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BALANÇOS A 31 DE DESEMBRE DE 2020 i 2019 
(xifres expressades en euros) 

 

 
 

 
 
 
Les Notes descrites en la Memòria adjunta formen part integrant dels Balanços dels exercicis anuals 
acabats el 31 de desembre de 2020 i de 2019  

ACTIU Notes 2020 2019

A) ACTIU NO CORRENT 35.132,78 33.067,86

I. IMMOBILITZAT INTANGIBLE 7 8.979,84 13.971,44

   2.Propietat industrial i intel·lectual 8.979,84 13.971,44

II. IMMOBILITZAT MATERIAL 5 26.152,94 19.096,42

   5. Altre immobilitzat material 26.152,94 19.096,42

B) ACTIU CORRENT 223.818,48 219.753,96

III. DEUTORS COMERCIALS I ALTRES COMPTES A COBRAR 9.1 105.095,64 172.825,71

   1. Deutors per operacions de gestió 47.080,00 88.512,57

   2. Atres comptes a cobrar 58.015,64 84.313,14

V. INVERSIONS FINANCERES A CURT TERMINI 1.620,00 -

   4. Altres inversions financeres 1.620,00 -

VII. EFECTIU I ALTRES LÍQUIDS EQUIVALENTS 117.102,84 46.928,25

TOTAL ACTIU (A + B) 258.951,26 252.821,82

PATRIMONI NET I PASSIU Notes 2020 2019

A) PATRIMONI NET 9.854,35 12.744,92

A) PATRIMONI NET (-)13.536,28 (-)7.722,12

   II. Patrimoni generat

   1. Resultats d'exercicis anteriors (-)7.722,12 (-)365,28

   2. Resultat de l'exercici (-)5.814,16 (-)7.356,84

  IV. Altres increments patrimonials pendents d'imputació a resultats 14 23.390,63 20.467,04

B) PASSIU NO CORRENT - -

I. Provisions a llarg termini - -

C) PASSIU CORRENT 249.096,91 240.076,90

I. Provisions a curt termini 12 - 13.810,26

II. Deutes a curt termini 10 1.814,40 105,05

   2. Deutes amb entitats de crèdit 1.814,40 105,05

IV. Deutes amb empreses del grup i associades a curt temini 10 132.066,95 64.276,60

V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 10 115.215,56 161.884,99

   1. Creditors per operacions de gestió 53.392,73 100.222,72

   2. Altres comptes a pagar 16.160,21 5.244,46

   3. Administracions públiques 45.662,62 56.417,81

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C) 258.951,26 252.821,82
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COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL DELS EXERCICIS ANUALS ACABATS EL  
31 DE DESEMBRE DE 2020 i 2019 
(xifres expressades en euros) 

 

 
 

 
 
Les Notes descrites en la Memòria adjunta formen part integrant dels Comptes del resultat econòmic 
patrimonial dels exercicis anuals acabats el 31 de desembre de 2020 i 2019  

Notes 2020 2019

2. Transferències, subvencions, donacions i llegats rebuts 14.1 754.731,98 704.697,89

    a) De l'exercici 747.655,57 698.031,72

       a.2) Transferències 747.655,57 698.031,72

    b) Imputació de subvencions, donacions i llegats

         per a l'immoblitzat no financer 14.2 7.076,41 6.666,17

3. Vendes i prestacions de serveis 93.520,00 191.181,53

7. Excés de provisions - 12.855,90

A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA 848.251,98 908.735,32

8. Despeses de personal (-)609.296,66 (-)613.626,94

  a) Despeses de pesonal (-)474.308,24 (-)484.384,28

  b) Sous, salaris i assimilats (-)134.988,42 (-)129.242,66

11. Altres despeses de gestió ordinària (-)231.878,91 (-)290.722,11

  a) Subministres i serveis exteriors (-)231.682,00 (-)287.786,12

  b) Tributs (-)196,91 (-)2.935,99

12. Amortització de l'immobilitzat 5 i 7 (-)12.890,57 (-)12.909,81

B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (-)854.066,14 (-)917.258,86

I. RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) DE LA GESTIÓ ORDINÀRIA (-)5.814,16 (-)8.523,54

14. Altres partides no ordinàries - 1.166,70

II. RESULTAT DE LES OPERACIONS NO FINANCERES (-)5.814,16 (-)7.356,84

III.RESULTAT DE LES OPERACIOS FINANCERES - -

IV. RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) NET DE L'EXERCICI (-)5.814,16 (-)7.356,84
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ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET AL TANCAMENT DELS EXERCICIS 2020 i 2019 
(xifres expressades en euros) 

 

 
 
 
Les Notes descrites en la Memòria adjunta formen part integrant dels Estats total de canvis en el 
patrimoni net dels exercicis anuals acabats el 31 de desembre de 2020 i 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. Ajustos IV. Altres

NOTES EN II. Patrimoni per canvis increments

MEMÒRIA I. Patrimoni generat de valor patrimonials TOTAL

A. Patrimoni net al final de l'exercici 2018 - 32.602,85 - 19.193,35 51.796,20

B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors - (-)32.968,13 - - (-)32.968,13

C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2019 (A+B) - (-)365,28 - 19.193,35 18.828,07

D. Variacions del patrimoni net exercici 2019 - (-)7.356,84 - 1.273,69 (-)6.083,15

1. Ingressos i  despeses reconeguts en l'exercici - (-)7.356,84 - 1.273,69 (-)6.083,15

2. Operacions patrimonials amb l'entitat o entitats propietàries - - - - -

3. Altres variacions del patrimoni net - - - - -

A. Patrimoni net al final de l'exercici 2019 - (-)7.722,12 - 20.467,04 12.744,92

B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors - - - -

C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2020 (A+B) - (-)7.722,12 - 20.467,04 12.744,92

D. Variacions del patrimoni net exercici 2020 - (-)5.814,16 - 2.923,59 (-)2.890,57

1. Ingressos i  despeses reconeguts en l'exercici - (-)5.814,16 - 2.923,59 (-)2.890,57

2. Operacions patrimonials amb l'entitat o entitats propietàries - - - - -

3. Altres variacions del patrimoni net - - - - -

E. Patrimoni net al final de l'exercici 2020 (C+D) - (-)13.536,28 - 23.390,63 9.854,35
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ESTAT D’INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS 
 

 
 
 
ESTAT D’OPERACIONS AMB L’ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES 
 

 
 
 
 
 
 

NOTES EN

MEMÒRIA 2020 2019

I. Resultat econòmic patrimonial (-)5.814,16 (-)7.356,84

II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net

1. Immobilitzat no financer 14.1 10.000,00 7.939,86

2. Actius i  passius financers - -

3. Cobertures comptables - -

4. Altres increments patrimonials - -

Total (1+2+3+4) - -

III. Transferències al compte de resultat econòmic patrimonial o al valor 

inicial de la partida coberta:

1. Immobilitzat no financer 14.1 (-)7.067,41 (-)6.666,17

2. Actius i  passius financers - -

3. Cobertures comptables - -

4. Altres increments patrimonialss - -

Total (1+2+3+4) - -

IV. TOTAL ingressos i despeses reconegudes (I+II+III) (-)2.881,57 (-)6.083,15

NOTES EN

MEMÒRIA 2020 2019

1. Aportació patrimonial dinerària - -

2. Aportació de béns i drets - -

3. Assumpció i condonació de passius financers - -

4. Altres aportacions de l'entitat o entitats propietàries - -

5. (-) Devolució de béns i drets - -

6. (-) Altres devolucions a l 'entitat o entitats propietàries - -

TOTAL - -

b) ALTRES OPERACIONS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES

NOTES EN

MEMÒRIA 2020 2019

1. Ingressos i  despeses reconegudes directament en el compte del 

resultat econòmic patrimonial 14.1 636.155,57 547.019,90

2. Ingressos i  despeses reconeguts directament en el patrimoni net 14.1 10.000,00 7.939,86

TOTAL (I +II) 646.155,57 554.959,76

a) OPERACIONS PATRIMONIALS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES
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ESTAT DE DE FLUXOS D'EFECTIU DELS EXERCICIS ANUALS ACABATS EL 31 DE DESEMBRE DE 
2020  
(xifres expressades en euros) 

 

 
 

 
Les Notes descrites en la Memòria adjunta formen part integrant dels Estats de fluxos d’efectiu dels 
exercicis anuals acabats el 31 de desembre de 2020  

2020

I. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE GESTIÓ

A) Cobraments: 1.005.928,39

   2. Transferències, subvencions, donacions i llegats rebuts 861.580,34

   3. Vendes netes i prestacions de serveis 143.898,05

   6. Altres cobraments 450,00

B) Pagaments: 910.605,53

   7. Despeses de personal 478.724,24

   10. Altres despeses de gestió 258.737,90

   13. Altres pagaments 173.143,39

Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B) 95.322,86

II. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ

C) Cobraments: 0,00

D) Pagaments: 26.857,62

   4. Compra d'inversions reals 26.857,62

Fluxos nets d'efectiu per activitats de d'inversió (+C-D) -26.857,62

III. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT

E) Augments en el patrimoni: 0,00

G) Cobraments per emissió de passius financers: 0,00

H) Pagaments per reemborsament de passius financers: 0,00

Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (+E-F+G-H) 0,00

IV. FLUXOS D'EFECTIU PENDENTS DE CLASSIFICACIÓ 0,00

I) Cobraments pendents d'aplicació 0,00

J) Pagaments pendents d'aplicació 0,00

Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (+I-J) 0,00

V. EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI 0,00

VI. INCREMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS A L'EFECTIU (I + II + III + IV + V) 68.465,24

Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici 46.928,25

Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici 117.102,84
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LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI ANUAL ACABAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2020 
(xifres expressades en euros) 
 
 

- LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 
 

  
Explicació de les variacions: 
 
El grau d’execució del pressupost de despeses de 2020 ha estat del 69,5% respecte el 
pressupost final (pressupost inicial incloent modificacions pressupostàries). 
 
La despesa executada de capítol 1 ha estat significativament inferior respecte al pressupost 
final, amb una desviació negativa de 357.320,17 euros, a causa de la no contractació de la 
totalitat de la plantilla d’Ivàlua, i de la no contractació de personal temporal pressupostat 
que estava associat a projectes concrets, fets causats per la incertesa de la demanda de 
projectes durant l’exercici. 
 
La despesa de capítol 2 s’ha disminuït en 25.115,51 euros respecte els crèdits finals de 
2020, a causa de l’estalvi en partides de despesa tals com “Aigua i energia”, “Treballs 
tècnics” i “Serveis informàtics”. 
 
S’ha incrementat, en canvi, la despesa executada de capítol 6, per la compra d’equips 
informàtics que havien de permetre la realització de teletreball a Ivàlua. 
 
 
  

Programa Econòmica Descripció

Crèdits 

inicials

Crèdits 

modificats

Crèdits 

definitius

Despeses 

compromeses

Obligacions 

reconegudes 

netes Pagaments

Oblig. ptes. 

de pagament 

a 31 de 

desembre

Romanents 

de crèdit

584 1200001 Retribucions bàsiques/ personal funcionari 0,00 2.854,09 2.854,09 2.854,09 2.854,09 2.854,09 0,00 0,00

584 1300001 Retribucions bàsiques/ personal laboral 544.357,58 -163.808,56 380.549,02 155.963,62 155.963,62 155.963,62 0,00 224.585,40

584 1310001 Retribucions bàsiques/ personal laboral temporal 92.574,98 150.910,65 243.485,63 243.485,63 243.485,63 243.485,63 0,00 0,00

584 1320001 Retrib.bàsiques i altres remun/pers. laboral AD i assim 80.184,74 10.043,82 90.228,56 79.793,60 79.793,60 79.793,60 0,00 10.434,96

584 1500001 Productivitat 48.946,56 0,00 48.946,56 6.021,56 6.021,56 0,00 6.021,56 42.925,00

584 1600001 Seguretat Social 210.518,92 0,00 210.518,92 131.144,11 131.144,11 121.005,46 10.138,65 79.374,81

584 2000002 Altres lloguers i canons de terrenys, bens naturals, edifcis i altres const. 30.116,00 595,12 30.711,12 30.711,12 30.711,12 30.711,12 0,00 0,00

584 2040001 altres lloguers i canons 525,00 0,00 525,00 511,44 511,44 511,44 0,00 13,56

584 2100001 conser, repar,mant.terrenys, edificis i altres const 2.000,00 0,00 2.000,00 1.565,34 1.565,34 1.565,34 0,00 434,66

584 2200001 Material ordinari no inventariable 3.872,00 -3.000,00 872,00 343,47 343,47 343,47 0,00 528,53

584 2200002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 500,00 0,00 500,00 256,99 256,99 256,99 0,00 243,01

584 2210001 Aigua i energia 6.500,00 667,38 7.167,38 4.758,58 4.758,58 4.722,95 35,63 2.408,80

584 2220001 Despeses postals, missatgeria i altres similars 120,00 0,00 120,00 4,54 4,54 4,54 0,00 115,46

584 2240001 Despeses d'assegurances 2.150,00 4.468,30 6.618,30 6.446,94 6.446,94 6.446,94 0,00 171,36

584 2250001 tributs 525,00 0,00 525,00 196,91 196,91 196,91 0,00 328,09

584 2260003 publicitat, difusió, i campanyes institucionals 10.986,00 16.365,44 27.351,44 27.351,44 27.351,44 13.890,80 13.460,64 0,00

584 2260005 organització de reunions, conferències 44.361,00 -19.762,97 24.598,03 24.748,03 24.748,03 24.748,03 0,00 -150,00

584 2260011 Formació dels empleats públics 10.000,00 -4.615,65 5.384,35 3.844,31 3.844,31 3.844,31 0,00 1.540,04

584 2260033 Desenv. programes de seguretat i salut laboral en 0,00 1.640,12 1.640,12 1.552,77 1.552,77 1.552,77 0,00 87,35

584 2260039 Despeses per serveis bancaris 600,00 0,00 600,00 583,75 583,75 583,75 0,00 16,25

584 2260089 Altres despeses diverses 7.977,42 2.150,17 10.127,59 8.766,14 8.766,14 8.554,39 211,75 1.361,45

584 2270001 Neteja i sanejament 9.772,54 645,80 10.418,34 10.418,34 10.418,34 10.418,34 0,00 0,00

584 227000190 Neteja i sanejament per COVID19 0,00 2.771,05 2.771,05 2.771,05 2.771,05 2.452,40 318,65 0,00

584 2270002 Seguretat 700,00 0,00 700,00 586,85 586,85 586,85 0,00 113,15

584 2270008 Interprets i traductors 12.000,00 -7.867,99 4.132,01 2.529,79 2.529,79 1.926,30 603,49 1.602,22

584 2270011 custodia, dipòsit, emmagatzematge i destrucció 600,00 93,40 693,40 117,72 117,72 117,72 0,00 575,68

584 2270013 Treballs tècnics 90.750,00 -8.479,95 82.270,05 75.075,38 75.075,38 38.521,45 36.553,93 7.194,67

584 2280001 Solucions Tecnològiques adquirides al CTTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

584 2280002 Serveis informàtics realitzats per altres entitats 12.274,16 11.547,80 23.821,96 18.717,59 18.717,59 16.764,95 1.952,64 5.104,37

584 228000290 Serveis informàtics realitzats per altres entitats COVID19 0,00 199,00 199,00 199,00 199,00 199,00 0,00 0,00

584 2280003 solucions TIC-CTTI-Serveis recurrents 8.550,72 3.849,23 12.399,95 10.921,53 10.921,53 10.921,53 0,00 1.478,42

584 2300001 Dietes, locomoció i trasllats 700,00 0,00 700,00 82,20 82,20 82,20 0,00 617,80

584 2400001 despeses de publicacions 10.214,38 -6.221,74 3.992,64 2.662,00 2.662,00 2.662,00 0,00 1.330,64

584 6400001 Inversions en mobiliari i estris per compte propi 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

584 650000190 Inversions en equips de procés de dades COVID19 8.000,00 6.955,49 14.955,49 14.955,49 14.955,49 14.955,49 0,00 0,00

1.252.377,00 0,00 1.252.377,00 869.941,32 869.941,32 800.644,38 69.296,94 382.435,68



 

7 

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI ANUAL ACABAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2020 
(xifres expressades en euros) 

 
 
- LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS 

 
 

 
 
Explicació de les variacions: 
 
El grau d’execució del pressupost d’ingressos liquidat respecte els crèdits finals ha estat del 
76,26%, és a dir, s’han reconegut ingressos per import de 955.100,34 euros respecte el 
pressupost final de 1.252.377 euros. El total de drets reconeguts de 2020 respecte el 2019 
ha augmentat un 17,3% tot i el context excepcional de l’exercici. 
 
Els drets reconeguts per ingressos propis han disminuït significativament respecte el 
pressupost final consignat al capítol 3, per un import de 319.800,82 euros, essencialment 
degut a la disminució de demandes d’avaluacions i assessoraments i a l’anul·lació de la 
majoria de les activitats formatives previstes inicialment. L’anul·lació de les activitats 
formatives i part de la disminució de les demandes d’avaluacions i assessoraments han 
estat a causa de l’impacte de la pandèmia en les necessitats d’avaluació de les institucions 
públiques.  
 
Pel que fa als ingressos per transferències corrents rebudes, s’ha produït un increment dels 
drets reconeguts respecte els crèdits finals consignats al capítol 4, principalment degut a la 
formalització del conveni signat a tres bandes entre Ivàlua, la Direcció General de 
Cooperació al Desenvolupament i l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament 
amb l’objecte de promoure la cultura de l’avaluació i l’ús de l’evidència en l’àmbit de la 
cooperació catalana, i a l’increment d’ingressos provinents del Departament de la 
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda per a l’avaluació de l’Impost sobre Habitatges Buits i 
per la compensació del retorn de la paga extra a les persones treballadores d’Ivàlua, 
inicialment retinguda el 2013, i abonada en part aquest 2020. 

 

  

Econòmica Descripció

Previsions 

inicials

Previsions 

modificades

Previsions 

definitives

Drets 

reconeguts

Drets 

anul·lats

Drets 

cancel·lats

Drets 

reconeguts 

nets

Recaptació 

neta

Drets 

pendents de 

cobrament a 

31 de 

desembre

Excés/defecte 

previsió

3110001 Drets de matrícula 22.020,00 0,00 22.020,00 2.250,00 450,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 -20.220,00

3190009 Prestacions d altres serveis a entitats de dins de 0,00 82.870,00 82.870,00 82.870,00 0,00 0,00 82.870,00 36.030,00 46.840,00 0,00

3190010 Prestacions d altres serveis a entitats de fora de 125.473,00 0,00 125.473,00 8.850,00 0,00 0,00 8.850,00 8.850,00 0,00 -116.623,00

3990009 Altres ingressos diversos 338.384,00 -155.426,18 182.957,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -182.957,82

4100007 Del Departament de la Vicepresidència, D'Economia i Hisenda 660.000,00 28.610,26 688.610,26 688.610,26 0,00 0,00 688.610,26 688.610,26 0,00 0,00

4100023 Del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 0,00 28.610,26 28.610,26 15.335,66 0,00 0,00 15.335,66 15.335,66 0,00 -13.274,60

4406880 De l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupa 0,00 15.335,66 15.335,66 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 -335,66

4620001 De la Diputació de Barcelona 96.500,00 0,00 96.500,00 96.500,00 0,00 0,00 96.500,00 96.500,00 0,00 0,00

4930009 Altres transferències corrents de la UE 0,00 0,00 0,00 36.134,42 0,00 0,00 36.134,42 36.134,42 0,00 36.134,42

7100007 Del Departament de la Vicepresidència, d'Economia i Hisenda 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

1.252.377,00 0,00 1.252.377,00 955.550,34 450,00 0,00 955.100,34 908.260,34 46.840,00 -297.276,66
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LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI ANUAL ACABAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2020 
(xifres expressades en euros) 

 
 
- RESULTAT PRESSUPOSTARI 

 

 
 
 
 
 
 

Concepte

Drets 

reconeguts 

nets

Obligacions 

reconegudes 

netes Ajustaments

Resultat 

pressupostari 

2020

a) Operacions corrents 945.100,34 854.985,83 90.114,51

b) Operacions de capital 10.000,00 14.955,49 (-)4.955,49

c) Operacions comercials - - -

1. Total operacions no financeres 955.100,34 869.941,32 85.159,02

d) Actius financers - - -

e) Passius financers - - -

2. Total operacions financeres - - -

I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 85.159,02

AJUSTAMENTS:

3. Crèdits gastats amb romanent de tresoreria no afectat - -

4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici - -

5. Desviacions de finançament positives de l'exercici - (-)36.134,42

II. TOTAL AJUSTAMENTS (-)36.134,42

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 49.024,60
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MEMÒRIA DELS COMPTES ANUALS DE L’EXERCICI 2020 
 
 

La present memòria completa, amplia i comenta la informació que contenen el balanç, el 
compte del resultat econòmic patrimonial de l’exercici, l’estat de canvis en el patrimoni net, 
l’estat de fluxos d’efectiu i la liquidació del pressupost. 

 
 

1. ORGANITZACIÓ I ACTIVITAT 
 

1.1 Creació de l’Entitat 
 
El Consorci titular del Centre per a la Investigació i l’Avaluació de Polítiques Públiques 
es constitueix l’any 2006, un cop aprovats els seus estatuts per Acord de Govern de 
data 11 de juny de 2006. 
 
L’any 2010, per Acord de Govern de 31 d’agost de 2010, s’aprova la modificació dels 
estatuts del Consorci (DOGC de 8 de de setembre de 2010), que passa a denominar-
se Consorci titular de l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua).  
 
L’any 2014, s’aprova una nova modificació dels estatuts, per Acord de Govern de 15 
de juliol de 2014 (DOGC de 17 de juliol de 2014), per tal d’adaptar‐los a l’àmbit de 
competència de les unitats directives que integren el Departament d’Economia i 
Coneixement.  
 
Finalment, amb motiu de la nova legislació estatal en matèria de Consorcis, es 
modifiquen els estatuts (DOGC de de juliol de 2015) per Acord de Govern de 21 de 
juliol de 2015. Els canvis principals afecten a l’adscripció d’Ivàlua a la Generalitat de 
Catalunya mitjançant el departament competent en matèria d’economia i finances i 
la inclusió de la condició de mitjà propi de les entitats consorciades. 

 
1.2 Activitat principal de l’Entitat, règim jurídic 
 

Segons consta a l’article 4 dels seus estatuts, Ivàlua té com a missió la promoció de 
l’avaluació de les polítiques públiques, realitzant activitats de formació, difusió, 
assessorament i elaboració d’informes d’avaluació. 
 
El Consorci es regeix per les disposicions dels seus estatuts, per la reglamentació 
interna dictada en el seu desenvolupament i, subsidiàriament, per la normativa 
autonòmica i estatal que li sigui d’aplicació. 
 
A nivell de contractació pública, és considerada poder adjudicador i administració 
pública, sent-li d’aplicació allò que estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre de 
contractes del sector públic. 

 
Des de l’exercici 2018, l’entitat està classificada com a Administració Pública en 
termes del Sistema Europeu de Comptes. El seu pressupost forma part del 
pressupost de la Generalitat de Catalunya. 
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1.3 Consideració fiscal de l’Entitat 

 
a) Exercicis susceptibles d’inspecció 

 
 Segons les disposicions legals vigents, les liquidacions d’impostos no es poden 

considerar definitives fins que hagin estat inspeccionades per les autoritats fiscals 
o hagi transcorregut el termini de prescripció. No obstant això, la Direcció estima 
que, independentment que la legislació fiscal és susceptible d'interpretacions, 
qualsevol passiu fiscal addicional que és pogués posar de manifest com a 
conseqüència d’una eventual inspecció no hauria de tenir un efecte significatiu en 
els comptes anuals presos en conjunt. 

 
b) Impost sobre societats 

 
El Consorci titular de l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua), 
de naturalesa pública, té la consideració d’entitat parcialment exempta de 
l’Impost sobre Societats, regulat en el Capítol XV del Títol VII del Reial Decret 
Legislatiu 4/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de 
l’Impost sobre Societats. D’acord amb el que estableix aquest règim especial, no 
estan subjectes a tributació les rendes derivades de les activitats que constitueixin 
l’objecte social del Consorci, excepte en el cas que es tracti d’explotacions 
econòmiques. L’exempció en cap cas abastarà els rendiments derivats del 
patrimoni, ni als increments i disminucions patrimonials.  

 
1.4 Ens consorciats i estructura organitzativa 
 

Els membres del Consorci de l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques a 31 
de desembre de 2020 són:  

 
- L’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el departament 

competent en matèria econòmica i finances, el Consell Interuniversitari de 
Catalunya i el Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya. 

- La Diputació de Barcelona. 
- La Universitat Pompeu Fabra. 

 
Els òrgans de govern i administració del Consorci són els següents: 
 
- El President 
- El Consell Rector 
- La Direcció executiva 

 
D’acord amb la última modificació d’estatuts (article 13), IVÀLUA té la consideració 
de mitjà propi i instrumental i servei tècnic de la Generalitat de Catalunya i de la 
Diputació de Barcelona, així com de les entitats i/o organismes que en depenguin o 
s’hi vinculin, sempre que siguin poders adjudicadors, restant obligat a realitzar els 
treballs que li encomanin. Les seves relacions no tenen naturalesa contractual i 
s’articulen mitjançant encàrrecs. Durant l’exercici 2019, es va dur a terme la revisió 
dels criteris establerts a l’article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
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contractes del sector públic, on es concreta el règim jurídic dels mitjans propis i que 
havia de suposar una modificació dels estatuts d’Ivàlua. 
 
Amb posterioritat al tancament de l’exercici 2020 s’han produït els fets que 
s’exposen a la nota 28 d’aquesta memòria. 
 

1.5 Nombre d’empleats 
 
El nombre de mitja de persones empleades durant l’exercici i a 31 de desembre de 
2020 és la següent: 

 

 
 
 

1.6 Principals fonts d’ingressos 
 

Les principals fonts d’ingressos de l’exercici 2020 són els següents: 
 

 
 
 

2. GESTIÓ INDIRECTA DE SERVEIS PÚBLICS I ALTRES FORMES DE COL·LABORACIÓ 
 

2.1 Gestió indirecta 
 

L’Entitat du a terme les seves funcions de manera directa, no prestant serveis sota 
cap de les formes de gestió indirecta previstes a la normativa. No participa en cap 
activitat la gestió de la qual s’efectuï de forma conjunta amb altres organitzacions. 
Tampoc utilitza cap forma de col·laboració público-privada en l’exercici de les seves 
activitats.  

 
2.2 Concerts 

 
L’entitat no té formalitzat cap tipus d’operació d’aquesta naturalesa. 

 
 
 
 

Nombre mitjà d'empleats durant l'exercici i a 31 de desembre de 2020

Homes Dones Homes Dones

Direcció 1 1

Analistes 4 2 4 2

Administració i recursos 3 3

Comunicació 1 1

Total 6 5 6 5

Plantilla de personal 

durant l'exercici

Plantilla de personal a 31 

de desembreGrup de personal

C apí to l D escripció
P revisio ns 

inicials

P revisio ns 

def init ives

% s/ T o tal 

pressupo st 

d’ ingresso s

D rets lí quids
% s/ T o tal 

drets lí quids

3

Taxes, venda de béns i 

serveis i altres 

ingressos

485.877,00 413.320,82 33,00% 93.520,00 9,79%

4
Transferències 

corrents
756.500,00 829.056,18 66,20% 851.580,34 89,16%

7
Transferències de 

capital
10.000,00 10.000,00 0,80% 10.000,00 1,05%

1.252.377,00 1.252.377,00 955.100,34T o tal ingresso s
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2.3 Convenis 
 

Els convenis formalitzats amb tercers a 31 de desembre de 2020 es detallen a 
continuació: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 Activitats conjuntes 
 

L’entitat no té formalitzat cap tipus d’operació d’aquesta naturalesa. 
 

2.5 Altres formes de col·laboració 
 

L’entitat no té formalitzat cap tipus d’operació d’aquesta naturalesa. 
 
 

3. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS 
 
3.1 Imatge fidel 

 
El 29 de juny de 2017 es va publicar l’Ordre VEH/137/2017 que aprovava el Pla 
General de Comptabilitat Pública de la Generalitat de Catalunya (PGCPGC), i que va 
entrar en vigor a partir de l’exercici comptable que s’iniciava l’1 de gener de 2018. 
L’article 2on de l’Ordre determina l’àmbit subjectiu del Pla, establint que les entitats 
que integren el sector públic resten sotmeses al règim de comptabilitat pública 
d’acord amb la normativa de finances públiques de la Generalitat, i a l’obligació de 
retre comptes de les seves operacions sigui quina sigui la seva naturalesa. 
Posteriorment, l’article 3er determina els plans de comptabilitat d’aplicació a les 
diferents entitats del sector públic de la Generalitat de Catalunya. 
 
Així mateix, la disposició transitòria 5ena determina un període d’adaptació de les 
entitats del sector públic de la Generalitat de Catalunya al sistema corporatiu 
d’informació comptable de la Generalitat de Catalunya, establint que aquelles 
entitats que han d’aplicar el PGCPGC i que fins ara portaven un pla de comptabilitat 
basat en un marc d’informació financera diferent, poden continuar portant la gestió 
comptable i el retiment de comptes fins que es desenvolupi l’adaptació del sistema 
corporatiu d’informació comptable de la Generalitat de Catalunya. No obstant, fins 
que es desenvolupi aquesta adaptació, aquestes entitats han de complir amb 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. 
 

Entitats signants Data signatura Descripció

Ivàlua - Departament d'Acció Exterior, 

Relacions Institucionals i Transparència de la 

Generalitat de Catalunya - Agència Catalana de 

Cooperació al Desenvolupament

15 de setembre 

de 2020

Conveni de col·laboració mitjançant el qual s'autoritza una transferència del Departament d'Acció Exterior, 

Relacions Institucionals i Transparència, mitjançant la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament i 

l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament a favor de l'Institut Català d'Avaluació de Polítiques 

Públiques de Catalunya per a promoure la cultura de l'avaluació i l'ús de l'evidència en l'àmbit de la cooperació 

al desenvolupament catalana.

Ivàlua - Departament de Treball, Afers Socials i 

Famílies de la Generalitat de Catalunya

10 de desembre 

de 2020

Conveni de col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consorci Titular de 

l'Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua) per a l'avaluació de les polítiques incloses en el 

Contracte Programa 2021-2024 en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i 

altres polítiques d'igualtat, i també d'aquest contracte com a instrument de relació amb ens locals
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Els comptes anuals adjunts han estat formulats pel Director del Consorci a partir del 
registres comptables a 31 de desembre de 2020 i han estat preparats d’acord amb les 
normes de reconeixement i valoració que determina el Pla General de Comptabilitat 
Pública de la Generalitat aprovat per l’Ordre VEH/137/2017 a fi de mostrar la imatge 
fidel del patrimoni, de la situació financera, de la liquidació del pressupost i dels 
resultats i fluxos d’efectiu de l’Entitat.  
 
L’exercici 2020 ha estat el primer que l’Entitat ha adaptat la seva informació al 
sistema d’informació comptable de la Generalitat (PANGEA), fet que ha permès 
obtenir de forma automàtica, excepte pel que s’esmenta a la nota 3.2, la totalitat de 
la informació requerida que configura el contingut de la memòria. 
 
En la preparació dels comptes anuals s’han seguit els criteris descrits en la Nota 4 
sobre normes de registre i valoració, havent-se aplicat tots els principis comptables 
obligatoris que poguessin tenir un efecte significatiu sobre els mateixos. 
 

3.2 Comparació de la informació 
 

No s’han produït modificacions en l’estructura del balanç, en el compte del resultat 
econòmic patrimonial, de l’estat de canvis en el patrimoni net, ni cap altra 
circumstància que no permeti la comparació de la informació amb la corresponent a 
l’exercici 2019. 
 
En relació a l’estat de fluxos d’efectiu, atès que, tal i com s’ha esmentat 
anteriorment, aquest és el primer exercici que ha adaptat la seva informació al 
sistema d’informació comptable de la Generalitat (PANGEA), no es disposa de la 
informació relativa a l’estat de fluxos d’efectiu corresponent a l’exercici 2019 calculat 
de manera directa, tal i com l’efectua aquest sistema. En conseqüència, l’estat de 
fluxos d’efectiu no presenta informació comparativa. La informació de l’estat de 
fluxos d’efectiu corresponent a l’exercici 2019, calculada de manera indirecta (tal i 
com va ser incorporat en els comptes anuals de l’exercici 2019), s’adjunta com annex 
I d’aquesta memòria). 
 

3.3 Canvis en criteris de comptabilització i correcció d’errors 
 

Durant l’exercici 2020 i 2019 no s’han produït ajustos per canvis en els criteris 
comptables durant l’exercici. 
 

Durant l’exercici 2020 no s’han produït errors que, a criteri de la Direcció de l’Entitat, 
hagin de suposar la re-expressió dels comptes anuals de l’exercici 2019.  

 
En l’exercici 2019 es varen detectar errors relatius a l’aplicació de l’article 13.3 de la 
Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’exercici 2017 (vigent per a 
l’exercici 2019), conseqüència d’un error en la comptabilització en la previsió 
d’ingressos pel projecte B-Mincome realitzada l’any 2018. Aquest error es va corregir 
incrementant el deute pendent per excés de transferències corrents per import de 
32.968,13 euros. 
 

3.4 Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa 
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La preparació dels comptes anuals ha requerit, per tal de valorar alguns dels actius, 
passius, ingressos, despeses i compromisos que figuren registrats en ells, realitzar 
estimacions comptables rellevants i judicis, estimacions i hipòtesis en el procés 
d’aplicació de les polítiques comptables de l’Ivàlua. 

 

Un resum de les mateixes és el següent: 
 

- La valoració dels actius per a determinar l’existència o no de pèrdues per 
deteriorament. 

- La vida útil dels actius materials. 

- La probabilitat d’ocurrència i l’import dels passius indeterminats o contingents. 
Les estimacions considerades per a formular els comptes anuals s’han realitzat 
atenent a la millor informació disponible a la data de formulació. Qualsevol 
modificació en el futur d’aquestes estimacions s‘aplicaria de forma prospectiva a 
partir del moment en que fos coneguda i sempre i quan millorés la qualitat de la 
informació presentada, reconeixent l’efecte del canvi en l’estimació realitzada al 
compte de pèrdues i guanys de l’exercici en qüestió. 

 

3.5 Elements recollits en determinades partides 
 

No hi ha elements patrimonials que amb el seu import estiguin registrats en dues 
partides o més del balanç. 

 
3.6 Moneda de presentació 

 
Totes les xifres incloses en aquests comptes anuals s’expressen en euros. 
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4. NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ 

 
Les principals normes de registre i valoració aplicades per l’Ivàlua en la preparació i 
presentació dels comptes anuals són les següents: 
 
4.1. Immobilitzat material 

 
Els elements integrants de l’immobilitzat material figuren valorats pel cost 
d’adquisició, nets de la seva amortització acumulada i de les pèrdues per 
deteriorament que hagin experimentat. 
 
Els cost d’adquisició inclou els incorreguts fins la posada en condicions de 
funcionament dels béns. No s’inclouen despeses financeres. 
 
Els costos que no presenten una ampliació de la vida útil i les despeses de 
manteniment es carreguen directament al compte de pèrdues i guanys. Els costos 
d’ampliació, modernització o millora que donen lloc a una major duració dels béns 
són objecte de capitalització augmentant el seu valor. 
 
L’immobilitzat material és objecte d’amortització calculada mitjançant l’aplicació 
del mètode lineal, en funció de la vida útil estimada dels diferents béns:  
 

 
 

Les altes de l’exercici s’amortitzen en proporció al número de mesos transcorreguts 
des de què els elements entren en ús. 

 

El valor net comptable dels elements que integren els immobilitzats intangibles 
(nota 4.3) i material es minora per qualsevol pèrdua per deteriorament quan es 
produeixen fets o canvis que puguin indicar que aquest valor net excedeix de 
l’import recuperable estimat. 
 

L’import recuperable és el major entre el valor raonable del bé menys el seu cost de 
venda i el seu valor en ús. 
 

Pels actius que al llarg del temps no generen entrades d’efectiu de forma 
independent, el seu import recuperable es determina a partir de la unitat 
generadora d’efectiu a la que pertany l’actiu. 
 

Les pèrdues per deteriorament es reconeixen com a despesa en el compte de 
pèrdues i guanys de l’exercici en què es produeixen, de la mateixa manera que 
quan reverteixen es recullen com a ingressos els imports de les reversions. 
 
 
 

Anys de vida 

útils estimats

Instal·lacions tècniques 8

Mobiliari 10

Equips processament d'informació 4
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4.2. Inversions immobiliàries 
 
L’entitat no té inversions d’aquesta naturalesa. 
 

4.3. Immobilitzat intangible 
 
L’immobilitzat intangible, el qual correspon a propietat industrial i aplicacions 
informàtiques, es valoren inicialment a cost d’adquisició i s’amortitzen linealment, 
en funció de la vida útil estimada dels diferents béns: 
 

 
 

 
4.4. Arrendaments financers i operatius 

 

Els arrendaments es classifiquen com arrendaments financers sempre que les 
condicions dels mateixos transfereixin substancialment els riscos i avantatges 
derivats de la propietat a l’arrendatari. 
 

Els altres arrendaments es classifiquen com arrendaments operatius quan s’ha 
acordat l’ús d’un actiu durant un període de temps determinat, a canvi de percebre 
un import únic o una sèrie de pagaments o quotes. En aquest cas, les despeses 
derivades de l’acord d’arrendament són considerats com despesa del període que 
es reporten, imputant-se al compte de pèrdues i guanys. 
 

4.5. Permutes 
 
L’entitat no ha dut a terme operacions d’aquesta naturalesa. 
 

4.6. Actius i passius financers 
 

Els instruments financers es classifiquen en el moment del seu reconeixement 
inicial com a actius o passius financers, de conformitat amb el fons econòmic dels 
acords contractuals i amb les definicions d’actius o de passius financers, establertes 
en la normativa mercantil vigent. 
 
Ivàlua classifica els instruments financers en diferents categories o, atenent a les 
característiques i a la seva destinació prevista en el moment del seu reconeixement 
inicial. 
 
a) Actius financers: préstecs i partides a cobrar 

 
Els préstecs i partides a cobrar es composen de crèdits per operacions 
comercials i no comercials, amb cobraments fixos o indeterminables que no 
cotitzen en un mercat actiu. 
 

Anys de vida

útils estimats

Propietat industrial 4

Aplicacions informàtiques 3
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Es reconeixen inicialment pel seu valor raonable, que equival normalment al 
preu de la transacció, incloent-hi les despeses addicionals incorregudes i es 
valoren, posteriorment, a cost amortitzat, utilitzant el mètode del tipus d’interès 
efectiu. No obstant, quan el seu venciment és inferior a un any, no tenen un 
tipus d’interès contractual i s’espera fer-los efectius en el curt termini, es 
valoren pel seu nominal. 
 
L’entitat registra les oportunes correccions valoratives per deteriorament quan 
s’ha produït una reducció o un retràs en els fluxos d’efectiu futurs, motivats per 
la insolvència del deutor. 
 

b) Passius financers:  Passius a cost amortitzat 
 
Es classifiquen en aquesta categoria a efectes de la seva valoració, entre d’altres, 
els dèbits i partides a pagar per operacions derivades de l’activitat habitual, 
deutes amb entitats de crèdit,  i altres dèbits i partides a pagar.  
 
Es reconeixen inicialment pel seu valor raonable, que llevat que hi hagi una 
evidència en contra, és el preu de la transacció, que equival al valor raonable de 
la contraprestació rebuda, menys, en el seu cas, els costos de transacció que són 
directament atribuïbles a l’emissió dels passius. Amb posterioritat es valoren a 
cost amortitzat, utilitzant el mètode del tipus d’interès efectiu. 
 
No obstant, els dèbits amb venciment inferior a un any que no tenen un tipus 
d’interès contractual i que s’espera pagar a curt termini es valoren pel seu 
nominal. 
 

c) Baixa d’actius i passius financers 
 
Els actius financers causen baixa comptable quan els drets a rebre fluxos 
d’efectiu relacionats amb ells han vençut o s’han transferit, i l’Entitat ha 
traspassat substancialment els riscos i beneficis derivats de la seva titularitat, 
mentre que els passius financers es donen de baixa quan l’obligació s’ha extingit. 
 
La baixa d’un actiu o d’un passiu financer en la seva totalitat implica el 
reconeixement de resultats per la diferència existent entre el seu valor 
comptable i la suma de la contraprestació rebuda o lliurada, neta de despeses 
de la transacció, incloent-hi els actius obtinguts o passius assumits i qualsevol 
pèrdua o guany diferida en ingressos i despeses reconeguts en Patrimoni net. 
 

d) Deteriorament de valor d’actius financers 
 
Un actiu financer està deteriorat i s’ha produït una pèrdua per deteriorament si 
existeix evidència objectiva d’aquests com a resultat d’un o més esdeveniments 
que s’han posat de manifest després del reconeixement inicial de l’actiu i aquest 
mateix causant de la pèrdua té un impacte sobre els fluxos d’efectiu futurs 
estimats de l’actiu, que pot ser estimat amb fiabilitat. 
 
Ivàlua segueix el criteri de registrar les oportunes correccions valoratives per 
deteriorament de crèdits i partides a cobrar i instruments de deute, quan s’ha 
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produït una reducció o retràs en els fluxos d’efectiu estimats futurs, motivats 
per la insolvència del deutor.  
 

e) Classificació entre llarg i curt termini 
 
Els instruments financers es classifiquen entre el curt i el llarg termini en funció 
de si el període en què han de liquidar-se és inferior o superior a un exercici. 

 
4.7. Cobertures comptables 

 
L’entitat no ha dut a terme operacions d’aquesta naturalesa. 
 

4.8. Existències 
 
L’entitat no té actius d’aquesta naturalesa. 
 

4.9. Actius construïts o adquirits per a altres entitats 
 

L’entitat no ha dut a terme operacions d’aquesta naturalesa. 
 

4.10. Transaccions en moneda estrangera 
 
L’entitat no ha dut a terme operacions d’aquesta naturalesa. 
 

4.11. Ingressos i despeses 
 
a) Ingressos 

 
Els ingressos procedents de la venda de béns i de la prestació de serveis es 
valoren pel valor raonable de la contrapartida, rebuda o per rebre que llevat 
evidència en contra, és el preu acordat per a aquests béns o serveis, deduït 
l’import de qualsevol descompte, rebaixa en el preu o d’altres partides similars 
que l’entitat pugui concedir, així com els interessos incorporats al nominal dels 
crèdits. No obstant això, s’hi poden incloure els interessos incorporats als crèdits 
comercials amb venciment no superior a un any que no tinguin un tipus 
d’interès contractual, quan l’efecte de no actualitzar els fluxos d’efectiu no sigui 
significatiu. 
 

b) Despeses d’explotació 
 
Les despeses meritades durant l’exercici han estat comptabilitzades atenent a la 
naturalesa de les mateixes i imputades al capítol corresponent del compte de 
resultats d’Ivàlua atenent al principi de meritament. 
 

c) Despeses de personal 
 
Les despeses de personal inclouen tots els havers i les obligacions d'ordre social 
obligatòries o voluntàries reportades a cada moment, reconeixent les 
obligacions per pagues extres, vacances o havers variables i les seves despeses 
associades. 
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4.12. Provisions i contingències 

 
Les provisions es reconeixen únicament sobre la base de fets presents o passats 
que generin obligacions. Es quantifiquen tenint en consideració la millor informació 
disponible sobre les conseqüències del succés que les motiven i són estimades en 
ocasió de cada tancament comptable. S’utilitzen per a afrontar les obligacions 
específiques per a les quals van anar originalment reconegudes. Es procedeix a la 
seva reversió total o parcial quan aquestes obligacions deixen d’existir o 
disminueixen. 
 
Són passius contingents totes aquelles obligacions possibles sorgides com a 
conseqüència d’esdeveniments passats, la materialització futura de la qual i 
perjudici patrimonial associat s’estima de baixa probabilitat. 
 

4.13. Subvencions, donacions i llegats 
 

a) Reconeixement 
 
Les subvencions, donacions i llegats rebuts es consideren no reintegrables i 
únicament es reconeixeran com a ingressos de l’exercici quan: 
 
- Existeixi un acord individualitzat de concessió a favor d’Ivàlua, 
- S’hagin complert les condicions associades per a la seva execució, i 
- No existeixin dubtes raonables sobre la seva percepció. 

 
En la resta de casos, les subvencions rebudes es consideraran reintegrables i es 
reconeixeran com a passiu. 
 
Les subvencions rebudes s’imputen a resultats d’acord amb els criteris que tot 
seguit es detallen. Les subvencions rebudes es comptabilitzen, amb caràcter 
general, com a ingressos imputats directament al Patrimoni net, i s’imputen a 
resultats sobre una base sistemàtica i racional i de forma correlacionada amb les 
despeses derivades de la subvenció que es tracti, ja sigui per finançar despeses, 
adquirir actius, o cancel·lar passius. 
 

b) Valoració 
 
Les subvencions, donacions i llegats rebudes de caràcter monetari  es valoren 
per l’import concedit. 

 
c) Transferències corrents, amb càrrec al capítol IV dels pressupostos de la 

Generalitat 
 

Les transferències corrents rebudes de la Generalitat de Catalunya, amb càrrec 
al capítol IV dels pressupostos de la Generalitat, que tenen per objecte finançar 
les despeses generals d'estructura de l'Entitat, s'enregistren amb abonament  al 
compte econòmic patrimonial, epígraf “Transferències”. 

 
D’acord amb el que estableix la Llei de Pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per a l’exercici 2020, les subvencions d’explotació tenen la finalitat de 
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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. 
 
Tanmateix, conforme el que preveu l’esmentada Llei de Pressupostos, d’obtenir-
se al tancament de l’exercici un romanent de tresoreria positiu com a 
conseqüència d’un excés de transferències rebudes de la Generalitat, el 
Departament al què figura adscrit l’Entitat ha d’efectuar una retenció de les 
aportacions i transferències que tenen previst atorgar-li en l’exercici següent, 
per l’import que determini la Intervenció General. 
 
Conseqüentment, l’import excedent de les transferències, una vegada cobertes 
les despeses d’estructura, ha de ser objecte de reclassificació al passiu corrent 
del balanç de situació, al compte “Altres deutes a curt termini”, atesa la seva 
consideració d’exigible per part de la Generalitat de Catalunya. 

 
d) Transferències de capital, amb càrrec al capítol VII dels pressupostos de la 

Generalitat 
 

Les transferències de capital rebudes de la Generalitat de Catalunya, amb càrrec 
al capítol VII dels pressupostos de la Generalitat, que tenen per objecte finançar 
les inversions afectes a l'activitat de l’Entitat (o l'amortització de l'endeutament 
que finança aquesta inversió), s'enregistren directament amb abonament a 
patrimoni net, epígraf “Altres increments patrimonials pendents d’imputació a 
resultats”. 
 
Són objecte de traspàs al compte del resultat econòmic patrimonial de forma 
correlacionada amb la despesa per amortitzacions dels elements finançats amb 
aquestes transferències. 
 
De la mateixa manera que per al tractament comptable de les transferències 
corrents, en el cas d’obtenir-se un excedent de transferències de capital rebudes 
no aplicades al finançament d’inversions, aquest import ha de ser objecte de  
reclassificació al passiu corrent del balanç de situació, al compte “Altres deutes a 
curt termini”, atesa la seva consideració d’exigible per part de la Generalitat de 
Catalunya. 

 
4.14. Activitats conjuntes 

 
L’entitat no ha dut a terme operacions d’aquesta naturalesa. 
 

4.15. Actius en estats de venda 
 
L’entitat no té actius en aquest estat. 
 

4.16. Actuacions de naturalesa mediambiental 
 
Els imports per complir amb els requeriments legals en matèria de medi ambient es 
registren anualment com a despesa o inversió, atenent a la seva naturalesa. Els 
imports comptabilitzats com a inversió s’amortitzen atenent a la seva vida útil.  
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5. IMMOBILITZAT MATERIAL 

 
5.1. Moviments de l’exercici 

 
Els moviments enregistrats en aquest epígraf durant els exercicis 2020 i 2019 han 
estat els següents: 
 

 
 
 

 
 

5.2. Inversions de l’exercici 
 
Les inversions realitzades durant 2020 i 2019 corresponen principalment a 
l’adquisició d’equips informàtics. Durant l’exercici 2019 es varen realitzar 
regularitzacions per l’actualització del mòdul d’actius amb càrrec al compte de 
resultats.  

Exercici 2020

Saldo Saldo

Cost 31.12.2019 Entrades 31.12.2020

Instal·lacions tècniques 15.989,48 - - 15.989,48

Mobiliari 88.663,65 - - 88.663,65

Equips informàtics 91.774,22 14.955,49 - 106.729,71

196.427,35 14.955,49 - 211.382,84

Saldo Import Saldo

Amortització 31.12.2019 dotació 31.12.2020

A.A. Instal·lacions tècniques 12.633,23 2.286,91 - 14.920,14

A.A. Mobiliari 83.856,62 768,60 - 84.625,22

A.A. Equips informàtics 80.841,08 4.843,46 - 85.684,54

177.330,93 7.898,97 - 185.229,90

VALOR NET COMPTABLE 19.096,42 26.152,94

Traspassos / 

Regularitzacions

Traspassos / 

Regularitzacions

Exercici 2019

Saldo Saldo

Cost 31.12.2018 Entrades 31.12.2019

Instal·lacions tècniques 15.989,48 - - 15.989,48

Mobiliari 88.663,64 - 0,01 88.663,65

Equips informàtics 83.834,36 7.939,86 - 91.774,22

188.487,48 7.939,86 0,01 196.427,35

Saldo Import Saldo

Amortització 31.12.2018 dotació 31.12.2019

A.A. Instal·lacions tècniques 10.716,27 1.918,72 (-)1,76 12.633,23

A.A. Mobiliari 81.993,22 1.845,43 17,97 83.856,62

A.A. Equips informàtics 76.703,81 4.178,83 (-)41,56 80.841,08

169.413,30 7.942,98 (-)25,35 177.330,93

VALOR NET COMPTABLE 19.074,18 19.096,42

Traspassos / 

Regularitzacions

Traspassos / 

Regularitzacions
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5.3. Elements totalment amortitzats 

 
A 31 de desembre de 2020 i 2019 els actius en ús totalment amortitzats són els 
següents: 
 

 
 

5.4. Cobertura d’assegurances 
 
Ivàlua cobreix amb pòlisses d’assegurances el risc de danys relatius als béns que 
utilitza per a les seves activitats, entenent que els capitals assegurats permetrien 
l’adquisició, a valors de reposició, dels elements que haguessin de substituir als 
sinistrats. 

 
 
6. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES 

 
A la data de tancament dels exercicis 2020 i 2019, l’Entitat no té actius d’aquesta 
naturalesa. 
 

  

Concepte 2020 2019

Instal·lacions tècniques 13.769,35 0,00

Mobiliari 80.977,82 80.505,70

Equips informàtics 76.300,07 72.319,68

171.047,24 152.825,38
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7. IMMOBILITZAT INTANGIBLE 

 
7.1. Moviments de l’exercici 

 
Els moviments enregistrats en aquest epígraf durant els exercicis 2020 i 2019 han 
estat els següents: 
 

 
 
 

7.2. Inversions de l’exercici 
 
Aquest epígraf inclou les inversions realitzades pel disseny i la marca Ivàlua, així com 
les aplicacions informàtiques corresponents a llicències i programari. Durant els 
exercicis 2020 i 2019 no s’han dut a terme cap tipus d’inversió en actius d’aquesta 
naturalesa. 
 

Exercici 2020

Saldo Addicions Saldo

Cost 31.12.2019 Entrades 31.12.2020

Propietat industrial 23.035,68 - - 23.035,68

Aplicacions informàtiques 186.142,43 - - 186.142,43

209.178,11 - - 209.178,11

Saldo Import Saldo

Amortització 31.12.2019 dotació 31.12.2020

A.A. Propietat industrial 9.064,24 4.991,60 - 14.055,84

A.A. Aplicacions informàtiques 186.142,43 - 186.142,43

195.206,67 4.991,60 - 200.198,27

VALOR NET COMPTABLE 13.971,44 8.979,84

Exercici 2019

Saldo Addicions Saldo

Cost 31.12.2018 Entrades 31.12.2019

Propietat industrial 23.035,68 - - 23.035,68

Aplicacions informàtiques 186.141,83 - 0,60 186.142,43

209.177,51 - 0,60 209.178,11

Saldo Import Saldo

Amortització 31.12.2018 dotació 31.12.2019

A.A. Propietat industrial 4.071,11 4.991,60 - 9.062,71

A.A. Aplicacions informàtiques 186.141,83 - 0,60 186.142,43

190.212,94 4.991,60 0,60 195.205,14

VALOR NET COMPTABLE 18.964,57 13.972,97

Traspassos / 

Regularitzacions

Traspassos / 

Regularitzacions

Traspassos / 

Regularitzacions

Traspassos / 

Regularitzacions
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7.3. Elements totalment amortitzats 
 
A 31 de desembre de 2020 i 2019 els actius que es troben en ús i estan totalment 
amortitzats, són els següents: 
 

 
 
 
8. ARRENDAMENTS FINANCERS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILIAR 
 

L’Entitat no ha dut a terme operacions d’aquesta naturalesa durant els exercicis 2020 i 
2019. 
 
Fins l’octubre de l’exercici 2017, Ivàlua ha mantingut vigent el contracte de lloguer de les 
seves oficines, situades al C/ Pau Claris 108 4rt 1era de Barcelona, essent l’import de les 
quotes reconegudes com despesa de l’exercici de 29.710,56 euros (29.156,98 a l’exercici 
2018). L’entitat ha sol·licitat autorització a la Direcció General del Patrimoni de la 
Generalitat de Catalunya per a renovar el contracte anual d’arrendament per un període 
de 3 anys, obtenint resposta amb data 2 d’abril de 2019 on s’instava a realitzar un concurs 
públic. Els membres del Consell Rector d’IVÀLUA, en la reunió celebrada el 26 de 
novembre de 2020, van mostrar el seu acord en fer les gestions pertinents perquè el 
consorci estigui ubicat en aquest espai o en espais propers que s’estan definint en el marc 
d’aquest projecte. Amb posterioritat sha negociat amb la Universitat Pompeu Fabra, ens 
consorciat d’Ivàlua, la signatura d’un acord entre ambdues institucions que permeti la 
ubicació de la seu d’Ivàlua a l’”Antic Mercat del Peix” o en alguns dels espais projectats de 
la “Ciutadella del Coneixement”, un espai urbanístic d’investigació i innovació que 
s’ubicarà al Parc de la Ciutadella. 
 
Aquest acord s’ha signat en data 23 de febrer de 2021 entre Ivàlua i la Universitat Pompeu 
Fabra. 
 

9. ACTIUS FINANCERS 
 

9.1. Actius financers: classificació i categories  
 
A 31 de desembre de 2020 i 2019, els actius financers es classifiquen a efectes de la 
seva valoració dins de la categoria de Préstecs i partides a cobrar: 
 

 
 
La seva composició és la següent: 
 

Concepte 2020 2019

Propietat industrial 3.069,36 3.069,36

Aplicacions informàtiques 186.142,43 186.142,43

189.211,79 189.211,79

2020 2019

Crédits i  partides a cobrar 106.715,64 172.825,71

                                        Classes

   Categories

Altres inversions
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- El saldo pendent de cobrar de la Generalitat de Catalunya, per import de 14.960 
euros (16.776,65 euros a 31 de desembre de 2019).  
 

- El saldo pendent de cobrar de l’Ajuntament de Barcelona, per import de 
63.059,24 euros (96.286,06 euros a 31 de desembre de 2019). Un part d’aquest 
saldo, 48.179,24 euros, corresponen al projecte B-Mincome. 
 

- Els saldos pendents de cobrar per serveis en projectes d’avaluació i formació per 
import de 27.076,40 euros (59.763,00 euros a 31 de desembre de 2019). 

 

- Dipòsits constituïts a curt termini per un import 1.620 euros. 
 
Durant els exercicis 2020 i 2019 no s’han dut a terme reclassificacions entre les 
diferents categories d’actius financers. 

 
A la data de tancament d’aquests exercicis, l’Entitat no té actius financers lliurats en 
garantia. 

 
Durant l’exercici 2020 no s’ha dut a terme correccions per deteriorament de tercers 
deutors. 
 
Els actius financers a la data de tancament dels exercicis 2020 i 2019 no estan 
subjectes a risc de tipus de canvi o de tipus d’interès. 
 
 

10. PASSIUS FINANCERS 
 
10.1. Passius financers: classificació i categories 

 
A 31 de desembre de 2020 i 2019 la totalitat dels passius financers d’Ivàlua es  
classifiquen a efectes de la seva valoració dins de la categoria de Deutes a cost 
amortitzat. 
 
Els passius financers a curt termini a 31 de desembre de 2020 i 2019 són els següents 
(excepte saldos amb les Administracions Públiques): 
 

 

 
 
Instruments financers a curt termini inclou, entre d’altres: 
 
- Deutes a curt termini amb la Generalitat de Catalunya, per import de 132.066,95 

euros (64.276,60 euros l’any anterior), corresponent a excessos de transferències 
corrents i de capital dels exercicis 2018, 2019 i 2020. 

 
- Deutes amb entitats de crèdit, per import de 1.814,40 euros (105,05 euros en 

l’exercici 2019), corresponent al saldo pendent de liquidar a 31 de desembre de 
2020 de la targeta de crèdit. 

2020 2019 2020 2019

Deutes a cost amortitzat 201.619,89 169.743,28 1.814,40 105,05

Deutes amb ent.crèdit                                        Classes

   Categories

Altres deutes
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- Crèdits comercials i altres comptes a pagar per import de 69.552,94 euros 

(105.467,18 a 31 de desembre de 2019), amb venciment inferior a un any.  
 
A 31 de desembre de 2020 i 2019, la totalitat dels passius financers tenen un 
venciment igual o inferior a un any.  
 
L’Entitat durant els exercicis 2020 i 2019 no ha operat amb línies de crèdit. 
 
Els passius financers a la data de tancament dels exercicis 2020 i 2019 no estan 
subjectes a risc de tipus de canvi o de tipus d’interès. 
 
A la data de tancament l’Entitat no té concedits a tercers avals i altres tipus de 
garanties. 

 
 
11. COBERTURES COMPTABLES 
 

Durant els exercicis 2020 i 2019 l’Entitat no ha dut a terme operacions d’aquesta 
naturalesa. 
 
 

12. ACTIUS CONTRUÏTS O ADQUIRITS PER A ALTRES ENTITATS I ALTRES EXISTÈNCIES 
 

Al tancament dels exercicis 2020 i 2019 l’Entitat no té actius d’aquesta naturalesa. 
 
 
13. MONEDA ESTRANGERA 
 

Durant els exercicis 2020 i 2019 l’Entitat no ha dut a terme operacions d’aquesta 
naturalesa. 

 
 
14. TRANSFERÈNCIES, SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS, I ALTRES INGRESSOS I 

DESPESES 
 
14.1 Subvencions rebudes durant l’exercici 

 
L’import i les característiques de les subvencions rebudes durant l’exercici 2020 i 
2019 que apareixen en el balanç, així com les imputades en el compte del resultat 
econòmic patrimonial de l’exercici corresponent, es detalla a continuació: 
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A 31 de desembre de 2020 i 2019 l’epígraf “Transferències”, inclou l’import necessari 
pel finançament de l’activitat d’acord amb el que disposa l’article 14.2 de la Llei de 
Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’exercici 2020. 
 

14.2 Moviments de l’epígraf del Balanç “Altres increments patrimonials pendents 
d’imputació a resultats” 
 
El moviment d’aquest epígraf del balanç corresponent als exercicis 2020 i 2019 és el 
següent: 
 

 
 
 
 
 
 

Entitat

Objecte de la 

subvenció

Import 

atorgat

Import enregistrat

en el Compte del

Resultat econòmic-

patrimonial

de l'exercici 2020

Generalitat de Catalunya - Dtp. Vicepresidència, d'Economia i Hisenda (Capítol IV) Despeses d'explotació 660.000,00 592.209,65

Generalitat de Catalunya - Dtp. Vicepresidència, d'Economia i Hisenda (Aportació 

addicional paga extra 2016 - 60%)
Despeses d'explotació 13.810,26 13.810,26

Generalitat de Catalunya - Dtp. Vicepresidència, d'Economia i Hisenda (Aportació 

addicional avaluació de l´eficàcia i  eficiència impost habitatges buits)
Despeses d'explotació 14.800,00 14.800,00

Generalitat de Catalunya - Dtp. D'Acció exterior, relacions institucionals i  

transparència (Conveni promoció cultura de l'avaluació)
Despeses d'explotació 15.335,66 15.335,66

Agència Catalana de Coopracions per al Desenvolupament Despeses d'explotació 15.000,00 15.000,00

Diputació de Barcelona Despeses d'explotació 96.500,00 96.500,00

815.445,92 747.655,57

Generalitat de Catalunya - Dtp. Vicepresidència, d'Economia i Hisenda (Capítol VII) Inversions 10.000,00 7.076,41

825.445,92 754.731,98

Exercici 2019

Entitat

Objecte de la 

subvenció

Import 

atorgat

Import enregistrat

en el Compte del

Resultat econòmic-

patrimonial

de l'exercici 2019

Generalitat de Catalunya -Capítol IV- Despeses d'explotació 580.623,78 547.019,90

Diputació de Barcelona Despeses d'explotació 96.500,00 96.500,00

Ajuntament de Barcelona projecte

"B-Mincome"
Despeses d'explotació 54.511,82 54.511,82

731.635,60 698.031,72

Generalitat de Catalunya -Capitol VII- Inversions 10.000,00 6.666,17

741.635,60 704.697,89

Exercici 2020 Traspassos a

Saldo a resultats de Saldo a

31.12.2019 Altes l'exercici 31.12.2020

Altres increments patrimonials pendents 

d'imputació a resultats
20.467,04 10.000,00 (-)7.076,41 23.390,63

Exercici 2019 Traspassos a

Saldo a resultats de Saldo a

31.12.2018 Altes l'exercici 31.12.2019

Altres increments patrimonials pendents 

d'imputació a resultats
19.193,35 7.939,86 (-)6.666,17 20.467,04
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a) Altes de l’exercici 
 
Les altes de l’exercici 2020 i 2019 responen a l’import de la subvenció rebuda de 
la Generalitat procedent del capítol VII aplicada a les inversions realitzades en 
aquests exercicis: 

 
 
b) Traspassos a resultats de l’exercici 

 
L’import traspassat al compte de resultats de l’exercici 2020 i 2019, correspon a 
l’import de les amortitzacions de les inversions efectuades en aquests exercicis. 
 

c) Composició de saldo a 31 de desembre 
 
A 31 de desembre, el saldo inclòs en aquest epígraf està format per la part de les 
subvencions de capital rebudes en exercicis anteriors pendents de ser 
traspassades al resultat de l’exercici: 

 

 

Exercici 2020

Import

Import atorgat 10.000,00

Subvenció efectivament aplicada

a inversions de l'exercici 2020 (-)10.000,00

Impor restant -

Exercici 2019

Import

Import atorgat 10.000,00

Subvenció efectivament aplicada

a inversions de l'exercici 2019 (-)7.939,86

Impor restant 2.060,14

Origen Naturalesa 2019 2019

2016 Subvencions de capital Generalitat

de Catalunya - Capítol VII 877,92 1.351,54

2017 Subvencions de capital Generalitat

de Catalunya - Capítol VII 3.370,77 5.074,71

2018 Subvencions de capital Generalitat

de Catalunya - Capítol VII 4.747,43 7.147,99

2019 Subvencions de capital Generalitat

de Catalunya - Capítol VII 4.907,83 6.892,80

2020 Subvencions de capital Generalitat

de Catalunya - Capítol VII 9.486,68 -

23.390,63 20.467,04
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15. PROVISIONS I CONTINGÈNCIES 
 
a) Pagues extraordinàries dels exercicis 2013 i 2014 

 
- Paga 2013 

 
L’Acord de Govern 19/2013, de 26 de febrer, pel qual s’adopten mesures 
excepcionals de reducció de les despeses de personal per a l’exercici 2013, va 
establir la supressió de la paga extraordinària per al personal del sector públic per a 
l'any 2013. D’acord amb l’esmentat Acord de Govern, no es va liquidar als 
treballadors del Consorci la part de la paga extraordinària de desembre de 2013, la 
qual està quantificada en 23.017,08 euros. Durant l’exercici 2019 es va retornar 
l’import de 9.206,82 euros corresponent al 40% de la paga extraordinària de l’any 
2013. El Decret Llei 3/2020, d’11 de febrer, sobre l’increment retributiu per a l’any 
2020 i la recuperació parcial de l’import de la paga extraordinària de l’any 2013, 
estableix que durant l’exercici 2020 es percebrà el 60% de l’import que es va deixar 
de percebre. D’acord amb l’esmentat Decret, l’Entitat va provisionar 
comptablement l’import de 13.810,26 euros, reconeixent-se pressupostàriament 
en la liquidació de l’exercici 2020. Durant l’exercici 2020, l’Entitat ha rebut el 
finançament el qual ha estat reconegut comptable i pressupostàriament dins 
l’exercici 2020. 

 
- Paga 2014 
 

La Llei 1/2014, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya, estableix a l’article 
33 que, amb caràcter temporal, es redueixen les retribucions anuals del personal en 
la quantia equivalent a l’import d’una paga extraordinària. D’acord amb aquest 
precepte, no s’ha liquidat al treballadors del consorci una paga extraordinària de 
l’exercici 2014, la qual està quantificada en 25.785,01 euros. 

 
b) Altres contenciosos en matèria de personal  

 
A 31 de desembre de 2018, Ivàlua tenia obert un contenciós en matèria de personal 
amb dates previstes de judici per l’any 2019. Atès que es considerava probable una 
sortida de recursos per liquidar l’obligació, es va realitzar una provisió per import de 
12.855,90 euros per aquest concepte. Durant l’exercici 2019 es va celebrar el judici el 
resultat del qual ha comportat la reversió comptable de la provisió enregistrada. 

 
No existeixen altres contenciosos a 31 de desembre de 2020. 

 
 

16. INFORMACIÓ SOBRE EL MEDI AMBIENT 
 

No existeix cap partida de naturalesa mediambiental que hagi de ser inclosa en la 
Memòria d'acord amb la normativa comptable vigent. 
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17. ACTIUS EN ESTAT DE VENDA 
 
A 31 de desembre de 2020 i 2019, l’Entitat no té actius en aquest estat. 
 
 

18. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL 
 
D’acord amb el que s’ha indicat a la nota 1 l’Entitat realitza una única activitat 
corresponent a l’avaluació de polítiques públiques i estudis d’opinió (grup de programes 
584), per tant, tots els ingressos i despeses del compte del resultat econòmic patrimonial 
estan associats a aquesta activitat. 
 
 

19. OPERACIONS PER ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS PER COMPTE D’ALTRES ENS 
 

L’Entitat no ha gestionat o administrat recursos per compte d’altres ens durant els 
exercicis 2020 i 2019. 

 
 
20. OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA 

 
20.1  Estat de deutors no pressupostaris 

 
 

 
 

20.2 Estat de creditors no pressupostaris 
 

 
 
20.3 Estat de partides pendents d’aplicació. Cobraments pendents aplicació 

 

 
 
 
 
 

142 DEUTORS PER IVA 6.206,55 0,00 18.782,40 24.988,95 15.152,55 9.836,40

199 Deutors per ingressos meritats. 84.313,66 0,00 0,00 84.313,66 36.134,42 48.179,24

566 Dipòsits constituïts 0,00 0,00 0,00 1.620,00 0,00 1.620,00

90.520,21 0,00 18.782,40 110.922,61 51.286,97 59.635,64

D euto rs pendents 

de co brament a 31 

de desembre 2020C o di D escripció

T o tal

C o ncepte

Saldo  a 1 de 

gener 2020

M o dif icacio ns 

saldo  inicial

C àrrecs 

realitzats en 

l’ exercici

T o tal deuto rs

A bo naments 

realitzats en 

l’ exercici

202 CREDITORS VARIS 0,00 0,00 450,00 450,00 450,00 0,00

241 IRPF 30.129,60 0,00 114.912,31 145.041,91 115.501,47 29.540,44

246 IVA TRANSFERIT 0,00 0,00 18.782,40 18.782,40 18.782,40 0,00

251 QUOTES SEGURETAT SOCIAL 12.253,91 0,00 26.623,49 38.877,40 36.558,94 2.318,46

277 CREDITORA PER IVA 14.034,30 0,00 18.782,40 32.816,70 19.012,98 13.803,72

56.417,81 0,00 179.550,60 235.968,41 190.305,79 45.662,62Total

Abonament realitzats 

en l’exercici
Total creditors

Càrrecs realitzats en 

l’exercici

Creditors pendents 

de pagament a 31 de 

desembre 2020Codi Descripció

Concepte

Saldo a 1 de gener 

2020

Modificacions saldo 

inicial

211 INGRESSOS PENDENTS D'APLICACIÓ 0,00 0,00 720,00 720,00 720,00 0,00

0,00 0,00 720,00 720,00 720,00 0,00

C o braments 

pendents 

aplicació  a 31 

desembre 

2020

C o di D escripció

T o tal

C o ncepte C o braments 

pendents 

aplicació  a 1 

gener 2020

M o dif icacio ns 

saldo  inicial

C o braments 

realitzats en 

l’ exercici

T o tal 

co braments 

pendents 

aplicació

C o braments 

aplicats en 

l’ exercici
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20.4 Estat de partides pendents d’aplicació. Pagaments pendents aplicació 
 

 
 
 
 

21. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA 
 
El detall de la contractació administrativa efectuada durant l’exercici 2020 és la següent: 
 

 
 

22. ESTAT DE VALORS REBUTS EN DIPÒSIT 
 
Durant els exercicis 2020 i 2019, l’Entitat no ha rebut valors en dipòsit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

133 PAGAM ENTS PENDENTS D'APLICACIÓ 0,00 0,00 12.069,23 12.069,23 12.069,23 0,00

0,00 0,00 12.069,23 12.069,23 12.069,23 0,00

P agaments 

pendents 

aplicació  a 31 

de desembre 

2020

C o di D escripció

T o tal

C o ncepte P agaments 

pendents 

aplicació  a 1 

gener 2020

M o dif icacio ns 

saldo  inicial

P agaments 

realitzats en 

l’ exercici

T o tal 

pagaments 

pendents 

aplicació

P agaments 

aplicats en 

l’ exercici

Multiplic. criteri Únic criteri Multiplic. criteri Únic criteri Amb publicitat Sense publicitat

Obres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subministrament 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Patrimonials 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gestió de serveis públics 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Serveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.774,75 15.774,75

Concessió d'obra pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Col•laboració entre el sector públic i el 

sector públic
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Caràcter administratiu especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.774,75 15.774,75

TotalTipus de contracte
Procediment obert Procediment restringit Procediment negociat

Diàleg competitiu Adjudicació directa
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23. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 
 
23.1 Informació pressupostària de l’exercici corrent 

 
a) Pressupost de despeses. Modificacions de crèdit 
 

 
 

  

C rèdits

extrao rdinaris

P o sit ives N egatives

2020--584-1200001 Retribucions bàsiques/ personal funcionari 0,00 0,00 0,00 2.854,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.854,09

2020--584-1300001 Retribucions bàsiques/ personal laboral 0,00 0,00 0,00 0,00 163.808,56 0,00 0,00 0,00 0,00 -163.808,56

2020--584-1310001 Retribucions bàsiques/ personal laboral temporal 0,00 0,00 0,00 150.910,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.910,65

2020--584-1320001 Retrib.bàsiques i altres remun/pers. laboral AD i assim 0,00 0,00 0,00 10.043,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.043,82

2020--584-2000002
Altres lloguers i canons de terrenys, bens naturals, edifcis i altres 

const.
0,00 0,00 0,00 595,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 595,12

2020--584-2200001 M aterial ordinari no inventariable 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.000,00

2020--584-2210001 Aigua i energia 0,00 0,00 0,00 667,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 667,38

2020--584-2240001 Despeses d'assegurances 0,00 0,00 0,00 4.468,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.468,30

2020--584-2260003 publicitat, difusió , i campanyes institucionals 0,00 0,00 0,00 16.365,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.365,44

2020--584-2260005 organització de reunions, conferències 0,00 0,00 0,00 237,03 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19.762,97

2020--584-2260011 Formació dels empleats públics 0,00 0,00 0,00 0,00 4.615,65 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.615,65

2020--584-2260033 Desenv. programes de seguretat i salut laboral en 0,00 0,00 0,00 1.640,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.640,12

2020--584-2260089 Altres despeses diverses 0,00 0,00 0,00 8.456,99 6.306,82 0,00 0,00 0,00 0,00 2.150,17

2020--584-2270001 Neteja i sanejament 0,00 0,00 0,00 3.416,85 2.771,05 0,00 0,00 0,00 0,00 645,80

2020--584-227000190 Neteja i sanejament per COVID19 0,00 0,00 0,00 2.771,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.771,05

2020--584-2270008 Interprets i traductors 0,00 0,00 0,00 0,00 7.867,99 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.867,99

2020--584-2270011 custodia, dipòsit, emmagatzematge i destrucció 0,00 0,00 0,00 93,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,40

2020--584-2270013 Treballs tècnics 0,00 0,00 0,00 0,00 8.479,95 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.479,95

2020--584-2280001 Solucions Tecnològiques adquirides al CTTI 0,00 0,00 0,00 3.849,23 3.849,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020--584-2280002 Serveis informàtics realitzats per altres entitats 0,00 0,00 0,00 11.746,80 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.547,80

2020--584-228000290 Serveis informàtics realitzats per altres entitats COVID19 0,00 0,00 0,00 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199,00

2020--584-2280003 solucions TIC-CTTI-Serveis recurrents 0,00 0,00 0,00 3.849,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.849,23

2020--584-2400001 despeses de publicacions 0,00 0,00 0,00 0,00 6.221,74 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.221,74

2020--584-6400001 Inversions en mobiliari i estris per compte propi 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00

2020--584-650000190 Inversions en equips de procés de dades COVID19 0,00 0,00 0,00 6.955,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.955,49

0,00 0,00 0,00 229.119,99 229.119,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inco rpo racio n

s de 

ro manents de 

crèdit

C rèdits 

generats po r 

ingresso s

B aixes per 

anul·lació

A justo s per 

prò rro ga

T o tal 

mo dif icacio ns

T o tal

A plicació  

pressupo stària
D escripció

Suplements de 

crèdit

A mpliacio ns 

de crèdit

T ransferències de

C rèdit
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b) Pressupost de despeses. Romanents de crèdit 

 
El detall dels romanents de crèdit a 31 de desembre de 2020 és el següent: 

 

 
 
 
c) Pressupost de despeses. Execució de projectes d’inversió 

 
Les inversions realitzades durant l’exercici 2020 es mostren a l’apartat 5 i 7 d’aquesta 
memòria, i han estat finançades íntegrament amb una transferència de capital de la 
Generalitat de Catalunya. No existeixen projectes d’inversió de caràcter plurianual. 

 
 

A plicació  pressupo stària D escripció
R o manents 

co mpro meso s

R o manents no  

co mpro meso s
T o tal

2020--584-1200001 Retribucions bàsiques/ personal funcionari 0,00 0,00 0,00

2020--584-1300001 Retribucions bàsiques/ personal laboral 0,00 218.563,84 218.563,84

2020--584-1310001 Retribucions bàsiques/ personal laboral temporal 0,00 0,00 0,00

2020--584-1320001 Retrib.bàsiques i altres remun/pers. laboral AD i assim 0,00 10.434,96 10.434,96

2020--584-1500001 Productivitat 0,00 48.946,56 48.946,56

2020--584-1600001 Seguretat Social 0,00 79.374,81 79.374,81

2020--584-2000002 Altres lloguers i canons de terrenys, bens naturals, edifcis i altres const. 0,00 0,00 0,00

2020--584-2040001 altres lloguers i canons 0,00 13,56 13,56

2020--584-2100001 conser, repar,mant.terrenys, edificis i altres const 0,00 434,66 434,66

2020--584-2200001 M aterial ordinari no inventariable 0,00 528,53 528,53

2020--584-2200002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 0,00 243,01 243,01

2020--584-2210001 Aigua i energia 0,00 2.408,80 2.408,80

2020--584-2210089 altres subministraments 0,00 0,00 0,00

2020--584-2220001 Despeses postals, missatgeria i altres similars 0,00 115,46 115,46

2020--584-2230001 CONCEPTE PONT 0,00 0,00 0,00

2020--584-2240001 Despeses d'assegurances 0,00 171,36 171,36

2020--584-2250001 tributs 0,00 328,09 328,09

2020--584-2260003 publicitat, difusió , i campanyes institucionals 0,00 0,00 0,00

2020--584-2260005 organització de reunions, conferències 0,00 -150,00 -150,00

2020--584-2260011 Formació dels empleats públics 0,00 1.540,04 1.540,04

2020--584-2260033 Desenv. programes de seguretat i salut laboral en 0,00 87,35 87,35

2020--584-2260039 Despeses per serveis bancaris 0,00 16,25 16,25

2020--584-2260089 Altres despeses diverses 0,00 1.361,45 1.361,45

2020--584-2270001 Neteja i sanejament 0,00 0,00 0,00

2020--584-227000190 Neteja i sanejament per COVID19 0,00 0,00 0,00

2020--584-2270002 Seguretat 0,00 113,15 113,15

2020--584-2270005 Estudis i dictàmens 0,00 0,00 0,00

2020--584-2270008 Interprets i traductors 0,00 1.602,22 1.602,22

2020--584-2270011 custodia, dipòsit, emmagatzematge i destrucció 0,00 575,68 575,68

2020--584-2270013 Treballs tècnics 0,00 7.194,67 7.194,67

2020--584-2280001 Solucions Tecnològiques adquirides al CTTI 0,00 0,00 0,00

2020--584-2280002 Serveis informàtics realitzats per altres entitats 0,00 5.104,37 5.104,37

2020--584-228000290 Serveis informàtics realitzats per altres entitats COVID19 0,00 0,00 0,00

2020--584-2280003 solucions TIC-CTTI-Serveis recurrents 0,00 1.478,42 1.478,42

2020--584-2300001 Dietes, locomoció i trasllats 0,00 617,80 617,80

2020--584-2400001 despeses de publicacions 0,00 1.330,64 1.330,64

2020--584-6400001 Inversions en mobiliari i estris per compte propi 0,00 0,00 0,00

2020--584-6500001 Inversions en equips de procés de dades 0,00 0,00 0,00

2020--584-650000190 Inversions en equips de procés de dades COVID19 0,00 0,00 0,00

2020--584-6800001 Inversions en immobilitzat intangible 0,00 0,00 0,00

0,00 382.435,68 382.435,68T o tal
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d) Pressupost d’ingressos. Procés de gestió. Drets anul·lats 

 

 
 
e) Pressupost d’ingressos. Procés de gestió. Drets cancel·lats 
 

Durant l’exercici 2020 no s’han cancel·lats drets. 
 
f) Pressupost d’ingressos. Procés de gestió. Recaptació neta 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

A plicació  

pressupo stària
D escripció

A nul·lació  de 

liquidacio ns

A jo rnament i 

f raccio nament

D evo lució  

d’ ingresso s

T o tal drets 

anul·lats

2020 -   - 3110001 Drets de matrícula 0,00 0,00 450,00 450,00

2020 -   - 3190002 Per encàrrecs de gestió 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 -   - 3190009 Prestacions d altres serveis a entitats de dins de 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 -   - 3190010 Prestacions d altres serveis a entitats de fora de 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 -   - 3800001 Reintegraments d'exercicis tancats 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 -   - 3990009 Altres ingressos diversos 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 -   - 4100007
Del Departament de la Vicepresidència, D'Economia i 

Hisenda
0,00 0,00 0,00 0,00

2020 -   - 4100023
Del Departament d'Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència
0,00 0,00 0,00 0,00

2020 -   - 4406880 De l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupa 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 -   - 4620001 De la Diputació de Barcelona 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 -   - 4630001 d'Altres ens locals 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 -   - 4820001
d'Altres institucions sense fi de lucre i altres ens 

corporatius
0,00 0,00 0,00 0,00

2020 -   - 4930009 Altres transferències corrents de la UE 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 -   - 7100007
Del Departament de la Vicepresidència, d'Economia i 

Hisenda
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 450,00 450,00T o tal

A plicació  

pressupo stària
D escripció

R ecaptació  

to tal

D evo lucio ns 

d’ ingresso s

R ecaptació  

neta

2020 -   - 3110001 Drets de matrícula 2.250,00 450,00 1.800,00

2020 -   - 3190002 Per encàrrecs de gestió 0,00 0,00 0,00

2020 -   - 3190009 Prestacions d altres serveis a entitats de dins de 36.030,00 0,00 36.030,00

2020 -   - 3190010 Prestacions d altres serveis a entitats de fora de 8.850,00 0,00 8.850,00

2020 -   - 3800001 Reintegraments d'exercicis tancats 0,00 0,00 0,00

2020 -   - 3990009 Altres ingressos diversos 0,00 0,00 0,00

2020 -   - 4100007 Del Departament de la Vicepresidència, D'Economia i Hisenda 688.610,26 0,00 688.610,26

2020 -   - 4100023 Del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 15.335,66 0,00 15.335,66

2020 -   - 4406880 De l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupa 15.000,00 0,00 15.000,00

2020 -   - 4620001 De la Diputació de Barcelona 96.500,00 0,00 96.500,00

2020 -   - 4630001 d'Altres ens locals 0,00 0,00 0,00

2020 -   - 4820001 d'Altres institucions sense fi de lucre i altres ens corporatius 0,00 0,00 0,00

2020 -   - 4930009 Altres transferències corrents de la UE 36.134,42 0,00 36.134,42

2020 -   - 7100007 Del Departament de la Vicepresidència, d'Economia i Hisenda 10.000,00 0,00 10.000,00

908.710,34 450,00 908.260,34T o tal
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g) Pressupost d’ingressos. Procés de gestió. Devolució d’ingressos 

 

 
 

23.2 Informació pressupostària d’exercicis tancats 
 

a) Pressupost de despeses. Obligacions de pressupostos tancats 
 

 
 
b) Pressupost d’ingressos, drets a cobrar de pressupostos tancats. 

 

 
 
 

A plicació  

pressupo stària
D escripció

P endents de 

pagament a 1 

de gener 2020

M o dif icacio ns 

saldo  inicial i 

anul·lacio ns

R eco negudes 

en l’ exercici

T o tal 

devo lucio ns 

reco negudes

P rescripcio ns
P agades en 

l’ exercici

P endents de 

pagament a 31 

de desembre 

2020

2020 -   - 3110001 Drets de matrícula 0,00 0,00 450,00 450,00 0,00 450,00 0,00

2020 -   - 3190002 Per encàrrecs de gestió 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 -   - 3190009 Prestacions d altres serveis a entitats de dins de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 -   - 3190010 Prestacions d altres serveis a entitats de fora de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 -   - 3800001 Reintegraments d'exercicis tancats 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 -   - 3990009 Altres ingressos diversos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 -   - 4100007
Del Departament de la Vicepresidència, D'Economia 

i Hisenda
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 -   - 4100023
Del Departament d'Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 -   - 4406880
De l'Agència Catalana de Cooperació al 

Desenvolupa
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 -   - 4620001 De la Diputació de Barcelona 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 -   - 4630001 d'Altres ens locals 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 -   - 4820001
d'Altres institucions sense fi de lucre i altres ens 

corporatius
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 -   - 4930009 Altres transferències corrents de la UE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 -   - 7100007
Del Departament de la Vicepresidència, d'Economia 

i Hisenda
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 450,00 450,00 0,00 450,00 0,00T o tal

2019- -584-1500001 PRODUCTIVITAT 5.244,46 0,00 5.244,46 0,00 5.244,46 0,00

2019- -584-2000002
ALTRES LLOGUERS I CANONS DE TERRENYS, BENS 

NATURALS, EDIFCIS I ALTRES CONST.
1.398,50 -817,70 580,80 0,00 580,80 0,00

2019- -584-2040001 ALTRES LLOGUERS I CANONS 42,62 0,00 42,62 0,00 42,62 0,00

2019- -584-2100001 CONSER, REPAR,M ANT.TERRENYS, EDIFICIS I ALTRES CONST 394,86 0,00 394,86 0,00 394,86 0,00

2019- -584-2120001 CONSER, REPAR,M ANT.D'EQUIPS PER A PROCÉS DE DADES 258,88 0,00 258,88 0,00 258,88 0,00

2019- -584-2200001 M ATERIAL ORDINARI NO INVENTARIABLE 31,58 -27,65 3,93 0,00 3,93 0,00

2019- -584-2220001 DESPESES POSTALS, M ISSATGERIA I ALTRES SIM ILARS 7,87 0,00 7,87 0,00 7,87 0,00

2019- -584-2260003 PUBLICITAT, DIFUSIÓ, I CAM PANYES INSTITUCIONALS 9.782,85 0,00 9.782,85 0,00 9.782,85 0,00

2019- -584-2260005 ORGANITZACIÓ DE REUNIONS, CONFERÈNCIES 3.206,67 0,00 3.206,67 0,00 3.206,67 0,00

2019- -584-2260011 FORM ACIÓ DELS EM PLEATS PÚBLICS 2.906,51 -1.767,01 1.139,50 0,00 883,50 256,00

2019- -584-2260033 DESENV. PROGRAM ES DE SEGURETAT I SALUT LABORAL EN 1.407,39 0,00 1.407,39 0,00 1.407,39 0,00

2019- -584-2260089 ALTRES DESPESES DIVERSES 195,81 -22,78 173,03 0,00 173,03 0,00

2019- -584-2270001 NETEJA I SANEJAM ENT 3.316,12 0,00 3.316,12 0,00 3.316,12 0,00

2019- -584-2270002 SEGURETAT 586,85 0,00 586,85 0,00 586,85 0,00

2019- -584-2270008 INTERPRETS I TRADUCTORS 1.862,96 0,00 1.862,96 0,00 1.862,96 0,00

2019- -584-2270011 CUSTODIA, DIPÒSIT, EM M AGATZEM ATGE I DESTRUCCIÓ 113,30 0,00 113,30 0,00 113,30 0,00

2019- -584-2270013 TREBALLS TÈCNICS 49.055,45 -628,60 48.426,85 0,00 48.426,85 0,00

2019- -584-2280002 SERVEIS INFORM ÀTICS REALITZATS PER ALTRES ENTITATS 4.365,19 -54,62 4.310,57 0,00 4.310,57 0,00

2019- -584-2280003 SOLUCIONS TIC-CTTI-SERVEIS RECURRENTS 7.747,71 -1.352,32 6.395,39 0,00 6.395,39 0,00

2019- -584-2400001 DESPESES DE PUBLICACIONS 6.310,15 0,00 6.310,15 0,00 6.310,15 0,00

2019- -584-6500001 INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS DE DADES 3.129,63 0,00 3.129,63 0,00 3.129,63 0,00

2019- -584-6800001 INVERSIONS EN IM M OBILITZAT INTANGIBLE 8.772,50 0,00 8.772,50 0,00 8.772,50 0,00

110.137,86 -4.670,68 105.467,18 0,00 105.211,18 256,00

P agaments 

realitzats

Obligacio ns 

pendents de 

pagament a 31 

de desembre 

2020

T o tal

A plicació  pressupo stària D escripció

Obligacio ns 

pendents de 

pagament a 1 de 

gener 2020

M o dif icacio ns 

saldo  inicial i 

anul·lacio ns

T o tal 

o bligacio ns
P rescripcio ns

2019 -   - 3110001 Drets de matrícula 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00

2019 -   - 3190009 Prestacions a altres serveis a entitats SP 74.955,50 -140,00 0,00 0,00 74.815,50 0,00

2019 -   - 3190010
Prestacions d altres serveis a entitats fora 

SP
7.250,00 0,00 0,00 0,00 7.250,00 0,00

2019 -   - 4930009 Altres transferències corrents de la UE 84.313,66 -84.313,66 0,00 0,00 0,00 0,00

166.759,16 -84.453,66 0,00 0,00 82.065,50 240,00

R ecaptació

D rets pendents 

de co brament a 31 

de desembre 2020

T o tal

A plicació  

pressupo stària
D escripció

D rets 

pendents de 

co brament a 1 

de gener 2020

M o dif icacio ns 

saldo  inicial
D rets anul·lats

D rets 

cancel·lats
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c) Pressupost d’ingressos, drets anul·lats o cancel·lats 
 

Durant l’exercici 2020 no s’han anul·lat o cancel·lat drets d’exercicis anteriors. 
 
d) Variació de resultats pressupostaris d’exercicis anteriors. Exercicis tancats. 

 

 
 
 
23.3 Informació pressupostària. Compromisos de despesa amb càrrec a pressupostos 

d’exercicis posteriors. 
 

L’Entitat no té compromisos de despesa amb càrrec a pressupostos d’exercicis posteriors. 
 
 

23.4 Informació pressupostària. Despeses amb finançament afectat. 
 

Ivàlua ha estat partícip fins el 2019, juntament amb altres socis, del projecte “B-
MINCOME Combining guaranteed minimum income and active social policies in deprived 
urban areas of Barcelona”, el pressupost total del qual ascendeix a la quantitat de 
6.067.610,70 euros. Un 80% d’aquest pressupost és finançat amb aportació del fons 
FEDER (4.854.088,56 euros) i la resta amb aportació dels socis. 
 
Les participació d’IVÀLUA en el conjunt del projecte es resumeix  a continuació: 
 
- Total cost del projecte assignat a Ivàlua: 301.120,20 euros. 

- Total aportació FEDER (80%): 240.896,16 euros. 

- Total aportació soci (20%): 60.224,04 euros. 
 

El període de desplegament del projecte està comprés entre l’1 de novembre de 2016 
fins el 31 d’octubre de 2019. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

T o tal variació  

drets

T o tal variació  

o bligacio ns

Variació  de 

resultats 

pressupo staris 

d’ exercicis 

anterio rs

a) Operacions corrents -84.453,66 -4.670,68 -79.782,98

b) Operacions de capital 0,00 0.00 € 0.00 €

1. Total variació operacions no financeres (a+b) -84.453,66 -4.670,68 -79.782,98

c) Actius financers 0,00 0,00 0,00

d) Passius financers 0,00 0,00 0,00

2. Total variació operacions financeres (c+d).......... 0,00 0,00 0,00

Total (1+2) -84.453,66 -4.670,68 -79.782,98
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La desviació de finançament conseqüència de l’execució d’aquest projecte es detalla a 
continuació: 
 

 
 

23.5 Romanent de tresoreria  
 

L’estat de romanent de tresoreria a 31 de desembre de 2020 és el següent: 
 

 
 
La part del romanent no afectat inclòs en la despesa meritada no imputada al pressupost 
és la següent: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projecte

Total cost 

projecte

Feder 

(80%)

Fons propis 

(20%)

Drets 

liquidats

Obligacions 

reconegudes

Desviacions de 

finançament 

positives de 

l'exercici

Desviacions de 

finançament 

negatives de 

l'exercici

B - MINCOME 301.120,20 240.896,16 60.224,04 36.134,42 0,00 (-)36.134,42 0,00

Fonts de finançament 2020

C o mpo nents

1. (+) Fons líquids 117.102,84

2. (+) Drets pendents de cobrament 58.536,40

- (+) del pressupost corrent 46.840,00  

- (+) de pressupostos tancats 240,00  

- (+) d'operacions no pressupostàries 11.456,40  

3. (-) Obligacions pendents de pagament 115.215,56

- (+) del pressupost corrent 69.296,94  

- (+) de pressupostos tancats 256,00  

- (+) d'operacions no pressupostàries 45.662,62  

4. (+)Partides pendents d'aplicació 0,00

- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 0,00  

- (+) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 0,00  

I. R o manent de treso reria to tal (1 + 2 -  3 + 4) 60.423,68

II. Excés de finançament afectat 0,00

III. Saldos de dubtós cobrament 0,00

IV. R o manent de treso reria no  afectada ( I- II- III) 60.423,68

Impo rts exercici 2020

C o mpo nents

IV. Romanent de tresoreria no afectat (*)

1. (-) Obligacions pendents de reconeixement en pressupost

- (+) Creditors per operacions meritades

V. R o manent de treso reria to tal ( IV -  1) 60.423,68

Impo rts exercici 2020

60.423,68

0,00

0,00
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La informació relativa al romanent de tresoreria a 31 de desembre de 2019 és la següent: 
 

 
 

(*) No inclou l’import corresponent al compte “Deute a c/t transfomable en 
subvencions” correspoent a l’excés de transferrències corrents i de capital d’aquest i 
d’exercicis anteriors, essent el total de 64.276,60 euros. 
 
(**) No inclou l’import corresponent al compte “Altres comptes a cobrar” del balanç a 
31 de desembre de 2019, per import de 84.313,14 euros, atès que corresponen a 
ingressos per subvencions atorgades del projecte B-MINCOME que si bé reuneixen les 
condicions per a ser reconegudes comptablement, a 31 de desembre no poden ser 
reconegudes en pressupost (no han estat cobrades ni el tercer té reconeguda l’obligació 
a l’esmentada data). En conseqüència, no són considerades pel càlcul de romanent a 31 
de desembre de 2019. 

 
 Si bé a 31 de desembre de 2019, el romanent de tresoreria és negatiu per import de 

26.444,69 euros, obeeix a una raó tècnica relativa al reconeixement pressupostari dels 
drets procedents del projecte B-MINCOME. Aquesta situació transitòria de desequilibri 
queda resolta l’exercici 2020 quan siguin reconeguts pressupostàriament els esmentats 
drets, moment en que passaran a formar part del romanent de tresoreria corregint 
l’actual situació. 

 
 

23.6 Drets pressupostaris pendents de cobrament segons grau exigibilitat 
 

A 31 de desembre no hi ha saldos d’aquesta naturalesa 
 
 

23.7 Creditors per operacions reportades 
 
Aquest apartat no és d’aplicació. 
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23.8 Conciliació del resultat pressupostari amb el resultat comptable 

 

 
 
 

  

Ejercicio  2020

Resultat pressupostari 85.159,12

Ingressos i despeses pressupostàries no imputables al compte del resultat: 0,00

Capítol 9 Variació de passius financers 0,00

Capítol 8: Variació d'actius financers 0,00

Capítol 7: Transf. capital a entitats dependents 0,00

Capítol 6: Inversions reals 14.955,49

Capítols 4 i 7: Transferències corrents i de capital -113.924,89

Creditors per devolucions d'ingressos 0,00

 

Ingressos i despeses no imputables pressupostàriament:

Dotacions per a amortitzacions -12.890,57

Ingressos i despeses anticipades 0,00

Variació d'existències 0,00

Ajust per interessos meritats (ingressos i despeses) no imputats a pressupost 7.076,41

Impacte de les provisions a curt i llarg termini 0,00

Compte 413: Creditors per operacions meritades 0,00

Ingressos i despeses excepcionals 0,00

Creditors de provisions per deteriorament 0,00

Provisió paga extraordinària 13.810,26

Treballs realitzats per l'entitat

Resultat comptable -5.814,18
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24. INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS 
 
24.1 Indicadors financers i patrimonials 

 

 
 
 
 
 
 

a) Liquiditat immediata

Fons líquids (1) Passiu corrent (2) Liquiditat immediata (1/2)

117.102,84 € 249.096,91 € 0,47

Percentatge de deutes pressupostaris i no pressupostaris que es poden atendre amb la liquiditat immediata disponible.

b) Liquiditat a curt termini 

Fons líquids (1) Drets pendents de cobrament (2) Passiu corrent  (3)
Liquiditat a curt termini 

((1+2) / 3)

9.555,76 € 58.536,40 € 249.096,91 € 0.27

Capacitat que té l'entitat per a atendre a curt termini les obligacions pendents de pagament.

c) Liquiditat general

Actiu corrent (1) Passiu corrent (2) Liquiditat general (1/2)

116.271,40 € 249.096,91 € 0,47

Mesura en què tots els elements patrimonials que componen l'actiu corrent cobreixen el passiu corrent.

d) Endeutament per habitant

Passiu corrent (1) Passiu no corrent (2) Nombre d’habitants (3)
Endeutament per 

habitant ((1+2) / 3)

249.096,91 € 0,00 € 0 0,00 €/hab

En les entitats territorials i els organismes autònoms, l'índex distribueix el deute total de l'entitat entre el nombre d'habitants.

e) Endeutament

Passiu corrent (1) Passiu no corrent (2) Patrimoni net (3)
Endeutament ((1+2) / 

(1+2+3))

249.096,91 € 0,00 € 9.854,35 € 0,96

Relació entre la totalitat del passiu exigible (corrent i no corrent) en quant al patrimoni net més el passiu total de l'entitat.

f) Relació d’endeutament

Passiu corrent (1) Passiu no corrent (2) Relació d’endeutament (1 / 2)

249.096,91 € 0,00 € 0

Relació que hi ha entre el passiu corrent i el no corrent.

g) Flux de caixa (Cash flow)

Passiu corrent (1) Passiu no corrent (2) Fluxos nets de gestió (3)
Flux de caixa ((2 / 3) + (1 

/ 3))

249.096,91 € 0,00 € 95.322,86 € 2,61

Mesura en què els fluxos nets de gestió de caixa cobreixen el passiu de l'entitat.

j) Ràtios del compte del resultat econòmic patrimonial

j.1) Estructura dels ingressos

Ing. t rib. (1) T ransf . (2) V y P S (3) R esta (4)
IGOR  

(1+2+3+4)

Ing. t rib. /  

IGOR
T ransf . /  IGOR V y P S /  IGOR R esta /  IGOR

0,00 € 754.731,98 € 93.520,00 € 0,00 € 848.251,98 € 0 0,89 0,11 0

- Ingressos tributaris i urbanístics ( Ing. t rib. )

- Transferències i subvencions rebudes ( T ransf . )

- Vendes i prestacions de serveis ( V y P S )

- Resta d’ ingressos de gestió  ordinària ( R esta IGOR )

j.2) Estructura de les despeses

D esp. pers. (1) T ransf . (2) A pro v. (3) R esta (4)
D GOR  

(1+2+3+4)

D esp. per. /  

D GOR

T ransf . /  

D GOR

A pro v. /  

D GOR
R esta /  D GOR

609.296,66 € 0,00 € 0,00 € 244.769,48 € 854.066,14 € 0,71 0 0 0,29

- Despeses de personal  ( G. P er. )

- Transferències i subvencions concedides ( T ransf . )

- Aprovisionaments ( A pro v. )

- Resta despeses de gestió  ordinària ( R esta D GOR )

j.3) Cobertura de les despeses corrents

D espeses de gest ió  

o rdinària (1)
Ingresso s de gest ió  o rdinària (2)

C o bertura de les despeses 

co rrents (1 /  2)

854.066,14 € 848.251,98 € 1,01

Relació que hi ha entre les despeses de gestió  ordinària i els ingressos de la mateixa naturalesa.

IN GR ESSOS D E GEST IÓ OR D IN À R IA

D ESP ESES D E GEST IÓ OR D IN À R IA
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24.2 Indicadors pressupostaris 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nou rati Periode mitjà de pagament ( nova fórmula )  

 

Proporció que reflecteix el temps mitjà que l’entitat triga en pagar als seus creditors derivats de l’execució del pressupost. 

 

Obligacions pendents de pagament (1) Obligacions reconegudes netes  (2) PMP    (1/2) x 365

69.296,94 € 869.941,32 € 29,07 dies

a) Del pressupost de despeses corrent

1) Execució del pressupost de despeses

Obligacio ns reco negudes 

netes (1)

C rèdits def init ius 

(2)

Execució  del 

pressupo st de 

despeses (1/ 2)

869.941,32 € 1.252.377,00 € 0,69

Proporció  dels crèdits aprovats en l'exercici que donen lloc a reconeixement d'obligacions pressupostàries.

2) Realització de pagaments

P agaments realitzats (1)

Obligacio ns 

reco negudes netes 

(2)

R ealització  de 

pagaments (1/ 2)

800.644,38 € 869.941,32 € 0,92

Proporció  d'obligacions reconegudes en l'exercici de què ja s'ha realitzat el pagament en finalitzar l'exercici en quant al to tal d'obligacions reconegudes.

3) Despesa per habitant

Obligacio ns reco negudes 

netes (1)

N o mbre d’ habitants 

(2)

D espesa per habitant  

(1/ 2)

869.941,32 € 0 0,00 €/ hab

Per a les entitats territorials i es seus organismes autònoms, aquest índex distribueix el to tal de la despesa pressupostària realitzada en l'exercici entre els habitants de l'entitat.

4) Inversió per habitant

Obligacio ns reco negudes 

netes (C apí to l 6  + 7)  (1)

N o mbre d’ habitants 

(2)

Inversió  per habitant  

(1/ 2)  

14.955,49 € 0 0,00 €/ hab

5) Esforç inversor

Obligacio ns reco negudes 

netes (C apí to l 6  + 7)  (1)

Obligacio ns 

reco negudes netes  

(2)

Esfo rç inverso r (1/ 2)

14.955,49 € 869.941,32 € 0,02

Proporció  que representen les operacions de capital realitzades en l'exercici en relació  amb el to tal de les despeses realitzades en el mateix exercici.

b) Del pressupost d’ingressos corrent

1) Execució del pressupost d’ingressos

D rets reco neguts nets (1)
P revisio ns 

def init ives (2)

Execució  del 

pressupo st 

d’ ingresso s (1/ 2)

955.550,34 € 1.252.377,00 € 0,76

Proporció  que, sobre els ingressos pressupostaris previstos, suposen els ingressos pressupostaris nets, és a dir, els drets reconeguts nets.

2) Realització de cobraments

R ecaptació  neta (1)
D rets reco neguts 

nets (2)

R ealització  de 

co braments (1/ 2)

908.710,34 € 955.550,34 € 0,95

Proporció  que suposen els cobraments obtinguts en l'exercici sobre els drets reconeguts nets.

3) Període mitjà de cobrament

 (N úm. dies perí o de co br. * 

imp. co br.)  (1)

 ( impo rt  

co brament)  (2)
P M C  (1 /  2)

3.249.070,50 129.195,50 € 25,15

4) Superàvit (o dèficit) per habitant

R esultat  pressupo stari 

a justat  (1)

N o mbre d’ habitants 

(2)

Superàvit  o  dèf ic it  per 

habitant  (1/ 2)

85.609,02 0,00 0,00 €/ hab

Superàvit o  dèficit per habitant en les entitats territorials i els seus organismes autònoms

c) De pressupostos tancats

1) Realització de pagaments

P agaments (1)

Saldo  inicial 

d’ o bligacio ns (+/ -  

mo dif icacio ns i 

anul·lacio ns)  (2)

R ealització  de 

pagaments (1/ 2)

105.211,18 105.467,18 1,00

Proporció  de pagaments que s'han realitzat en l'exercici de les obligacions pendents de pagament de pressupostos ja tancats.

2) Realització de cobraments

C o braments (1)

Saldo  inicial de 

drets (+/ -  

mo dif icacio ns i 

anul·lacio ns)  (2)

R ealització  de 

co braments (1/ 2)

82.065,50 82.305,50 1,00

Proporció  de cobraments que s'han realitzat en l'exercici relatius a drets pendents de cobrament de pressupostos ja tancats.

Per a les entitats territorials i es seus organismes autònoms, aquest índex distribueix el to tal de la despesa pressupostària per 

operacions de capital realitzada en l'exercici entre el nombre d'habitants de l'entitat.

M itjana de nombre de dies en què l'entitat cobra els seus ingressos, és a dir, recapta els drets reconeguts derivats de l'execució 

dels capíto ls 1 a 3 i 5, exclosos d'aquest últim capíto l els ingressos que deriven d'operacions financeres.
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a) Del pressupost de despeses corrent

1) Execució del pressupost de despeses

Obligacio ns reco negudes 

netes (1)

C rèdits def init ius 

(2)

Execució  del 

pressupo st de 

despeses (1/ 2)

869.941,32 € 1.252.377,00 € 0,69

Proporció  dels crèdits aprovats en l'exercici que donen lloc a reconeixement d'obligacions pressupostàries.

2) Realització de pagaments

P agaments realitzats (1)

Obligacio ns 

reco negudes netes 

(2)

R ealització  de 

pagaments (1/ 2)

800.644,38 € 869.941,32 € 0,92

Proporció  d'obligacions reconegudes en l'exercici de què ja s'ha realitzat el pagament en finalitzar l'exercici en quant al to tal d'obligacions reconegudes.

3) Despesa per habitant

Obligacio ns reco negudes 

netes (1)

N o mbre d’ habitants 

(2)

D espesa per habitant  

(1/ 2)

869.941,32 € 0 0,00 €/ hab

Per a les entitats territorials i es seus organismes autònoms, aquest índex distribueix el to tal de la despesa pressupostària realitzada en l'exercici entre els habitants de l'entitat.

4) Inversió per habitant

Obligacio ns reco negudes 

netes (C apí to l 6  + 7)  (1)

N o mbre d’ habitants 

(2)

Inversió  per habitant  

(1/ 2)  

14.955,49 € 0 0,00 €/ hab

5) Esforç inversor

Obligacio ns reco negudes 

netes (C apí to l 6  + 7)  (1)

Obligacio ns 

reco negudes netes  

(2)

Esfo rç inverso r (1/ 2)

14.955,49 € 869.941,32 € 0,02

Proporció  que representen les operacions de capital realitzades en l'exercici en relació  amb el to tal de les despeses realitzades en el mateix exercici.

b) Del pressupost d’ingressos corrent

1) Execució del pressupost d’ingressos

D rets reco neguts nets (1)
P revisio ns 

def init ives (2)

Execució  del 

pressupo st 

d’ ingresso s (1/ 2)

955.550,34 € 1.252.377,00 € 0,76

Proporció  que, sobre els ingressos pressupostaris previstos, suposen els ingressos pressupostaris nets, és a dir, els drets reconeguts nets.

2) Realització de cobraments

R ecaptació  neta (1)
D rets reco neguts 

nets (2)

R ealització  de 

co braments (1/ 2)

908.710,34 € 955.550,34 € 0,95

Proporció  que suposen els cobraments obtinguts en l'exercici sobre els drets reconeguts nets.

3) Període mitjà de cobrament

 (N úm. dies perí o de co br. * 

imp. co br.)  (1)

 ( impo rt  

co brament)  (2)
P M C  (1 /  2)

3.249.070,50 129.195,50 € 25,15

4) Superàvit (o dèficit) per habitant

R esultat  pressupo stari 

a justat  (1)

N o mbre d’ habitants 

(2)

Superàvit  o  dèf ic it  per 

habitant  (1/ 2)

85.609,02 0,00 0,00 €/ hab

Superàvit o  dèficit per habitant en les entitats territorials i els seus organismes autònoms

c) De pressupostos tancats

1) Realització de pagaments

P agaments (1)

Saldo  inicial 

d’ o bligacio ns (+/ -  

mo dif icacio ns i 

anul·lacio ns)  (2)

R ealització  de 

pagaments (1/ 2)

105.211,18 105.467,18 1,00

Proporció  de pagaments que s'han realitzat en l'exercici de les obligacions pendents de pagament de pressupostos ja tancats.

2) Realització de cobraments

C o braments (1)

Saldo  inicial de 

drets (+/ -  

mo dif icacio ns i 

anul·lacio ns)  (2)

R ealització  de 

co braments (1/ 2)

82.065,50 82.305,50 1,00

Proporció  de cobraments que s'han realitzat en l'exercici relatius a drets pendents de cobrament de pressupostos ja tancats.

Per a les entitats territorials i es seus organismes autònoms, aquest índex distribueix el to tal de la despesa pressupostària per 

operacions de capital realitzada en l'exercici entre el nombre d'habitants de l'entitat.

M itjana de nombre de dies en què l'entitat cobra els seus ingressos, és a dir, recapta els drets reconeguts derivats de l'execució 

dels capíto ls 1 a 3 i 5, exclosos d'aquest últim capíto l els ingressos que deriven d'operacions financeres.
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25. INFORMACIÓ GENERAL SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS 
 

Atès que l’Entitat realitzat únicament una activitat, el cost de la mateixa es detalla en el 
compte del resultat econòmic patrimonial de cada exercici. L’entitat no ha dut a terme 
activitats que impliquin l’obtenció de taxes i preus públics. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

D ESP ESES D E P ER SON A L 609.296,66 71,34%

Sous i salaris 474.308,24 55,54%

Indemnitzacions 0,00 0,00%

Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 131.144,11 15,36%

Altres costos socials 3.844,31 0,45%

Indemnitzacions per raó del servei 0,00 0,00%

Transport de personal 0,00 0,00%

A D QUISIC IÓ D E B ÉN S I SER VEIS 0,00 0,00%

Cost de materials de reprografia i impremta 0,00 0,00%

Cost d'altres materials 0,00 0,00%

Adquisició  de béns d'inversió 0,00 0,00%

Tasques realitzades per altres entitats 0,00 0,00%

SER VEIS EXT ER IOR S 231.682,00 27,13%

Cost d'investigació i desenvolupament de l'exercici 0,00 0,00%

Arrendaments i canons 31.222,56 3,66%

Reparacions i conservació 1.565,34 0,18%

Serveis de professionals independents 77.605,17 9,09%

Transports 0,00 0,00%

Serveis bancaris i similars 7.030,69 0,82%

Publicitat, propaganda i relacions públiques 52.099,47 6,10%

Subministres 4.758,58 0,56%

Comunicacions i altres serveis 57.400,19 6,72%

Costos diversos 0,00 0,00%

Costos diversos 0,00 0,00%

T R IB UT S 196,91 0,02%

C OST OS C A LC ULA T S 12.890,57 1,51%

Amortitzacions 12.890,57 1,51%

C OST OS F IN A N C ER S 0,00 0,00%

C OST  D E T R A N SF ER ÈN C IES 0,00 0,00%

A LT R ES C OST OS 0,00 0,00%

T o tal 854.066,14  

Elements Impo rt %
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26. INDICADORS DE GESTIÓ 
 

Actualment l’Entitat està treballant amb diferents eines de gestió que permeten avaluar 
els aspectes globals de l’organització, i que, tinguin en compte l’avaluació de l’eficàcia, 
l’eficiència i l’economia en la prestació dels serveis que du a terme. 
 

 
27. SEGUIMENT DE L’IMPACTE PRESSUPOSTARI DE LA PANDÈMIA DEL COVID 

 
Aquesta nota s’elabora en compliment del previst en l’article 14 de l’ORDRE 
VEH/193/2020, de 5 de novembre, sobre operacions comptables de tancament de 
l’exercici pressupostari 2020, que estableix que els comptes anuals de 2020 de totes les 
entitats incloses en el perímetre del Compte General de la Generalitat han de contenir en 
la seva 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. També estableix que la comptabilitat de les entitats ha de permetre fer el 
seguiment de les despeses directa o indirectament vinculades amb les necessitats 
derivades de l’emergència sanitària, econòmica i social derivada del COVID. 
 
El COVID ha impactat de manera indirecta o induïda en una minoració neta d’ingressos i 
despeses d’IVÀLUA, en els termes que recull el quadre següent: 
 

 

 
 

IMPACTE INDIRECTE DEL COVID

(Dades en milers d'euros)

DESPESA 

MERITADA

-305,46

Contractació de personal -305,46

Altres efectes

0,05

Teletreball, educació no presencial i adquisició de mitjans informàtics amb aquesta finalitat 0,20

Desinfecció, neteja i mitjans per a la prevenció de contagis 3,78

Efectes relacionats amb la prestació de serveis i subministraments (inclòs indemnitzacions)

Altres efectes -3,92

A entitats dependents

0,00

-305,41

13,34

Altres efectes 13,34

A entitats dependents

0,00

13,34

0,00

-292,07

TOTAL 

INGRESSOS

    Transferències COVID

    Altres ingressos COVID

    Minoració ingressos per no realització de projectes d'avaluació i d'activitats formatives -208,94

-208,94

Remuneracions de personal

Despeses corrents de béns i serveis

Total ingressos

Transferències corrents

Despeses corrents 

Transferències de capital

Despeses de capital

Despeses no financeres

Total despeses

Inversions reals
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Resum dels impactes indirectes en ingressos i despeses derivats del COVID degudament 
quantificats: 
 

- Impactes i mesures preses en despeses: 
 

 
 

- Impactes i mesures preses en ingressos: 

 

 
 

28. FETS POSTERIORS 
 
Des de la data de tancament de l’exercici fins a la data de formulació d’aquests comptes 
anuals no s’ha produït cap fet significatiu que sigui necessari esmentar en aquesta 
memòria, excepte el que s’esmenta a continuació. 

 
El 15 de març de 2021 el Consell Rector d’Ivàlua, màxim òrgan de govern del consorci, ha 
aprovat per unanimitat la proposta de modificació dels estatuts que ha de ser aprovada 
per les tres institucions consorciades. En data 25 de març de 2021 s’ha publicat al DOGC 
l’Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya pel qual s’aproven els nous estatuts 
d’Ivàlua i resten pendents de ser aprovats pels òrgans de govern de la Diputació de 
Barcelona i de la Universitat Pompeu Fabra. 
 
Aquesta modificació dels estatuts comporta el fet que IVÀLUA deixa de ser mitjà propi i 
instrumental dels seus ens consorciats i una adaptació dels nous estatuts al que es preveu 
en la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic sobre contingut dels 
estatuts dels consorcis. 
 
 

29. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES 
 
29.1. Transaccions i saldos amb parts vinculades 
 

El detall dels saldos a 31 de desembre de 2020 i 2019, així com de les transaccions 
efectuades durant aquests anys es detalla a continuació: 
 

Concepte Import

Disminució despesa a causa d’una menor contractació de personal -305.464,00

Augment inversió en equips informàtics i llicències per la  realització teletrebal 13.539,00

Augment despesa en serveis de desinfecció i compra de material preventiu 3.778,00

Disminució despesa en activitats formatives al personal -1.535,00

Reducció del cost en aigua i energia -2.389,00

-292.071,00

Concepte Import

Disminució ingressos per anul·lació d’activitats formatives -27.580 -27.580,00

Disminució ingressos per menor formalització de projectes -174.003 -174.003,00

-201.583,00
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29.2. Informació relativa al personal Directiu 
 

Les retribucions satisfetes al personal Directiu (Director d’Ivàlua) en concepte de 
sous i salaris per a l’exercici del seu càrrec són les següents: 
 

 
 

Així mateix, s’informa que a 31 de desembre de 2020 no existeixen bestretes ni 
crèdits ni obligacions contretes en matèria de pensions i assegurances de vida a 
favor del personal d’Alta Direcció. 

 
 
29.3. Informació relativa als membres del Consell Rector 
 

Durant els exercicis 2020 i 2019 el Consorci no ha fet cap aportació a fons de 
pensions, ni pagaments de primes d’assegurances de vida, ni cap altra prestació a 
llarg termini, ni tampoc s’han registrat indemnitzacions per acomiadament per als 
membres de la Direcció del Consell Rector. Així mateix, tampoc s’ha efectuat, 
durant els exercicis 2020 i 2019 cap bestreta ni s’ha concedit cap crèdit als 
membres del Consell Rector. 

 
30. ALTRA INFORMACIÓ 

 
30.1. Honoraris d’auditoria  i altres serveis prestats 

 
L’import meritat durant l’exercici 2020 en concepte d’honoraris d’auditoria 
financera dels comptes anuals de l’exercici 2020 ascendeix a 4.600,- euros, IVA 
exclòs (4.525 l’exercici anterior). 

Deutors Creditors Deutors Creditors

Saldos

Generalitat de Catalunya 14.960,00 132.066,95 16.776,65 64.276,60

Consorci d'Educació de Barcelona - - - -

Agència Catalana de Joventut 5.400,00 - 150,00 -

Servei Públic d'Ocupació de Catalunya - - 50.328,00 -

Creacció Agència d'Emprenedoria, 

Innovació i Coneixement
- - 3.932,50 -

Centre de Telecomunicacions i Tecnologies 

de la Informació
- - - 6.395,39

Drets Obligacions Drets Obligacions

Transaccions

Generalitat de Catalunya (*) 713.945,42 - 590.623,78 -

Diputació de Barcelona 96.500,00 - 96.500,00 -

Agència Catalana de Cooperacions per al 

Desenvolupament
15.000,00 - -

Centre de Telecomunicacions i Tecnologies 

de la Informació
- 11.721,72 - 8.491,16

2020 2019

2020 2019

Exercici 2020

personal d'alta direcció 2020 2019

Sous dietes i altres remuneracions 79.793,60 77.794,41
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30.2. Període mig de pagament 

 
La Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el 
sector públic va modificar la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostaria i sostenibilitat financera, introduint, dins del principi de 
sostenibilitat financera, el control del deute comercial i la lluita contra la morositat 
en el sector públic. En el marc d’aquesta llei s’han establert uns indicadors comuns 
per a totes les administracions públiques que mesuren el període mitjà de 
pagament (en endavant PMP) als proveïdors. La metodologia de càlcul d’aquests 
indicadors i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de 
finançament previstos per la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, citada 
anteriorment, s’estableixen en el Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre, en 
compliment del qual s’han de calcular i publicar mensualment les dades del PMP. 
 
La publicació mensual del PMP a proveïdors realitzada conforme la metodologia 
prevista en el RD 1040/2017 és aplicable a partir de les dades del mes d’abril del 
2018, d’acord amb la disposició transitòria única, i es troben publicades en el 
següent enllaç: 
 
http://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/seguiment-control-

finances/periode-mitja-pagament-proveidors/ 

El PMP de cada entitat en dies es calcula a partir de la següent fórmula: 

 

[(Rati d’operacions pagades) * (Import total pagaments realitzats)] + [(Rati 

d’operacions pendents de pagament) * (Import total de pagaments pendents)] 

   PMP =  Import total de pagaments realitzats + import total pagaments 

pendents 

 

on: 

Rati d’operacions pagades s’obté calculant: 

Σ(Nombre de dies de pagament * Import de l’operació pagada) 

Import total de pagaments realitzats  

Rati d’operacions pendents de pagament s’obté calculant: 

Σ (Nombre de dies de pendent pagament * Import de l’operació pendent de 

pagament) 

Import total de pagaments pendents  

 

http://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/seguiment-control-finances/periode-mitja-pagament-proveidors/
http://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/seguiment-control-finances/periode-mitja-pagament-proveidors/
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Les xifres relatives a l’exercici 2020 i 2019 són les següents: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 2019

30,73 53,88

35,03 50,64

10,46 63,6

239.100,77 260.345,08

50.640,50 86.847,38

Període mig de pagament a proveïdors

Ràtio d'operacions pagades

Ràtio d'operacions pendents de pagar

Total pagaments realitzats

Total pagaments pendents
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ANNEX I – ESTAT DE FLUXOS D’EFECTIU CORRESPONENT A L’EXERCICI 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU DE L'EXERCICI ANUAL ACABAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2019
(xifres expressades en euros)

Notes 2019

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

1. Resultat de l'exercici abans d'impostos (-)7.356,84

2. Ajusts del resultat (-)91.850,79

a) Amortització de l'immobilitzat (+) 5 i 6 12.909,81

b) Correccions valoratives per deteriorament (+/-) 1.325,00

c) Variació de provisions (+/-) 7.2 i 12 954,36

d) Imputació de subvencions (-) 7.3 i 8.2 (-)105.939,02

k) Altres ingressos i despeses (-/+) (-)1.100,94

3. Canvis en el capital corrent 7 15.200,66

b) Deutors i altres comptes a cobrar (+/-) 11.001,64

d) Creditors i altres comptes a pagar (+/-) (-)26.612,49

e) Altres passius corrents (+/-) 30.811,51

5. Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (-)84.006,97

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

6. Pagaments per inversions (-) (-)7.939,87

c) Immobilitzat material i intangible 5 i 6 (-)7.939,87

8. Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (-)7.939,87

C) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT

9. Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni 10.000,00

e) Subvencions, donacions i llegats rebuts (+) 8.2 10.000,00

12. Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament 10.000,00

D) EFECTE DE LES VARIACIONS DEL TIPUS DE CANVI -

E) AUGMENT / DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU O EQUIVALENTS (-)81.946,84

Efectiu o equivalents al començament de l'exercici 128.875,09

Efectiu o equivalents al final de l'exercici 46.928,25
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DILIGÈNCIA DE SIGNATURA 
 
 
Els comptes anuals corresponents a l’exercici 2020, que figuren en les pàgines anteriors, 
números 1 a 49, han estat formulats pel Director del Consorci Titular de l’Institut Català 
d’Avaluació de Polítiques Públiques (IVÀLUA) el 26 de març de 2021, per la seva aprovació pel 
Consell Rector. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Director  
Sr. Marc Balaguer i Puig 


