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MEMÒRIA CORRESPONENT A L’EXERCICI ECONÒMIC DE 2021, 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. 

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. 
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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, l'Advocat de l'Estat, 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 
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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. 
 
Per tot l'anterior queda palès que l’IEMed ha seguit tota la tramitació del procediment de 
modificació estatuària i d’adscripció de l’IEMed a la Generalitat i actualment els tràmits es 
troben en el Departament d’adscripció.  

 
En l'actualitat 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 i Govern Obert, hauria d’indicar en els seus estatuts l’adscripció expressa 
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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 Consorci, 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 finança 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: 
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“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: 
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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 
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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;  
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- 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, com ja s'ha esmentat al punt 1.4 anterior, 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. 
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· 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 en data 22 de juliol de 2021, va acordar designar 
provisionalment al senyor Senén Florensa i Palau, president de la Comissió delegada, 
per assumir les funcions de Director general de l’Institut Europeu de la Mediterrània, 
amb el caràcter de President executiu, amb efectes a partir de l’1 de setembre de 2021, 
per tal d’assegurar el normal funcionament de l’entitat, amb totes les funcions inherents 
al càrrec de Director general, 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). 

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 92.063,88 €, incloent els 
augments de conveni previstos al setembre de l’exercici 2021. 
 
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. 
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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 l'Entitat 
Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions (EADOP) de la Generalitat. Puntualment pot 
percebre també ingressos per serveis prestats a d'altres entitats del seu àmbit d'actuació. Els 
ingressos procedents d’aquest tipus d’activitats generen habitualment quantitats poc 
significatives al finançament general del pressupost anual. 
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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 licita i obté diverses subvencions finalistes, atorgades per la 
Comissió Europea i d'altres entitats internacionals. 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 al finançament de les activitats que composen 
el 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 2021. En virtut de la modificació del règim 
jurídic 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, tot i que, seguint les 
indicacions de les auditories anuals, els comptes anuals procuren incloure totes les 
indicacions rebudes, respecte la informació requerida pel PGCPGC. 

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 economico-
patrimonial 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 2021 de l’IEMed, aprovades per la Comissió delegada en reunió del 22 de juliol 
de 2021. 
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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 +17.435,37 €. 

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 
finalistes i plurianuals de les quals és beneficiari l’IEMed. Aquest fet comporta els següents 
tipus d’incidències:  

- S’incorporen al 2021 els romanents finalistes de 2020. És a dir, els romanents originats 
pel cobrament d’ingressos finalistes pendents de gastar a 31/12/2020. Aquesta 
modificació del pressupost 2021 suposa la possibilitat de tancar l'exercici amb dèficit, ja 
que els romanents incorporats van originar superàvit l'any 2020 i/o anteriors exercicis. 
En efecte, 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 plurianual. 

- En algunes subvencions succeeix l’efecte invers: es produeixen despeses prèviament a 
la recepció dels ingressos que les han de finançar. 

En l'apartat corresponent d'aquesta memòria es desglossaran totes i cada una de les 
subvencions en curs durant l'exercici i en la Liquidació del Pressupost 2021, que s’adjunta 
al final d’aquesta Memòria, s’especifiquen i quantifiquen els seus efectes econòmics i 
pressupostaris.  

Pel que fa a la Liquidació del Pressupost 2021, fets els ajustaments deguts a aquestes 
subvencions plurianuals, resulta un dèficit de finançament de l’exercici de -509.930,20 €. 

Com es comentava anteriorment, aquests superàvits/dèficits pressupostaris i de finançament 
resultants es compensen o compensaran al llarg dels diferents exercicis en què s'executen 
les subvencions plurianuals. És a dir, al final del període d'execució de cada subvenció 
plurianual s'equilibraran les despeses i els ingressos percebuts. 

Pel que fa als romanents finalistes que es van calcular i informar a la Memòria econòmica 
de 2020, han estat revisats per la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, 
autoritzant la seva incorporació al pressupost de l’IEMed de 2021 segons autorització de 
l’Interventor General signada en data 19 de juliol de 2021.  

Aquest revisió ha comportat la ratificació del romanent afectat informat en la Memòria 
econòmica 2020: 4.637.413,88 € en total, incloent els imports pendents de cobrament a 
31/12/2020. Com ja es detallarà en la Liquidació del pressupost, al final d'aquesta Memòria, 
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d'aquest romanent només s'incorpora al pressupost 2021 la part ja percebuda a final de 
l'exercici 2020: 1.193.902,01 €. 

Els respectius resultats de l’exercici, en les seves modalitats pressupostària i financera o 
comptable, han estat els següents, respectivament: 

RESULTAT PRESSUPOSTARI:         +   17.435,37 €  (SUPERÀVIT) 
RESULTAT COMPTABLE:                                     883,54 €  (Resultat positiu) 
 
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. Poden originar-se també 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). 

 

(Nota: A continuació s'assenyalen diversos Articles de la Llei 4/2020 de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 
2020. Aquesta Llei és plenament vigent al 2021, degut a la pròrroga del pressupost 2020 durant l'exercici següent.) 

 
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 no incorri en un resultat inferior al 

del pressupost aprovat” sens perjudici del que estableix l'apartat 9, el qual fa referència a 

la incorporació de romanents de tresoreria autoritzats prèviament per la Intervenció 

General..  
 
Tal com s’ha comentat anteriorment, l’exercici 2021 es liquida amb superàvit pressupostari, 
mentre que paral·lelament resulta també un dèficit de finançament que es compensa/rà en 
exercicis passats i futurs, com a conseqüència de l’efecte ja comentat del diferent flux anual 
de despeses i d'ingressos finalistes 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”.   
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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 (s'entén 2020 per efecte de la 

pròrroga esmentada del pressupost) 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 total de tresoreria a 31 de desembre de 2021 calculat a partir del Balanç de 
Situació final de l’exercici ha estat de 5.140.785,64 €.  

D’aquest import, 5.137.392,59 € corresponen a despeses pendents d'executar en futurs 
exercicis, de subvencions plurianuals finalistes.  

La diferència entre ambdues xifres: 3.393,05 €, correspon al romanent no afectat. És a dir, 
la part del romanent total no vinculat a ingressos finalistes.  

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 2021. La nostra estimació al respecte, tenint en compte els ingressos rebuts durant 2021 
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 General de la Generalitat, un 75,01% del romanent no afectat, que 
equival a 2.545,27 €. 

 

ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT 
A 31/12/2021 

5.137.392,59 € 
  

    
ROMANENT DE TRESORERIA NO 

AFECTAT A 31/12/2021 
3.393,05 € 

  

    

APORTACIONS ENS CONSORCIATS AL PRESSUPOST 2021: 

CÀLCUL DEL 
ROMANENT NO 

AFECTAT 
IMPUTABLE A LA 
GENERALITAT: 

GENERALITAT DE CATALUNYA 1.502.328,00 € 75,01% 2.545,27 € 

AJUNTAMENT DE BARCELONA 300.398,58 € 15,00%  
MINISTERI AFERS EXTERIORS (AECID) 200.000,00 €   9,99%  

 2.002.726,58 € 100,00%  
  

 



 
 
 

 

 
Pàgina  18 

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, 
roman 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 
Hisenda de la Generalitat de Catalunya, s’amortitza cada any en un 2% del seu valor 
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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.  
 
L'informe de direcció dels treballs d'auditoria de 2020, emès per la Intervenció 
Adjunta per al Control d'Entitats del Sector Públic,  en el punt 7, relatiu a la 
comptabilització de les adscripcions, comenta el següent en el seu darrer paràgraf: 

 
En relació amb l’adscripció, cal indicar que aquesta consta comptabilitzada en fons propis 

per valor de 541.252 euros a tancament de l’exercici 2020, si bé l’import registrat com a 

actiu per la Societat ha estat pel valor cadastral i no pel valor raonable; per tant recomanem 

a l’entitat que quan s’adscrigui formalment a la Generalitat de Catalunya, com en el cas 

anterior, revisi la valoració d’acord amb el previst a l’apartat 2 de la NRiV núm. 19 de 

l’ordre VEH/137/2017, de 29 de juny per la qual s’aprova el PGCPGC. 
 
Es pren nota, doncs, d'actualitzar la valoració de la part de l'edifici adscrit tan aviat la 
Generalitat regularitzi estatutàriament l'adscripció de l'IEMed. 
 
Cal dir que 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’Institut.  

 
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. 
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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 es 
considera com a líquid en efectiu. 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 o de la mateixa xarxa de caixers 
bancaris. 

- 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.  

Les divises actualment disponibles es mantenen invariables des de fa diversos 
exercicis. 

- Comptes corrents amb Caixabank (La Caixa): 

A 31 de desembre de 2021 l’Institut manté set 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 segons es detalla seguidament:  

o L’Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo (AECID) que 
finança diversos projectes de cooperació. 

o La Comissió Europea, subvenció INVESTMED. 

o La Comissió Europea, subvenció EUROMESCO-2. 

o La Comissió Europea, subvenció CONNEKT. 

o La Comissió Europea, subvenció MAGIC. 

o La Comissió Europea, subvenció CLUSTER. 

L’obertura de comptes específics es va dur a terme per exigència dels organismes 
atorgants, d’acord amb la normativa aplicable.  
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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. En funció de les seves pròpies 
previsions de liquiditat pot autoritzar o no la seva disposició, afectant alhora 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 2021 és de 12.259,75 €, dels quals 6.000,00 corresponen a una factura emesa 
a càrrec de l’Autoritat Portuària de Tarragona, 12,25 €, a factures pendents de 
cobrament per venda de publicacions a l’entitat comercialitzadora de la Generalitat 
(EADOP) i la resta, 6.272,00 €, a dues factures a càrrec d'una institució estrangera per 
serveis diversos, que s'han percebut a inicis de 2022. 

- 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, 
3.921.341,15 € es detalla a la Pàgina 34 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).  
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- 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 2022 meritada a 31 de desembre de 2021. Com a excepció, al 
final d'aquest exercici també inclou diferències produïdes per baixes mèdiques i altres 
variables succeïdes a finals de desembre, amb posterioritat a la confecció i l'abonament 
de les nòmines d'aquest darrer mes. 

- 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 principalment 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. 

 
- Creditors a curt termini, de subvencions de la C.E.: aquesta rúbrica conté l'import 

quantitativament més important de l'apartat de Deutes a curt. El saldo a 31 de desembre 
de 2021 representa l'import que es preveu abonar durant 2022 a diferents entitats 
(partners) que formen els consorcis de varies subvencions atorgades per la Comissió 
Europea i en les quals l'IEMed és el líder dels projectes.  

 

Deutes a llarg termini 

- Altres passius financers:  

En aquest apartat hi ha dues categories o conceptes diferents. 
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o D’una banda estan els deutes a llarg termini que l’IEMed té pendents d’abonar a les 
diferents entitats col·laboradores (partners) 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.  El saldo que figura 
al Balanç representa el deute previst liquidar en un termini superior a un any. 

o 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 31/12/2021: 2.799.535,24 €.  

 

6.5. Inversions financeres a llarg termini:  l’IEMed no disposa d’inversions financeres a 
llarg termini a 31 de desembre de 2021. 

 

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, per la 
qual cosa 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.  
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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 en tot cas 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 l'apartat corresponent d’aquesta Memòria s’adjunta el detall dels ingressos i de les 
despeses de l’exercici 2021 en la seva vesant financera (segons el Compte de Resultats): 
Pàgines 40 a 42.  
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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 2022. 

Durant 2021 no s’ha produït la finalització de cap contracte laboral temporal que hagi 
produït la indemnització legal pertinent. Quan es produeix aquest fet, es procedeix a 
comptabilitzar separadament l'import de les indemnitzacions percebudes, tal i com 
determina la normativa comptable aplicable.  

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).  

Durant 2021, seguint la recomanació efectuada per la Intervenció adjunta per al Control 
d'Entitats del Sector Públic de la Generalitat de Catalunya, es va sol·licitar Acord de 
Govern perquè autoritzés la incorporació de la part de transferències corrents que la 
Generalitat va abonar durant 2020 i que va servir per finançar part de les adquisicions 
d'immobilitzat, ja que degut a la pandèmia es van haver de realitzar inversions en material 
informàtic molt superiors a les inicialment previstes en el pressupost. Amb l'aprovació per 
part del Govern de la Generalitat, s'ha pogut restablir l'equilibri en el Balanç de Situació a 
31/12/2021 entre el valor net comptable de les inversions i les aportacions acumulades 
netes que la Generalitat ha vingut realitzant per al seu finançament. 

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. 
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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 2021. 

 

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 no estàndards, quan han estat d’import rellevant. 
En cas contrari es comptabilitzarien com a serveis informàtics. Així mateix, també s’hi 
comptabilitzen les despeses de registre i manteniment de marques.  

En aquest exercici 2021 no s’ha comptabilitzat cap nou element respecte els inventariats 
al final de l'any anterior. 

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: 

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. 
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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 2021 s’han 
comptabilitzat noves adquisicions per un import total de 24.060,35 €.  

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 91 i 92) es 
desglossen de la manera següent: 

 
· Instal·lacions: S'ha instal·lat una xarxa wi-fi que dona cobertura a totes les dependències 

que ocupa l'IEMed  en la 4a i 5a plantes del carrer Girona 20. 

L’amortització d' aquest element es calcula de manera lineal, al 25% anual. 

· Utillatge: s'ha adquirit una càmera digital per l'àrea de Programa, Comunicació i 
Premsa. 

L’amortització d' aquest element es calcula de manera lineal, al 20% anual. 

· Mobiliari: durant 2021 s’han adquirit 17 noves cadires per renovar les obsoletes o 
trencades,  per un import total de 3.208,92 €. També s'han adquirit cortines de làmines, 
per cobrir les vidrieres de la part de l'edifici on dona amb més intensitat la llum diürna, 
per un total de 5.609,56 €.  

L’amortització dels elements que composen aquest epígraf es calcula de manera 
lineal, al 10% anual.  

· Equipament informàtic i de telecomunicacions: s’han adquirit 14 pantalles auxiliars pel 
personal, per un total de 3.176,32 €, així com diversos elements que es detallen en 
pàgina 91 i 92, per un import total de 1.312,44 €.  

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 2021 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 2021, comparat amb els dos exercicis anteriors: 
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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 2021: 
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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 
President-executiu en tots els casos i indistintament també per un dels següents: el 
director-gerent, el responsable de gestió econòmica, o bé la directora de Serveis. 
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, ja que es pot obtenir aquest des de qualsevol caixer automàtic de la 
xarxa de Caixabank. 

· 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. Si hi ha hagut moviments durant l'exercici s’actualitza el seu 
valor cada final d’any, 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 2021 
l’IEMed manté oberts set 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 aconseguit aplicar a la resta de comptes 
corrents :  

o Un compte corrent correspon a l’operativa general del consorci i està vinculat 
a la Tresoreria Corporativa de la Generalitat.  

o La resta de comptes 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 31/12/2021. 

- 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 
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31/12/2021 presenta un saldo de +96.875,68 €, havent cobrat la totalitat del 
pressupost de 2021.  

L’operativa establerta per la Tresoreria corporativa de la Generalitat de Catalunya 
estableix que, quan es produeixin 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: 
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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 12.259,75 €, que es correspon a 6.000,00 € 
per una factura emesa a càrrec de l’Autoritat Portuària de Tarragona, 12,25 € a factures 
emeses a càrrec de l’EADOP (comercialitzadora de les publicacions de la Generalitat) 
per venda de publicacions i la resta, 6.272,00 € correspon a dues factures pendents de 
cobrament a càrrec d'una entitat estrangera i que ja ha abonat a principis de 2022. 

 

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 3.921.341,15 € que es desglossen en: 

  
Subvenció C.E., EUROMESCO-2: 1.871.816,00 € 
Subvenció C.E., CONNEKT: 1.005.114,48 € 
Subvenció C.E., MAGIC:  41.197,91 € 
Subvenció C.E., INVESTMED: 192.389,94 € 
Subvenció C.E., CREACT4MED:  197.415,00 € 
Subvenció C.E., CLUSTER:  598.407,82 € 
Subvenció FAL “Educar en la diversitat” 15.000,00 € 

  SUMA 3.921.341,15 € 
 

8.4 Periodificacions a curt termini:  

· Despeses  anticipades:   al Balanç a 31 de desembre de 2021 no hi ha 
periodificació per aquest concepte. Aquesta rúbrica es correspon, si s'escau, amb 
la periodificació de subscripcions de publicacions, així com a contractacions de 
manteniments diversos, facturats 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 tres 
d’elles (CONNEKT, MAGIC i CLUSTER) 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 corresponent 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 quantitat 
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). 
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El saldo total a 31 de desembre de 2021 és de 3.908.272,18 €, que es desglossa a 
continuació: 

(Nota: en el punt 14 d’aquesta memòria es detallen totes i cada una de les subvencions comptabilitzades 
durant 2021) 

- Partners de la subvenció de la Comissió Europea CONNEKT: 
1.007.516,70€, que és l’import pendent de pagament a la data de tancament de 
2021 a les diverses entitats que col·laboren en l’execució del projecte, tal i com 
determina el contracte subvencional subscrit amb la C.E. La part de deute que es 
preveu abonar durant 2021 ja s'ha reclassificat a curt termini.  

- Partners de la subvenció de la Comissió Europea MAGIC: 21.938,25 €. 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 2021 a d’altres entitats col·laboradores en 
el projecte subvencionat. També s'ha reclassificat a curt el deute previst abonar 
durant 2022. 

-  Partners de la subvenció de la Comissió Europea CLUSTER: 79.281,99 €. 
És l’import pendent de pagament a llarg termini a 31/12/2021 a partners de la 
subvenció. Igualment, s'ha reclassificat com a deute a curt, el previst abonar 
durant 2022. 

 

====== 

 

- Subvenció de la C.E.“CONNEKT”: 159.571,36 €. 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”: 1.934.523,83 €. 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 de la C.E.“MAGIC”: 56.252,89 €. Igual que en el cas 
anterior i següents, el saldo representa el total de la subvenció que 
ha de percebre l’IEMed menys l’import de la despesa ja executada. 

- Subvenció de la C.E.“CLUSTER”: 192.840,94 €.. 

- Subvenció de la C.E.“INVESTMED”: 183.048,05 €.  

- Subvenció de la C.E.“CREACT4MED”: 187.390,48 €.  

 

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 2021, 21.087,22 
€,  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 
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crèdit durant el mes anterior. Per tant, el saldo esmentat ha estat liquidat en compte 
corrent el 5 de gener de 2022. 

 

9.3 Deutes a curt termini – Altres passius financers:  

- Deutes a curt termini amb partners de les subvencions europees: 
- CONNEKT:      671.677,80 € 
- MAGIC:          56.252,89 € 

- CLUSTER:      192.840,94 € 
-  

- Generalitat de Catalunya, excés de transferències corrents: (2.545,27 €) representa 
l'import a retornar a la Generalitat de Catalunya, per la part del romanent de tresoreria 
no afectat a 31 de desembre de 2021 que l’IEMed ha calculat que li és imputable, en 
funció del seu percentatge de contribució al finançament general del consorci. Està 
pendent de comprovació i aprovació, si s’escau, per part de la Intervenció General de la 
Generalitat.  
Un cop verificat i aprovat per la Intervenció General, i d’acord amb la normativa 
pressupostària aplicable, el Departament d'Acció Exterior i Govern Obert  deduirà 
aquest deute de les transferències corrents que hagi d’abonar a l’exercici següent. 
 

- Despeses associades a comissions de serveis: el saldo d’aquesta rúbrica a la data de 
tancament de 2021 és de 9.411,15 i es desglossa en dos conceptes diferents: 
 

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, per un import total de 1.280,29 €. S’abonen en les nòmines de 
gener de l’any 2022. 
Reemborsament de despeses a col·laboradors externs en projectes de l’IEMed i que 
es troben pendents de pagament a la data de tancament, per import total de 
8.130,86€. S’abonen durant l’exercici següent. 
 

- Partides pendents d’aplicació: a 31 de desembre no hi ha cap import pendent de 
classificar i per tant el saldo és zero.  

En el full següent s’annexa el Quadre de moviments d’Actius i Passius financers de 2021, comparat 
amb els de 2020: 
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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 31/12/2021 és de 377.800,30 €. Tret d'una factura de Quinao Consultores, S.L. 
de 2020 (que no s'ha pogut abonar perquè correspon a serveis per a la nova plataforma de 
gestió de projectes que encara no està en marxa degut a problemes de funcionament), la 
resta són factures emeses o rebudes al desembre de 2021 o despeses meritades al final 
d'exercici i, per tant, en curs de tramitació i pagament a 31 de desembre.  

 

9.5 Creditors comercials i altres comptes a pagar – Personal (Remuneracions pendents 
de pagament):  

El saldo per aquest concepte a la data de tancament és de 36.860,75 € i correspon als dos 
conceptes següents:  

- Part de la paga extraordinària de juny de 2022 meritada entre 1 de juliol i 31 de 
desembre de 2021, per 35.418,38 €. 

- Variacions de nòmina de desembre posteriors a la tramitació del seu pagament: 
1.442,37€. 

 

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: 1.648,28 € 
(IVA pendent de liquidar del 4t Trimestre de 2021, originat per diversa facturació 
emesa per l'IEMed). 

b) Hisenda Pública creditora per retencions practicades: 76.240,18 € (retencions en 
concepte d’IRPF, aplicades als pagaments realitzats per l’IEMed durant el 4t 
trimestre de 2021  a treballadors i proveïdors que tributen com a persones físiques). 
 

c) Organismes de la Seguretat Social creditora: 31.495,22 € (retencions i quota patronal 
de la Seguretat Social corresponents a les nòmines abonades el mes de desembre de 
2021). 

 
Tots aquests deutes a la Hisenda Pública i a la Seguretat Social han estat abonats durant 
el mes de gener de 2022, dins del termini prescriptiu. 

 

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 



 
 
 

 

 
Pàgina  39 

(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 2021 és la següent:  

Compte Títol Concepte Import 

1010 
Patrimoni / Fons 
social 

Valor total de les aportacions 
inicials de la Generalitat de 
Catalunya, en el moment de 
creació del Consorci IEMed a 
partir d'Organisme Autònom 
Administratiu 

541.252,74 € 

1200 Romanent 
Resultats positius d’exercicis 
anteriors, pendents de regularitzar 
amb Resultats Negatius 

206.545,38 € 

1210 Resultats negatius 
Resultats negatius d’exercicis 
anteriors 

-782.047,88 € 

1290 Resultats 2021 
Resultat de 2021 (compte de 
Pèrdues i Guanys) 

883,54 € 

  TOTAL -33.366,22 € 

 
 

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.  

Fins a la data actual, totes les declaracions han resultat negatives, atesa la naturalesa 
exempta d'ànim de lucre de la pràctica totalitat dels ingressos que l’Institut rep anualment. 
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13- INGRESSOS i DESPESES (SEGONS LA COMPTABILITAT FINANCERA):  

  

13.1 INGRESSOS:  

La relació d’ingressos que computen en el compte de Resultats de 2021 (Pèrdues i Guanys) 
ha estat la següent: 

Compte Denominació 
Partida 

Pressupost. 
Saldo (H) 

70100000 Venda publicacions I/301.01 34,04 € 

70520000 

Prestació de serveis a altres entitats, externes al sector 
Generalitat de Catalunya (facturació emesa per l'IEMed, per 
la prestació a tercers de diversos serveis tècnics dins del seu 
àmbit d'actuació) 

I/319.10 60.964,04 € 

74030023 
Transferències corrents, pressupost anual Dpt. Amb qui es 
relaciona l'IEMed (Dpt. D'Acció Exterior i Govern Obert).  

(*) I/410.23 1.499.782,73 € 

74090001 

Altres subvencions de la Unió Europea (traspàs a Resultats 
2021 per un import equivalent a les despeses 
comptabilitzades per l'execució dels projectes finançats per 
aquestes subvencions 

(*) I/493.09 589.395,03 € 

74090002 
Altres subvencions de l'exterior (subvencions atorgades per 
la Fundació Anna Lindh, d'Egipte) 

(*) I/493.09 59.993,39 € 

74100024 Cobrament patrocini Caixabank (Alt Patronat 2021) I/470.01 15.000,00 € 

74600030 
Subvencions de capital de Generalitat, passades a resultats 
per dotació d'amortitzacions.) 

(*) I/830.23 50.162,51 € 

74700032 Subvenció 2021 de l'Ajuntament de BCN, traspàs a resultats I/460.09 300.398,58 € 

74700100 
Altres subvencs.,donacions i llegats transferits a Resultats 
(part subvencions AECID 2020 i 2021) 

(*) I/405.01 217.767,31 € 

 TOTAL INGRESSOS 2021 
 

2.793.497,63 € 

 

(*) Les subvencions rebudes tenen un tractament comptable diferent al de la comptabilitat 
pressupostària, tal i com s’explica seguidament, i amb més detall 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 (quan es tracta de 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, passa al compte de Resultats deduint-li la part 
transferida en excés durant l’exercici precedent (part del romanent de tresoreria no afectat 
imputable a la Generalitat). 
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13.2 DESPESES: 

Relació global de despeses de 2021, segons comptabilitat financera (compte de Pèrdues i 
Guanys): 

Compte Denominació 
Partida 

Pressupost. 
Saldo (D) 

62100020 Lloguer d'espais d'activitats culturals 226.01 90,75 € 
62100021 Emmagatzematge material expositiu 226.01 108,90 € 
62100080 Lloguer de sales per a reunions i conferències 226.05 1.184,29 € 

62200000 Reparacions i conservació equips procés dades 212.01 21,63 € 

62200001 Reparacions i Conservació construccions 213.01 6,98 € 

62200002 Reparacions i Conservació utillatge i instal·lacions 213.01 3.024,53 € 

62200003 Reparacions i Conservació mobiliari 213.01 592,90 € 

62200010 
MANTENIMENT EDIFICI c/Girona 20 (Conveni amb 
EAPC) 

221.89 119.407,23 € 

62300012 Auditories - control de fons europeus 227.12 1.689,16 € 

62300013 Treballs tècnics 227.13 159.090,10 € 

62300020 Altres professionals externs activitats culturals 226.01 9.537,90 € 

62300021 Honoraris direcció/coordinació concerts 226.01 1.093,46 € 

62300023 Honoraris a artistes, activitats culturals 226.01 710,00 € 

62300025 Producció material expositiu 226.01 21.278,68 € 

62300035 Articles de publicacions 227.13 164.978,71 € 

62300055 
Serveis informàtics prestats per entitats de la Generalitat 
(CTTI, serveis de telefonia i d'accés a programari de gestió) 

228.03 11.731,31 € 

62300056 Serveis informàtics altres entitats externes (Estructura) 228.02 37.324,60 € 

62300057 Serveis informàtics externs ( Projectes ) 228.02 29.866,20 € 

62300070 Traduccions i correccions 227.08 76.514,11 € 

62300080 Professionals externs reunions i conferències 226.05 605,00 € 

62300081 
Honoraris ponents, coordinadors i directors de reunions i 
conferències 

226.05 10.700,00 € 

62300100 Edició i distribució de publicacions i altre material gràfic 240.01 90.807,12 € 

62500000 Assegurances IEMed (responsabilitat civil i contingut) 224.01 5.065,47 € 

62500030 Assegurances per activitats de l'IEMed 224.01 118,80 € 

62600000 Comissions per serveis bancaris  226.39 4.211,93 € 

62600001 
Comissions bancàries per custòdia de saldos (x superar import 
franquiciat) 

226.39 2.505,84 € 

62700000 RRPP (atencions protocol·làries) 226.02 1.554,68 € 

62700001 Publicitat i propaganda 226.03 1.500,00 € 

62700002 Publicacions i edictes als diaris oficials 226.07 1.419,60 € 

62900000 Material d'oficina ordinari (no inventariable)  220.01 1.199,71 € 

62900001 Consumibles informàtics 220.01 7.076,75 €  

62900002 Premsa, revistes i documentació 220.02 5.769,88 € 

62900003 Fotocòpies 220.01 4.059,73 € 

62900011 Altres comunicacions 222.01 23.875,69 € 

62900013 Treballs tècnics prestats per persones jurídiques.  227.13 148.794,58 € 
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62900015 Servei de neteja i de recollida paper i plàstics 227.01 4.448,00 € 

62900040 Allotjaments 230.01 1.712,58 € 

62900041 Dietes 230.01 455,00 € 

62900042 Quilometratge 230.01 167,34 € 

62900043 Serveis de transport públic urbà 230.01 2.845,35 € 

62900044 Altres mitjans de transport públic 230.01 578,65 € 

62900050 Altres despeses diverses ( visats, ... ) 226.89 1.696,70 € 

62900052 Dominis i espai webs(altres despeses relacionades) 228.02 7.390,43 € 

62900080 Àpats, desplaçaments i allotjaments de ponents 226.05 98.548,88 € 

62900081 Material divers reunions i conferències 226.05 105.425,53 € 

62900100 Contribució anual com a membres d'associacions externes 226.05 4.000,00 € 

62900102 Despeses diverses per la cuina office  221.07 25,87 € 

62900140 Allotjaments abonats mitjançant factura electrònica 230.01 206,19 € 

62900144 
Altres mitjans de transport del personal, inclosos en factures 
electròniques 

230.01 2.839,50 € 

62900180 
Àpats, desplaçaments i allotjaments de ponents 
(reemborsaments) 

226.05 10.825,99 € 

64000010 Retribucions bàsiques Personal d’alta direcció 132.01 167.286,86 € 

64000100 Retribucions bàsiques Personal laboral fix 130.01 509.126,17 € 

64000101 Retribucions complementàries Personal laboral fix 130.02 279.743,71 € 

64000200 Retribucions bàsiques llocs temporals 131.01 173.222,86 € 

64000201 Retribucions complementàries llocs temporals 131.02 23.978,64 € 

64200000 Seguretat Social, quota patronal 160.01 318.489,45 € 

64200001 Seg. Social quota patronal beques formatives 160.01 4.324,02 € 

64900000 Formació del personal 226.11 261,36 € 

64900003 Prevenció Riscos 226.33 1.292,93 € 

64900011 Analítiques i revisions mèdiques del personal 221.05 1.970,91 € 

65380002 Beques -Transferències. corrents a famílies. 480.30 74.072,44 € 

68000000 Dotació amortització de l'immobilitzat intangible Extrapress. 1.155,95 € 

68100000 Dotació amortització de l'immobilitzat material Extrapress. 32.270,92 € 

68100001 Dotació amortització Edifici cedit en adscripció. Extrapress. 16.735,64 € 

 TOTAL DESPESES 2021  2.792.614,09 € 
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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 2021 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 2021 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 2021 es van atorgar durant 2020 i 
2021. La primera finançava projectes a executar entre 01/01/2020 i 31/12/2021 i la 
segona té un període d’execució que va de l/01/01/2021 fins al 30/06/2022.  

Pel que fa al tractament comptable, 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 2021 s’ha 
vehiculat a través del Departament amb el qual ens relacionem, que és el 
Departament d'Acció Exterior i Govern Obert, 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 2021 pràcticament la totalitat de la subvenció, restant-
li  el percentatge atribuïble a l’aportació de la Generalitat, del romanent de tresoreria 
no afectat positiu (2.545,27 €). 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 2021. 

14.1.3 Subvenció núm. 4: a part de l'anterior, la Generalitat de Catalunya també fa una 
aportació anual a fons propis de l’IEMed, a través del Departament d’Acció 
Exterior, 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.  

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 
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equivalent, per la qual cosa no produeix efecte en el compte de Resultats anual. En 
l'informe de direcció dels treballs d'auditoria de l'exercici 2020, emès per la 
Intervenció Adjunta per al Control d'Entitats del Sector Públic es recomana que, tan 
aviat la Generalitat de Catalunya formalitzi l'adscripció de l'IEMed, es revisi la 
valoració d'aquesta aportació en espècie, modificant el valor cadastral per un valor 
raonable d'us, més ajustat al real de mercat. 

14.1.5 Subvenció núm. 6: l’aportació de l'Ajuntament de Barcelona consisteix en una 
transferència per a finançar les despeses d’explotació anual. 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 d'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. 

S'atorguen a fons perdut i passen a Resultats de l’exercici perquè financen el pla 
d’activitats general executat durant 2021. 

 
14.1.7 Les subvencions núm.  8 a 13 corresponen a sengles contractes subvencionals 

atorgats per la Comissió Europea.  

Les subvencions 9, 10 i 12 presenten la particularitat que l’IEMed actua com a líder 
del projecte i 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 s'estableix al contracte subvencional.  

 Financen projectes plurianuals que es duran a terme entre 2020 i 2024. 

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 Les subvencions núm.  14 i 15 han estats atorgades per la Fundació Anna Lindh 

(Alexandria-Egipte) per dur a terme projectes a executar entre 2020 i 2021. Igual 
que en els anteriors casos, s'ha passat a Resultats de l'exercici un import equivalent a 
les despeses executades. Com que totes dues han finalitzat aquest any, s'han passat a 
Resultats per la seva totalitat. L'excés de despeses ocasionades respecte els fons 
rebuts, si s'escau, corren a càrrec del pressupost general de l'IEMed ja que 
corresponen a projectes que també conformen el seu àmbit d'actuació global. 
Respecte la subvenció núm. 15, s'ha justificat completament i resten pendents de 
cobrament 15.000,00 € a la data de realització d'aquesta Memòria econòmica. 
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14.2 SUBVENCIONS i TRANSFERÈNCIES PAGADES PER L’IEMed A TERCERS, 
COMPTABILITZADES AMB CÀRREC A L’EXERCICI 2021: 
 

CONCEPTE 
IMPORT GLOBAL 

ABONAT PER L’IEMed 

Beques formatives 2021 73.072,44 € 

Premis TFM Aula Mediterrània 2021 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 2021 l’IEMed també ha celebrat la segona 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 petita 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 2021, el saldo de creditors per prestacions de serveis pendent de 
pagament és de 377.800,30 €. 

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. 

 

A l'enllaç 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-control-
finances/periode-mitja-pagament-proveidors/ 
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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. 

 

 

Els càlculs anteriors tenen en compte els terminis que es produeixen entre la data d'entrada 
al Registre electrònic de la Generalitat (GEFACT per les factures que els proveïdors 
enregistren directament i SEFACT per les que es reben en format paper i que enregistra 
l'IEMed per compte dels creditors) i la data de pagament. 

Respecte els terminis de pagament que aplica l’IEMed, cal dir que en bona part 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 
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. 

La subvenció anual de l'Ajuntament es percep cap a mitjans d'any i la de l'Estat (AECID) es 
percep cap a finals de cada exercici. Aquests terminis de cobrament dificulten encara més la 
gestió de la tresoreria i dels pagaments a tercers. 

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. 
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16- INFORME DE GESTIÓ DE L’EXERCICI 2021: 

 
Durant l’exercici 2021 s’ha executat un pressupost de despeses superior al de 2020 per un import 
de 701.203,66 €, que equival a un increment del 30,10 %. El motiu de fons és la posada en marxa 
de tots els projectes subvencionats per la Comissió Europea, que incrementen notablement el 
pressupost anual disponible.  
 
Amb aquest increment, l'import total executat suposa la xifra més elevada des de 2011, tot just 
l'any anterior a l'impacte de la crisi financera global, que en general va produir una reducció molt 
important dels pressupostos públics. En aquest sentit, doncs, l'IEMed recupera un volum de 
pressupost executat similar al d'abans de l'esmentada crisi i es preveu que durant 2022 i següents es 
mantingui o fins i tot augmenti el pressupost total gestionat per l'Institut.  
 
Els ingressos recurrents, principalment les aportacions de les tres Administracions consorciades, es 
mantenen estables respecte els anteriors 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 3.030.478,46 € mentre que l’any anterior 
foren de 2.329.274,80 €.  

 
Les aportacions al pressupost 2021 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 31/12/2021, 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, en reunió de 22 de juliol de 2021 va nomenar com a President executiu i 
director general al Sr. Senén Florensa a partir de l'1 de setembre, en substitució del Sr. Josep Ferré i 
Gavarró, qui va representar l'IEMed com a director general en funcions fins la seva marxa 
voluntària amb efectes a partir del 31 d'agost.  

 
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 2021 únicament Caixabank ha col·laborat 
econòmicament.   
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Com es comentava al principi d'aquest informe, al llarg de 2021 s'han anat posant en marxa la 
totalitat de projectes subvencionats per la Comissió Europea, en la majoria dels quals l'IEMed 
consta com a líder dels consorcis d'entitats que col·laboren en la seva execució. 

Paral·lelament s'han executat també els diversos projectes finançats per la subvenció anual que 
atorga l'AECID, així com d'altres finançats per la Fundació Anna Lindh amb seu a Egipte i de la 
qual l'IEMed exerceix la coordinació de la xarxa espanyola, per designació del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación del govern espanyol. 

La Generalitat de Catalunya segueix sent 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. De moment, fins que la Generalitat aprovi formalment 
l’adscripció de l'IEMed, consten com a entitat AP-SEC, és a dir, com a entitat externa però 
consolidable segons el sistema europeu de comptes nacionals i regionals. Un cop formalitzada 
l'adscripció, consolidarà com a entitat interna i el seu pressupost formarà part dels Pressupostos 
anuals de la Generalitat. 

En qualsevol cas, 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 durant 2021) l’Institut també prorroga els seus. 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, en rebre subvencions finalistes, aquestes s’incorporen a l’execució del 
pressupost, amb el control posterior de la Intervenció de la Generalitat. Malgrat l’anterior, sí 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 2021 l’IEMed ha formalitzat una única modificació del pressupost aprovat inicialment, 
per incorporar el romanent de tresoreria afectat que provenia de 2020, 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. Les modificacions 
per transferències de crèdit no cal que es formalitzin com a tal, ja que segons les bases d'execució 
del pressupost aprovades per la Comissió delegada contemplen la vinculació de crèdit entre les 
diferents aplicacions pressupostàries de cada Capítol de despeses. Tot i això, aquestes 
modificacions per transferències de crèdit s’han 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, que el nou equip 
directiu ha variat lleument respecte a exercicis anteriors: 
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- Polítiques Euromediterrànies 
- Món àrab i Islàmic 
- Desenvolupament Sostenible i Integració Regional 
- Àrea de Cultura, Gènere i Societat Civil  

 

Addicionalment, l’IEMed s’estructura en una àrea operativa transversal: 

- Serveis i Recursos Humans, que inclou la gestió econòmica i el control dels 
projectes europeus. 

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

- Presidència executiva 
- Direcció -Gerència 

 
 

Ø ACTIVITAT DE L’IEMed DURANT 2021 

 
*Les accions escrites en blau estan associades a la commemoració del Dia de la 
Mediterrània el 28 de novembre 

 

1. Àrees 

1.1. Polítiques Euromediterrànies  

 
Objectius: Generar reflexió, anàlisi i recomanacions sobre els temes clau relacionats amb les 
polítiques euromediterrànies i les relacions entre la Unió Europea i els països del sud de la 
Mediterrània, a través de la participació en programes i projectes regionals d'investigació i de 
desenvolupament, així com la col·laboració estreta amb governs, institucions regionals i europees, 
instituts de recerca, entitats acadèmiques i xarxes de societat civil de la regió Euromed, que donen 
lloc a publicacions i trobades de referència. 

Xarxa EuroMeSCo 

EuroMeSCo Policy Debates 

Aquestes presentacions tenen com a objectiu fomentar l’elaboració de polítiques basades en 
evidències mitjançant la presentació de les principals conclusions i recomanacions dels 
grups de treball d’EuroMeSCo en el marc del projecte Connecting the Dot. 

  
21 de gener Post Covid-19 EU-MENA-Sub Saharan Africa Trade Relations  
9 de febrer Green Economy in the Southern Mediterranean  
29 d’abril Beyond Networks, Militias and Tribes: Rethinking EU Counter-
Smuggling Policy and Response 
18 de juny Thriving on Uncertainty: COVID-19-Related Opportunities for 
Terrorist Groups 
29 de juny Great Expectations: Defining a Trans-Mediterranean Cybersecurity 
Agenda 
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EuroMeSCo Workouts  

Cursos pràctics dirigits a investigadors de la xarxa EuroMeSCo que desitgen millorar les 
seves habilitats en una àrea determinada, en el marc del projecte Connecting the Dots. 

Cursos 
 
4, 11, 18 i 25 de març, 10, 17 i 24 de novembre i 1 de desembre  
12, 19 i 26 d’abril i 9, 16 i 23 de novembre 
18 i 25 de maig i 1 i 8 de juny, 25 de novembre i 2, 9 i 16 de desembre 
9, 16 i 18 de juny 
3, 10, 17 i 24 de juny 

EuroMeSCo Off the Record Policy Talks 2021 

Data: 10 de març 
Aquest format del projecte Connecting the Dots 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.  

Off the Record Policy Talks 2021:10 de març i 24 de novembre. 

EuroMeSCo Pairing Consultations 2021 

Data: del 15 d’abril al 5 de maig  
Sèrie d’entrevistes telemàtiques amb experts per identificar prioritats institucionals que 
permetin plantejar la formulació de propostes de recerca de la xarxa EuroMeSCo durant 
2021-2022 en els àmbits de seguretat, desenvolupament econòmic i migracions.  

Sessions: 
15 al 23 d’abril, 12 al 16 d’abril, 19 al 28 d’abril, 20 al 28 d’abril, 19 d’abril al 5 de 
maig.  

Webinar “Boosting the insertion of EU southern neighbours into regional and global 
value chains” 

Data: 16 de març 
Dins del projecte Connecting the Dots, aquest webinari d’EuroMeSCo adreçat a funcionaris 
de la Unió Europea així com a professionals i representants del sector privat, d'agències 
d'inversió dels països del sud de la Mediterrània i de xarxes euromediterrànies.  

Webinari “Awareness Raisers, Agents of Change. The Role of Civil Society in the 
Southern Neighbourhood’s Green Transition” 

Data: 8 d’abril 
Dins del projecte Connecting the Dots, aquest webinari d’EuroMeSCo se centra en la 
importància de sensibilitzar el sector privat i la població en general com a agents de canvi, 
tal com es reconeix a la Comunicació conjunta del mes de febrer de la Comissió i l’Alt 
Representant de la UE per al rellançament estratègic de l’Associació Euromediterrània.  

Conferència Anual d’EuroMeSCo “Setting the New Agenda for the Mediterranean in 
Motion. Shaping Post-Covid Euromed Relations” 

Data: 15 d’abril 
La conferència anual d’EuroMeSCo s’organitza al voltant de la comunicació conjunta de la 
Comissió Europea i l’Alt Representant de la UE per a Afers d’Exteriors i Política de 
Seguretat sobre el necessari rellançament de l’Associació Euromediterrània i les relacions 
amb els països veïns del sud després d’una dècada de canvis profunds a l’espai 
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euromediterrani i a la vista dels reptes inevitables que plantejen el canvi climàtic, l’actual 
estat de pandèmia, la transició energètica o els moviments de població.  

EuroMeSCo Public Debates  

A més dels Policy Impact Debates associats als grups d’estudi del projecte Connecting the 

Dots, s’organitzen diferents debats públics per presentar els EuroMeSCo Policy Studies 
resultants dels grups de treball del present cicle del projecte.  

 
22 d’abril A Euro- Mediterranean Green Deal? The Case of Circular Economy 
in Tunísia 
18 de maig Beyond Networks, Militias and Tribes: Rethinking EU Counter-
Smuggling Policy and Response - Hiding in Plain Sight: Investigating the Blind 
Spots of Counter-Smuggling Efforts in Niger 
25 de maig Beyond Networks, Militias and Tribes: Rethinking EU Counter-
Smuggling Policy and Response  
3 de juny Future of Youth in SDGs: Role of Youth in promoting the 
digitalization of international trade flows 
21 de juny Energy Transition in Morocco from a Sustainability and Inclusive 
Approach 
8 de juliol The future of EU-MENA trade relations post-Covid-19 
5 d’agost Digitalization and Cyber Resilience in MENA 
23 de setembre Thriving on uncertainty: COVID-19 related opportunities for 
terrorist’s groups 
8 de desembre Defining a Trans-Mediterranean Cybersecurity Agenda 

EuroMeSCo Country Events 

Data: del 22 de juny al 9 de novembre 
Presentacions monogràfiques a diversos països i de la mà d’institucions membres 
d’EuroMeSCO d’aspectes concrets dels Joint Policy Studies que s’editen com a resultat dels 
grups de treball del projecte Connecting the Dots.  
 

22 de juny Exploring the opportunities and challenges of the digital 
transformation in Tunísia 
28 de juny Towards a more inclusive Labour market in Egypt 
5 de juliol  Exploring in-depth bilateral dynamics of the New Agenda for the 
Mediterranean and promoting an inclusive debate around the Joint 
Communication and its implementation in Jordan 
28 de juliol  La nouvelle politique européenne de voisinage post-COVID-19 : 
Quel appui de l’UE au Maroc dans la réforme de l’assurance maladie ? 
9 de novembre  Public Procurements in Lebanon, a Comparative approach 

EuroMeSCo Connect and Kick Off Meetings 2021 

Data: del 6 al 16 de setembre En el marc del nou projecte “Connecting the Dots: Research 
and Policy Making on Economic Development, Security and Migration in the Southern 
Neighbourhood and Beyond” s’organitzen reunions virtuals. 
 

Connect and Kick off Meetings 2021: 6, 8, 9, 14 y 16 de setembre 
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Programa Young Researchers Lab 

IV Euromed Young Researchers Forum. “Green and Digital Transition in the Euro-
Mediterranean Region: Youngs Connecting the Dots across Economic Development, 
Migration and Security” 

Data: 25 i 26 d’octubre L’Euromed Young Researchers Forum forma part de l'Euromed 
Young Researchers Lab, una iniciativa del projecte EuroMeSCo. 

Anuari IEMed de la Mediterrània 

Presentació de l’Anuari IEMed de la Mediterrània 2020 “La Mediterrània: els 
desafiaments d’un àrea conflictiva”  

Data: 18 de novembre 

Consell assessor de l’Anuari IEMed de la Mediterrània 2022 

Data: 19 de novembre De cara a iniciar la preparació de la propera entrega de l’Anuari 
IEMed de la Mediterrània, l’IEMed convoca a un grup de reconeguts experts de les 
relacions euromediterrànies per a confeccionar els temes i autors que integraran el sumari 
de la publicació de referència de l’Institut, que recull els principals esdeveniments i 
procesos que conformen l’agenda euromediterrània.  

Enquesta Euromed a Experts i Actors de les Relacions Euromediterrànies 

Euromed Survey  

L’Enquesta Euromed compta amb deu anys de trajectòria i té com a objectiu generar dades i 
evidències de primera mà sobre les polítiques i prioritats relacionades amb la Política 
Europea de Veïnatge. 

Euromed Survey Back-to-the-Field Session 2021 “Towards More Robust EU-Jordan 
Trade: Challenges and Prospects” 

Data: 27 de setembre Sessió organitzada en el marc del projecte EuroMeSCo: Connecting 
the Dots que ofereix als experts d’articles analítics de l’Enquesta Euromed l’oportunitat de 
presentar la seva contribució i la publicació en conjunt amb l'objectiu de sensibilitzar els 
grups d'interès locals rellevants. 

Altres iniciatives 

XXIII Forum International de Réalités “La crise du COVID-19 et ses impacts 
géostratégiques dans l’espace euro-méditerranéen” 

Data: 1 i 2 d’abril 

Projecció i debat del documental Colis Suspect 

Data: 29 de juny 

1.2. Món Àrab i Islàmic 

 
Objectius: Àrea dedicada a produir i difondre coneixement sobre l’evolució política i sociocultural 
dels països àrabs i mediterranis, fent especial atenció als conflictes, la governabilitat i les 
dinàmiques geopolítiques regionals. Pel que fa l’espai euromediterrani, l’àrea estudia els processos 
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de radicalització i extremisme violent, i la islamofobia especialment als mitjans de comunicació. 
Dirigida de manera destacada al conjunt de la ciutadania i a l’àmbit acadèmic. 

Programa Aula Mediterrània 

Programa interuniversitari Aula Mediterrània. Cicle de conferències 

Data: del 14 de gener al 20 de maig i del 19 d’octubre al 16 de desembre 
El cicle de conferències del programa anual Aula Mediterrània, organitzat per l'IEMed en 
col·laboració amb el món universitari, aborda temes diversos i indispensables per a 
comprendre la Mediterrània tant des d’un punt de vista actual com històric.  
 

Cicle 2020-2021: 
 
14  de gener Màster en Logística i Comerç Internacional, Universitat Abat 
Oliva CEU  
28 de gener Master in Migration Studies, Grup de Recerca Interdisciplinar 
sobre Immigració (GRITIM-UPF)  
4 de febrer Màster en Estudis Internacionals - Organitzacions i Cooperació 
Internacional, UB   
11 de febrer Màster en Periodisme Internacional, Blanquerna - Universitat 
Ramon Llull   
18 de febrer Màster Interuniversitari en Migracions Contemporànies, Dret i 
Cohesió Social, UAB/UB  
25 de febrer Màster en Relacions Internacionals - Institut Barcelona d'Estudis 
Internacionals (IBEI)  
4 de març Màster en Estudis Avançats d'Assumptes Internacionals, Blanquerna 
- Universitat Ramon Llull  11 de març 
Master in Migration Studies, Grup d'Investigació Interdisciplinari sobre 
Immigració (GRITIM - UPF) 
18 de març Màster en Migracions Contemporànies, Dret i Cohesió Social (UAB-
UB) 
25 de març Màster en Estudis Internacionals - Organitzacions i Cooperació 
Internacional, UB 
30 de març Grau de Llengues Modernes de la Universidad Nebrija 
7 d'abril Màster en Diplomàcia i Organitzacions Internacionals (CEI/UB) 
14 d'abril Màster en Relacions Internacionals - Institut Barcelona d'Estudis 
Internacionals (IBEI) 
22 d'abril Màster Món Àrab i Islàmic (UB) 
28 d'abril Màster en Migracions Contemporànies, Drets i Cohesió Social, 
UAB/UB 
6 de maig Master in Migration Studies, Grup d'Investigació Interdisciplinari 
sobre Immigració (GRITIM-UPF) 
13 de maig Màster en Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament, 
UAB 
20 de maig Màster en Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament, 
UAB 
19 d’octubre Màster en Diplomàcia i Organitzacions Internacionals (CEI-UB) 

 
Cicle 2021-2022 
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28 d’octubre Inauguració del cicle de conferències Aula Mediterrània  
2 de novembre Màster en Estudis Internacionals – Organitzacions i Cooperació 
Internacionals, UB 
15 de novembre Màster en Història i Identitats de la Mediterrània Occidental, 
segles XV-XIX, UB/UA/UV/Universitat Jaume I 
23 de novembre Màster en Relacions Internacionals, – Institut Barcelona 
d’Estudis Internacionals (IBEI) 
30 de novembre Màster en Estudis Migratoris, Grup d’Investigació 
Interdisciplinari sobre la Immigració (GRITIM-UPF) 
2 de desembre  Màster en Estudis Àrabs Contemporanis, UAB 
16 de desembre Màster en Història i Identitats de la Mediterrània Occidental, 
segles XV-XIX, UB/UA/UV/Universitat Jaume I 

Presentació “The Libyan Crossroads. Pasaje mortal a Europa 2011-2020” 

Data: 29 de gener Presentació a Barcelona d’aquest reportatge fotogràfic que captura les 
històries humanes que hi ha al darrere del passatge mortal que per a nombrosos refugiats i 
migrants esdevé el periple d’intentar arribar a Europa.  

Cicle “10 anys després de les Primaveres àrabs: i ara què?” 

Data: del 16 de febrer al 9 de març 

Presentació “Europa frente a Europa” 

Data: 23 de març 

XV Mostra de Cinema Àrab i Mediterrani de Catalunya 

Data: del 4 al 14 de novembre 

Seminari interdisciplinari de recerca d’Aula Mediterrània 

Data: 10 i 11 de novembre  
 
Premis Aula Mediterrània als millors TFM 2021 

 
Primer premi. Irene Ceccarelli. Màster d’Estudis Àrabs Contemporanis, UAB 
Segon premi. Laura Terré Llorens. Màster Món Àrab i Islàmic, UB 
Tercer premi. Mostafa Mohamed El Kordy Abdelmoaty. Master in Migration Studies, 
Interdisciplinary Research Group on Immigration (GRITIM-UPF) 

 

Jornada “La Mediterrània a L’Ateneu” 

Data: 23 de novembre Aquesta jornada ofereix una revisió de les protestes àrabs iniciades 
el 2011 i que encara segueixen latents. 

Programa Prevenció de la Polarització i l’extremisme 

CONNEKT WP5 Stakeholders’ Seminar  

Data: 22 de setembre Una primera sessió d’aquest seminari de seguiment de la recerca del 
projecte que implementa el consorci liderat per l’IEMed en matèria d’identificació dels 
factors que condueixen a la radicalització i l’extremisme violent. 
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VII Seminar about Populism, Xenophobia, Conflict and Communication. “France in 
Front the Mirror” 

Data: 18 d’octubre La nova edició d’aquest seminari que pren el pols a l’evolució dels 
moviments populistes i xenòfobs a Europa realitza un exercici prospectiu sobre els 
escenaris de futur que s’obren de cara a les eleccions presidencials franceses, previstes per 
al 10 d’abril de 2022. 

Programa Mitjans, Democràcia i Diversitat 

Observatori de la Islamofòbia als mitjans de comunicació 

L’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.  
 

Sessions: 12 de març, 19 de maig i 15 de desembre 

Projecte Muslim women and communities Against Gender Islamophobia in soCiety 
(MAGIC)  

 
Accions 
 
Multi-Actor Benchmarking Lab 
Data: 8 de juny Trobada que aplega 40 periodistes, professores de periodisme, 
dones musulmanes, expertes i activistes contra la islamofòbia. 
 
Consultes nacionals sobre islamofòbia de gènere als mitjans 
Data: novembre Treball de camp a diversos mitjans espanyols i belgues sobre el 
qual s’elaboren dos National Dispatch on National Consultations, respectivament 
per a Espanya i Bèlgica durant els mesos de novembre i desembre.  

Presentació del llibre Balas para todas. Seis mujeres periodistas en Oriente Medio y el 
Magreb 

Data: 20 de desembre 

Afkar/ideas 

Debat "Palestina, normalització amb Israel i els efectes de la pandèmia” 

Data: 7 de juliol Sessió de presentació del número 62 d’afkar/ideas “Pandemia y 
autoritarismo”. 

1.3. Desenvolupament Sostenible i Integració Regional 

 
Objectius: Àrea d’anàlisi i incidència en les polítiques mediterrànies regionals i en la consecució 
dels objectius d’integració econòmica, desenvolupament humà i desenvolupament sostenible 
d’ambdues ribes de la Mediterrània. Vinculada a les iniciatives i organitzacions de cooperació 
regional com la Unió per la Mediterrània i el Fòrum de la Mediterrània Occidental vinculat al 
Diàleg 5+5, així com als actors econòmics i socials i les seves xarxes de cooperació, l’àrea gestiona 
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les secretaries tècniques de les xarxes MedThink 5+5, MED Confederation i Euro-Mediterranean 
Guarantee Network (EMGN). 

Xarxa MedThink 5+5 

 
Webinari MedThink 5+5 “Fostering Women’s Economic Participation in the Western 
Mediterranean. Successful policies for in-depth transformations” 

Data: 7 de maig En el context de la copresidència espanyola del Diàleg 5+5 de 2021 i 
basant-se en la Declaració de Tunis adoptada pels ministres d'Afers Exteriors dels països de 
la Mediterrània Occidental el 22 d'octubre de 2020, l'IEMed, membre fundador de la 
Fundació de Dones Euromediterrànies, vol contribuir amb aquest webinari a aportar 
recomanacions polítiques a les deliberacions dels titulars d’Exteriors del Diàleg 5+5 en línia 
amb l'Agenda 2030 de l'ONU i l'ODS 5 -Assolir la igualtat de gènere i empoderar totes les 
dones i nenes-.  
Seminari temàtic MedThink 5+5 “The Western Mediterranean Transport and 
Logistics Sector in the post-COVID-19 Era:  
Seizing New Opportunities, Accelerating Transitions” 
Data: del 4 al 7 d’octubre La pandèmia de COVID-19 ha impulsat els governs mediterranis 

a prendre severes mesures per reduir les activitats socioeconòmiques que han afectat el sector 
del transport i la logística. Així, reinventar el sector del transport i la logística és una prioritat 
per avançar cap a una major integració, connectivitat i resiliència en el sector, en línia amb la 
nova agenda de la UE per a la Mediterrània.  

V MedThink 5+5 Forum. “What prospects for the 5+5 Dialogue in a Mediterranean in 
transformation? Adapting together to the post-COVID-19 realities” 
Data: 13 i 14 d’octubre En el context de la copresidència espanyola del diàleg 5+5 del 2021 

i basant-se en la Declaració de Tunis adoptada a la XVI reunió de ministres d’exteriors del 
diàleg 5+5 del 22 d’octubre de 2020, el cinquè fòrum de la xarxa MedThink 5+5. 

Xarxa MED Confederation 

 
Webinari “Advancing Youth Financial Inclusion to Boost Job Creation and Growth in 
the Mediterranean Region” 
Data: 10 de juny Aquest webinari posa de manifest els obstacles específics a què 

s'enfronten els joves per accedir al finançament, en particular considerant els impactes de la 
pandèmia per COVID-19. 

Webinari MED Confederation “Scaling Up Financial Inclusion of MSMEs for a 
Sustainable Recovery in the Mediterranean. Prospects and Challenges” 
Data: 10 de desembre Aquesta tercera edició dels webinaris de la MED Confederation para 
atenció a la recuperació sostenible postpandèmia a la Mediterrània posant en comú vies per 
potenciar la inclusió financera de les micro, petites i mitjanes empreses, una condició 
ineludible per impulsar la recuperació post-COVID-19 a la regió. 

Euro-Mediterranean Guarantee Network (EMGN) 

EMGN Winter Academy  

Data: del 5 al 8 d’abril Aquesta escola digital està dissenyada per ajudar els membres de 
diferents institucions i empreses de l’Orient Mitjà i el Nord d’Àfrica a entendre la gestió 
corporativa de riscos empresarials i financers. 

EMGN MED Cafè 
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Data: 5 de juliol El MED Café és un nou format de taula rodona virtual i informal entre els 
membres de l’EMGN que permet intercanviar opinions entre alts funcionaris sobre qüestions 
estratègiques. El primer MED cafè està acollit pel CCG del Marroc i se centra en el paper dels 
esquemes de garantia de crèdit en la recuperació post-COVID-19. 

EMGN Autumn Academy “Futures Thinking and Strategy Transformation for CGIs 
in the MENA Region” 
Data: del 5 al 7 d’octubre La sessió de tardor de l’EMGN Academy es centra en el 

pensament de futurs i la previsió estratègica en el sector financer.  

Programa Agenda 2030 a la Mediterrània 

Med Dialogues +2030 “The Road to a Sustainable and Climate Resilient 
Mediterranean” 

Dates: del 19 de maig al 17 de novembre Sota les directrius de l’Agenda 2030, l’Acord de 
París i el nou acord verd europeu, la col·laboració Inter mediterrània per accelerar les 
transicions de l’economia verda i blava i per promoure sistemes d’energies renovables amb 
un clima neutre, és més crucial que mai.  

 
Diàlegs 
 
19 de maig Climate and Environmental Change in the Mediterranean: Grasping the 
Scope of the Challenge 
16 de juny Accelerating the Energy Transition in the Southern and Eastern 
Mediterranean Region: Key Factors and Challenges  
21 de juliol Environmental Activism in the Southern and Eastern Mediterranean 
Region: The Role of the Youth as Drivers of Change 
22 de setembre On the Road to the COP26 in Glasgow: Climate Diplomacy in the 
Mediterranean 
26 d’octubre Cities and Climate Change: Mitigation and Adaptation Strategies in 
the Mediterranean 
24 de novembre Towards a new development path: a sustainable blue economy for a 
prosperous Mediterranean 

 
Conferència “European Maritime Day 2021. The European Union Integrated 
Maritime Policy: an Atlantic and Mediterranean Approach” 
Data: 20 de maig Oceans, mars i costes suposen per a milions d’europeus una font de 

subsistència econòmica en nombrosos sectors econòmics. Però malgrat l’enorme volum de 
negoci que l’Economia Blava suposa actualment el seu marge de creixement és enorme motiu 
pel qual la UE ha desenvolupat una Política Marítima Integrada (EUIMP) que busca augmentar 
la cooperació i la coordinació entre diferents àrees polítiques i fomentar polítiques transversals i 
sostenibles.  

 
Presentació de l’estudi Socioeconomic Impact of Climate Change in the Mediterranean 
En el marc de la commemoració del 28 de novembre, declarat per la Unió per la 
Mediterrània Dia Internacional de la Mediterrània 
Data: 13 de desembre La Mediterrània és un dels principals punts calents del canvi climàtic 

del món.  
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Programa Desenvolupament Humà i Integració Regional 

Conferència anual de Bancs Centrals de la Mediterrània. “Central banks at the 
frontline of the COVID-19 crisis: weathering the storm, spurring the recovery. A View 
from the Mediterranean Countries” 

Data: 28 de juny Els bancs centrals han jugat un paper clau per garantir l'estabilitat dels 
mercats financers i la continuïtat creditícia a llars i empreses durant una pandèmia que ha 
obligat els governs a decretar severes mesures que han portat a una desacceleració 
econòmica de gran magnitud. XVIII New Africa Business and Development Forum 
(NABDF). “Africa: Harvesting New Horizons” 
Data: 18 de novembre  Malgrat els obstacles en les negociacions i per la situació de 
pandèmia, l'1 de gener de 2021 la Zona de Lliure Comerç Continental Africana (AfCFTA) 
es va convertir en una realitat. 
Conferència anual del projecte CREACT4MED “Cultural and Creative Industries in 
the Mediterranean” 
Data: 24 i 25 de novembre  S'ha demostrat que les indústries culturals i creatives són una 
font d’ocupació per a joves a banda de promoure la innovació, la sostenibilitat el i 
creixement inclusiu. En aquest sentit, el projecte CREACT4MED, en el que l’IEMed 
participa, neix per a enfortir l’emprenedoria en aquest sector.  
Sessió “Investmed Info Day” i llançament convocatòries per al finançament de 
projectes BSO/MSME 
Data: 29 de novembre  Llançament / tancament de la convocatòria per a BSO: Del 22 
de novembre al 21 de desembre 
Llançament / tancament de la convocatòria per a MSME: Del 22 de novembre al gener 
de 2022 

Altres iniciatives 

 
IEMed-NESA Workshop on Migration 
Data: 25 i 26 de maig El seminari parteix d’una revisió global de l’estat de les migracions a 

la Mediterrània que inclou una lectura acurada de temes clau i la revisió dels patrons i rutes 
actuals dels fluxos migratoris a partir dels efectes de la COVID-19, les tendències 
demogràfiques o les situacions subregionals.  

 
 
 
Annual EU Meeting of the Israeli European Policy Network (IEPN) “New Realities in 
the Eastern Mediterranean: the Challenges for the Future of EU-Israel Economic 
Relations” 
Data: 7 d’octubre Des de 1975, els acords de lliure comerç entre Israel i la UE han generat 

relacions econòmiques i comercials intensives. Després de l’entrada en vigor de l’Acord 
d’Associació l’any 2000, aquest comerç bilateral ha augmentat dràsticament fins assolir 
màxims històrics en els darrers anys.  

1.4. Cultura, Gènere i Societat Civil 

 
Objectius: Fomentar l’apropament i la comprensió entre els pobles mediterranis i la millora de la 
seva percepció recíproca a través del diàleg intercultural, especialment amb joves, i les accions de 
sensibilització i divulgació, és un dels grans objectius d'aquesta àrea que també té com a finalitat 
central treballar per la promoció activa de la igualtat de gènere. La Xarxa Espanyola de la Fundació 
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Anna Lindh i la Fundació de Dones Eurfomediterrànies són exemples de la voluntat de promoure 
bones practiques a nivell local entre socis euromediterranis, potenciar la participació democràtica, 
incidir en l'eliminació de la bretxa de gènere i influir en les polítiques orientades a la societat civil. 

Fundació Anna Lindh i Xarxa Espanyola de la Fundació Anna Lindh 

Reunions del Comitè Executiu de la Xarxa Espanyola de la Fundació Anna Lindh  

Dates: 22 de gener, 29 d’abril i 16 de juliol. Reunions de coordinació de l’execució de les 
activitats de la Xarxa durant 2021, especialment dels projectes descentralitzats de 
dinamització de la REFAL. 
XXI Reunió de la Xarxa Espanyola de la Fundació Anna Lindh (REFAL) i 
desenvolupament de capacitats 
Data: 20 i 21 de setembre La trobada anual de les entitats de la REFAL presenta i fa balanç 

del programa de treball dut a terme entre el març de 2020 i el setembre de 2021 i que comprèn 
el projecte internacional “Educar en la diversitat. Construir ciutadania”. 

IV Programa IEMed-REFAL d’Interculturalitat “Tejiendo Red. Projectes 
Interculturals de la REFAL” 
Data: de febrer a juliol La voluntat d’aquest programa és impulsar l’intercanvi entre 

professionals de la interculturalitat que formen part de les entitats de la REFAL per tal 
d’aprendre i intercanviar bones pràctiques i fomentar la cohesió de la xarxa.   

 
 
Projectes: 
Gener - maig 
Madrid. Campanya de sensibilització intercultural  
17 de juny 

Catalunya. Jornada “Marcant tendències. Refugi i migracions” 
Febrer - juny 
Andalusia. “Hablando de ODS desde la REFAL-Andalucía” 
Gener - juny 
València. Projecte JUVEN-EYE  

Programa “¡Nos movemos! ¡Participamos!”  

La IV edició del programa de l’IEMed per al foment dels intercanvis professionals continua 
promovent la mobilitat i participació dels membres de la Xarxa Espanyola de la FAL en 
activitats organitzades per altres entitats de la Xarxa.  

 
Accions: 

 
Barcelona, 17 - 19 de setembre 
Saberes migrantes – Mural/Local 
València, 1 d’octubre 
Aplec de dansa del Mediterrani 2021  
València, del 27 de setembre al 12 d’octubre 
Exposició col·lectiva “Residencias creativas, resistencias cotidianas”  

Marató Virtual de la Fundació Anna Lindh 

Data: 14 i 15 de juny La Xarxa Espanyola de la FAL presenta les seves entitats i projectes, 
concretament el programa “Educar en la diversitat” i el programa “Un mar de paraules”. 

 



 
 
 

 

 
Pàgina  61 

14 de juny “Educating in Diversity and Citizenship” 
15 de juny “A Sea of Words (SoW) with Climate Change and Sustainability 
in the Mediterranean” 

Projecte “Intercultural Dialogue to Combat Hate Speech” 

L'objectiu d'aquest projecte en el que participa l’IEMed, és conscienciar els joves sobre la 
importància de combatre el discurs de l'odi i l'extremisme, contribuint a crear societats més 
tolerants.  

 
Del 3 al 5 de febrer Curs "Concept of hate speech and the role of the 

Intercultural dialogue in combat hate speech and Extremism" 
Febrer – juliol  
Campanya de sensibilització  
27 de maig Workshop “Combating Hate Speech”  
Del 10 al 12 de juliol Fòrum Internacional d'aprenentatge i intercanvi de bones 
pràctiques  

 
Projecte “Interculturalité et Crise - COVID19” 
L’IEMed forma part del consorci d’aquest projecte amb l’objectiu de promoure el diàleg 
intercultural i una millor comprensió als països mediterranis a través de la música, el canvi 
social i la comunicació. 

 
18 de maig,  Taller de música per a joves a càrrec de Imad Amrah  
Del 14 al 17 de juliol,  Euro-Arab Youth Forum 2021. Interculturality and 
COVID-19 Crisis in the Euro-Med Regions  
 
Participació en la guia Art and Resistance: alternative practices to face the crisis 
in the EuroMed region 

Projecte “Quo vadis – Civil society in the Euromed” 

Data: de març a setembre  
L’IEMed és membre d’aquest projecte per a contribuir a una millor comprensió de les 
necessitats, desafiaments, fortaleses i debilitats de la societat civil euromediterrània. 

 
Quo Vadis Euro-Med Civil Society Survey 
Realitzada durant els mesos de març i abril. 
 
Euro-Mediterranean Civil Society Dialogues 
· 27 d’abril. Euro-Med Civil Society at 25 
· 5 de maig. COVID-19 and Euro-Med Civil Society  
· 11 de maig. The cultural dimension in the Euro-Med region 
· 19 de maig. The role of youth and women in Euro-Med civil society 
· 26 de maig. Euro-Med civil society and the 17 SDGs 

 

Projecte “Act for Dialogue. Be a Plural Citizen!” 

Data: de febrer a juliol  “Act for dialogue, Be a plural citizen” té per objectiu contribuir a 
un coneixement i apropiació més grans de l'herència comuna constitutiva de la identitat 
plural euromediterrània. 
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De l'1 febrer al 20 març Sessions formatives en diàleg intercultural 
D'abril a maig Debats virtuals 
De l'1 al 4 de juliol Fòrum internacional d'aprenentatge intercultural 
També en el marc del projecte “Educar a la diversitat. Construint ciutadania” 

Programa "Educar en la Diversitat"  

Projecte "Educar en la Diversidad. Construyendo ciutadania” 

Aquest projecte, adjudicat al 2020 al consorci liderat per l’IEMed, és una iniciativa pilot 
entre tres xarxes nacionals de la FAL, que desplega la seva acció sobre la base de tres pilars 
fonamentals de les nostres societats -joventut, educació i creació artística- . 

 
Projectes de la Xarxa Espanyola 
 

· “Influencers de la Interculturalidad”. AIFED, Granada 
· “Dale la espalda a la Violencia”. Artixoc, Barcelona 
· “Raíces emocionales”. Amigos de Europa, Còrdova 

 
Projectes de la Xarxa Belga 
 

· “Du terrain à la scène”. Voyageurs sans bagage 
· “Ma vie en scène”. Ras el Hanout 

 
Projectes de la Xarxa Marroquina 
 

· “Mooc Med Educación”. Fundación Alianza, Assotiation Jadour, Sidi Ifni 
Debates Club  

· “Art citoyen”. Association Nahda, Association Initiative et 
Développement, Association Argania 

· “Lire, jouer, chanter et dessiner diversité et égalité”. Association du 
Troisième Millénaire, Forum Associatif de Martil, Institut de Belles Arts 
de Tetuan 

 
De l’1 al 4 de juliol Fòrum internacional d’aprenentatge intercultural 
També en el marc del Projecte “Act for Dialogue. Be a Plural Citizen!” 

Projecte "Construint ciutadania a les aules"  

L'IEMed llança la IV edició d’aquesta convocatòria oberta a les entitats catalanes de la 
REFAL per a la realització d’accions  adreçades a alumnes de secundària i que inclouen 
activitats culturals, tallers de sensibilització i formacions en educació ciutadana, entre 
d’altres iniciatives.  
Projecte Vibrart ERA 
Data: gener-juny Aquest projecte d’art i acció social finançat per l’IEMed consisteix en la 

realització de tallers de coeducació amb tècniques artístiques d’expressió corporal i fotografia 
per a millorar la convivència i la cohesió social entre un grup d’uns cent joves d’entre 15 i 16 
anys.  

Casal d’estiu "Identitats diverses: passat, present i futur" 
Data: del 12 al 16 de juliol Aquest projecte aborda la qüestió de la identitat a través de tres 

blocs temàtics: el passat -d'on venim; el present -quines cares i identitats presentem a les 
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nostres societats i contextos i com reflecteixen el que som; i el futur -quines són les nostres 
visions del futur i les identitats que esperem tenir-. 

 

Programa “Un Mar de Paraules. La Veu dels Joves” 

XIV Concurs internacional de relats i contes Un mar de paraules: “Youth and 
mobility. Towards a Euro-Mediterranean citizenship”   

En el marc de la commemoració del 28 de novembre, declarat per la Unió per la 
Mediterrània Dia Internacional de la Mediterrània 
Convocatòria: Del 14 de maig al 25 de juny. Entrega de premis i programa cultural: del 
30 de novembre a l’1 de desembre  

Cicle de debats “La veu dels joves” 

El coneixement i l’intercanvi d’experiències i idees tenen un impacte positiu en la 
conformació de les percepcions mútues i permeten superar barreres.  
 

Debats: 
26 de maig. El futuro de la Sociedad civil y las tendencias interculturales 
29 de maig. En movimiento frente al cambio, nuestro futuro en juego 
30 de juny. La sociedad que queremos después de la pandemia. Planteamientos 
presentes para un futuro mejor 
4 de juny, ¿Hablamos o qué? 
8 de juny, Transforma con tu voz 

Jornada “El Hilo Oculto. Celebrando la lengua árabe, el viaje migratorio y la 
identidad diversa a través de la poesía, el arte y la música” 

Data: 18 de desembre 
Dia del Migrant. L’IEMed se sumar a aquesta efemèride amb l’organització d’una jornada 
que inclou la projecció de Somos Sha’b, documental i una lectura de poemes de Qays 
Wassouf,  

Programa d’Igualtat de Gènere  

Xarxa Fundació de Dones Euromediterrànies (FFEM) 

L’IEMed gestiona el Secretariat de la Fundació de Dones Euromediterrànies (FFEM), 
promovent l’acció que es porta a terme a nivell local a l’espai euromediterrani en matèria de 
promoció de la igualtat de gènere. 

 
Reunions del Patronat de la Fundació de Dones Euromediterrànies (FFEM) 
Dates: 28 de juny, 30 de setembre i 13 d’octubre 
 
Plataforma i butlletins de la Fundació Euromediterrània de les Dones 
El programa d'Igualtat de Gènere i l'equip de treball de la FFEM gestionen i 
dinamitzen els continguts del web i dels comptes en xarxes socials i editen dos 
butlletins mensuals. 
 
Webinaris: 
9 de març  Fòrum d'igualtat de generacions: reunió de presentació  
7 de maig  
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Foment de la participació econòmica de les dones a la Mediterrània Occidental  
1 de juny  Reunió d'inici de la Gender and Governance Action Platform (2GAP) 
30 de juny COVID-19 in the MENA region: What gender policy responses do 
we need? 

 
Articles publicats al 2021: 

 
- Promoting the economic participation of women in the Western  

Mediterranean: the initiatives of three members of our network. 
Fundació de Dones Euromediterrànies (FFEM) 

- The political participation of Jordanian women at the local level. Fundació  
de Dones Euromediterrànies (FFEM) 

- The involvement of Palestinian women in political processes: An  
overview of the West Bank. Women’s Center for Legal Aid and Counseling 
(WCLAC)  

 
Recull de recursos “Gender Perspectives on COVID-19 in the Euro-
Mediterranean Region: Resources and Information” 

Projecte “Voix de femmes” 

Data: gener-agost 
L’IEMed és membre del consorci d’aquest projecte que vol combinar les tradicions 
culturals dels països de la Mediterrània per a millorar el coneixement i les habilitats 
interculturals de les dones establint una col·laboració interactiva entre diferents disciplines. 

 
Exposició “Collaging a Gender-Equal Future: Tailoring the Transformations of 
the Euro-Mediterranean Space" 
Data: del 18 de març al 6 d’abril  
Seminari “Communiquer l’interculturalité de la Méditerranée en termes de 
genre” 
Data: 18 de març Taller d’Escriptura Creativa 
Data: 17 de juny Kit contra el sexisme  
Producció en castellà i català durant 2021 d’un recull de recursos contra els 
comportaments i actituds masclistes que serà distribuït durant 2022 en centres 
educatius. 

Exposició "Desafiant els rols de gènere a les dues ribes de la Mediterrània"  

Dates: del 8 de gener al 26 de febrer  

Exposició “Dones trencant barreres. Transformant les ciutats mediterrànies” 

Dates: del 27 de febrer al 30 d’abril  

Exposició “Collaging a Gender-Equal Future: Tailoring the Transformations of the 
Euro-Mediterranean Space" 

Dates: del 18 de març al 6 d’abril  

Jornada “Comunicar la Mediterrània amb una perspectiva de gènere”   

En el marc de la commemoració del 28 de novembre, declarat per la Unió per la 
Mediterrània Dia Internacional de la Mediterrània 
Data: 4 i 5 de novembre 
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Xarxa Europea de Dones Periodistes 

Conferència de llançament del projecte “advanCing youth and women sociaL 
inclUSion in The MEditerRanean” (CLUSTER)  

Data: 16 de novembre L’acte de llançament del projecte CLUSTER que lidera l’IEMed 
amb finançament del programa ENI CBC Med de la Comissió Europea amb l’objectiu de de 
crear un entorn favorable a la creació d’esquemes de treball per a dones i joves. 

Gender Perspectives on COVID-19 in the Euro-Mediterranean Region: Resources and 
Information 

La Fundació de Dones Euromediterrànies 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.  

Col·laboració amb la iniciativa Wikigender 

Des de finals de 2018, el Programa d’Igualtat de Gènere de l’IEMed i la Fundació de Dones 
Euromediterrànies publiquen cada mes un article a la plataforma Wikigender -
www.wikigender.org. 

 
Articles publicats al 2021: 
 
The political participation of Jordanian women at the local level. Fundació de 
Dones Euromediterrànies (FFEM) 
The involvement of Palestinian women in political processes: An overview of the 
West Bank. Women’s Center for Legal Aid and Counseling (WCLAC)  

Programa “Mediterrània creativa” 

Acte inaugural de les Jornades Gatzara. “Tot allò que compartim” 

Data: 16 de març Les Jornades Gatzara són un espai que s’obre a tota la ciutadania per 
donar a conèixer i posar en comú les pràctiques d’arrel arabomusulmana que gràcies a les 
migracions i als intercanvis, actualment sentim i vivim com a nostres.  

Conferència “Les défis interculturels et d'intégration dans l'espace méditerranéen” 
Data: 16 d’abril 
I Premis “El Temps de les Arts” 
Data: 20 de juny Els Premis consten d’un total de cinc guardons, un per a cadascuna de les 
cinc modalitats: Arts visuals, Arts escèniques, Música, Arquitectura i Patrimoni.  
X Acadèmia i Festival Internacionals de Música Medieval i Renaixentista - Early 
Music Morella 2021 “Santa María” 
Data: del 16 al 21 de juliol 
XXII Mercat de Documentals Euromediterranis - MEDIMED 2021 
Data: del 4 al 8 d’octubre El Mercat de Documentals Euromediterranis (MEDIMED) té per 
objectiu principal posar en contacte productors independents i televisions i plataformes 
digitals internacionals per tal de facilitar l’intercanvi comercial i professional i promoure la 
coproducció audiovisual a la Unió Europea i als països del sud de la Mediterrània. 
Instal·lació “Khaled. Camí de refugi” 
Dates: 15 i 16 d’octubre, 22 i 23 d’octubre, del 2 al 7 de novembrey del 16 al 18 de 
novembre.  
Khaled és una instal·lació artística pluridisciplinar de Martí Sancliment sobre la crisi 
migratòria que parteix de l’experiència i el testimoni de set artistes migrants i refugiats de 
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diversos països que narren els seus propis camins de refugi des de llenguatges artístics 
diferents.  
Exposició “La mirada del biblista. Instants d’eternitat. El Pròxim Orient al fons 
fotogràfic del pare Ubach”  
Data: Del 20 de novembre de 2021 al 17 de juliol de 2022 La mostra ofereix una selecció 
de 86 imatges, les millors i més representatives d’entre les més de 6.000 que va realitzar el 
biblista i orientalista Bonaventura Ubach (1879-1960) durant 40 anys de viatges al Pròxim 
Orient, especialment a Palestina.  
Presentació de Mediterrània, un mar de música 
Data: 15 de desembre Presentació del darrer treball de la formació de Carles Magraner, que 

recupera patrimoni musical renaixentista i barroc de la Mediterrània. 

Quaderns de la Mediterrània 

Diàleg-Debat. “Diàleg intercultural. Reconeixement en la cultura de l’altre” 

Data: 22 de juny Presentació del número 30-31 de la revista Quaderns de la Mediterrània 
dedicat al diàleg intercultural. 

Presentació del número 32 de Quaderns de la Mediterrània. Arte y creatividad: puentes 
de diálogo intercultural 
En el marc de la commemoració del 28 de novembre, declarat per la Unió per la 
Mediterrània Dia Internacional de la Mediterrània 
Data: 11 de novembre 

Altres iniciatives 

Presentació de l’estudi Barcelona capital de la Mediterrània. Democràcia local i combat 
per la pau 

Data: 27 de setembre Presentació d’aquesta recerca d’Óscar Monterde publicada per la 
Fundació Catalunya Europa i guanyadora de l’ajut a la recerca Llegat Pasqual Maragall 
2019.  
 

2. Xarxes euromediterrànies i projectes europeus  

Xarxes euromediterrànies coordinades per l’IEMed  

EuroMeSCo 

Xarxa de think tanks i centres d’investigació que es dediquen a l’anàlisi d’aspectes de 
política exterior i a la recerca en matèria de seguretat, migracions i desenvolupament 
socioeconòmic a la Mediterrània.  
www.euromesco.net 
Fundació de Dones de l’Euromediterrània (FFEM) 
Promou l’emancipació, l’autonomia i el reforçament del rol de les dones a la regió 
Euromediterrània. 
www.euromedwomen.foundation 
Fundació Euromediterrània Anna Lindh per al Diàleg entre Cultures (FAL) / REFAL 
Com a institució participada per 42 països membres de la Unió per la Mediterrània, la FAL 
ocupa una posició única per treballar pel diàleg entre cultures i a favor de la cooperació i 
l’intercanvi a la zona.  
http://xarxaespanyolafal.iemed.org  
www.euromedalex.org 
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MedThink 5+5 
Treballa al voltant del Fòrum de la Mediterrània Occidental -el format ministerial del 
Diàleg 5+5- i els seus grups de treball d'alt nivell. 
www.medthink5plus5.org  
MED Confederation 
Foment de la cooperació socioeconòmica a la Mediterrània.  
www.medconfederation.org 
Euro-Mediterranean Guarantee Network (EMGN) 
Promou la formació, l’intercanvi de bones pràctiques institucionals i la recerca sobre la 
viabilitat de fomentar fons de contra garantia 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  
Lliga Europea de Cooperació Econòmica (LECE) 
L’IEMed forma part a través del seu comitè espanyol, d’aquesta organització representant 
de la societat civil. 
www.leceonline.org 

Xarxes euromediterrànies amb participació activa de l’IEMed 

EuroMed MIgration Research Network (EuroMedMig.ReNet) 

L’IEMed és soci d’aquest grup de recerca i té com a principal objectiu l’impuls de la 
recerca de les migracions, la gestió de la diversitat, les relacions interculturals i el 
desenvolupament. 
www.upf.edu/web/euromedmig  
Fòrum Euromediterrani d’Instituts de Ciències Econòmiques (FEMISE) 
L’IEMed és membre d’aquest fòrum de caràcter econòmic que reuneix 110 instituts de 
recerca de 38 països de l’Associació Euromediterrània. 
www.femise.org 
Euro-Mediterranean Network for Economic Studies (EMNES) 
Xarxa que aplega 31 institucions de recerca i grups de reflexió d’estudis.  
www.emnes.org 
Euromediterranean University (EMUNI) 
L’IEMed és membre de l’Assemblea General de la Xarxa d’universitats euromediterrànies. 
www.emuni.si  
ANIMA Investment Network 
L’IEMed és membre associat a la xarxa científica d’aquesta plataforma de desenvolupament 
econòmic de la Mediterrània.  
www.animaweb.org 

Projectes europeus  

Connecting the Dots: Research and Policy Making on Economic Development, 
Security and Migration in the Southern Neighbourhood and Beyond 

Aquest projecte, finança la intensa tasca de la xarxa EuroMeSCo. 
www.euromesco.net  
CONtexts of Extremism iN mEna and BalKans SocieTies (CONNEKT) 
CONNEKT és un projecte de recerca i d'acció finançat per la Comissió Europea 
(Horizon2020).  
www.h2020connekt.eu  
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Muslim women and communities Against Gender Islamophobia in soCiety (MAGIC) 
MAGIC, té com a objectiu prevenir la islamofòbia de gènere a Espanya i a Bèlgica. 
www.magic.iemed.org  
CReative Entrepreneurs ACTing FOR the future MEDiterranean (CREACT4Med) 
Els objectius de CREACT4Med són millorar l'entorn laboral i emprenedor de les indústries 
culturals i creatives als països del sud de la Mediterrània. 
www.euromed-economists.org/creact4med  
Innovative Sustainable Start-Ups for the Mediterranean (INVESTMED) 
Investmed és un projecte per donar suport al desenvolupament de noves iniciatives 
empresarials per tal de crear noves oportunitats econòmiques i llocs de treball.  
www.businessmed-umce.org/en/content/projet/investmed  

AdvanCing youth and women sociaL inclUSion in The mEditerRanean (CLUSTER) 

CLUSTER adopta un sistema innovador, d’enfocament integrat i multiactor per equipar 
col·lectius fora dels mercats laborals i formatius. 
www.enicbcmed.eu/projects/cluster 
The contribution of local and regional authorities to regional integration in the 
Mediterranean 
Aquest contracte marc té per objectiu la realització d’estudis i anàlisis que proporcionin una 
capacitat de resposta ràpida contribuint a l'establiment de ponts entre les autoritats locals i 
regionals europees i els països veïns. 
Contracte marc per la realització d’estudis en l’àmbit de les Relacions Exteriors – 
Veïnatge Sud i Gran Orient Mitjà- amb el Parlament Europeu 
Contracte marc plurianual per aportar expertesa al Parlament i els seus membres en l’àmbit 
de les relacions exteriors d’Europa. 
Enhanced EU-GCC Political Dialogue, Cooperation and Outreach 
Aquest projecte de diplomàcia pública col·labora amb diversos actors estatals i no estatals 
del Golf per promoure la igualtat de gènere i l’empoderament juvenil. 

 

3. Publicacions 

IEMed Mediterranean Yearbook 2021 

La publicació insígnia de l'IEMed ofereix un retrat dels principals esdeveniments que han 
marcat tant la regió euromediterrània durant l'any 2020 i bona part del 2021. 
XI Euromed Survey to Experts and Actors. Towards a Renewed Partnership with the 
Southern Neighbourhood 
La nova edició de l’Enquesta Euromed para atenció a la reflexió al voltant de la necessitat 
de replantejar les relacions de la UE amb l’àrea de veïnatge meridional. 
Quaderns de la Mediterrània 
Revista semestral sobre cultures i societats mediterrànies. 
Afkar/ideas 
Revista 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 Magreb. 

 
· afkar/ideas 64. Túnez: ¿democracia o autoritarismo?  
· afkar/ideas 63. Sahel, la otra frontera de Europa 
· afkar/ideas 62. Primavera 2021.  Pandemia y autoritarismo 
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Informe 2020 de l’Observatori de la Islamofòbia. Proximidad, clave para un mejor 
periodismo inclusivo 
El quart informe de l’Observatori sobre la Islamofòbia als Mitjans de Comunicació continua 
la tasca iniciada pel dos informes precedents de visibilització del debat públic sobre l'islam. 
CONNEKT Reports i Policy papers  
Consta d’una sèrie d’informes que recullen la recerca d’aquest projecte finançat pel 
programa Horizon 2020.  
Informe Repenser la violence sexiste : perspectives de l'Égypte, du Liban et de la Syrie. 
Une conversation avec Ghida Anani, Mozn Hassan et Zeina Kanawati 
Amb motiu del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones el 
2020. 

EuroMeSCo Joint Policy Studies 

Sèrie de publicacions de la xarxa EuroMeSCo en col·laboració amb d’altres centres de 
recerca i seguiment de les relacions euromediterrànies. 
EuroMeSCo Policy Reports 
Informes centrats en les prioritats de la política regional, adreçats principalment als 
responsables polítics europeus, i fruit d'una metodologia sòlida realitzada per un o dos 
investigadors, que inclou treballs de camp per garantir rellevància política i valor afegit. 
IEMed Policy Studies 
Sèrie de publicacions de l’IEMed en col·laboració amb d’altres centres de recerca i 
seguiment de les relacions euromediterrànies  
IEMed Reports 
Col·lecció d’informes que recullen les reflexions i conclusions en el marc de diferents 
seminaris, workshops i reunions d’experts organitzades per l’IEMed. 
Informes europeus 
L'IEMed aporta la seva experiència sobre la Mediterrània al Parlament Europeu i al Comitè 
Europeu de les Regions fruit de dos contractes marc adjudicats l'any 2019 a consorcis en 
què participa l'Institut. 
Col·leccions d’articles d’opinió de l’IEMed i EuroMeSCo 
Focus, EuroMeSCo Briefs i EuroMeSCo Spot On són tres sèries d'articles d'opinió en línia 
que volen fomentar i enriquir el debat sobre qüestions clau d'actualitat a la Mediterrània.  
 
EuroMeSCo Policy Briefs 
EuroMeSCo Spot On 
Focus 
 

4. Premsa, internet i xarxes socials  

L’IEMed ha consolidat les bones pràctiques i experiència acumulades durant l’any 2020, marcat 
per la pandèmia, per oferir en línia l’activitat que tenia programada, tant de cicles de conferències 
com actes diversos de l’IEMed i dels projectes a escala local i internacional que du a terme. Ho ha 
fet, a més, durant el mateix any en què ha publicat un web corporatiu que ofereix una imatge 
renovada de l’Institut a la xarxa.   
 
Un any més, ha seguit de prop temes cabdals per a la regió com les migracions, els conflictes 
regionals, la política exterior europea a la regió, l’extremisme violent, la promoció del 
desenvolupament socioeconòmic de la regió, la lluita per la igualtat de gènere a la Mediterrània... 
D’aquests i d’altres fets i tendències que afecten la regió, l'IEMed ha continuat oferint-ne, tant a les 
institucions com a l’opinió pública, les claus i els anàlisis necessaris per poder interpretar-los.  
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Xarxes socials 

 
El trasllat de tota l’activitat pública de l’IEMed a formats en línia durant bona part de l’any ha 
impulsat els principals perfils de l’IEMed a les xarxes socials.  Facebook i  Twitter, primera font 
d’informació per a àmplies capes de població i principals xarxes d’aportació de tràfic cap al web, 
han seguit donant compte de totes les activitats i publicacions de l’IEMed. Però sobretot han 
mobilitzat un públic interessat en les qüestions que tracta l’IEMed que enguany podien assistir des 
de casa a conferències i seminaris retransmesos en línia i en directe, així com interactuar amb els 
ponents. Aquesta més gran activitat en línia també s’ha traduït en un augment dels visionats i 
subscriptors del canal YouTube de l’IEMed.  
 
Instagram, adreçat a un públic jove, ha duplicat el número de seguidors respecte l’any anterior 
mentre que la comunitat de professionals que segueix l’IEMed a Linkedin també manté un 
constant creixement. L’IEMed també té un compte Flikr on poder veure galeries d’imatges dels 
actes més destacats, i un a ISSUU, una plataforma que permet consultar de forma atractiva les 
publicacions, especialment les corporatives.  
 
L’ús de les xarxes socials per part de l’IEMed li ha valgut aparèixer de nou en l’índex de 
referència internacional dels millors think tanks del món en la categoria de millor ús de les 
xarxes socials (2020 Global Go To Think Tank Index Report, Institut Lauder, Pennsylvania 
University).  

Llocs web associats 

 
A banda del web corporatiu, l’IEMed administra i gestiona els continguts dels següents llocs web:  
 
Xarxa EuroMeSCo 
www.euromesco.net  
El nou web, publicat a finals de 2017, ha impulsat la presència a internet de la principal xarxa de 
think tanks sobre política i seguretat a la Mediterrània, l’Euro-Mediterranean Study Commission 
(EuroMeSCo), coordinada per l’IEMed.  
Xarxa MedThink 5+5  
http://medthink5plus5.net  
Creada a Barcelona el maig de 2016 i amb l’IEMed com a secretariat, la xarxa Med Think 5+5 té 
com objectiu fomentar el diàleg i la recerca sobre com promoure la integració regional i la 
cooperació a la Mediterrània occidental.  
Xarxa espanyola de la Fundació Anna Lindh  
http://redespanolafal.iemed.org  
Coordina pàgina a Facebook de la xarxa, així com una comunitat a Facebook i un perfil a Twitter 
del concurs internacional “Un mar de paraules”.  
Fundació de Dones Euromediterrànies 
https://www.euromedwomen.foundation/  
Desplega una àmplia presència pròpia a Facebook i a Twitter.  
CONNEKT. Un projecte Horizon 2020  
https://h2020CONNEKT.eu  
El projecte estudia els factors potencials de radicalització entre joves de vuit països per millorar la 
prevenció. Té presència a Facebook, Twitter i Linkedin. 
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Ø PLA DE TREBALL PER AL 2022 

Pel que fa a l’exercici 2022, s’exposen seguidament les principal línies d’actuació previstes, per 
cada àrea de l’Institut: 
 
 
Iniciatives transversals 

Programa Anuari IEMed de la Mediterrània 

Publicació de l’Anuari IEMed de la Mediterrània 2022 
Segon semestre.  
Consell assessor de l’Anuari IEMed de la Mediterrània 2023 
Finals d’octubre 
Articles d’opinió Focus  
Durant tot 2022 
 
Euromed Survey to Experts and Actors  
XII edició de l’Enquesta Euromed Towards sustainable and mutually-beneficial migration 
partnerships in the South Mediterranean 
Primer semestre  
Treball de camp de la XIII Enquesta Euromed 
A partir del mes de juny 
Euromed Survey Back to the Field Sessions 
Presentació de resultats de l’Enquesta Euromed XI  
 
Estudi Climate change as a cause of flight today: understanding 
factors, developing opportunities in the Sahel Zone, West Africa 
and the Maghreb 
Durant 2022.  

Segona edició dels MedCat Days  

· 23 de març. MedCat Partners Forum - Presentació del projecte Cluster 
· 24 de març. Seminari “The Green and Digital Transition in the Mediterranean. Going 

beyond slogans, going for a bottom-up approach” 
· 24 de març. Seminari “Regions Move - Seminari sobre descarbonització de transports”  

XXIV Forum International de Réalités 

Abril. Col·laboració amb: Réalités, Friedrich Ebert Stiftung 

Programa mediterrani de pràctiques  

Programa que consta de vuit beques adreçades a titulats de cicle superior dels països de la regió 
euromediterrània per a desenvolupar una estada de pràctiques remunerades de caire anual en els 
àmbits de Món àrab i islàmic; Igualtat de gènere a la mediterrània; Polítiques euromediterrànies; 
Desenvolupament socioeconòmic i integració regional; comunicació i premsa; Cultura i societat 
civil a l’espai euromediterrani; Recolzament institucional i relacions euromediterrànies; i recursos 
documentals i publicacions.  
 
Polítiques Euromediterrànies  
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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 comprèn 
actualment 104 institucions de 29 països de la regió.  
www.euromesco.org 
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.  

· Gener. Presentació dels resultats de la XI Enquesta Euromed. Col·laboració amb l’ICMPD 
· Febrer. Situació política a Tunísia  

EuroMeSCo Pairing Consultations  
Sèrie d’entrevistes telemàtiques amb decisors polítics i experts.  UfM Counterparts. Març 

· Security. Març 
· Migrations. Març 
· Economic Development. Març 
· Political and Geographic Track. Març 

EuroMeSCo Workouts  
Sessions formatives de caràcter pràctic adreçades a investigadors d’EuroMeSCo.  

· Foresight Techniques For Research and Think Tank Work. Abril  
· Effective Usage of Economic Data in Political Sciences. Abril 
· Effectively Communicating Research Findings. Abril 
· Data Analysis and Visualization (using R programme). Abril - maig 
· Funding Opportunities for Researchers. Maig 
· Writing Policy Recommendations. Maig – juny 
· Gender Equality in the Policy Area of Research. Policy Recommendations. Maig – juny 

EuroMeSCo Bussiness Stakeholders / CSO Webinars 
Brussel·les, novembre 

· RSC i associacions públic-privades (per a incubadores empresarials) 
· Lluita contra la corrupció (per a organitzacions de la societat civil) 

EuroMeSCo Annual Conference / General Assembly “Inclussiveness and Social Justice in the 
Mediterranean” 
Brussel·les, novembre 
Joint Study Groups  
Sèrie de documents analítics i propositius en el marc dels grups de treball d’EuroMeSCo 

· Policy Studies associats als grups de treball de 2021-2022 
· EuroMeSCo Policy Debates. Març - maig 
· EuroMeSCo Public Debates. A partir del mes de maig 
· Policy Studies associats als grups de treball de 2022-2023 (Kick off Meetings, setembre) 
· Temes a determinar a partir dels resultats de les EuroMeSCo Pairing Consultations 

Young Researchers Lab 
Aquest programa té per objectiu potenciar les capacitats de joves investigadors als països 
euromediterranis.  
2 Fòrums de presentació dels Policy Briefs seleccionats i workouts sobre infografies. Brussel·les, 
11 de maig i a determinar al mes d’octubre.  
EuroMeSCo Policy Studies  
Associats als grups de treball de 2021-2022 

Col·leccions d’articles d’opinió 
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Sèries d’articles d’opinió en línia. 
- EuroMeSCo Briefs  

- EuroMeSCo Spot On 

 
Altres iniciatives 
Quo Vadis Maghreb, Quo Vadis the EU in the Maghreb? 
Brussel·les, 24 i 25 de febrer. Col·laboració amb: Konrad Adenauer Stiftung 
Taula rodona IEMed-PRIO Cyprus : "Security, Energy and Sustainability in Mediterranean 
and the Middle East" 
Barcelona, 5 de juliol. Col·laboració amb: IBEI-Blanquerna Summer School on the Mediterranean 
and Middle East. 
 
Món Àrab i Islàmic 

Programa Aula Mediterrània  

El programa interuniversitari de l’IEMed, organitzat en col·laboració amb els principals màsters 
universitaris de l’entorn de l’Institut, aborda temes diversos i indispensables per a comprendre la 
Mediterrània tant des d’un punt de vista actual com històric.  
Component de Recerca 

· Seminari Aula Mediterrània – sessió Open Mic. Barcelona, 3 de maig 
Inclou una sessió sobre l’Anuari IEMed de la Mediterrània 

· Premi de recerca als millors TFM dels alumnes dels màsters participants 
Component de Reflexió 

· Cicle de conferències Aula Mediterrània. Barcelona, gener – maig i octubre - desembre. 
Conferències durant 2022 del cicle 2021-2022 (gener-maig) 
Conferències durant 2022 del cicle 2022-2023 (octubre-desembre) 

· XVI Mostra de Cinema Àrab i Mediterrani de Catalunya. Novembre 
 
Programa Prevenció de la polarització i de l’extremisme  
CONtexts of Extremism iN mEna and BalKans SocieTies” (CONNEKT) 
Signat a l’octubre de 2019, 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. 
www.h2020connekt.eu  

· Methodology Lab. Meknès / en línia. Gener i febrer 
· National Survey Campaigns. Juny 
· Seminaris conjunts del projecte CONNEKT i els projectes PAVE i PREVEX. A París, 

febrer/març. A Brussel·les, juny 
· Acció de presentació de CONNEKT a Espanya. Barcelona, setembre 
· Seminari sobre radicalització i extremisme amb joves. Skopje, segon semestre 
· CONNEKT Reports 2022: 

· Regional reports meso level. Febrer / març 
· Country reports micro level. Juliol 
· Policy Paper micro level MENA+Balkans. Agost / setembre 
· Regional Reports micro level. Octubre 
· Joint Study Report macro + meso + micro levels MENA. Novembre 
· Joint Study Report macro + meso + micro levels Balkans. Desembre 
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Programa Mitjans de comunicació, democràcia i diversitat 

Observatori de la Islamofòbia als mitjans de comunicació  
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.. 
www.observatorioislamofobia.org 
 
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. 

· Task Forces Espanya i Bèlgica. Desembre de 2021 i gener i febrer de 2022 
- Speak Up for diversity! Toolkit on how to stand against gender islamophobia. Març 

- · Capacity Building Workshops (actors de la Societat Civil). Setembre 
- Report diversity! Guidelines to traint media circles on inclusiveness and preventing 

gender islamophobia. Abril 
·Trainings for Media outlets and professionals. Setembre 

Consultes nacionals a Espanya. Març 
- National Dispatch on National Consultations (Espanya). Març/abril 

· Consultes nacionals a Bèlgica. Agost 
- National Dispatch on National Consultations (Bèlgica). Agost/setembre 

- Country Reports. Espanya i Bèlgica. Setembre 

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.  

· afkar/idées 67 

· afkar/idées 66 

· afkar/idées 65 

Presentacions Número 65. A Alacant, el 10 de maig. 

Presentació del número 64 d’afkar/idées. A Madrid, 21 de febrer. 
 
Desenvolupament Sostenible i Integració Regional  

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- www.medthink5plus5.org  
Webinaris temàtics 
Juliol i setembre 
Seminari temàtic “Building Climate Resilience in the Western Mediterranean: Water and 
Climate Change Adaptation Nexus” 
València, 9 de març. Amb motiu de la III Conferència Ministerial d’Aigua del Fòrum de la 
Mediterrània Occidental (Diàleg 5+5) 
VI Forum MedThink 5+5  
Octubre / novembre 
Joint Policy Study associat al VI Fòrum  
Desembre 
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Xarxa MED Confederation 

Des de 2013 diverses entitats de França, Egipte, Marroc, 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 
Conferència anual conjunta MED Confederation – LECE sobre inclusió financera i creació 
d’ocupació 
París, 12 i 13 de maig. Col·laboració amb la Lliga Europea de Cooperació Econòmica 
(ELEC/LECE) 
Webinari temàtic 
Juny/juliol 

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 pime als països socis mediterranis. 
www.emgn.eu  
EMGN Academy 

· EMGN Winter Academy. Del 21 al 24 de març, en línia 
· EMGN Summer Academy. Juliol, presencial /en línia 

EMGN Annual Conferences  
· 2021. “Consolidating the Role of Credit Guarantee Schemes in the Mediterranean”. 

Giza, 26 i 27 de gener 
· 2022. Desembre. 

 
Programa Agenda 2030 Mediterrània 
Med Dialogues +2030  
Barcelona, maig – desembre. En col·laboració amb: Fundació La Caixa i Oficina a Barcelona del 
Club de Roma 

Programa Desenvolupament Humà i Integració Regional 

Seminari sobre el llançament d’una dimensió transversal del Programa Masar centrada en la 
joventut. 
Madrid, juny. Col·laboració amb: AECID 
Conferència anual de Bancs Centrals de la Mediterrània  
Istanbul, juliol. Col·laboració amb: OCDE, Banc d’Espanya 
Conferència IEPN-IEMed 2022 sobre canvi climàtic, prèvia a la COP27 a Egipte 
Tel Aviv, del 18 al 20 de setembre. Col·laboració amb: Israeli European Policy Network (IEPN), 
Friedrich Ebert Stiftung (FES) 
XIX New Africa Business and Development Forum (NABDF)  
Barcelona, 16 de novembre. Col·laboració amb: Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de 
Barcelona, ASCAME, UpM, Consorci de la Zona Franca de Barcelona 
Smart City World Congress – Presentació pànel conjunt IEMed-UpM  
Barcelona, entre el 15 i el 17 de novembre 
Innovative Sustainable Start-Ups for the Mediterranean (INVESTMED)  
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  
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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  
De Juny a Desembre de 2022 (diverses sessions) 

Altres iniciatives 

IEMed-NESA Workshop “The Sahel – Mediterranean Compendium. Sharing Perspectives 
on the Current Security Situation and Future Obstacles in the Region” 
En línia, del 7 al 9 de febrer.  
Conferència IEMed-NESA sobre seguretat al Sahel 
Casablanca, del 13 al 15 de juny.  
 

Cultura, Gènere i Societat Civil 

Xarxa espanyola de la Fundació Anna Lindh (REFAL) 

Reunió de reflexió de la REFAL per a la preparació de la Fase V de finançament de la FAL 
Granada, 28 i 29 de març 
XXI Reunió de la Xarxa Espanyola de la Fundació Anna Lindh (REFAL) i desenvolupament 
de capacitats  
Octubre  
Convocatòria extraordinària de projectes de la REFAL finançats per la FAL 
“Tejiendo Red. Projectes descentralitzats de la ReFAL” 
Projectes implementats per les entitats REFAL d’Andalusia, Catalunya, Madrid i València 
V Programa IEMed de Mobilitat “Nos movemos. Participamos” 
2022. Adreçat a membres de la REFAL per tal de promoure l’intercanvi d’experiències i la cohesió 
entre membres de la Xarxa 

Programa Educar en la diversitat 

Projecte Construir ciutadania a les aules 
2022. En col·laboració amb la Direcció General de Migracions, Refugi i Antirracisme de la 
Generalitat de Catalunya, l'IEMed llança una nova edició d’aquesta convocatòria oberta a les 
entitats catalanes de la REFAL per a la realització d’accions adreçades a alumnes de secundària. 
 
Programa Un mar de paraules, la veu dels joves 
XV Concurs internacional de relats i contes Un mar de paraules:  
Aquest certamen literari i la programació cultural associada s’adrecen a joves dels països 
euromediterranis 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.  
Cicle de debats “La veu dels joves” 
El coneixement i l’intercanvi d’experiències i idees tenen un impacte positiu en la conformació de 
les percepcions mútues i permeten superar barreres.  
 
Programa Mediterrània creativa  
Acte inaugural de les Jornades Gatzara. 
Barcelona, 17 de maig. Col·laboració amb: Fundació Bayt al-Thaqafa 
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Taula rodona i concert sobre cultura amazig 
Barcelona, 7 de juny. Col·laboració amb l’Ateneu Barcelonès 
Cicle “Músiques de la Mediterrània” 
Barcelona, juny i juliol. Possible col·laboració amb l’Ateneu Barcelonès 
Jornada de Cultura Humanista 2022  
Abadia de Montserrat. Juliol 
XI Acadèmia i Festival Internacionals de Música Medieval i Renaixentista - Early Music 
Morella 2021 “Santa Maria” 
Morella, juliol. Col·laboració amb: Comes – Centre de Música Antiga i Barroca de la Comunitat 
Valenciana, Ajuntament de Morella, Diputació de Castelló 
XXIII Mercat de Documentals Euromediterranis MEDIMED 2020 
Sitges, octubre. Col·laboració amb: Associació de Productors Internacionals de la Mediterrània 
(APIMED) 
Exposició "La mirada de Biblista" - Fons fotogràfic del Pare Ubach 
Abadia de Montserrat. Del 20 de novembre de 2021 al 17 de juliol de 2022. Possible posterior 
itinerància a Barcelona. Col·laboració amb: Abadia de Montserrat. 
 · Presentació del catàleg de l’exposició. Abadia de Montserrat, abril 
 
Instal·lació “Khaled: Camí de refugi” 
Noves itineràncies al 2022. Col·laboració amb: Neandertal Records, Cultural Lab 
Exposició "Ramon Llull i l'encontre entre cultures"  
Possibles itineràncies durant 2022 
Exposició "La Mediterrània del segle XX"  
Possibles itineràncies durant 2022 
 
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 34  

- Quaderns de la Mediterrània 33 sobre els viatges en la història de la Mediterrània  

· Diverses presentacions dels números editats al llarg de 2022. 
 
Programa d’Igualtat de Gènere Euromediterrani 
Projecte “advanCing youth and women sociaL inclUSion in The mEditerRanean 
(CLUSTER)” 

· Llançament de 7 campanyes locals i regionals informatives, 7 campanyes de 
conscienciació, tres de capitalització del projecte i tres de mobilització. 

· Informes metodològics, analítics sectorials, i descriptius dels perfils de dones i joves 
exclosos dels mercats laborals i programes educatius. 

· 7 Focus Groups regionals que reuneixen autoritats públiques, i representants dels 
sectors privat, de l’ensenyament i l’empreneduria. 

· Cursos en línia i guies de formació per a la inserció educativa i laboral i 
l’empreneduria. 

· 7 esdeveniments de networking. 
Xarxa Fundació de Dones de l’Euromediterrània (FFEM) 
www.euromedwomen.foundation 

· Jornada commemorativa del Dia Internacional de la Dona. Tunis, 8 de març 
· Preparació del Forum des Mondes Méditerranéens 
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· Exposició de collage “Collaging a Gender-Equal Future: Tailoring the 
Transformations of the Euro-Mediterranean Space". Possibles itineràncies durant 
2022. 
Col·laboració amb: Forum Femmes Méditerranée, Associació Djaizairouna, Agir 
pour la Citoyenneté, We Love Sousse.  

· Exposició d’il·lustració "Desafiant els rols de gènere a les dues ribes de la 
Mediterrània". Possibles itineràncies durant 2022. 

· Exposició fotogràfica “Dones trencant barreres. Transformant les ciutats 
mediterrànies”. Possibles itineràncies durant 2022.  

· 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. 

Programa Pols locals per a la igualtat de gènere 
· Col·laboració amb la iniciativa Wikigender de la OCDE amb la publicació d’articles  
  monogràfics sobre gènere. 
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Ø Gestió 2021: 
 

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. El fet que les tres Administracions consorciades abonin amb retard les seves aportacions 
comporta que cada principi d'any  comenci amb certes tensions de tresoreria. En sentit contrari 
actua el Romanent de tresoreria afectat a final de l'exercici anterior, que ajuda a atendre els 
compromisos de pagaments dins del termini legal.  

 
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 
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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 utilitza una base de dades interna que permet el control i 
seguiment de la totalitat dels nombrosos projectes engegats per l’Institut, des de que un projecte es 
proposa dins d'una àrea de treball de l'IEMed, passant per la concreció en la valoració del seu 
pressupost i la de continguts, objectius, estructura, participants i col·laboradors. 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. 
Donat que l'esmentada base de dades està construïda a partir del programari Access 2003 i 
preveient dificultats futures de compatibilitat amb els programaris més actuals, l'IEMed està 
treballant, amb l’ajut d’empreses externes especialitzades, per aconseguir la implementació d'una 
nova base de dades de projectes, que a més integri els processos de la contractació amb proveïdors, 
derivat de l’execució dels projectes i també pugui integrar automàticament dades del cost 
comptabilitzat, permetent així un seguiment i control dels procediments administratius i del 
pressupost més àgils i eficients. Està previst que al llarg del 2022 es posi en marxa aquesta nova 
base de dades. 
Durant 2021 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 2021  han estat de 3.047.913,86 €, 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 2020 se n’havien liquidat 3.650.850,62 €. La variació entre un any i 
l'altre es deu a que durant 2020 es van percebre pre-finançaments de dues subvencions europees. 

Aquestes subvencions han augmentat durant 2021 el nivell d'execució respecte l'any anterior, cosa 
que explica el fort increment de despeses respecte 2020.  
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Només una part dels romanents de tresoreria afectats existents a 31/12/2020 (4.637.413,88 €) s’han 
incorporat al pressupost de 2020. En efecte, només s'ha incorporat la part cobrada a la data de 
tancament de l’exercici precedent (1.193.902,01 €). Com ja s'ha explicat anteriorment, aquesta 
incorporació s’ha fet prèvia autorització de la Intervenció General de la Generalitat, tal i com 
prescriu la normativa vigent. 

A efectes de la liquidació del pressupost, aquesta incorporació de romanents permet incrementar 
les obligacions contretes durant 2021, sense que constin com a ingressos reconeguts d'enguany, ja 
que provenen d’exercicis anteriors i, per tant, es tracta d'ingressos que ja es van liquidar i 
reconèixer al moment del seu cobrament.  

A 31/12/2021 els romanents afectats pugen un total de 5.137.392,59 € i representen les despeses 
pendents d’executar al 2022 i següents, finançades per subvencions finalistes. 

El càlcul i composició del romanent a 31/12/2021 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, es mantenen estables respecte 
l'exercici precedent: 

L’Administració de l’Estat a través de l’Agencia de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID) aquest 2021 ha realitzat una aportació al pressupost de l’IEMed idèntica a 
la de 2020, per import de 200.000,00 €.  

L’aportació de l’Ajuntament de Barcelona també 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 al 
2020: 1.502.328,00 € per a despeses corrents (sense descomptar la part que li correspon del 
romanent 2020 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 disminuït poc més de 16.000,00 euros. 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, neteja d'espais comuns i altres serveis generals de l’edifici de carrer 
Girona 20 que comparteixen ambdues institucions i que al 2021 han representat un 62% de la 
despesa estructural total. Aquesta repercussió de despeses a l’IEMed es fa mitjançant conveni de 
col·laboració, renovable anualment i d’acord amb els percentatges d’ocupació de l’edifici que cada 
Entitat té adjudicats. L'Escola només repercuteix els costos assumits, sense cap marge de lucre 
afegit.  

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 següent 
s’observen les variacions entre 2015 i 2021, que es deuen principalment als augments de conveni, 
incorporacions de triennis, alguna reorganització interna i a les esmentades contractacions 
temporals derivades de l’execució de subvencions finalistes. Durant 2021 s'han hagut de realitzar 
nombroses contractacions temporals per obra i servei vinculades a l'execució dels projectes que 
finança la Unió Europea. Això explica el fort increment en les despeses laborals, respecte l'any 
immediat anterior. 

Les inversions es realitzen en funció de noves necessitats operatives que sorgeixin, així com per a 
substituir elements d’immobilitzat obsolets o trencats. Durant 2021 s’han dut a terme per un import 
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bastant inferior al de 2020, any en què es va haver d'adquirir equipament informàtic que permetés 
el teletreball del personal durant el confinament per 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. Així, durant l’exercici 2021 s'ha produït un fort increment 
de despeses directament vinculades a projectes, degut a la plena posada en marxa de l'execució de 
totes les subvencions de la Unió Europea. En aquest sentit, al llarg dels propers exercicis s’espera 
mantenir i fins i tot augmentar la despesa vinculada a aquestes subvencions. 

 

 

 

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 2020: com ja s'ha comentat anteriorment, 
s’han incorporat 1.193.902,01 € de romanents afectats a 31/12/2020. Aquesta 
incorporació es fa posteriorment a l’autorització per part de la Intervenció General de la 
Generalitat de Catalunya i correspon als imports cobrats anticipadament de subvencions 
finalistes i que han de finançar despeses de 2021. Aquesta modificació s’ha tramitat 
d’acord amb el que preveuen les bases d’execució del pressupost de 2021, aprovades 
per la Comissió delegada en reunió del 22/07/2021 (primera reunió celebrada el 2021). 



 
 
 

 

 
Pàgina  83 

- Generació de crèdits: Durant 2021 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 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 120 i 121). 

 
Ø Previsions pressupostàries per al 2022:  

 
A la data de realització d’aquesta memòria ja s'ha aprovat per part del Parlament de Catalunya el 
pressupost per al 2022. Pel que fa al pressupost de l’IEMed, com a diferència significativa respecte 
el darrer pressupost aprovat (el de 2020) incorpora la previsió de majors ingressos procedents de 
les subvencions europees.  Aquest fet, però, no representa grans canvis per l’execució del 
pressupost, ja que es preveu que les tres Administracions facin la mateixa aportació que l’any 
precedent i pel que fa a les subvencions finalistes, si s'executen parcialment generen romanents 
afectats de tresoreria que s'incorporen a l'exercici següent. A més, si es produeixen majors 
ingressos dels previstos s’incorporarien al pressupost en cas necessari. Finalment, cal dir que 
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. 

En els gràfics adjunts a continuació es mostren diversos aspectes relatius a la comparativa entre el 
pressupost executat els darrers anys.  
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Evolució dels ingressos pressupostaris segons finançadors 

Període 2016 – 2021 
 
(en percentatges sobre el total)  
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Evolució de les despeses pressupostàries  segons conceptes 

Període 2016 –2021 
 
(en percentatges sobre el total)  
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Evolució comparativa de les  despeses pressupostàries  segons tipologies 

Període 2010 - 2021 
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17- RELACIÓ DELS ELEMENTS D’IMMOBILITZAT, ADQUIRITS DURANT 2021 
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20- INFORMACIÓ SOBRE CONVENIS SUBSCRITS PER L'IEMed DURANT 2021 
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Al llarg  de 2021 l'IEmed només ha subscrit un conveni amb efectes econòmics. Es tracta de l'acord 
signat entre l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i aquest Institut i es refereix als serveis 
compartits de l'edifici del carrer Girona número 20 de Barcelona, que constitueix la seu d'ambdues 
entitats. 
 
S'ha formalitzat en data 26 de novembre de 2021 però es refereix al repartiment de les despeses de 
tot 2021, que assumeix inicialment l'Escola i que repercuteix a l'IEMed proporcionalment a la 
superfície que ocupa. 
 
No hi ha ànim de lucre en l'esmentada repercussió. 
 
Es tracta d'un conveni renovable anualment i que, per tant, no té efectes econòmics més enllà de 
l'exercici al qual es refereix. 
 
Es basa en les despeses previstes, per la qual cosa en el conveni de l'any següent es regularitzaran, 
si s'escau, les diferències a favor o en contra que s'hagin produït entre les despeses reals i els 
imports abonats segons les despeses previstes inicialment. 
 
Els percentatges atribuïts a cada entitat són el següents: 
 

 
 
Les despeses previstes a càrrec de l'IEMed per al 2021 són de 124.258,17 €, que un cop restat 
l'import abonat de més durant 2020 (4.850,94 €) queden en 119.407,22 €.  
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21- INFORMACIÓ SOBRE IMPACTE COVID-19  DURANT 2021 

 
 
Informació requerida per l’Ordre ECO/199/2021, de 25 d'octubre, sobre operacions comptables de 
tancament de l’exercici pressupostari 2021.  
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 2021 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. 

 
A continuació s'informa dels efectes del COVID-19 en els comptes de l'Institut durant 2021. 
S'adjunta complint l'Ordre esmentada de la conselleria d'Economia, tot i que com es pot apreciar, 
per la naturalesa dels ingressos i de les despeses d'aquest Institut, l'afectació ha estat mínima, un 
cop ja es van realitzar durant 2020 les inversions necessàries en equipament informàtic, per garantir 
el teletreball del personal. En aquest sentit, la totalitat d'inversions efectuades durant 2021 han estat 
relacionades precisament amb el treball presencial, que els treballadors duen a terme des de fa 
mesos. L'única despesa apreciable relacionada amb la pandèmia ha estat la compra de gel i material 
i estris per desinfectar els despatxos. 
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22- CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA 

 

Les dades obtingudes a partir del Registre Públic de Contractes són les següents: 
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23- INFORMACIÓ SOBRE MEDI AMBIENT 

 

 

Seguint recomanacions de la Intervenció Adjunta per al Control d'Entitats del Sector Públic de la 
Generalitat de Catalunya, s'inclou aquest apartat a la Memòria econòmica anual, tot i que per 
l'especial naturalesa de l'àmbit d'actuació de l'IEMed les activitats que desenvolupa no tenen 
impacte sobre el medi ambient. 

En aquest sentit, només assenyalar que arrel de la problemàtica operacional generada durant els 
confinaments a causa del Covid-19, es van establir els procediments necessaris perquè el personal 
pogués seguir treballant de manera telemàtica. Aquest fet va potenciar els processos de gestió 
documental electrònica que ja s'havien començat a implementar en exercicis anteriors, amb el 
consegüent estalvi en paper, tòners de fotocopiadores i impressores i en altres consumibles 
d'oficina relacionats.  

Així, doncs, podríem dir que les inversions en equipament informàtic dutes a terme durant 2020 
han produït, de manera indirecta, estalvis en el consum de factors que incideixen en la 
contaminació del medi ambient. 
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24- FETS ESDEVINGUTS AMB POSTERIORITAT AL TANCAMENT DE 

L'EXERCICI:  

 

 

- Amb posterioritat al tancament i elaboració dels comptes anuals s'ha produït una incidència en 
relació a un dels pagaments a partners de les subvencions europees. 

Concretament, en la subvenció anomenada "Cluster" es va efectuar en data 21/01/2022 el 
pagament programat del 40% del seu pressupost (40.700,66 € a l'entitat CGDR (Commissariat 
General au Developpement Regional de Tunis) amb seu a Tunis. Posteriorment l'entitat va 
reclamar perquè no havia rebut els diners, mentre que la nostra entitat financera ens confirmava 
que el pagament s'havia realitzat sense incidències. Finalment es va detectar que algú de la seva 
organització havia intervingut els seus correus electrònics i ens havia facilitat una domiciliació 
bancària fraudulenta, per desviar els diners de la transferència. L'IEMed ha mantingut 
converses amb l'Autoritat de la Comissió Europea, que ens ha confirmat que hem actuat 
correctament i realitzat les comprovacions pertinents abans de realitzar el pagament, ja que 
l'adreça de correu fraudulenta amb qui ens comunicàvem constava també als registres oficials 
de la subvenció i posava en còpia altres correus oficials de l'organització tunisenca. L'IEMed, 
independentment de les actuacions que dugui a terme l'entitat d'aquell país, ha interposat una 
denúncia judicial i ha lliurat tota la documentació disponible a les autoritats, perquè puguin 
investigar i depurar responsabilitats, així com recuperar l'import transferit.  

- Pel que fa al procés de formalització de l'adscripció de l'IEMed a la Generalitat de Catalunya, a 
partir de gener de 2022 s'han reprès les conserves amb la conselleria d'Acció Exterior. 
Actualment, el gabinet jurídic d'aquest Departament està valorant la proposta de nous Estatuts 
que l'IEMed li ha tramès. 
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-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consorci Institut Europeu de la Mediterrània 

 
EXERCICI 2021 
 
 
 
 
 
 

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 2021 

 

Barcelona, 31 de març de 2022 

 

 

  

 

El president executiu   El responsable de gestió econòmica 

Conforme amb les anotacions comptables 
realitzades      

        
        
    

 
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. 

 
 

Carles La-Rosa - 

DNI 37737252W 

(SIG)

Firmado digitalmente por Carles La-Rosa - DNI 

37737252W (SIG) 

Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, 

o=Institut Europeu de la Mediterrània, 

2.5.4.97=VATES-Q0801161A, ou=Treballador 

públic de nivell alt de signatura, sn=La-Rosa - 

DNI 37737252W, givenName=Carles, 

serialNumber=IDCES-37737252W, cn=Carles 

La-Rosa - DNI 37737252W (SIG) 

Fecha: 2022.03.31 18:22:37 +02'00'
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BALANÇ DE SITUACIÓ 
(a 31/12/2021) 
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COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 
(a 31/12/2021) 
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ESTAT DE CANVIS DEL PATRIMONI NET 
(a 31/12/2021) 
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ESTAT DE FLUXES D’EFECTIU 
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LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2021 
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EXERCICI  2021 
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EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES – 2021 
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EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS - 2021 
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LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2021 
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CONCILIACIÓ ENTRE EL RESULTAT PRESSUPOSTARI i EL RESULTAT 
COMPTABLE de 2021 



 
 
 

 

 
Pàgina  128 



 
 
 

 

 
Pàgina  129 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMENTARIS A  L’EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA 
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El pressupost de despeses executat durant 2021 ha estat superior al de 2020 en un 
30,10% la qual cosa suposa el major grau d'execució des de 2011, any anterior a les 
retallades en els pressupostos públics a causa de la gran crisi global financera. Com s'ha 
comentat en l'informe de gestió de la Memòria Econòmica, que es complementa amb 
aquest apartat de Liquidació del Pressupost 2021, aquesta variació s'origina bàsicament 
en la posada en marxa a ple rendiment de tots els projectes finançats per subvencions 
atorgades per la Comissió Europea. 

En aquest sentit, després que al 2020 es produís un cert endarreriment sobre el calendari 
previst a causa dels efectes de la pandèmia, durant 2021 s’han començat a executar les 
diverses subvencions plurianuals finançades amb fons europeus. Es preveu que en els 
exercicis immediats posteriors es mantingui i fins i tot augmenti el nivell de despeses 
executades enguany. 

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 2021 s'ha produït un augment de les despeses de 
personal temporal, ja que per executar els diferents projectes europeus s'ha hagut de 
realitzar diverses contractacions per obra i servei relacionades amb aquestes 
subvencions.  

Pel que fa a les inversions, a diferència de l'any anterior s'han pogut ajustar 
aproximadament al pressupost previst. Cal recordar que durant 2020, a causa de la 
pandèmia es va haver de realitzar una forta inversió en equipament informàtic, per 
garantir el teletreball del personal durant els períodes de confinament obligatoris. 
Aquesta forta inversió, molt per sobre del previst en el pressupost inicial, va haver de 
finançar-se amb ingressos per a despeses corrents, produint un desequilibri en el Balanç 
de Situació de l'Institut entre els diners nets rebuts per finançar inversions i el valor net 
comptable d'aquestes. Seguint la recomanació de la Intervenció Adjunta per al Control 
d'Entitats del Sector Públic de la Generalitat de Catalunya, s'ha procedit durant 2021 a 
sol·licitar un acord del Govern de la Generalitat que permetés recuperar l'equilibri en 
Balanç, passant els ingressos corrents emprats inadequadament per finançar despeses de 
capital a Patrimoni Net. Aquesta sol·licitud s'ha aprovat en la sessió del Govern del dia 
16 de novembre de 2021.   

Pel que fa als ingressos recurrents, es mantenen 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, més alguns ingressos extraordinaris per serveis 
prestats a entitats terceres.  

Pel que fa a les subvencions finalistes rebudes per aquest Institut i vigents durant 2021, 
en l’apartat següent es detalla individualitzadament cadascuna d’elles, assenyalant el 
seu seguiment comptable. 

Les despeses estructurals s’han anat ajustant al màxim en els darrers exercicis i al 2021 
han estat inferiors a les de 2020. Malgrat això, aquestes despeses s'originen en un alt 
percentatge en el conveni que es signa anualment amb l'Escola d'Administració Pública 
de Catalunya, pel qual es distribueixen les despeses de manteniment de l'edifici de 
carrer Girona 20 de Barcelona, que comparteixen ambdues institucions. Donat que ja 
ens han comunicat la previsió a l'alça de les despeses previstes pel manteniment de 
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2022, preveiem igualment un augment en aquesta tipologia de despeses per al proper 
exercici.   

En la següent taula poden observar-se les evolucions de les diferents categories de 
despeses durant els darrers 7 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 dels projectes finançats per subvencions 
finalistes i com a màxim amb la durada exclusiva del mateix període d’execució que 
assenyalen les esmentades subvencions. 

Les inversions han sofert una notable reducció respecte les adquirides durant 2020, any 
en què es va haver de renovar i potenciar tots els elements informàtics per garantir el 
teletreball del personal durant els confinaments. 

La despesa en projectes ha sofert un important increment degut a la posada en marxa 
dels diferents projectes subvencionats. 

Finalment, la despesa estructural també ha baixat, en part pels estalvis en aquest apartat 
que suposa la digitalització de pràcticament tota la documentació, reduint per tant la 
despesa en tòners, paper, fotocòpies i altres consumibles d'oficina. També es va reduir 
conjunturalment la despesa assumida per l'IEMed mitjançant el conveni de 
col·laboració amb l'Escola d'Administració Pública per compartir les despeses de 
l'edifici de carrer Girona 20 de Barcelona, tot i que es preveu que pugi durant 2022. 

 

 

 

Tal i com s’observa en l’Estat d’Execució del Pressupost adjunt en aquest document, els 
drets reconeguts durant l’exercici 2021 han estat de 3.047.913,83 €, mentre que les 
obligacions contretes han pujat un total de 3.030.478,46 €, amb un superàvit 
pressupostari resultant de 17.435,37 €. 

Aquest resultat pressupostari per sí mateix no és significatiu, ja que depèn cada any del 
diferent calendari de cobraments 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, comparant-los amb la tresoreria a aquesta data 
més tots els drets pendents.  En definitiva, el romanent de tresoreria mostra la situació 
pressupostària acumulada de tots els exercicis precedents, assenyalant si l'Institut pot fer 
front a totes les obligacions pendents. 
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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 2021 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 
(75,01%)  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 va assenyalar la 
necessitat de modificar l’ingrés de la subvenció per a despeses corrents de la 
Generalitat. Es va reduir aquest ingrés en 81.275,22 €. Aquest import representa la 
xifra d'ingressos del pressupost corrent que es va dedicar a finançar l'excés 
d'inversions respecte al previst en el pressupost inicial, produïdes durant 2020 a causa 
de la pandèmia. Seguint les recomanacions de la Intervenció de la Generalitat, aquest 
import es va comptabilitzar separadament en un compte de Deute a Curt termini, 
transformable en subvencions. Durant 2021, el Govern de la Generalitat ha aprovat 
passar aquest import a Patrimoni Net (en sessió del 16/11/2021) restablint d'aquesta 
manera l'equilibri en el Balanç de Situació de l'IEMed entre valor net comptable de les 
inversions i els fons acumulats nets que les han de finançar. 

- Pel que fa a les modificacions del pressupost, s’han formalitzat seguint les bases 
d’execució aprovades juntament amb el pressupost 2021, aprovades per la Comissió 
delegada en reunió del 22 de juliol de 2021, la primera que va tenir lloc durant aquest 
any. 

- Aquestes modificacions, que es reflecteixen en els estats d’execució del 
pressupost que s’incorporen a aquesta Liquidació del pressupost 2021, han respost a 
les següents circumstàncies:  

- Incorporació de romanents: De les subvencions obtingudes, que van generar 
romanents afectats a 31 de desembre de 2020, s’han incorporat al 2021 únicament 
els imports que s’havien percebut (i per tant liquidat pressupostàriament com a 
ingressos-drets reconeguts) en aquella data. Concretament  1.193.902,01 € segons 
es detalla seguidament: 

L’exercici econòmic de 2020 es va tancar amb un romanent de tresoreria afectat de 
4.637.413,88 €, reconegut per la Intervenció General de la Generalitat i originat en 
diverses subvencions que financen projectes de durada plurianual, segons el 
següent detall: 

· Subvenció nominativa 2020-21 concedida per la AECID :         103.675,00 € 
· Subvenció de la C. E., projecte EUROMESCO:                      2.305.138,94 € 
· Subvenció de la Comissió Europea, projecte CONNEKT:      1.972.610,39 € 
· Subvenció de la Comissió Europea, projecte MAGIC:               205.989,55 € 
· Subvenció de Fundació Anna Lindh:                  50.000,00 € 
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La Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, en escrit signat per 
l’Interventor General en data 19 de juliol de 2021, 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 2020 s’havia 
percebut un import net total d' 1.193.902,01 €, corresponent a:  

· Subvenció nominativa 2020-21 concedida per la AECID :         103.675,00 € 
· Subvenció de la C. E., projecte EUROMESCO:                         433.322,94 € 
· Subvenció de la Comissió Europea, projecte CONNEKT:         457.112,43 € 
· Subvenció de la Comissió Europea, projecte MAGIC:               164.791,64 € 
· Subvenció de Fundació Anna Lindh:                  35.000,00 € 
 

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 2021 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. Aquestes modificacions del 
pressupost de despeses no alteren el pressupost total.  

Malgrat l’anterior, es detallen aquests moviments comptables en la corresponent 
columna de l’Estat d’execució del pressupost de despeses, d'acord amb el que 
especifiquen les bases d'execució aprovades pel pressupost de l'IEMed per al 2021. 
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ROMANENT DE TRESORERIA A 31/12/2021 
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El romanent total de tresoreria a 31 de desembre de 2021 és de 5.140.785,64 €, que es 
correspon pràcticament en la seva totalitat (5.137.392,598 €) a l’import pendent 
d’executar de les  diverses subvencions finalistes plurianuals, que financen projectes 
que s’executaran durant 2022 i posteriors exercicis.  
 
La diferència entre ambdues xifres: 3.393,05 €, 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. Aquest 
percentatge de participació representa un import de 2.545,27 € corresponent 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 2021 en un compte 
de passiu, ja que seguint la normativa vigent, la Generalitat el deduirà de les seves 
aportacions de 2022. 
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Consorci Institut Europeu de la Mediterrània 

 
EXERCICI 2021 
 
 

 

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 2021 

 

Barcelona, 31 de març de 2022 

 

 

El president executiu   Conforme amb les anotacions comptables 
      realitzades    
           
      El responsable de gestió econòmica 

 
 
 
 
 
 
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 2021, i contenen els 
ajustaments assenyalats per la Intervenció General, en la seva supervisió de l’auditoria 
realitzada. 
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