adjunts a continuació es mostren diversos aspectes relatius a la comparativa entre el
pressupost executat els darrers anys.

Evolució dels ingressos pressupostaris segons finançadors
Període 2015 – 2020
(en percentatges sobre el total)

Evolució de les despeses pressupostàries segons conceptes
Període 2015 –2020
(en percentatges sobre el total)

Evolució comparativa de les despeses pressupostàries segons tipologies
Període 2010 - 2020

RELACIÓ DELS ELEMENTS D’IMMOBILITZAT, ADQUIRITS DURANT 2020

CONVENIS i CONTRACTES DE TRACTE SUCCESSIU
SIGNATS FINS A 31/12/2020 i PENDENTS D’EXECUCIÓ

Informació requerida per l’Ordre VEH/193/2020, de 5 de novembre, sobre operacions comptables de
tancament de l’exercici pressupostari 2020.
En el seu article 14 Seguiment comptable de l'impacte pressupostari de l'emergència COVID-19 estableix
que el Compte general de la Generalitat i els comptes anuals de totes les entitats incloses en el seu
perímetre corresponents a l'exercici 2020 hauran de contenir en la seva memòria un apartat específic per
informar de manera detallada de les despeses directes i indirectes derivades de la pandèmia COVID i del
seu impacte sobre la recaptació dels ingressos.

Consorci Institut Europeu de la Mediterrània
EXERCICI 2020

Els comptes i estats anteriors reflecteixen totes les operacions amb significació economicofinancer
realitzades i s’han formulat i elaborat amb la intenció primordial de reflectir la imatge fidel del
resultat econòmic i la situació financera i patrimonial de l’Institut a la data de tancament de
l’exercici, 31 de desembre de 2020
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Aquesta memòria econòmica, els comptes anuals que s’hi adjunten a continuació, i la Liquidació
del Pressupost que complementa aquests comptes, es presentaran a l’òrgan de govern competent en
la primera reunió que es realitzi amb posterioritat a la seva formulació i contenen els ajustaments
assenyalats per la Intervenció General, en la seva supervisió de l’auditoria realitzada.
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(a 31/12/2020)

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
(a 31/12/2020)

ESTAT DE CANVIS DEL PATRIMONI NET
(a 31/12/2020)

ESTAT DE FLUXES D’EFECTIU
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EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES – 2020

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS - 2020

LIQUIDACIÓ DEL
PRESSUPOST

CONCILIACIÓ ENTRE EL RESULTAT PRESSUPOSTARI i EL RESULTAT
COMPTABLE de 2020

COMENTARIS A L’EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA

El pressupost de despeses executat durant 2020 ha estat superior al de 2019 en un
5,43% però inferior al de 2018. Aquestes variacions corresponen bàsicament al diferent
grau d’execució de les diverses subvencions finalistes que té atorgades l’Institut. A part,
el 2019 no es va efectuar l’aportació anual de l’Estat que l’IEMed rep a través de
l’Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) que no
deixa de ser una subvenció finalista ja que finança diversos projectes de cooperació del
pla anual d’activitats. Tot i un cert endarreriment sobre el calendari previst a causa dels
efectes de la pandèmia, durant 2020 s’han començat a executar diverses subvencions
plurianuals atorgades principalment per la Comissió Europea i durant 2021 en
comencen d’altres. Es preveu, per tant, que durant 2021 el pressupost de despeses
executat sigui superior al de 2020.
L’IEMed, d’acord amb la normativa vigent relativa al control del dèficit de les
administracions públiques i de la resta d’entitats participades, ajusta la seva despesa als
recursos efectivament disponibles.
En l’execució del pressupost de 2020 cal destacar un augment molt significatiu en les
despeses del Capítol 6 (inversions en immobilitzat) degut a la necessitat de renovar i
potenciar els equipaments i eines informàtiques de l’Institut en general, donats el
períodes de teletreball del seu personal. En aquest sentit, s’han hagut d’adquirir
ordinadors portàtils i s’han potenciat els servidors de xarxa.
Els ingressos recurrents són més o menys estables al llarg dels exercicis, per la qual
cosa les oscil·lacions fortes en l’execució de pressupost radica en els ingressos finalistes
que rep i/o executa l’Institut.
Tot i la problemàtica operacional generada durant el confinament, es van establir els
procediments necessaris perquè el personal pogués seguir reballant de manera
telemàtica i adaptar-se a la nova situació. Així, es van potenciar tots els processos de
gestió documental electrònica que ja havien començat a implementar-se el 2019.
Al moment de formular aquests comptes anuals, encara no s’ha format un nou govern
de la Generalitat, arrel de les eleccions del 14 de febrer, per la qual cosa es treballa amb
el pressupost de 2020 prorrogat pel 2021.
Pel que fa a les subvencions finalistes rebudes per aquest Institut i vigents durant 2020,
en l’apartat corresponent al romanent de tresoreria existent a 31 de desembre es detalla
individualitzadament cadascuna d’elles, assenyalant el seu diferent tractament
comptable.
Les despeses estructurals s’han anat ajustant al màxim en els darrers exercicis, tot i que
repunten al 2020 degut a diferents tasques de sanejament de les instal·lacions de la seva
seu (reforma de la cuina office, pintura de despatxos i zones de pas i reparació de
finestres, principalment.
En la següent taula poden observar-se les evolucions de les diferents categories de
despeses durant els darrers 6 anys:
Pel que fa a les despeses del personal, les variacions entre un any i l’altre responen
bàsicament a la incorporació de triennis per antiguitat segons la normativa vigent, els
augments que aprovi la Generalitat pel personal subjecte al Conveni laboral
corresponent, així com també a noves contractacions que es realitzen en el marc de
contractes d’obra i servei, pel desenvolupament de projectes finançats per subvencions

finalistes i com a màxim amb la durada exclusiva del mateix període d’execució que
assenyalen les esmentades subvencions.

Tal i com s’observa en l’Estat d’Execució del Pressupost adjunt en aquest document, els
drets reconeguts durant l’exercici 2020 han estat de 3.672.774,62 €, mentre que les
obligacions contretes han pujat un total de 2.329.274,80 €, amb un superàvit
pressupostari resultant de 384.041,83 €.
Aquest resultat pressupostari per sí mateix no és significatiu, ja que depèn cada any del
diferent calendari de cobrament de subvencions plurianuals i del de l’execució dels
projectes que financen.
És el romanent de tresoreria i la seva descomposició en romanent afectat a despeses de
futurs exercicis i no afectat, el que assenyala el veritable estat pressupostari a la data de
cada tancament anual, ja que mostra els diners que restarien en cas de pagar totes les
obligacions pendents a 31 de desembre, havent cobrat també tots els drets que puguin
haver pendents en aquesta data. En definitiva, el romanent de tresoreria mostra la
situació pressupostària acumulada de tots els exercicis precedents.
Pel que fa al Romanent de tresoreria a final d’exercici: l’existència de les esmentades
subvencions plurianuals, que financen projectes (i per tant despeses) d’exercicis
posteriors a 2020 generen romanents afectats, tal i com s’explica en l’apartat
corresponent d’aquest document de Liquidació del Pressupost.
El Romanent de tresoreria no afectat per a despeses futures, d’acord amb la normativa
vigent, s’ha comptabilitzat com un passiu a favor de la Generalitat de Catalunya pel
percentatge atribuïble a la participació d’aquesta Administració, pendent de
comprovació i autorització per part de la Intervenció General de la Generalitat de
Catalunya.
A banda d’aquest Romanent no afectat que li correspon a la Generalitat segons el seu
percentatge relatiu d’aportacions de les tres Administracions consorciades, al llarg de
l’auditoria dels comptes de 2020 la Intervenció General ha assenyalat la necessitat de
modificar l’ingrés de la subvenció per a despeses corrents de la Generalitat. S’ha de
reduir aquest ingrés en 81.275,22 €, import que correspon a la diferència entre ingressos
pressupostaris prèviament enregistrats a la comptabilitat financera i les despeses d’igual
naturalesa. Simultàniament, aquest import es diposita en un compte de Deute a Curt
termini, transformable en subvencions. La diferència entre ingressos i despeses s’origina
en l’excés d’inversions que s’ha hagut de realitzar a conseqüència de la pandèmia,
respecte l’import aportat per la Generalitat per finançar inversions en immobilitzat
material.

Pel que fa a les modificacions del pressupost, s’han formalitzat seguint les bases
d’execució aprovades juntament amb el pressupost 2020, aprovades per la Comissió
delegada en reunió del 21 de febrer de 2020.
Aquestes modificacions, que es reflecteixen en els estats d’execució del pressupost que
s’incorporen a aquesta Liquidació del pressupost 2020, han respost a les següents
circumstàncies:
-

Incorporació de romanents: De les subvencions obtingudes, que han generat
romanents afectats a 31 de desembre de 2019, s’han incorporat al 2020 únicament
els imports que s’havien percebut (i per tant liquidat pressupostàriament com a
ingressos-drets reconeguts) en aquella data. Concretament 667.766,96 € segons es
detalla seguidament:
L’exercici econòmic de 2019 es va tancar amb un romanent de tresoreria afectat de
5.473.385,46 €, originat en diverses subvencions que financen projectes de durada
plurianual, segons el següent detall:
·
·
·

Subvenció nominativa 2018-20 concedida per la AECID :
Subvenció de la C. E., projecte Euromesco-2:
Subvenció de la Comissió Europea, projecte Connekt:

39.582,96 €
2.500.000,00 €
2.933.802,50 €

La Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, en escrit signat per
l’Interventor General en data 9 d’octubre de 2020, reconeix aquest romanent afectat
i autoritza la seva aplicació als pressupostos dels exercicis següents de l’IEMed.
Del romanent afectat esmentat anteriorment, a 31 de desembre de 2019 s’havia
percebut un import net total de 667.766,96 €, corresponent a:
· Subvenció AECID 2018:
· Subvenció Euromesco-2:

39.582,96 €
628.184,00 €

La distribució d’aquest import en el pressupost de despeses és la que s’assenyala en
la corresponent columna del quadre d’execució del pressupost de despeses, que
s’inclou en fulles precedents d’aquest document. Aquesta distribució s’ha fet en
funció de la naturalesa pressupostària de les despeses previstes dels projectes
subvencionats.
-

Generació de crèdit per majors ingressos obtinguts: durant 2020 no s’han
formalitzat modificacions per majors ingressos obtinguts respecte el pressupost
inicialment aprovat, donat que el crèdit disponible era suficient per atendre tota la
despesa prevista.

-

Transferències de crèdit: Finalment, s’han reflectit en la liquidació del pressupost
diverses transferències de crèdit, per ajustar el crèdit pressupostari disponible a
l’import i naturalesa de les obligacions contretes. Aquests ajustaments han estat
entre crèdits del mateix capítol, per la qual cosa, seguint les bases d’execució
esmentades, no s’ha hagut de tramitar formalment cap modificació pressupostària ja
que el crèdit disponible dins de cada capítol de despeses és vinculant (és a dir, és
compartit entre les diferents aplicacions pressupostàries). Tot i l’anterior, es
detallen aquests moviments comptables en la corresponent columna de l’Estat
d’execució del pressupost de despeses.

ROMANENT DE TRESORERIA A 31/12/2020

El romanent de tresoreria a 31 de desembre de 2020 és de 4.645.820,99 €, que es
correspon pràcticament en la seva totalitat (4.637.431,88 €) a l’import pendent
d’executar de subvencions finalistes plurianuals que financen diversos projectes que
s’executaran durant 2021 i posteriors exercicis.
La diferència entre ambdues xifres: 8.407,11 €, és el romanent de tresoreria no afectat a
la data de tancament, del qual n’ha participat la Generalitat en un 75,01%, d’acord amb
el percentatge relatiu d’aportacions de les tres Administracions consorciades, el què
representa un import de 6.306,52 € que correspon a la Generalitat. Aquest import,
pendent de revisió i aprovació per part de la Intervenció General de la Generalitat de
Catalunya, s’ha proveït al tancament de 2020 en un compte de passiu, ja que seguint la
normativa vigent, la Generalitat el deduirà de les seves aportacions de 2021.

Consorci Institut Europeu de la Mediterrània
EXERCICI 2020

Aquesta liquidació del pressupost i la informació annexa, reflecteixen totes les operacions
amb significació pressupostària realitzades i enregistrades comptablement d’acord amb la
normativa vigent per l’IEMed, a la data de tancament de l’exercici, 31 de desembre de 2020

Barcelona, 12 de juliol de 2021
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La liquidació del pressupost es presentarà de manera provisional a l’òrgan de govern
competent, en la primera reunió que es realitzi amb posterioritat a la seva formulació,
juntament amb la Memòria Econòmica i la resta de comptes anuals de 2020, i contenen els
ajustaments assenyalats per la Intervenció General, en la seva supervisió de l’auditoria
realitzada.

