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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

Pàgina 130

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 :
Subvenció de la C. E., projecte EUROMESCO:
Subvenció de la Comissió Europea, projecte CONNEKT:
Subvenció de la Comissió Europea, projecte MAGIC:
Subvenció de Fundació Anna Lindh:

103.675,00 €
2.305.138,94 €
1.972.610,39 €
205.989,55 €
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 :
Subvenció de la C. E., projecte EUROMESCO:
Subvenció de la Comissió Europea, projecte CONNEKT:
Subvenció de la Comissió Europea, projecte MAGIC:
Subvenció de Fundació Anna Lindh:

103.675,00 €
433.322,94 €
457.112,43 €
164.791,64 €
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

Senén Florensa
&nbsp/ - DNI
39638319G
(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=Florensa &nbsp/ - DNI
39638319G, givenName=Senén,
serialNumber=IDCES-39638319G, cn=Senén
Florensa &nbsp/ - DNI 39638319G (SIG)
Fecha: 2022.03.31 18:34:45 +02'00'
Versión de Adobe Acrobat Reader:
2022.001.20117

Conforme amb les anotacions comptables
realitzades
El responsable de gestió econòmica

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 12:18:09 +02'00'

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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