
TAUL A DE CONT INGUT

3. Tramitacions en curs

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei del canvi climàtic
200-00001/11
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat 11

Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els 
contractes
200-00002/11
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat 11

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de creació d’un marc normatiu estable sobre el servei de menjador 
escolar
202-00002/11
Esmena a la totalitat 11

Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, per a 
garantir la laïcitat
202-00003/11
Esmenes a la totalitat 12

Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, pel que 
fa als criteris de tancament de centres
202-00004/11
Esmena a la totalitat 12

Proposició de llei de derogació de la Llei 6/2014, del 10 de juny, de modificació de la Llei 
2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establiment de normes en 
matèria de tributació, comerç i joc
202-00006/11
Esmenes a la totalitat 13

Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, per a 
l’eliminació dels concerts de les escoles que separen per sexes
202-00007/11
Esmenes a la totalitat 14

Proposició de llei de modificació de la legislació sobre la comunicació audiovisual de 
Catalunya
202-00014/11
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat 14

Proposició de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de con-
sum de Catalunya
202-00015/11
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat 14

Proposició de llei de matèria audiovisual
202-00016/11
Presentació: GP CSP 15
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el copagament de l’atenció a les persones en situació de 
dependència
250-00081/11
Esmenes presentades 22

Proposta de resolució sobre la construcció d’un institut escola a Montgat
250-00082/11
Esmenes presentades 23

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Santa Coloma, a Santa Coloma 
de Gramenet
250-00083/11
Esmenes presentades 23

Proposta de resolució sobre la licitació del lateral de l’autopista C-31 al pas pel barri 
de Sant Crist de Badalona
250-00086/11
Esmenes presentades 24

Proposta de resolució sobre el reconeixement del treball social i comunitari dels pro-
fessionals dels serveis socials bàsics
250-00091/11
Esmenes presentades 24

Proposta de resolució sobre la modificació de les accepcions dels termes «subnor-
mal», «mongolisme» i «mongòlic» en els diccionaris normatius català i espanyol i en el 
tesaurus europeu
250-00092/11
Esmenes presentades 25

Proposta de resolució sobre l’autopista C-32 de Montgat a Palafolls
250-00093/11
Esmenes presentades 26

Proposta de resolució sobre la integració del bitllet del servei ferroviari de rodalia en el 
bitllet del servei Avant
250-00096/11
Esmenes presentades 27

Proposta de resolució sobre el millorament dels abonaments i els descomptes del ser-
vei ferroviari Avant
250-00097/11
Esmenes presentades 27

Proposta de resolució sobre les beques de menjador
250-00098/11
Esmenes presentades 27

Proposta de resolució sobre els pagaments de les prestacions meritades per fills me-
nors de tres anys
250-00099/11
Esmenes presentades 28

Proposta de resolució sobre el manteniment de l’Escola Pla de l’Avellà, de Cabrera de Mar
250-00100/11
Esmenes presentades 29

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Pinyana al barri de Balàfia, de 
Lleida
250-00105/11
Esmenes presentades 30

Proposta de resolució sobre els serveis de menjadors escolars
250-00107/11
Esmenes presentades 30

Proposta de resolució sobre la construcció del túnel de Tres Ponts a la C-14 entre Or-
ganyà i Montan de Tost
250-00111/11
Esmenes presentades 30

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un índex de progrés social
250-00112/11
Esmenes presentades 31
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Proposta de resolució sobre la prestació econòmica universal per fill a càrrec d’entre 
zero i disset anys
250-00114/11
Esmenes presentades 31

Proposta de resolució sobre la carretera C-17 entre Lliçà d’Amunt i Parets del Vallès
250-00115/11
Esmenes presentades 32

Proposta de resolució sobre els pagaments pendents als treballadors de la Corporació 
Sanitària Parc Taulí
250-00159/11
Tramesa a la Comissió 32
Termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre els funcionaris del cos comú processal
250-00160/11
Tramesa a la Comissió 32
Termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre l’agenda europea i internacional del Departament d’Afers 
Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència
250-00161/11
Tramesa a la Comissió 33
Termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre la Unitat d’Hemodinàmica de l’Hospital Universitari Joan 
XXIII, de Tarragona
250-00162/11
Tramesa a la Comissió 33
Termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre l’Institut Can Llong, de Sabadell
250-00163/11
Tramesa a la Comissió 33
Termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre l’acolliment en família aliena
250-00164/11
Tramesa a la Comissió 33
Termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre la protecció dels infants i els adolescents maltractats
250-00165/11
Tramesa a la Comissió 34
Termini de presentació d’esmenes 34

Proposta de resolució sobre la Cartera de serveis socials
250-00166/11
Tramesa a la Comissió 34
Termini de presentació d’esmenes 34

Proposta de resolució sobre el reglament de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats 
en la infància i l’adolescència
250-00167/11
Tramesa a la Comissió 34
Termini de presentació d’esmenes 34

Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’Escola Els Aigüerols, de Santa Perpètua 
de Mogoda
250-00168/11
Tramesa a la Comissió 34
Termini de presentació d’esmenes 34

Proposta de resolució sobre el finançament del Servei de Control de Mosquits del Baix 
Llobregat
250-00169/11
Tramesa a la Comissió 35
Termini de presentació d’esmenes 35

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Mont-roig, de Balaguer
250-00170/11
Tramesa a la Comissió 35
Termini de presentació d’esmenes 35

Proposta de resolució sobre el servei de salut pediàtrica de l’Hospitalet de Llobregat
250-00171/11
Tramesa a la Comissió 35
Termini de presentació d’esmenes 35
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Proposta de resolució sobre les infraestructures ferroviàries de Tarragona
250-00172/11
Tramesa a la Comissió 35
Termini de presentació d’esmenes 35

Proposta de resolució sobre els treballadors autònoms
250-00173/11
Tramesa a la Comissió 36
Termini de presentació d’esmenes 36

Proposta de resolució sobre la construcció d’un institut d’educació secundària al barri 
de Can Llong, de Sabadell
250-00174/11
Tramesa a la Comissió 36
Termini de presentació d’esmenes 36

Proposta de resolució sobre l’Hospital de la Seu d’Urgell
250-00175/11
Tramesa a la Comissió 36
Termini de presentació d’esmenes 36

Proposta de resolució sobre l’educació pública
250-00176/11
Tramesa a la Comissió 36
Termini de presentació d’esmenes 36

Proposta de resolució sobre el tancament de línies de P3 a Sant Feliu de Llobregat
250-00177/11
Tramesa a la Comissió 37
Termini de presentació d’esmenes 37

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un protocol per a fer front a les agressions 
a funcionaris de centres penitenciaris
250-00178/11
Tramesa a la Comissió 37
Termini de presentació d’esmenes 37

Proposta de resolució sobre la cessió de terrenys a Mollet del Vallès
250-00179/11
Tramesa a la Comissió 37
Termini de presentació d’esmenes 37

Proposta de resolució sobre la reobertura del servei d’atenció continuada del CAP Sitges
250-00180/11
Tramesa a la Comissió 37
Termini de presentació d’esmenes 37

Proposta de resolució sobre el tancament de línies d’ensenyament i sobre les ràtios 
d’alumnes
250-00181/11
Tramesa a la Comissió 38
Termini de presentació d’esmenes 38

Proposta de resolució sobre una rotonda de la carretera N-II al pas per Premià de Mar
250-00182/11
Tramesa a la Comissió 38
Termini de presentació d’esmenes 38

Proposta de resolució sobre el tancament de línies de P3 a Martorell
250-00183/11
Tramesa a la Comissió 38
Termini de presentació d’esmenes 38

Proposta de resolució sobre el manteniment de l’oferta actual de línies de P3 a la Llagosta
250-00184/11
Tramesa a la Comissió 38
Termini de presentació d’esmenes 38

Proposta de resolució sobre els ajuts públics per a menjador i transport escolar a Piera
250-00185/11
Tramesa a la Comissió 39
Termini de presentació d’esmenes 39

Proposta de resolució sobre el manteniment de la qualitat educativa a l’Escola Dolors 
Almeda i a l’Escola Ignasi Iglesias, de Cornellà de Llobregat
250-00186/11
Tramesa a la Comissió 39
Termini de presentació d’esmenes 39



BOPC 77
10 de març de 2016

Taula de contingut 5

Proposta de resolució sobre l’eliminació dels barracons de l’Escola Pedralta, de Santa 
Cristina d’Aro
250-00187/11
Tramesa a la Comissió 39
Termini de presentació d’esmenes 39

Proposta de resolució sobre la ciberseguretat
250-00188/11
Tramesa a la Comissió 39
Termini de presentació d’esmenes 39

Proposta de resolució sobre la restauració del campanar de l’església de Sant Pere, 
de Rosselló
250-00189/11
Tramesa a la Comissió 40
Termini de presentació d’esmenes 40

Proposta de resolució sobre l’intercanvi d’informació amb els ajuntaments amb relació 
a l’obertura d’establiments de prestació de serveis sanitaris
250-00191/11
Tramesa a la Comissió 40
Termini de presentació d’esmenes 40

Proposta de resolució sobre la modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi 
de consum de Catalunya
250-00192/11
Tramesa a la Comissió 40
Termini de presentació d’esmenes 40

Proposta de resolució sobre el tancament de línies de P3 a Mollet del Vallès
250-00193/11
Tramesa a la Comissió 40
Termini de presentació d’esmenes 40

Proposta de resolució sobre la construcció d’un institut i de l’edifici de l’Escola Virolet 
al barri de Can Llong, de Sabadell
250-00194/11
Tramesa a la Comissió 41
Termini de presentació d’esmenes 41

Proposta de resolució sobre el Consorci per a la Normalització Lingüística
250-00196/11
Tramesa a la Comissió 41
Termini de presentació d’esmenes 41

Proposta de resolució sobre les necessitats en educació secundària a Barberà del Vallès
250-00197/11
Tramesa a la Comissió 41
Termini de presentació d’esmenes 41

Proposta de resolució sobre el mapa escolar de Mollet del Vallès
250-00198/11
Tramesa a la Comissió 41
Termini de presentació d’esmenes 41

Proposta de resolució sobre l’ampliació del CAP El Pla, de Sant Feliu de Llobregat
250-00199/11
Tramesa a la Comissió 42
Termini de presentació d’esmenes 42

Proposta de resolució sobre l’alliberament del peatge de l’autopista AP-2
250-00200/11
Tramesa a la Comissió 42
Termini de presentació d’esmenes 42

Proposta de resolució sobre la supervisió de les seccions de crèdit de les cooperatives
250-00201/11
Tramesa a la Comissió 42
Termini de presentació d’esmenes 42

Proposta de resolució sobre la desafectació de les reserves de sòl de l’autovia orbital 
de Barcelona B-40
250-00202/11
Tramesa a la Comissió 42
Termini de presentació d’esmenes 42
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Proposta de resolució sobre la convocatòria d’eleccions al Centre de la Propietat Forestal
250-00203/11
Tramesa a la Comissió 43
Termini de presentació d’esmenes 43

Proposta de resolució sobre la incorporació de la Fundació Acció Natura i de l’Institut 
de Medi Ambient de la Universitat de Girona a la Comissió de Seguiment de l’Inventari 
de Boscos Singulars
250-00204/11
Tramesa a la Comissió 43
Termini de presentació d’esmenes 43

Proposta de resolució sobre el peix blau al Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre i el 
pagament de vedes
250-00205/11
Tramesa a la Comissió 43
Termini de presentació d’esmenes 43

Proposta de resolució sobre les associacions de mares i pares d’alumnes de Mollet 
del Vallès
250-00206/11
Tramesa a la Comissió 44
Termini de presentació d’esmenes 44

Proposta de resolució sobre l’Hospital de Viladecans
250-00207/11
Presentació: GP CSP 44

Proposta de resolució sobre el garantiment de la reproducció assistida a dones amb 
parella femenina o sense parella
250-00208/11
Presentació: GP CSP 45

Proposta de resolució sobre la compra pública innovadora
250-00209/11
Presentació: GP C’s 46

Proposta de resolució sobre les retallades del 48% dels ajuts del 2014 a les zones de 
muntanya i desfavorides
250-00210/11
Presentació: GP CSP 47

Proposta de resolució sobre l’acabament de les obres de la carretera C-51
250-00211/11
Presentació: GP SOC 48

Proposta de resolució sobre la transferència de la titularitat de l’Escola d’Educació Es-
pecial Virolai, de Cornellà de Llobregat
250-00212/11
Presentació: Sonia Sierra Infante, del GP C’s, Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC, Jéssica Albi-
ach Satorres, del GP CSP, María José García Cuevas, del GP PPC, Albert Botran i Pahissa, del 
GP CUP-CC 49

Proposta de resolució sobre l’impuls de mesures per a millorar l’execució penal
250-00213/11
Presentació: GP CSP 50

Proposta de resolució sobre les nevades del febrer del 2016
250-00214/11
Presentació: GP SOC 51

Proposta de resolució sobre la variant de la carretera C-14 al pas per Tàrrega
250-00215/11
Presentació: GP SOC 52

Proposta de resolució sobre l’oferta i la infraestructura escolar de Mollet del Vallès
250-00216/11
Presentació: GP PPC 53

Proposta de resolució sobre les mesures de diagnosi del procés de deslocalització 
d’empreses
250-00217/11
Presentació: GP C’s 54

Proposta de resolució sobre el millorament de l’educació secundària a Barberà del Vallès
250-00218/11
Presentació: GP C’s 55
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Proposta de resolució sobre la protecció dels defensors dels drets humans a Hondures
250-00219/11
Presentació: GP SOC 56

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la Sindicatura de 
Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 33/2015, sobre les empreses públiques, 
consorcis, fundacions i entitats autònomes no administratives de la Generalitat de Ca-
talunya, anàlisi dels comptes corresponent als exercicis 2011 i 2012
256-00009/11
Presentació: síndic major, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya 57
Termini per a proposar compareixences 57

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 1/2016, sobre el Centre de Telecomu-
nicacions i Tecnologies de la Informació, corresponent als exercicis 2010, 2011 i 2012
256-00010/11
Presentació: síndic major, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya 58
Termini per a proposar compareixences 58

3.40. Procediments amb relació a les institucions de la Unió Europea

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i 
proporcionalitat per la Unió Europea

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de decisió del Parlament 
Europeu i del Consell per la qual es concedeix un ajut macrofinancer addicional a Tunísia
295-00032/11
Text presentat 58
Tramesa a la Comissió 72
Termini de formulació d’observacions 72

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parla-
ment Europeu i del Consell sobre mesures per a garantir la seguretat del subministra-
ment de gas i pel qual es deroga el Reglament (UE) 994/2010
295-00033/11
Text presentat 72
Tramesa a la Comissió 106
Termini de formulació d’observacions 106

4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Ratificació de l’acord de la Mesa de l’1 de març de 2016 sobre la creació de ponènci-
es conjuntes
Acord 107

Resolució de la presidència del Parlament per la qual es fa pública la renúncia d’Ima Mis 
i Cabeza a la condició de membre del Consell Assessor de Continguts i de Programació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
Correcció d’errades de publicació (BOPC 74) 108

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Afers Institucionals
410-00002/11
Substitució de diputats 108

Composició de la Comissió de Salut
410-00006/11
Substitució de diputats 109

Composició de la Comissió de Justícia
410-00010/11
Substitució de diputats 109

Composició de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat
410-00015/11
Substitució de diputats 109

4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis

Composició de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
412-00005/11
Substitució de diputats 110
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Composició de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals
412-00006/11
Substitució de diputats 110

4.45.12. Comissions específiques de seguiment

Composició de la Comissió de Seguretat Viària
411-00004/11
Substitució de diputats 111

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 1/XI, sobre la transfòbia i les mesures contra l’as-
setjament i la discriminació per raó de gènere
390-00001/11
Designació de la Comissió competent 111

Control del compliment de la Moció 2/XI, sobre la política sanitària
390-00002/11
Designació de la Comissió competent 111

Control del compliment de la Moció 3/XI, sobre la nova cultura de l’aigua i del territori
390-00003/11
Designació de la Comissió competent 111

Control del compliment de la Moció 4/XI, sobre les polítiques de l’aigua
390-00004/11
Designació de la Comissió competent 112

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament amb la consellera d’En-
senyament sobre les mesures per a millorar la competència lingüística en anglès
354-00049/11
Sol·licitud i tramitació 112

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença del secretari general de l’Esport davant la Comissió d’Afers 
Institucionals perquè informi sobre els objectius de la Secretaria General per a aques-
ta legislatura
356-00038/11
Sol·licitud 112

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres 
persones

Compareixença de Ramón Cotarelo, catedràtic de ciències polítiques de la Universitat 
Nacional d’Educació a Distància, davant la Comissió d’Estudi de les Mesures de Lluita 
contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica
357-00006/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 112

Compareixença de Joan Queralt Jiménez, catedràtic de dret penal, davant la Comissió 
d’Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica
357-00007/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 113

Compareixença de Marina Garcés, filòsofa, davant la Comissió d’Estudi de les Mesures 
de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica
357-00008/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 113

4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats

Sol·licitud de reconsideració d’un acord de la Mesa
Presentació: GP SOC 113

Sol·licitud de reconsideració d’un acord de la Mesa
Presentació: GP C’s 121

Sol·licitud de reconsideració d’un acord de la Mesa
Presentació: GP PPC 122
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4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del Govern i d’altres 
òrgans

4.70.10. Altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre la representació dels estereotips 
de gènere en la publicitat de joguines durant la campanya de Nadal 2015-2016
337-00006/11
Presentació: president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 129

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre l’observança del pluralisme po-
lític en la televisió i la ràdio corresponent al novembre del 2015
337-00007/11
Presentació: president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 130

4.88. Consells assessors del Parlament

4.88.01. Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT)

Composició del Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia
414-00001/11
Designació de membres 130
Ratificació de membres 132
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3. Tramitacions en curs

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei del canvi climàtic
200-00001/11

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (de l’11.03.2016 al 24.03.2016).
Finiment del termini: 29.03.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.03.2016

Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 
obligacions i els contractes
200-00002/11

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (de l’11.03.2016 al 24.03.2016).
Finiment del termini: 29.03.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.03.2016

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de creació d’un marc normatiu estable sobre el servei de 
menjador escolar
202-00002/11

ESMENA A LA TOTALITAT

Reg. 12123 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.03.2016

ESMENA PRESENTADA PEL GP JS (REG. 12123)

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb 

el que estableixen els articles 113 i següents del Reglament del Parlament, presenta la 
següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei de creació d’un marc normatiu esta-
ble sobre el servei de menjador escolar (tram. 202-00002/11).

Esmena 1, GP JS

A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 1 de març de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, 
d’educació, per a garantir la laïcitat
202-00003/11

ESMENES A LA TOTALITAT

Reg. 12122; 12168 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.03.2016

ESMENA PRESENTADA PEL GP JS (REG. 12122)

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb 

el que estableixen els articles 113 i següents del Reglament del Parlament, presenta la 
següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, 
del 10 de juliol, d’educació, per a garantir la laïcitat (tram. 202-00003/11).

Esmena 1, GP JS

A la totalitat

De retorn de la proposició de llei

Palau del Parlament, 1 de març de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

ESMENA PRESENTADA PEL GP PPC (REG. 12168)

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 113 i següents del Reglament del 
Parlament, presenta la següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei de modifica-
ció de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, per a garantir la laïcitat (tram. 202-
00003/11).

Esmena 1, GP PPC

A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 1 de març de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu GP PPC

Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, 
d’educació, pel que fa als criteris de tancament de centres
202-00004/11

ESMENA A LA TOTALITAT

Reg. 12121 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.03.2016

ESMENA PRESENTADA PEL GP JS (REG. 12121)

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb 

el que estableixen els articles 113 i següents del Reglament del Parlament, presenta la 
següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, 
del 10 de juliol, d’educació, pel que fa als criteris de tancament de centres (tram. 202-
00004/11).

Esmena 1, GP JS

A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 1 de març de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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Proposició de llei de derogació de la Llei 6/2014, del 10 de juny, de 
modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius 
turístics, i d’establiment de normes en matèria de tributació, comerç i joc
202-00006/11

ESMENES A LA TOTALITAT

Reg. 11684; 12120; 12170 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.03.2016

ESMENA PRESENTADA PEL GP SOC (REG. 11684)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

que estableixen els articles 113 i següents del Reglament del Parlament, presenta la se-
güent esmena a la totalitat a la Proposició de llei de derogació de la Llei 6/2014, del 
10 de juny, de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius 
turístics, i d’establiment de normes en matèria de tributació, comerç i joc (tram. 202-
00006/11).

Esmena 1, GP SOC

A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC

ESMENA PRESENTADA PEL GP JS (REG. 12120)

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb 

el que estableixen els articles 113 i següents del Reglament del Parlament, presenta la 
següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei de derogació de la Llei 6/2014, del 
10 de juny, de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius 
turístics, i d’establiment de normes en matèria de tributació, comerç i joc (tram. 202-
00006/11).

Esmena 1, GP JS

A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 1 de març de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

ESMENA PRESENTADA PEL GP PPC (REG. 12170)

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 113 i següents del Reglament del 
Parlament, presenta la següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei de derogació 
de la Llei 6/2014, del 10 de juny, de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre 
centres recreatius turístics, i d’establiment de normes en matèria de tributació, comerç i 
joc (tram. 202-00006/11).

Esmena 1, GP PPC

A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 1 de març de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu GP PPC
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Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, 
d’educació, per a l’eliminació dels concerts de les escoles que separen per 
sexes
202-00007/11

ESMENES A LA TOTALITAT

Reg. 12124; 12169 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.03.2016

ESMENA PRESENTADA PEL GP JS (REG. 12124)

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb 

el que estableixen els articles 113 i següents del Reglament del Parlament, presenta la 
següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, 
del 10 de juliol, d’educació, per a l’eliminació dels concerts de les escoles que separen 
per sexes (tram. 202-00007/11).

Esmena 1, GP JS

A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 1 de març de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

ESMENA PRESENTADA PEL GP PPC (REG. 12169)

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 113 i següents del Reglament del 
Parlament, presenta la següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei de modifica-
ció de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, per a l’eliminació dels concerts de les 
escoles que separen per sexes (tram. 202-00007/11).

Esmena 1, GP PPC

A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 1 de març de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu GP PPC

Proposició de llei de modificació de la legislació sobre la comunicació 
audiovisual de Catalunya
202-00014/11

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (de l’11.03.2016 al 24.03.2016)
Finiment del termini: 29.03.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.03.2016.

Proposició de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del 
Codi de consum de Catalunya
202-00015/11

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (de l’11.03.2016 al 24.03.2016).
Finiment del termini: 29.03.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.03.2016
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Proposició de llei de matèria audiovisual
202-00016/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 11879 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.03.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Marta Ribas Frias, diputada del Grup Parlamen-

tari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 109.b del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposició de llei en matèria Audiovisual acompanya-
da de la documentació següent: 

– La memòria justificativa que expressa els antecedents necessaris per a poder– se 
pronunciar

– L’exposició de motius 
– El text articulat

Memòria justificativa

Objecte de la Proposició de Llei 
L’objecte d’aquesta Proposició de Llei és garantir la imparcialitat, pluralitat, desgo-

vernamentalització i independència dels partits polítics dels organismes de control i de 
gestió del sistema de comunicació audiovisual de titularitat pública de Catalunya.

Capacitat normativa
L’article 52 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix: 
1. Correspon als poders públics de promoure les condicions per a garantir el dret a la 

informació i a rebre dels mitjans de comunicació una informació veraç i uns continguts 
que respectin la dignitat de les persones i el pluralisme polític, social, cultural i religi-
ós. En el cas dels mitjans de comunicació de titularitat pública la informació també ha 
d’ésser neutral.

2. Els poders públics han de promoure les condicions per a garantir l’accés sense 
discriminacions als serveis audiovisuals en l’àmbit de Catalunya.

Necessitat i incidència social 
Garantir el pluralisme d’un sistema audiovisual català de qualitat i reflex de la socie-

tat, recuperant un ampli consens nacional al respecte, tant des del punt de vista acadè-
mic, com professional i polític.

Afectacions pressupostàries
Els efectes econòmics i pressupostaris que els preceptes d’aquesta Llei puguin com-

portar en els pressupostos de la Generalitat seran exigibles a partir de l’exercici pressu-
postari posterior a la seva entrada en vigor.

Exposició de motius
Tal com reconeix l’article 52 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, correspon als 

poders públics promoure les condicions per a garantir el dret a la informació i a rebre 
dels mitjans de comunicació una informació veraç i uns continguts que respectin la dig-
nitat de les persones i el pluralisme polític, social, cultural i religiós.

Com històricament ha passat en altres àmbits, Catalunya va ser pionera en el desen-
volupament d’una regulació audiovisual que vetllés per una continguts de qualitat i que 
tingués com a referents el pluralisme. Mitjans públics de qualitat que fossin inclusius i 
que garantissin la pluralitat.

Cal destacar, que la construcció d’aquest sistema públic de mitjans de comunicació 
audiovisuals va comptar amb un ampli consens nacional des de tots els punts de vista 
acadèmic, professional i polític.

Aquest consens nacional va quedar ferit de mort amb la contrareforma realitzada 
amb la Llei 2/2012 de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual. Les modifi-
cacions introduïdes han tingut unes conseqüències nefastes i greus per al pluralisme del 
mitjans de comunicació audiovisuals públics –doncs els òrgans de governs de la Cor-
poració i del Consell de l’Audiovisual, s’han convertit en corretja de transmissió de les 
ordres i interessos del Govern de la Generalitat–, i per a la seva supervivència com a 
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estructura potent, a nivell europeu, de garantia del dret la informació de la ciutadania, i 
també de motor audiovisual del nostre país.

Entre d’altres resultats d’aquesta modificació legislativa també cal esmentar la re-
ducció dels pes dels mitjans audiovisuals públics catalans per donar-ho al sector privat, 
la reducció pressupostària, el tancament de delegacions i cessaments de corresponsals 
al territori, l’eliminació o fusió de canals i emissores, i els acomiadaments i reduccions 
salarials pels treballadors i treballadores.

La finalitat d’aquesta Llei en matèria Audiovisual és doncs, en primer lloc, revertir 
aquesta contrareforma, tornar a introduir en els òrgans de govern del mitjans d’audio-
visuals públics la necessitat d’aconseguir majories qualificades en la presa de les grans 
decisions i de funcionament, (elecció d’òrgans de govern, durada del mandat, contrac-
te– programa, pressupostos...) i el pluralisme com a garantia d’un sistema audiovisual 
català de qualitat i reflex de la societat.

Per tal de garantir el pluralisme i la independència al sistema de comunicació audio-
visual de titularitat pública cal que tant a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
al (CCMA), com a l’òrgan de govern del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) 
hi estiguin presents totes les sensibilitats existents a la nostra societat i que es garanteixi 
que els organismes rectors del mitjans públics estiguin integrats per experts i gestors 
que responguin a un perfil professional amb un règim rigorós d’incompatibilitats i retri-
bucions, així com per representants dels treballadors i treballadores dels mitjans públics 
per a millorar l’eficiència i transparència de la gestió. A la vegada modificar les lleis 
que regulen els mitjans de comunicació de titularitat pública podrà permetre retornar al 
consens majoritari que en aquesta matèria havia existit anteriorment a Catalunya.

Altres aspectes que inclou la Llei que es presenta recullen elements de major trans-
parència informativa, de major salvaguarda dels drets laborals dels treballadors i treba-
lladores i la preservació dels fons patrimonials audiovisuals públics.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya si que es pot presenta la se-
güent: 

Proposició de llei en matèria Audiovisual

Article 1
Es modifica l’article 4 de la Llei 2/2000, de 4 de maig, del Consell de l’Audiovisual 

de Catalunya que resta redactat de la manera següent: 
»Article 4. Composició 
«1. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya és integrat per set membres.
2. Els membres del Consell són escollits d’entre persones de prestigi reconegut i 

contrastat i amb experiència professional en el sector audiovisual, i que ofereixen garan-
ties plenes d’independència.

3. Els membres del Consell són elegits pel Parlament, a proposta, com a mínim de 
tres grups parlamentaris, per una majoria de dos terços.

4. El president o presidenta del Consell és escollit pel Parlament, per una majoria de 
dos terços, d’entre els set membres que integren el consell.»

Article 2
Es modifica l’article 5 de la Llei 2/2000, de 4 de maig, del Consell de l’Audiovisual 

de Catalunya, que resta redactat de la manera següent: 
»Article 5. Durada del mandat dels membres.
«1. El càrrec de la presidència del consell s’ha de renovar cada sis anys. La dura-

da del mandat de la resta de membres és de sis anys, i cada dos anys se n’ha de fer la 
renovació parcial d’un terç. En tot cas, cap dels membres del Consell no pot renovar 
el mandat.

2. En cas de vacant sobrevinguda abans de sis mesos de l’acabament del mandat, 
s’ha de nomenar el nou membre de conformitat amb el que estableix l’apartat 1, el 
mandat del qual fineix en la data en que hauria acabat el mandat del membre que 
substitueixi.»

Article 3
Es modifica l’article 6, apartat 2, de la llei 2/2000, de 4 de maig, del Consell de l’Au-

diovisual de Catalunya, que resta redactat de la manera següent: 
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»6.2 Els membres del Consell estan subjectes al règim d’incompatibilitats i retri-
butiu (salaris i complements) dels alts càrrecs de l’Administració de la Generalitat. La 
condició de membre del Consell és així mateix, incompatible amb la condició de mem-
bre del Parlament o del Govern, amb l’exercici de qualsevol càrrec d’elecció o designa-
ció polítiques, amb el desenvolupament d’activitats en les administracions públiques i 
amb l’exercici de funcions de direcció o executives en partits polítics, organitzacions 
sindicals o empresarials.»

Article 4
Es modifica l’article 6, apartat 4, de la Llei 2/2000, de 4 de maig, del Consell de 

l’Audiovisual de Catalunya, que resta redactat de la manera següent: 
»4. Els membres del Consell ha de presentar una declaració conforme no exercei-

xen activitats professionals, mercantils o industrials que puguin ésser causa d’in-
compatibilitat o conflicte d’interessos segons el que disposa aquest article, i així ma-
teix, una declaració de béns patrimonials, en la qual s’han de detallar tots els béns, 
els drets i les obligacions de què son titulars. A aquestes declaracions han d’adjun-
tar còpia de la darrera declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques 
que han presentat a l’Administració tributària. Aquestes declaracions, juntament 
amb la documentació que es consideri oportuna, s’han de presentar en el termini 
de tres mesos a comptar de la data de presa de possessió i novament en el termini de 
tres mesos a comptar de la data de cessament. Les declaracions i la documentació 
que s’hi adjunti, s’han d’inscriure i han de constar en el registre propi del Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya.»

Article 5
Es modifica l’article 7, es suprimeix la lletra e) i l’apartat 2, de la llei 2/2000, de 4 

de maig, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, que resta redactat de la manera se-
güent: 

»Article 7. Pèrdua de la condició de membres del Consell
Els membres del Consell de l’Audiovisual de Catalunya són nomenats de manera 

irrevocable i cessen únicament per alguna de les causes següents: 
a) L’expiració del termini del mandat.
b) La renúncia o el traspàs.
c) La incapacitat permanent per a l’exercici del càrrec, la incompatibilitat sobre-

vinguda o la inhabilitació per a l’exercici de càrrecs públics.
d) La condemna en sentència ferma per delicte dolós.»

Article 6
Es modifiquen els apartats 2 i 3, es suprimeixen les lletres a) b) i c) de l’apartat3, i es 

suprimeix l’apartat4, de l’article 8 de la llei 2/2000, de 4 de maig, del Consell de l’Audi-
ovisual de Catalunya, que resten redactats de la manera següent: 

»Article 8. Règim de funcionament
«2. El president o presidenta té la representació legal del consell i té les facultats de 

convocar i presidir les reunions del Ple del Consell. Sens perjudici de les facultats del 
president o presidenta, el ple del Consell ha d’ésser convocat si així ho sol·liciten un mí-
nim de la meitat dels seus membres.»

3. Perquè el Ple del Consell és constitueixi vàlidament s’ha de comptar amb la 
presència mínima de la meitat dels seus membres. Totes les decisions del consell 
s’han de prendre en el ple, i es requereix el vot favorable de la majoria absoluta dels 
seus membres per a aprovar i modificar el Reglament orgànic i de funcionament del 
consell, per a aprovar l’avantprojecte de pressupost, per a qualsevol acord relatiu a 
l’àmbit de les concessions i les habilitacions per a operar, per a imposar sancions 
molt greus i per aprovar l’informe anual.»

Article 7
S’addiciona un article 4bis, al Capítol II de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que resta redactat de la manera següent: 
«4bis. Transparència
Sens perjudici de l’aplicació de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transpa-

rència, accés a la informació i bon govern, la Corporació Catalana de Mitjans Au-
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diovisuals i totes les seves empreses hauran de fer públic en un lloc visible i fàcil-
ment accessible del seu web, i en documents en format obert, la següent informació: 

– El pressupost global de la CCMA i el pressupost amb detall d’ingressos i des-
peses i compte de resultats de cada una de les empreses de la Corporació, així com 
els informes de fiscalització emesos per òrgans de control i d’intervenció i informes 
d’auditoria de comptes.

– Els sous dels càrrecs directius i alts càrrecs (consell de govern, càrrecs direc-
tius i consell assessor), així com les dietes i indemnitzacions d’aquells que en perce-
bin de tots els mitjans de la CCMA.

– La informació de tots els contractes de més de 3.000 euros de tots els mitjans de 
comunicació de la CCMA.

– Els informes i estudis encarregats o d’elaboració pròpia.»

Article 8
Es modifica tot l’article 7 i s’addiciona un nou apartat 7, de la Llei 11/2007, d’11 

d’octubre, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que resta redactat de la 
manera següent: 

»Article 7. Composició del Consell de Govern i elecció dels membres que l’integren 
i del president o presidenta

1. El Consell de Govern és integrat per set membres, que han d’ésser persones 
amb mèrits professionals rellevants. 5 són elegits pel Parlament i 2 pels treballadors 
i treballadores de la CCMA. Tots els consellers tindran dedicació exclusiva i la ma-
teixa consideració i remuneració.

2. Cinc dels set membres del Consell de Govern són elegits pel Parlament, per 
majoria de dos terços, després que el Consell de l’Audiovisual de Catalunya els pro-
posi i en verifiqui la idoneïtat, d’acord amb criteris estrictes de competència pro-
fessional. A aquest efecte, s’ha de valorar especialment que hagin exercit funcions 
d’administració, d’alta direcció, de control o d’assessorament, o funcions de respon-
sabilitat similar, en entitats públiques o privades. Aquests mèrits han d’ésser justifi-
cats de manera concreta en l’informe sobre els candidats a què fa referència l’apar-
tat 3.

3. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha de recollir les propostes dels can-
didats per a formar el consell de govern i ha de regular el procediment públic de 
presentació i el procediment de selecció. Un cop feta la selecció, el Consell de l’Au-
diovisual de Catalunya ha d’elevar al Parlament una relació de les persones consi-
derades idònies, la qual ha de contenir un nombre de persones superior al nombre 
de membres que han d’ésser escollits. Aquesta relació s’ha de lliurar abans de la 
compareixença i examen públic dels candidats davant la comissió que correspongui 
i ha d’anar acompanyada d’un informe sobre cadascun dels candidats relatiu a llur 
capacitat i idoneïtat per a ocupar el càrrec. Si es produeixen vacants en el consell de 
govern han d’ésser cobertes seguint el mateix procediment.

4. El Parlament elegeix per majoria de dos terços el president o presidenta del 
Consell de Govern d’entre els 5 membres elegits per la cambra.

5. Els altres dos membres del Consell de Govern seran elegits per sufragi uni-
versal dels treballadors i treballadores de les empreses de la CCMA en candidatu-
res individuals. Serà una responsabilitat incompatible amb altres càrrecs interns o 
de representació dels treballadors. Hauran de retre comptes als professionals de la 
CCMA en reunions periòdiques i tindran garanties equivalents a les dels membres 
dels comitès d’empresa quan deixen les seves funcions. Caldrà reglamentar dins la 
CCMA les garanties per a la votació així com posar-hi els mitjans per a fer-la pos-
sible.

6. En els supòsits enumerats a l’article 9.5, el membre substitut és elegit pel Par-
lament o pels treballadors de la CCMA, segons correspongui, seguint el mateix pro-
cediment que estableix l’article present i mantenint sempre la proporció de 5 mem-
bres elegits pel Parlament i dos pels treballadors i treballadores de la Corporació.

Si el membre que s’ha de substituir és el president o presidenta del Consell de 
Govern, el nou president o presidenta ha de ser elegit pel Parlament, entre els 5 
membres elegits per la cambra, per una majoria de dos terços.
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7. El Consell de Govern pot dotar-se d’una vicepresidència, que pot exercir les 
funcions delegades que el president o presidenta consideri pertinents.»

Article 9
Es modifica l’article 8, apartat 2, de la llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la Corporació 

Catalana de Mitjans Audiovisuals, que resta redactat de la manera següent: 
»Article 8 . Estatut personal dels membres del Consell de Govern
«2. Els membres del Consell de Govern tenen la condició i resten subjectes al rè-

gim retributiu (salari i complements) dels alts càrrecs de l’Administració de la Ge-
neralitat de Catalunya.»

Article 10
Es modifica l’apartat 2 de l’article 10, es suprimeix un incís al final del paràgraf, de 

la llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que 
resta redactat de la manera següent: 

»Article 10. Durada del mandat del President o Presidenta del Consell de govern
«2. El president o presidenta del consell de govern por ésser separat del càrrec 

pel Ple del parlament, per una majoria de dos terços i a iniciativa del Consell de Go-
vern acordada per dos terços dels seus membres, amb la consideració prèvia de la 
comissió de control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals. Si en una primera votació no s’obté aquesta majoria de dos terços, el president o 
presidenta del Consell de Govern és separat del càrrec per majoria absoluta en una se-
gona votació, que s’ha de fer en les mateixes sessions del Consell de Govern i del Ple del 
Parlament, respectivament.»

Article 11
Es modifiquen les lletres f i k de l’article 11, de la llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que resta redactat de la manera següent: 
»Article 11. Competències del Consell de Govern
f) Aprovar la proposta de contracte programa, observant el compliment dels conve-

nis col·lectius de les empreses de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 
garantir la participació dels representats dels treballadors en l’informe previ pre-
ceptiu i vetllar perquè s’adeqüi al mandat marc aprovat pel parlament.

k) Aprovar, a proposta del president o presidenta, el règim de retribucions del per-
sonal de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i de les seves empres filials 
i observar el caràcter públic de les retribucions del personal directiu i del personal 
exclòs dels convenis de les empreses de la Corporació Catalana de mitjans Audiovi-
suals; així com del personal d’empreses externes que presten serveis a la Corpora-
ció.»

Article 12
S’addiciona una nova lletra y) a l’article 11, de la Llei 11/2007,, d’11 d’octubre, de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que resta redactat de la manera següent: 
«y) Elaborar, executar i avaluar dos plans estructurals: un Pla de Participació, 

que fomenti la participació dels treballadors i treballadores en l’elaboració de l’es-
tratègia empresarial i en l’organització dels processos productius, i un Pla de Funci-
ons que defineixi les estructures internes adients.»

Article 13
S’addiciona una nova lletra v) a l’article 13, de la llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que resta redactat de la manera següent: 
»Article 13. Funcions del President o presidenta del consell de govern
«v) Vetllar pel compliment de la legislació vigent pel que fa als drets laborals per 

part de les empreses proveïdores de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
al, així com per a garantir el caràcter públic dels imports econòmics dels contractes 
d’aquestes empreses, especialment aquelles contractades per assumir produccions 
externes i/o associades.»

Article 14
Es suprimeix un incís al final del paràgraf de l’article 16, apartat 2, de la llei 11/2007 

que resta redactat de la manera següent: 
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»Article 16. El Consell Assessor de Continguts i de Programació.
2. El Consell Assessor de Continguts i de Programació és integrat per setze mem-

bres, elegits pel Parlament entre persones de prestigi reconegut, els quals han de repre-
sentar la pluralitat de la societat catalana. Han d’haver-hi representats com a mínim; els 
sectors professionals, els sectors educatius i les associacions cíviques, culturals i d’usu-
aris i els treballadors de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Els membres 
del Consell Assessor de Continguts i de Programació han d’ésser elegits pel Ple del Par-
lament, per una majoria de dos terços. Si en una primera votació no s’obté aquesta ma-
joria de dos terços, els membres són elegits per majoria absoluta en una segona votació, 
que s’ha de fer en la mateixa sessió.»

Article 15
Es modifica l’apartat 3.b) de l’article 16 de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la Cor-

poració Catalana de Mitjans Audiovisuals, que resta redactat de la manera següent: 
«b) Convocar el Consell Assessor, a instància pròpia o del Consell de Govern o a pe-

tició dels membres del Consell Assessor, i presidir i ordenar les sessions del Ple i vet-
llar perquè s’executin les decisions que pren.»

Article 16
S’addiciona un incís al final del paràgraf de l’article 17, apartat 2, de la llei 11/2007, 

d’11 d’octubre, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que resta redactat 
de la manera següent: 

»Article 17. Funcions del Consell Assessor de Continguts i de programació
«2. Per exercir les funcions consultives que li corresponen, el Consell Assessor de 

continguts i de programació ha d’elaborar un reglament de funcionament intern, el qual 
ha de regular el procediment per a l’elecció del president o presidenta, el règim de 
sessions i el procediment per a l’adopció d’acords.»

Article 17
Es modifica la lletra d) de l’article 21, apartat 1, de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, 

de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que resta redactat de la manera se-
güent: 

«d) Establir les quotes de producció exigides per la normativa europea, l’estatal i la 
catalana, així com pels acords de producció interna recollits en els convenis col·lec-
tius de les empreses de la CCMA, que ha de complir cada mitjà, i també els criteris 
de selecció. Aquests criteris tindran en compte que les empreses seleccionades com-
pleixin la legislació vigent pel que fa als drets laborals dels treballadors i treballado-
res i els codis deontològics professionals.»

Article 18
Es modifica l’article 34, apartat 2, de la llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la Corpora-

ció Catalana de Mitjans Audiovisuals, que resta redactat de la manera següent: 
»Article 34. Control Parlamentari 
«2. Els directors generals, consellers delegats i altres càrrecs directius de la Cor-

poració Catalana de mitjans Audiovisuals i de les empreses filials se sometent al control 
de la comissió parlamentària corresponent, per mitjà dels procediments establerts pels 
articles 192 i següents del Reglament del Parlament de Catalunya, sens perjudici del 
control directe sobre el president o presidenta de la Corporació com a màxim responsa-
ble de l’entitat.»

Article 19
S’addiciona un nou apartat 6, a l’article 125, de la Llei 22/2005, del 29 de desembre, 

de la comunicació audiovisual de Catalunya, que resta redactat de la manera següent: 
«6. Els fons patrimonials audiovisuals públics, en qualsevol suport, hauran de 

ser preservats pel corresponent organisme públic dipositari o titular del mateix, i no 
podran ser alienats ni subrogats a privats.»

Article 20
Es modifica tot l’article 5 de la Llei 18/2000, de 29 de desembre, per la qual es regu-

la la Publicitat Institucional, que resta redactat de la manera següent: 
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«5. Els contractes de creació publicitària s’han d’adjudicar d’acord amb els princi-
pis de publicitat, concurrència, d’igualtat i transparència recollits en la normativa 
sobre contractes del sector públic.

Com a criteri de puntuació, a l’hora d’adjudicar aquests contractes, es valorarà 
que aquell mitjà de comunicació, faci públic, en un lloc visible i de fàcil accés, en el 
seu web, la següent informació: 

– Nom del mitjà i dades de contacte.
– Documents constitutius del mitjà.
– Títol habilitant i condicions relacionades.
– Persones físiques o jurídiques participants d’aquell mitjà amb un 5% o més de 

les accions.
– Nom i dades de contacte dels propietaris directes amb un 5% o més de les ac-

cions.
– Ciutadania i estatus de residència dels individus amb un 5% o més de les ac-

cions.
– País de domicili de les empreses amb un 5% o més de les accions.
– Identitat dels beneficiaris quan les accions es gestionen en nom d’un altre (com 

ara a la borsa o en silent ownership).
– Comptes financers i informes d’auditoria amb detall suficient per identificar 

les diferents fonts de finançament.
– Els detalls dels pesos relatius de vot sempre que aquestes no es distribueixen 

per igual entre els accionistes, i actes de les reunions generals anuals, incloent els 
registres de votació.

– Organigrama dels diferents mitjans de comunicació, amb els noms i cognoms 
i CV dels directius.

També s’exigirà que els mitjans adjudicataris compleixin la legislació vigent pel 
que fa als drets laborals dels treballadors i treballadores i els codis deontològics 
professionals.»

Article 21
Es modifica un incís a la lletra c) de l’article 1, de la Llei 22/2005, del 29 de desem-

bre, de la comunicació audiovisual de Catalunya, que resta redactat de la manera se-
güent: 

«c) Producció pròpia: tots els continguts audiovisuals en què la iniciativa i la res-
ponsabilitat de l’enregistrament, o bé la propietat o els drets d’explotació, corresponen 
al prestador de serveis de comunicació audiovisual que els difon de manera exclusiva 
o conjuntament amb d’altres prestadors de serveis de comunicació audiovisual. En tot 
cas, aquesta difusió conjunta no es considera emissió en cadena sempre que no superi 
un 25% de la programació»

Disposicions addicionals 

Primera
En el termini de 6 mesos, el Govern determinarà, per via reglamentària, les condi-

cions en les quals es poden prestar serveis de comunicació audiovisual sense ànim de 
lucre, i més concretament, el règim aplicable a les llicències i a la comunicació prèvia, 
donant compliment al que preveu l’article 70 de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de 
la comunicació audiovisual de Catalunya, de reserva d’un espai públic de comunicació 
per als serveis de comunicació per part d’entitats sense ànim de lucre, amb «criteris que 
garanteixin la igualtat, la llibertat i la concurrència d’acord amb el que es determini per 
reglament.»

Segona
En el termini de 6 mesos el Govern promourà els canvis reglamentaris pertinents 

per a regular que per a accedir a ajudes públiques, qualsevol mitjà de comunicació hau-
rà d’acreditar que compleix la legislació vigent pel que fa als drets laborals dels treballa-
dors i treballadores i els codis deontològics professionals.

Així mateix el govern farà públiques les subvencions que destina als diferents mit-
jans de comunicació privats, especificant la quantia total i desagregada, així com la raó 
o motiu de la despesa realitzada.
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Disposició derogatòria
Queden derogades totes les disposicions iguals o d’inferior rang que s’oposin a allò 

disposat en aquesta llei.

Disposició final
Els preceptes que eventualment comportessin la realització de despeses amb càrrec 

als pressupostos de la Generalitat, produeixen efectes a partir de l’entrada en vigor de la 
llei de pressupostos corresponent a l’exercici pressupostari immediatament posterior a 
l’entrada en vigor d’aquesta llei.

Palau del Parlament, 29 de febrer de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Marta Ribas Frias, diputada, GP CSP

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el copagament de l’atenció a les persones en 
situació de dependència
250-00081/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 12819 / Admissió a tràmit: Mesa de la CASF, 07.03.2016

ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 12819)

Esmena 1, GP JS (1)

De modificació del punt 1

«1. Continuar explorant vies d’acord amb els representants del sector per tal de tre-
ballar els criteris que determinen la capacitat econòmica de les persones beneficiàries 
de les prestacions de servei no gratuïtes i de les prestacions econòmiques destinades a 
l’atenció a la situació de dependència que estableix la Cartera de serveis socials, i la par-
ticipació en el finançament de les prestacions de servei no gratuïtes.»

Esmena 2, GP JS (2)

De modificació del punt 2

«2. Treballar per garantir, tenint en compte les disponibilitats pressupostàries, que 
les persones beneficiàries de la Llei de dependència puguin gaudir d’una quantitat míni-
ma garantida suficient que els permeti fer front a les despeses del seu dia a dia i garantir 
la seva autonomia personal i social.»

Esmena 3, GP JS (3)

De modificació i addició del punt 3
«3. Treballar per aplicar l’increment dels «diners de butxaca» de forma gradual als 

diferents col·lectius en funció de les disponibilitats pressupostàries.»
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Proposta de resolució sobre la construcció d’un institut escola a Montgat
250-00082/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 10711; 12833 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 08.03.2016

ESMENES PRESENTADES PEL GP PPC (REG. 10711)

Esmena 1, GP PPC (1)

D’addició d’un nou apartat 3

«[...] curs 2016-17.
3. Incloure en els pressupostos de la Generalitat per l’any 2016 la dotació pressupos-

tària necessària per a poder donar compliment a l’apartat d’aquesta resolució.»

ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 12833)

Esmena 1, GP JS (1)

De modificació del punt 1

«1. Abordar després de la preinscripció amb l’Ajuntament la situació de les necessi-
tats d’escolarització a Montgat.» 

Esmena 2, GP JS (2)

De modificació del punt 2

«2. Valorar la construcció d’una nova escola a Montgat i noves línies de secundària 
en el cas que les necessitats d’escolarització així ho determinin.»

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Santa Coloma, a 
Santa Coloma de Gramenet
250-00083/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 10712; 12832 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 08.03.2016

ESMENES PRESENTADES PEL GP PPC (REG. 10712)

Esmena 1, GP PPC (1)

D’addició a l’apartat 3

«3. Destinar els recursos econòmics suficients per avançar en la construcció de l’Es-
cola Santa Coloma incloent la partida pressupostària corresponent als pressupostos de 
la Generalitat per l’any 2016.»

ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 12832)

Esmena 1, GP JS (1)

De modificació de tota la proposta

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a treballar en el marc 
de la Comissió mixta entre Departament i ajuntament, el aspectes relacionats amb la 
cessió del solar i la possible futura construcció d’una nova escola al municipi.»
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Proposta de resolució sobre la licitació del lateral de l’autopista C-31 al 
pas pel barri de Sant Crist de Badalona
250-00086/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 9824 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 07.03.2016

ESMENES PRESENTADES PEL GP SOC (REG. 9824)

Esmena 1, GP SOC (1)

D’addició d’un nou punt

«1. El Parlament de Catalunya insta la Generalitat i l’Ajuntament de Badalona a 
arribar a un acord per tal que s’enllesteixin els tràmits d’expropiació dels terrenys afec-
tats per les obres de construcció del lateral de la C-31.»

Esmena 2, GP SOC (2)

D’addició

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a incloure en els pro-
pers pressupostos de la Generalitat una dotació pressupostària per executar l’expropia-
ció dels terrenys i per a licitar les obres de construcció del lateral de la C-31 al seu pas 
pel barri de Sant Crist de la ciutat de Badalona (Barcelonès).»

Proposta de resolució sobre el reconeixement del treball social i 
comunitari dels professionals dels serveis socials bàsics
250-00091/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 9962; 12820 / Admissió a tràmit: Mesa de la CASF, 07.03.2016

ESMENES PRESENTADES PEL GP C’S (REG. 9962)

Esmena 1, GP C’s (1)

D’addició d’un nou punt

2.a.bis. Informar en seu parlamentària dels resultats de dit estudi.

ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 12820)

Esmena 1, GP JS (1)

De modificació del punt 2a)

«2a) Promoure l’elaboració d’un estudi amb l’objectiu d’analitzar les actuacions de 
suport als professionals del sistema públic de serveis socials que s’estan duent a terme 
en el marc de la Llei de Serveis Socials.»

Esmena 2, GP JS (2)

De modificació del punt 2b)

«2b) Garantir el desenvolupament d’un nou Contracte Programa de Serveis Socials 
pel període 2016-2019 amb Ajuntaments i Consells Comarcals, així com la coordinació 
amb Diputacions, altres ens locals, entitats socials i proveïdors de serveis per tal de ma-
ximitzar la cobertura i intensitat de les intervencions socials al territori.» 

Esmena 3, GP JS (3)

De modificació del punt 2c)

«2c) Garantir que a través dels Contractes Programa de Serveis Socials, es dota de 
recursos perquè els i les professionals socials disposin d’instruments que permetin una 
atenció integral i una resposta efectiva a les necessitats reals de les persones en situació 
de vulnerabilitat.»
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Esmena 4, GP JS (4)

De modificació i supressió del punt 2d)

«2d) En la mesura de la liquiditat de la Tresoreria de la Generalitat de Catalunya, es 
prioritzarà el pagament a les entitats i als ens locals relatius a l’atenció a les persones en 
situació d’especial vulnerabilitat abans de finalitzar l’any 2016.»

Esmena 5, GP JS (5)

De modificació del punt 2e)

«2e) Garantir l’accés a les prestacions econòmiques vinculades al servei d’aten-
ció residencial (PEVS) per aquelles persones en situació de dependència que complei-
xen els requisits establerts en la llei de la dependència, tal com queda recollit en l’OR-
DRE BSF/339/2014, de 19 de novembre, de modificació de l’Ordre ASC/433/2007, de 23 
de novembre, perla qual s’estableixen els criteris per determinar l’import de les presta-
cions econòmiques del Sistema per a l’Autonomia i l’Atenció a la Dependència (SAAD) 
en l’àmbit territorial de Catalunya.»

Esmena 6, GP JS (6)

De modificació del punt 2.f)

«2. f. Depenent de les disponibilitats pressupostàries, treballar per elaborar una pre-
visió pressupostària plurianual del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a 
l’horitzó 2020 que contempli la reordenació del mapa de prestacions socials i econòmi-
ques, una nova cartera de serveis, així com el desplegament del Pacte per la Infància i 
l’Adolescència i les mesures que cal acordar en el marc de la reducció de les desigual-
tats socials.»

Proposta de resolució sobre la modificació de les accepcions dels termes 
«subnormal», «mongolisme» i «mongòlic» en els diccionaris normatius 
català i espanyol i en el tesaurus europeu
250-00092/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 12818 / Admissió a tràmit: Mesa de la CASF, 07.03.2016

ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 12818)

Esmena 1, GP JS (1)

De modificació i addició del punt 1

«1. Demanar a l’Institut d’Estudis Catalans que confirmi la modificació i actualitza-
ció de les accepcions de «subnormal», «mongolisme» i «mongòlic» en el Diccionari de 
la Llengua Catalana per a eliminar les referències al Síndrome de Down, tal i com la 
Secció Filològica de l’IEC va acordar en la sessió plenària del dia 11 de desembre 
de 2015.»

Esmena 2, GP JS (2)

D’addició d’un nou apartat c) al punt 2

«c) Demanar a l’Institut d’Estudis Aranesi que modifiqui i actualitzi les accepcions 
de «subnormal», «mongolisme» i «mongòlic» en el seu diccionari per a eliminar les re-
ferències al Síndrome de Down.»
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Proposta de resolució sobre l’autopista C-32 de Montgat a Palafolls
250-00093/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 13022 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 07.03.2016

ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 13022)

Esmena 1, GP JS (1)

De supressió del punt 2.a)

«2.a) La conversió de l’autopista C-32 Montgat - Palafolls, en la via de comunicació 
comarcal dels municipis del Maresme, lliure de peatge el 2016.»

Esmena 2, GP JS (2)

De supressió i addició del punt 2.c)

«2.c) En el marc de la implantació de l’Eurovinyeta, treballar per l’alliberament del 
peatge de l’autopista del Maresme i la seva conversió en via ràpida comarcal interur-
bana.»

Esmena 3, GP JS (3)

De modificació, supressió i addició del punt 2.f)

«2.f) Redactar i aprovar el Pla director de mobilitat del Maresme, al llarg del 2016, 
amb la participació i consens del territori, i que aquest contempli, posi data i proveeixi 
de mesures inversores urgents per tal de cobrir el següents àmbits: 

– Millora dels accessos a la C-32, per donar servei adequat als municipis de la co-
marca, convertint-la així, en l’alternativa real a l’antiga N-II.

– Recuperar la façana litoral i convertir-la en una via cívica, un gran passeig per vi-
anants, ciclistes i de mobilitat urbana.

– Completar la inversió pública per a la pacificació de l’antiga N-II i el traspàs de la 
seva titularitat i competències als ajuntaments.

– Millorar la xarxa actual de carreteres, enlloc de fer-ne de noves.
– Millorar a curt termini del servei de ferrocarril, ampliació de la capacitat i la recu-

peració dels trens directes fins l’aeroport.
– Potenciar solucions eficients com el bus exprés i de manera coordinada amb les 

xarxes de bus urbanes.
– Crear espais d’aparcament per l’intercanvi modal.
– Contemplar a mig/llarg termini, solucions d’alta inversió en ferrocarril especial-

ment la connexió ferroviària entre el Maresme i el Vallès per formar l’anomenada Via 
orbital ferroviària amb cost avaluat globalment pel seu conjunt de 3.828 M€ i dema-
nar a l’administració estatal que programi aquesta actuació.

– Que la totalitat dels 400 M€ de recursos convinguts en ferm entre la Generalitat de 
Catalunya i el Govern de l’Estat, es destinin a millores en les infraestructures i la mobi-
litat del Maresme.

– Mantenir el diàleg sobre aquests punts i garantir la participació de les adminis-
tracions locals del Maresme i amb les entitats que integren la Plataforma preservem el 
Maresme.»
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Proposta de resolució sobre la integració del bitllet del servei ferroviari de 
rodalia en el bitllet del servei Avant
250-00096/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 12829 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 07.03.2016

ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 12829)

Esmena 1, GP JS (1)

De modificació

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a demanar al Govern 
de l’Estat espanyol que adopti les mesures necessàries per a incloure l’enllaç de Roda-
lies en el preu del bitllet Avant.»

Proposta de resolució sobre el millorament dels abonaments i els 
descomptes del servei ferroviari Avant
250-00097/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 12821 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 07.03.2016

ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 12821)

Esmena 1, GP JS (1)

D’addició d’un nou punt 3

«3. Instar al Govern d’Espanya a traspassar a la Generalitat de Catalunya les com-
petències sobre les infraestructures i els serveis ferroviaris d’alta velocitat que es pres-
ten a Catalunya.»

Proposta de resolució sobre les beques de menjador
250-00098/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 12831 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 08.03.2016

ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 12831)

Esmena 1, GP JS (1)

De modificació de tota la proposta

«1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a enllestir, per mitjà del Departament 
d’Ensenyament, els treballs d’actualització de la normativa vigent relativa als menja-
dors escolars –inclòs el Decret 160/1996–, per tal d’adequar-la a la situació actual i al 
que estableix la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, amb la finalitat d’aplicar-la 
durant el curs 2015-2016 i que inclogui, com a mínim: 

a) Que, entre altres models, es permeti que el centre mateix gestioni el menjador es-
colar, directament o per mitjà de l’AMPA o l’entitat creada a aquest efecte, d’acord amb 
el Pla de funcionament del servei de menjador escolar.

b) Que les famílies dels centres puguin participar en la presa de decisions respecte al 
model de gestió del menjador.

c) Que el servei escolar de menjador es presti dins les instal·lacions del centre, llevat 
de casos excepcionalment justificats.

d) Que el servei de menjador escolar sigui part del projecte educatiu del centre i se’n 
valorin la integració en el currículum educatiu i la dinamització d’altres recursos peda-
gògics existents al centre per part del personal encarregat d’acompanyar els alumnes en 
temps de menjador.
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e) Que s’estableixi una partida pressupostària oberta de beques de menjador per a 
garantir que es pugui donar resposta a totes les necessitats alimentàries dels alumnes.

f) Les funcions i característiques del personal que treballa al menjador.
2. El Parlament de Catalunya, pel que fa a la garantia alimentària, insta el Govern a: 
a) Estudiar la introducció de l’índex AROPE en l’atorgament de les beques de men-

jador amb l’objectiu d’equiparar-nos als indicadors estàndards de la Unió Europea en 
el càlcul de risc de pobresa i exclusió.

b) Tenir en compte, en les sol·licituds de les beques de menjador en què la renda fa-
miliar hagi variat substancialment respecte a la de l’any anterior, la presentació d’un 
certificat oficial d’ingressos de l’any en curs en comptes de les dades de la declaració de 
l’IRPF de l’any anterior. Les convocatòries han de continuar quedant obertes al llarg 
del curs per a poder atendre situacions sobrevingudes.

c) Aprovar un mapa de recursos per a garantir el dret a l’alimentació.
d) Aprovar la nova cartera de serveis socials per a incloure-hi el dret a l’alimentació 

per mitjà de serveis i recursos de distribució d’aliments.
e) Presentar-li el calendari de desplegament de la Llei dels drets i les oportunitats en 

la infància i l’adolescència.
f) Presentar-li el pla per a garantir l’accés a activitats de lleure en període no lectiu 

que inclogui la cobertura de les necessitats alimentàries d’infants i adolescents en situa-
ció de risc.

g) Impulsar els centres oberts com a punts per a introduir hàbits alimentaris i de 
capacitació familiar i fer-ne difusió per mitjà dels serveis socials bàsics.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a vetllar perquè es garanteixin els pa-
gaments de beques de menjador mensualment, d’acord amb les condicions i els recursos 
del fons de liquiditat del 2015, a les empreses gestores, atès que la situació actual pot 
provocar el tancament de les empreses més petites i a garantir l’accés i l’accessibilitat a 
la informació i la documentació sobre beques de menjador a totes les famílies de Cata-
lunya, especialment a les que estiguin en situació de vulnerabilitat o de risc d’exclusió 
social.»

Proposta de resolució sobre els pagaments de les prestacions meritades 
per fills menors de tres anys
250-00099/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 9868; 9964; 12827 / Admissió a tràmit: Mesa de la CASF, 07.03.2016

ESMENA PRESENTADA PEL GP CSP (REG. 9868)

Esmena 1, GP CSP (1)

De modificació

Es modifica tot l’apartat 2, que queda redactat de la manera següent: 
«2. Crear una prestació econòmica universal per fill a càrrec de 0-17 anys, entesa 

com una inversió social per garantir la igualtat d’oportunitats des de la primera infàn-
cia fins a l’adolescència, de 100€ mensuals. En funció de la conjuntura econòmica, el 
programa s’iniciarà progressivament, començant per les famílies amb les rendes més 
baixes amb l’objectiu que sigui sostenible.»

ESMENA PRESENTADA PEL GP C’S (REG. 9964)

Esmena 1, GP C’s (1)

D’addició d’un nou punt

3. Destinar una dotació pressupostària suficient per cobrir aquestes necessitats al 
pressupost de 2016.
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ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 12827)

Esmena 1, GP JS (1)

De modificació i addició del punt 1

«1. Fer efectiu el pagament de les prestacions meritades per fills menors de 3 anys i 
de 6 en els casos de famílies monoparentals o nombroses, que tenen el dret reconegut, a 
mesura que les disponibilitats pressupostàries ho permetin.» 

Esmena 2, GP JS (2)

De modificació del punt 2

«2. Recuperar progressivament les prestacions per fills a càrrec, parts múltiples, 
adopcions i acolliments per a garantir que totes les famílies amb ingressos inferiors a 
35.000 euros la puguin percebre.»

Proposta de resolució sobre el manteniment de l’Escola Pla de l’Avellà, de 
Cabrera de Mar
250-00100/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 10713; 12823 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 08.03.2016

ESMENES PRESENTADES PEL GP PPC (REG. 10713)

Esmena 1, GP PPC (1)

De modificació i addició de la lletra a), de l’apartat 4

«4. En relació als recursos públics: 
a. destinar els recursos públics necessaris a l’escola pública per a garantir els ni-

vells de qualitat i excel·lència que són propis i adequat pel nostre sistema educatiu.
b. retirar [...].»

Esmena 2, GP PPC (2)

De modificació de la lletra b), de l’apartat 4

«[...] a l’escola pública.
b. Destinar el 80% del pressupost no financer de la Generalitat de Catalunya a les 

polítiques d’ensenyament, salut i serveis socials.
5. Comunicar [...].»

ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 12823)

Esmena 1, GP JS (1)

De modificació del punt 1

«1. Garantir una oferta educativa a Cabrera de Mar d’acord amb la demografia per 
tal que el mapa escolar satisfaci les necessitats d’escolarització en el marc del servei 
d’educació de Catalunya, i a garantir la participació de l’ajuntament, dels sector edu-
catius i dels titulars dels serveis d’educació de Catalunya, d’acord amb l’article 45 de 
la LEC.»

Esmena 2, GP JS (2)

De modificació del punt 2

«2. Mantenir l’oferta inicial dels darrers dos cursos per a la preinscripció a l’Escola 
Pla de l’Avellà.»

Esmena 3, GP JS (3)

De modificació del punt 3

«3. Mantenir una ràtio màxima de 25 alumnes i disminuir les ràtios als centres d’al-
ta complexitat.»
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Esmena 4, GP JS (4)

De modificació del punt 4

«4. Donar suport als centres, a l’alumnat i a les famílies que més ho necessitin per 
assegurar la igualtat d’oportunitats, l’equitat i la inclusió.»

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Pinyana al barri de 
Balàfia, de Lleida
250-00105/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 12822 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 08.03.2016

ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 12822)

Esmena 1, GP JS (1)

De modificació de tota la proposta

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a treballar en el marc 
de la Comissió mixta entre Departament i ajuntament, el aspectes relacionats amb la 
possible futura construcció d’una nova escola al municipi.»

Proposta de resolució sobre els serveis de menjadors escolars
250-00107/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 12830 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 08.03.2016

ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 12830)

Esmena 1, GP JS (1)

De modificació de tota la proposta

«El Parlament insta el Govern de la Generalitat a establir els mecanismes de parti-
cipació necessaris per donar compliment als acords continguts en la Moció 196/X del 
Parlament de Catalunya. Així com, assegurar que l’Acord Marc de menjadors escolars 
contempli les especificacions de l’esmentada Moció 196/X.»

Proposta de resolució sobre la construcció del túnel de Tres Ponts a la 
C-14 entre Organyà i Montan de Tost
250-00111/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 13023 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 07.03.2016

ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 13023)

Esmena 1, GP JS (1)

De modificació de tota la proposta

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
– Garantir que el projecte constructiu del túnel de Tres Ponts de la carretera C-14 es 

durà a terme durant el 2016
– Iniciar, el més aviat possible, la licitació de les obres del túnel de Tresponts de la 

carretera C-14.»
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Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un índex de progrés social
250-00112/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 8874; 12826 / Admissió a tràmit: Mesa de la CASF, 07.03.2016

ESMENES PRESENTADES PEL GP SOC (REG. 8874)

Esmena 1, GP SOC (1)

D’addició a l’apartat a)

«a) Presentar anualment un informe del progrés social de Catalunya basat en in-
dicadors socials i ambientals, de risc de pobresa i exclusió social i de qualitat de vida, 
benestar dels ciutadans i desenvolupament sostenible. Aquest informe ha de servir de 
referència per a elaborar i avaluar les polítiques públiques de la Generalitat, incorporant 
també aquelles que es porten a terme des dels ajuntaments de Catalunya per tal de tenir 
una visió global de l’acció de totes les institucions públiques de Catalunya en la lluita 
contra les desigualtats i pel desenvolupament sostenible. En el procés de definició dels 
indicadors i d’elaboració de l’informe hi ha de participar I’Idescat, persones de l’àmbit 
acadèmic i experts en aquesta matèria de reconegut prestigi.»

ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 12826)

Esmena 1, GP JS (1)

De modificació del punt d)

«d) Encomanar a l’Idescat que, d’acord amb les conclusions de l’informe esmentat 
al punt a), consideri la inclusió d’un índex en el Programa d’Actuacions Estadístiques 
de 2017, basat en indicadors socials i ambientals, de risc de pobresa i exclusió social i 
de qualitat de vida, benestar dels ciutadans i desenvolupament sostenible, que s’actua-
litzi anualment i serveixi per fer una fotografia nítida del veritable estat del benestar de 
la ciutadania.»

Proposta de resolució sobre la prestació econòmica universal per fill a 
càrrec d’entre zero i disset anys
250-00114/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 9963; 12825 / Admissió a tràmit: Mesa de la CASF, 07.03.2016

ESMENES PRESENTADES PEL GP C’S (REG. 9963)

Esmena 1, GP C’s (1)

D’addició d’un punt

2. En el cas de famílies monoparentals la quantitat de la prestació serà de 125 euros 
mensuals.

Esmena 2, GP C’s (2)

D’addició d’un punt

3. Destinar una dotació pressupostària suficient per cobrir aquestes necessitats al 
pressupost de 2016.

ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 12825)

Esmena 1, GP JS (1)

De modificació i addició

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a estudiar la imple-
mentació d’una prestació econòmica universal per fill a càrrec de 0-17 anys, entesa com 
una inversió social per garantir la igualtat d’oportunitats des de la primera infància fins 
a l’adolescència, de 100€ mensuals, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries 
existents. En funció de la conjuntura econòmica, el programa s’iniciarà progressiva-
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ment començant per les famílies amb les rendes més baixes amb l’objectiu que sigui 
sostenible.»

Proposta de resolució sobre la carretera C-17 entre Lliçà d’Amunt i Parets 
del Vallès
250-00115/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 12816 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 07.03.2016

ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 12816)

Esmena 1, GP JS (1)

De modificació, del punt 1

«1. Redactar durant l’any 2016 el projecte de traçat de la millora de la capacitat de 
la C-17, mitjançant un tercer carril addicional, sempre que sigui viable tècnicament, en-
tre els termes municipals de Lliçà d’Amunt i Parets del Vallès a la comarca del Vallès 
Oriental.»

Esmena 2, GP JS (2)

De modificació, del punt 2

«2. Considerar aquesta actuació com a prioritària, de manera que s’incorpori als 
pressupostos tan aviat com sigui possible.»

Proposta de resolució sobre els pagaments pendents als treballadors de la 
Corporació Sanitària Parc Taulí
250-00159/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.03.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.03.2016 al 21.03.2016).
Finiment del termini: 22.03.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.03.2016.

Proposta de resolució sobre els funcionaris del cos comú processal
250-00160/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.03.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.03.2016 al 21.03.2016).
Finiment del termini: 22.03.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.03.2016.
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Proposta de resolució sobre l’agenda europea i internacional del 
Departament d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència
250-00161/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals 
i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.03.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.03.2016 al 21.03.2016).
Finiment del termini: 22.03.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.03.2016.

Proposta de resolució sobre la Unitat d’Hemodinàmica de l’Hospital 
Universitari Joan XXIII, de Tarragona
250-00162/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.03.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.03.2016 al 21.03.2016).
Finiment del termini: 22.03.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.03.2016.

Proposta de resolució sobre l’Institut Can Llong, de Sabadell
250-00163/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.03.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.03.2016 al 21.03.2016).
Finiment del termini: 22.03.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.03.2016.

Proposta de resolució sobre l’acolliment en família aliena
250-00164/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.03.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.03.2016 al 21.03.2016).
Finiment del termini: 22.03.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.03.2016.
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Proposta de resolució sobre la protecció dels infants i els adolescents 
maltractats
250-00165/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de la Infància.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.03.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.03.2016 al 21.03.2016).
Finiment del termini: 22.03.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.03.2016.

Proposta de resolució sobre la Cartera de serveis socials
250-00166/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.03.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.03.2016 al 21.03.2016).
Finiment del termini: 22.03.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.03.2016.

Proposta de resolució sobre el reglament de la Llei 14/2010, dels drets i les 
oportunitats en la infància i l’adolescència
250-00167/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de la Infància.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.03.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.03.2016 al 21.03.2016).
Finiment del termini: 22.03.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.03.2016.

Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’Escola Els Aigüerols, de 
Santa Perpètua de Mogoda
250-00168/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.03.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.03.2016 al 21.03.2016).
Finiment del termini: 22.03.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.03.2016.
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Proposta de resolució sobre el finançament del Servei de Control de 
Mosquits del Baix Llobregat
250-00169/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.03.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.03.2016 al 21.03.2016).
Finiment del termini: 22.03.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.03.2016.

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Mont-roig, de 
Balaguer
250-00170/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.03.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.03.2016 al 21.03.2016).
Finiment del termini: 22.03.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.03.2016.

Proposta de resolució sobre el servei de salut pediàtrica de l’Hospitalet de 
Llobregat
250-00171/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.03.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.03.2016 al 21.03.2016).
Finiment del termini: 22.03.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.03.2016.

Proposta de resolució sobre les infraestructures ferroviàries de Tarragona
250-00172/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.03.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.03.2016 al 21.03.2016).
Finiment del termini: 22.03.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.03.2016.
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Proposta de resolució sobre els treballadors autònoms
250-00173/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.03.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.03.2016 al 21.03.2016).
Finiment del termini: 22.03.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.03.2016.

Proposta de resolució sobre la construcció d’un institut d’educació 
secundària al barri de Can Llong, de Sabadell
250-00174/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.03.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.03.2016 al 21.03.2016).
Finiment del termini: 22.03.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.03.2016.

Proposta de resolució sobre l’Hospital de la Seu d’Urgell
250-00175/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.03.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.03.2016 al 21.03.2016).
Finiment del termini: 22.03.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.03.2016.

Proposta de resolució sobre l’educació pública
250-00176/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.03.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.03.2016 al 21.03.2016).
Finiment del termini: 22.03.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.03.2016.
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Proposta de resolució sobre el tancament de línies de P3 a Sant Feliu de 
Llobregat
250-00177/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.03.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.03.2016 al 21.03.2016).
Finiment del termini: 22.03.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.03.2016.

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un protocol per a fer front a les 
agressions a funcionaris de centres penitenciaris
250-00178/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.03.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.03.2016 al 21.03.2016).
Finiment del termini: 22.03.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.03.2016.

Proposta de resolució sobre la cessió de terrenys a Mollet del Vallès
250-00179/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.03.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.03.2016 al 21.03.2016).
Finiment del termini: 22.03.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.03.2016.

Proposta de resolució sobre la reobertura del servei d’atenció continuada 
del CAP Sitges
250-00180/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.03.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.03.2016 al 21.03.2016).
Finiment del termini: 22.03.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.03.2016.
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Proposta de resolució sobre el tancament de línies d’ensenyament i sobre 
les ràtios d’alumnes
250-00181/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.03.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.03.2016 al 21.03.2016).
Finiment del termini: 22.03.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.03.2016.

Proposta de resolució sobre una rotonda de la carretera N-II al pas per 
Premià de Mar
250-00182/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.03.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.03.2016 al 21.03.2016).
Finiment del termini: 22.03.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.03.2016.

Proposta de resolució sobre el tancament de línies de P3 a Martorell
250-00183/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.03.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.03.2016 al 21.03.2016).
Finiment del termini: 22.03.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.03.2016.

Proposta de resolució sobre el manteniment de l’oferta actual de línies de 
P3 a la Llagosta
250-00184/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.03.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.03.2016 al 21.03.2016).
Finiment del termini: 22.03.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.03.2016.
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Proposta de resolució sobre els ajuts públics per a menjador i transport 
escolar a Piera
250-00185/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.03.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.03.2016 al 21.03.2016).
Finiment del termini: 22.03.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.03.2016.

Proposta de resolució sobre el manteniment de la qualitat educativa a 
l’Escola Dolors Almeda i a l’Escola Ignasi Iglesias, de Cornellà de Llobregat
250-00186/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.03.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.03.2016 al 21.03.2016).
Finiment del termini: 22.03.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.03.2016.

Proposta de resolució sobre l’eliminació dels barracons de l’Escola 
Pedralta, de Santa Cristina d’Aro
250-00187/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.03.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.03.2016 al 21.03.2016).
Finiment del termini: 22.03.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.03.2016.

Proposta de resolució sobre la ciberseguretat
250-00188/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.03.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.03.2016 al 21.03.2016).
Finiment del termini: 22.03.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.03.2016.
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Proposta de resolució sobre la restauració del campanar de l’església de 
Sant Pere, de Rosselló
250-00189/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.03.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.03.2016 al 21.03.2016).
Finiment del termini: 22.03.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.03.2016.

Proposta de resolució sobre l’intercanvi d’informació amb els ajuntaments 
amb relació a l’obertura d’establiments de prestació de serveis sanitaris
250-00191/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.03.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.03.2016 al 21.03.2016).
Finiment del termini: 22.03.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.03.2016.

Proposta de resolució sobre la modificació de la Llei 22/2010, del 20 de 
juliol, del Codi de consum de Catalunya
250-00192/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.03.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.03.2016 al 21.03.2016).
Finiment del termini: 22.03.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.03.2016.

Proposta de resolució sobre el tancament de línies de P3 a Mollet del Vallès
250-00193/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.03.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.03.2016 al 21.03.2016).
Finiment del termini: 22.03.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.03.2016.
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Proposta de resolució sobre la construcció d’un institut i de l’edifici de 
l’Escola Virolet al barri de Can Llong, de Sabadell
250-00194/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.03.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.03.2016 al 21.03.2016).
Finiment del termini: 22.03.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.03.2016.

Proposta de resolució sobre el Consorci per a la Normalització Lingüística
250-00196/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.03.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.03.2016 al 21.03.2016).
Finiment del termini: 22.03.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.03.2016.

Proposta de resolució sobre les necessitats en educació secundària a 
Barberà del Vallès
250-00197/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.03.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.03.2016 al 21.03.2016).
Finiment del termini: 22.03.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.03.2016.

Proposta de resolució sobre el mapa escolar de Mollet del Vallès
250-00198/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.03.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.03.2016 al 21.03.2016).
Finiment del termini: 22.03.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.03.2016.
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Proposta de resolució sobre l’ampliació del CAP El Pla, de Sant Feliu de 
Llobregat
250-00199/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.03.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.03.2016 al 21.03.2016).
Finiment del termini: 22.03.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.03.2016.

Proposta de resolució sobre l’alliberament del peatge de l’autopista AP-2
250-00200/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.03.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.03.2016 al 21.03.2016).
Finiment del termini: 22.03.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.03.2016.

Proposta de resolució sobre la supervisió de les seccions de crèdit de les 
cooperatives
250-00201/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.03.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.03.2016 al 21.03.2016).
Finiment del termini: 22.03.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.03.2016.

Proposta de resolució sobre la desafectació de les reserves de sòl de 
l’autovia orbital de Barcelona B-40
250-00202/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.03.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.03.2016 al 21.03.2016).
Finiment del termini: 22.03.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.03.2016.
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Proposta de resolució sobre la convocatòria d’eleccions al Centre de la 
Propietat Forestal
250-00203/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.03.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.03.2016 al 21.03.2016).
Finiment del termini: 22.03.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.03.2016.

Proposta de resolució sobre la incorporació de la Fundació Acció Natura i 
de l’Institut de Medi Ambient de la Universitat de Girona a la Comissió de 
Seguiment de l’Inventari de Boscos Singulars
250-00204/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.03.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.03.2016 al 21.03.2016).
Finiment del termini: 22.03.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.03.2016.

Proposta de resolució sobre el peix blau al Camp de Tarragona i Terres de 
l’Ebre i el pagament de vedes
250-00205/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.03.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.03.2016 al 21.03.2016).
Finiment del termini: 22.03.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.03.2016.



BOPC 77
10 de març de 2016

3.10.25. Propostes de resolució 44

Proposta de resolució sobre les associacions de mares i pares d’alumnes 
de Mollet del Vallès
250-00206/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.03.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.03.2016 al 21.03.2016).
Finiment del termini: 22.03.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.03.2016.

Proposta de resolució sobre l’Hospital de Viladecans
250-00207/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 11722 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.03.2016

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frias, diputada, Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu adjunt del Grup 

Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 164 
i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’Hospital 
de Viladecans, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
L’Hospital de Viladecans és el centre de referència del Baix Llobregat, acull pa-

cients dels municipis de Gavà, Begues, Viladecans, Sant Climent de Llobregat i Castell-
defels, atenent una població total de més de 185.000 persones. Vinculat amb l’Hospital 
de Bellvitge dins la xarxa cooperativa de centres del Baix Llobregat i Hospitalet disposa 
d’un model integral de primària, comunitària, hospitalària i sociosanitària que el con-
verteix en un hospital de prestigi gràcies a l’elevat nivell assistencial i el compromís del 
personal sanitari que hi treballa.

La Junta de Personal de l’Hospital de Viladecans ha tingut reunions amb directius 
de l’hospital per tal de conèixer els plans de futur que tenia el Departament de Salut per 
a l’hospital i on s’hi manifestava la intenció de reduir considerablement el seu servei 
assistencial i convertir-ho en un hospital lleuger. Així doncs la inquietud compartida 
per la junta, els ajuntaments de la comarca i la ciutadania era que s’abandonés el projec-
te d’ampliació i remodelació, les prestacions que s’hi realitzarien i el nombre de treba-
lladors finals en plantilla.

Les retallades dels darrers anys, les incerteses en el tancament de l’hospitalització 
i serveis i la manca de transparència del Departament de Salut han evidenciat aquestes 
sospites i han provocat que la ciutadania i les institucions municipals s’hagin mobilitzat 
de manera constant i reiterada. La última d’elles el passat 7 de gener de 2016 organit-
zada per Plataforma en Defensa de l’Hospital de Viladecans per la situació de col·lapse 
que es produeixen a les urgències.

També altres institucions com els ajuntaments aprovant mocions i aquesta mateixa 
Cambra han arribat a consensos en les dues legislatures anteriors per tal de garantir la 
continuïtat de l’Hospital de Viladecans.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la se-
güent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
Donar compliment a les resolucions parlamentàries 319/X BOPC núm. 154 del 30 

de setembre de 2013 i la Resolució 527/X publicada al BOPC núm. 268 del 24 de febrer 
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de 2014 adoptades ambdues per la Comissió de Salut on s’instava al Govern a garantir 
la continuïtat de l’Hospital de Viladecans, posant especial èmfasis en: 

a) Informar els ajuntaments afectats i a la Junta de Personal de l’Hospital de Vilade-
cans dels plans de futur per al centre i de llur aplicació, i garantir-los la participació en 
la definició i execució d’aquests plans.

b) Establir l’ampliació de l’Hospital de Viladecans com una de les prioritats inverso-
res del Govern en els propers anys, i iniciar aquesta ampliació així que es disposi dels 
recursos econòmics per a afrontar-ne la inversió.

c) En funció de les disponibilitats pressupostàries i dels criteris de contractació d’ac-
tivitat dels hospitals d’aguts però en tot cas amb una variació mai inferior a la mitjana 
del conjunt del sistema hospitalari català, garantir per mitjà del contracte del centre la 
suficiència financera anual de l’Hospital de Viladecans per a la continuïtat de la carte-
ra de serveis actual i l’increment futur, i també la capacitat futura d’assolir la demanda 
assistencial, mèdica i quirúrgica, del Baix Llobregat.

d) Elaborar el pla funcional de l’Hospital de Viladecans abans de l’estiu del 2014 i 
planificar dins el període 2015-2018 l’execució de l’ampliació del nou hospital d’acord 
amb el pla funcional per a garantir l’adequada prestació de la cartera de serveis i la co-
bertura de les necessitats de la població de referència.

e) Mantenir l’aliança estratègica i la cooperació entre l’Hospital de Viladecans, dins 
l’Institut Català de la Salut, i l’Hospital de Bellvitge.

f) Informar els alcaldes de Viladecans, Gavà, Castelldefels, Begues i Sant Climent 
de Llobregat, i també les entitats i els agents implicats, sobre el pla director i funcional 
de l’Hospital de Viladecans.

g) Valorar la ràtio de pacients per metge de cadascun dels centres de salut de Castell-
defels, Gavà, Viladecans, Begues i Sant Climent, i també les llistes d’espera de l’Hospi-
tal de Viladecans, dels centres d’atenció primària i del centre d’especialitats, i dotar-los 
dels recursos humans facultatius i materials necessaris per a cobrir les possibles defi-
ciències dels dits centres, en funció de les disponibilitats pressupostàries però en tot cas 
amb una variació mai inferior a la mitjana del conjunt del sistema hospitalari català.

Palau del Parlament, 29 de febrer de 2016
Marta Ribas Frias, diputada; Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu adjunt, GP CSP

Proposta de resolució sobre el garantiment de la reproducció assistida a 
dones amb parella femenina o sense parella
250-00208/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 11745 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.03.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta del 

Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per ga-
rantir la reproducció assistida a dones soles o lesbianes, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 19 de juny de 2015, va debatre les pro-

postes de resolució presentades pels grups parlamentaris, subsegüents al debat gene-
ral sobre el sistema sanitari públic de salut tingut els dies 17 i 19 de juny. Finalment, 
d’acord amb el que disposa l’article 133 del Reglament del Parlament, va adoptar la re-
solució 1069/X del Parlament de Catalunya, sobre el sistema públic de salut.

El punt 5.e d’aquesta resolució dicta que es garanteixi que no s’aplicarà la restricció 
de l’accés als tractaments de reproducció assistida en la sanitat pública a les dones amb 
parella femenina o sense parella.

Atès que, a data d’avui, encara no s’assegura aquest dret en la sanitat pública.

Fascicle segon
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la se-
güent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
Garantir de manera immediata que no s’aplicarà la restricció de l’accés als tracta-

ments de reproducció assistida a les dones amb parella femenina o sense parella, es-
sent com és un servei bàsic de la sanitat pública, d’acord amb el que estableix la Llei 
11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgè-
neres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

Palau del Parlament, 29 de febrer de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta, GP CSP 

Proposta de resolució sobre la compra pública innovadora
250-00209/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 11881 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.03.2016

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Joan García González, diputado, Laura Vílchez 

Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido 
por los artículos 164 y 165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de 
resolución sobre la compra pública innovadora, para que sea sustanciada ante la Comis-
sió d’Empresa i Coneixement, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La industria forma parte del núcleo de la genética del tejido productivo catalán. Nú-

cleo tractor para el crecimiento de las actividades productivas, generación de riqueza y 
puestos de trabajo. Europa está inmersa en un proceso de reindustrialización que fija su 
objetivo en el 2020.

En este proceso se establecen algunos parámetros como el crecimiento del PIB In-
dustrial y un nuevo concepto de industria que esté muy relacionado con el I+D+i.

Esta estrategia plantea un crecimiento inteligente, sostenible e integrador y plantea 
una industria europea más fuerte, soporte esencial de nuestro crecimiento y de nuestra 
recuperación económica.

Cataluña se acoge a estos objetivos, lo cual supone, tanto por lo reflejado en el plan 
estratégico RIS3CAT elaborado por el anterior gobierno como en las propuestas recogi-
das en el pacte MésIndustria elaboradas por entidades relacionadas con la industria, una 
necesidad de inversión en políticas de desarrollo de I+D+i y una más amplia implica-
ción de la administración en la mejora de la transferencia tecnológica y del conocimien-
to al tejido empresarial, especialmente a PIMEs y autónomos.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a 
1. Crear una certificación de Pime Innovadora que las acredite como posibles pro-

veedoras de la administración de la Generalitat de Catalunya.
2. Impulsar las condiciones que favorezcan la Compra Pública Innovadora estable-

ciendo como objetivo un 0,5% del total de la compra de la Generalitat de Catalunya.

Palacio del Parlamento, 29 de febrero de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Joan García González, Laura Vílchez Sánchez, 
diputada, GP C’s
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Proposta de resolució sobre les retallades del 48% dels ajuts del 2014 a 
les zones de muntanya i desfavorides
250-00210/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 12032 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.03.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parla-

mentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 
del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució davant les retallades 
del 48% dels ajuts del 2014 a les zones de muntanya i desfavorides de Catalunya, per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimenta-
ció, amb el text següent: 

Exposició de motius
La Política Agrària Comuna té en compte l’estructura social de l’agricultura i les 

desigualtats estructurals i naturals entre les diverses zones del territori de la Unió Eu-
ropea. En aquest sentit s’han adoptat mesures especials adaptades a les zones agràries 
més desfavorides en quan a les condicions naturals de producció, en particular les adre-
çades a mantenir unes rendes raonables a la pagesia d’aquestes zones, amb la finalitat de 
garantir el manteniment de l’espai natural en les zones de muntanya i en determinades 
zones desfavorides, ja que la pagesia contribueix amb la seva activitat a una funció fo-
namental al respecte, doncs el previsible deteriorament d’aquestes zones agràries res-
pecte a les altres zones agràries de la Unió Europea i l’existència de condicions de vida 
i de treball amb dificultats afavoreixen l’èxode agrari i rural, que es podria manifestar 
amb el temps en l’abandonament de terres abans mantingudes, i perjudicarien la viabi-
litat i poblament de zones la població de les quals depèn en bona mesura de l’economia 
agrària.

Les zones de muntanya i les zones desfavorides fora de les de muntanya abasten 352 
municipis a Catalunya, la totalitat dels municipis de les comarques de l’Alt Urgell, l’Alta 
Ribagorça, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Priorat, la Ribera d’Ebre, 
el Ripollès, el Solsonès, la Terra Alta i la Val d’Aran, la quasi totalitat dels municipis de 
les comarques del Berguedà, la Conca de Barberà, les Garrigues i la Garrotxa i a les co-
marques de l’Alt Camp, l’Alt Empordà, l’Anoia, el Bages, el Baix Camp, el Baix Ebre, el 
Moianès, la Noguera, Osona, el Pla de l’Estany, la Segarra, el Segrià, la Selva, l’Urgell, 
el Vallès Occidental i el Vallès Oriental una part dels seus municipis. En l’actualitat, els 
ajuts de les indemnitzacions compensatòries en zones de muntanya i en zones desfavo-
rides fora de les de muntanya abasten una superfície de més de 260.000 hectàrees que 
corresponen a poc més de 5.000 explotacions agràries.

El Govern de la Generalitat de Catalunya, a proposta de la Unió de Pagesos de Ca-
talunya, va fer una primera millora significativa, el 2007, en els ajuts de les indemnit-
zacions compensatòries en zones de muntanya i en zones desfavorides fora de les de 
muntanya, en disposar per primera vegada, des de la incorporació de l’Estat a la llavors 
Comunicat Econòmica Europea, de la possibilitat de configurar aquestes mesures en un 
Programa de Desenvolupament Rural (PDR) propi. Una segona millora significativa, el 
2011, es va fer, de nou a proposta de la Unió de Pagesos de Catalunya, a instàncies de la 
Resolució 671/VIII del Ple del Parlament de Catalunya, sobre el món agrari que instava 
unànimement al Govern a «modificar el Programa de desenvolupament rural de Catalu-
nya 2007–2013, per tal d’adequar els imports actuals de les indemnitzacions compensa-
tòries en zones de muntanya i en zones desfavorides fora de les de muntanya als costos 
addicionals i les pèrdues d’ingressos reals a Catalunya per les dificultats que planteja la 
producció agrària en aquestes zones».

El Govern de la Generalitat, a iniciativa de la Unió de Pagesos de Catalunya, va 
acordar amb el conjunt de les organitzacions agràries més representatives de Catalunya, 
en el marc de la Taula Agrària celebrada el 2 de juliol del 2014, que els ajuts per a les 
indemnitzacions compensatòries, junt a la incorporació de joves i els ajuts a la moder-
nització de les explotacions agràries siguin prioritaris en la programació del PDR de 
Catalunya, període 2014-2020 i en l’ús dels fons del desenvolupament rural, acord re-
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collit unànimement a la Resolució 739/X del Ple del Parlament de Catalunya, sobre el 
món agrari que insta al Govern a «respectar-ne les prioritats» acordades a l’esmentada 
Taula Agrària.

Arran de la liquidació del PDR de Catalunya, període 2007-2013, tot allunyant-se 
dels acords de la Taula Agrària i del Parlament de Catalunya i malmetent l’economia de 
la pagesia professional de les zones de muntanya i desfavorides de Catalunya el Depar-
tament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha efectuat, durant el mes d’oc-
tubre del 2015, el pagament parcial d’un 52% dels ajuts d’indemnització compensatòria 
corresponents a l’any 2014 respecte a les zones de muntanya de Catalunya i que també 
vol traslladar a les zones desfavorides de Catalunya les properes setmanes.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la se-
güent: 

Proposta de resolució
Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a modificar el PDR de Catalunya, 

període 2014-2020 per tal de fer front al 48% restant de l’ajut per a les indemnitzacions 
compensatòries en zones de muntanya i al 100% en zones desfavorides fora de les de 
muntanya del 2014, sense que això suposi una reducció de l’esforç anual del suport en 
aquestes mesures els propers anys.

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Hortènsia Grau Juan, diputada, GP CSP 

Proposta de resolució sobre l’acabament de les obres de la carretera C-51
250-00211/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 12129 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.03.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Rosa Maria 

Ibarra Ollé, diputada, Carles Castillo Rosique, diputat del Grup Parlamentari Socialis-
ta, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, 
presenten la Proposta de resolució sobre l’acabament de les obres de la carretera C-51, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
En data 29 de gener de 2014, la Generalitat feia ressò a través de la seva web de la 

visita de l’aleshores Conseller de Territori i Sostenibilitat Santi Vila, a la carretera C-51, 
per posar en servei set quilòmetres d’aquesta via entre la Bisbal del Penedès i Rodonyà.

Les obres de la C-51 van començar l’hivern del 2010, entrant en servei el 50% de la 
via la tardor del 2011 i a principis de 2014, segons informacions del Govern, entra en 
servei la resta del tram.

Tanmateix, el condicionament d’aquesta via no està del tot acabat. De fet, falta per 
executar un dels trams més perillosos, amb revolts pronunciats, el tram entre els punt 
quilomètrics 24,300 i 26,800, al seu pas per Vilardida.

En data 19 de març de 2015 es va substanciar al Ple del Parlament la Moció subse-
güent a la Interpel·lació al Govern sobre el Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre, 
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, en la qual hi figurava en el punt 11.H) re-
latiu a les infraestructures, portar a terme la finalització de la carretera C-51. Aquest 
punt de la Moció va ser aprovat, però hores d’ara encara resta pendent l’execució efecti-
va de els obres.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 



BOPC 77
10 de març de 2016

3.10.25. Propostes de resolució 49 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a l’acabament de les 

obres de la carretera c-51 entre el Pk 24,300 i el pk 26,800, al seu pas per Vilardida.

Palau del Parlament, 1 de març de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, Rosa Maria Ibarra Ollé, 
Carles Castillo Rosique, diputats, GP SOC

Proposta de resolució sobre la transferència de la titularitat de l’Escola 
d’Educació Especial Virolai, de Cornellà de Llobregat
250-00212/11

PRESENTACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP C’S, ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP 

SOC, JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CSP, MARÍA JOSÉ GARCÍA CUEVAS, DEL GP 

PPC, ALBERT BOTRAN I PAHISSA, DEL GP CUP-CC

Reg. 12165 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.03.2016

A la Mesa del Parlament
Els diputats i diputades sotasignats, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 

165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de Resolució sobre la transfe-
rència de la titularitat de l’Escola d’Educació Especial Virolai de Cornellà de Llobregat, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’Escola d’Educació Especial Virolai de Cornellà de Llobregat és una escola de titu-

laritat municipal que dóna cobertura educativa a 65 alumnes discapacitats o pluridisca-
pacitats de Cornellà de Llobregat, Sant Joan Despí, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobre-
gat, Esplugues de Llobregat i Sant Just Desvern.

Aquest centre de titularitat municipal es troba finançat parcialment pel Departament 
d’Ensenyament, malgrat de tractar-se d’un centre escolar públic que imparteix ensenya-
ments de caràcter obligatori que són competència directa de la Generalitat de Catalu-
nya. Aquest fet suposa un greuge comparatiu amb la resta de centres escolars del Servei 
d’Educació de Catalunya.

A més, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat considera l’Escola Virolai 
com escola concertada, malgrat ser pública, fet que provoca que les ràtios d’alumnes per 
professionals siguin més altes que a les escoles públiques.

El Govern de la Generalitat ha ampliat la matriculació dels alumnes de 18 a 21 anys 
a les escoles d’educació especial de Catalunya. Això ha suposat que a l’Escola Virolai 
s’hagi incrementat el número d’alumnes sense haver ampliat i condicionat els espais per 
assumir aquest increment d’alumnes per manca de recursos econòmics. Aquesta situa-
ció no garanteix als alumnes de l’Escola Virolai les mínimes condicions dignes per po-
der atendre les seves necessitats.

Per aquests motius, presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Assumir la titularitat de l’Escola d’Educació Especial Virolai de Cornellà de Llo-

bregat, reconeixent el dret de tots els treballadors i treballadores a la subrogació empre-
sarial.

2. Crear una un grup de treball amb l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i la co-
munitat educativa de l’Escola d’Educació Especial Virolai per garantir la qualitat edu-
cativa i el servei d’atenció als alumnes.

3. Incorporar, als pressupostos per al 2016, la partida pressupostària necessària per 
complir el que estableix el punt 1 d’aquesta proposta.

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2016
Sonia Sierra Infante, GP C’s; Esther Niubó Cidoncha, GP SOC; Jèssica Albiach Satorres, 
GP CSP; María José García Cuevas, GP PPC; Albert Botran i Pahissa, GP CUP-CC; por-
taveus a la CE 
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Proposta de resolució sobre l’impuls de mesures per a millorar l’execució 
penal
250-00213/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 12342 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.03.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 

Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, 
presenta la Proposta de resolució per a l’impuls de mesures que millorin l’execució pe-
nal a Catalunya, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Justícia, amb el 
text següent: 

Exposició de motius
Un dels objectius centrals del Dret i la Justícia Penal és el de la reinserció social del 

condemnat. Com un dret fonamental que li reconeix la societat, també com l’assumpció 
per part de la societat de la part de responsabilitat que assumeix pels desequilibris en 
l’estructuració social que estan en l’origen d’alguns dels delictes comesos.

Així ho reconeix la pròpia Constitució, quan en el seu article 25 estableix de manera 
clara que les penes privatives de llibertat i les mesures de seguretat han d’estar orienta-
des cap a la reeducació i la reinserció social. En aquest sentit no fa res més que recollir 
els mandats de les normes internacionals.

Cada cop es fa més evident que un bon instrument per garantir la reinserció social, 
al temps que es millora la seguretat ciutadana per la via del desistiment de la delinqüèn-
cia, son les polítiques d’execució penal.

Catalunya compta en aquest àmbit de l’execució penal d’una llarga i profitosa expe-
riència que implica, tal com recomana les Nacions Unides als diferents components del 
sistema judicial, administracions públiques en cooperació amb organitzacions socials, 
ONG, institucions educatives, comunitats i famílies.

En aquest sentit cal posar en valor el treball desenvolupat pel voluntariat social i per 
moltes entitats que treballen des de fa anys, en ocasions en solitari i amb pocs mitjans 

Però com passa en molts altres àmbits cal continuar apostant per la seva millora 
continua, especialment en uns moments en que la dura crisi econòmica que estem vivint 
augment els riscos i redueix els recursos disponibles per portar a terme aquestes mesu-
res de execució penal.

En les recents Jornades internacionals «Societat relacional i execució penal» cele-
brades a Barcelona el passat 29 de gener organitzades per la Federació d’Entitats catala-
nes d’acció social ECAS s’ha arribat algunes conclusions que poden millorar i molt les 
polítiques i programes d’execució penal a Catalunya.

En aquest sentit s’ha posat de manifest que aquestes polítiques d’execució penal 
son més efectives si compten amb la coresponsabilitat entre tots els agents implicats, si 
aposten per respostes proporcionades, flexibles i sobre tot individualitzades (les perso-
nes no son peces clòniques), si s’aposta pel treball integrat i en xarxa, amb clara vocació 
cooperativa on el centre del treball és la persona i no l’estructura que treballa.

També s’ha posat de manifest la importància d’implicar a la ciutadania en el suport 
a les mesures d’execució penal. A partir d’un major esforç de comunicació a l’opinió 
pública sobre les possibilitats, els resultats i els èxits d’aquestes mesures. Si més no per 
compensar les males notícies que comporta el fet que en ocasió algunes d’aquestes po-
lítiques d’execució penal puguin generar un efecte no desitjat. En aquest sentit el paper 
dels mitjans de comunicació esdevé clau per fer pedagogia social i generar sentit de so-
lidaritat veïnal i comunitària en lloc de rebuig, com passa en algunes ocasions.

El treball de les administracions públiques, de les entitats socials, del voluntariat, 
requereix una major implicació del conjunt de la societat i d’aquells àmbits que poden 
contribuir a reforçar les polítiques d’execució penal com un instrument útil de reinser-
ció social, de desistiment de la delinqüència. Per això és també clau que la ciutadania i 
l’opinió pública i l’opinió publicada mirin aquestes mesures no com un risc per la segu-
retat, si no al contrari com una gran oportunitat per millorar la seguretat pública.
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la se-
güent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern català a presentar en un temps pruden-

cial un Pla interdepartamental que permeti una millora de l’execució Penal a Catalunya 
i que contingui com a elements bàsics els següents: 

1. Polítiques que garanteixen que les mesures penals, i en especial les de privació de 
llibertat, siguin una veritable oportunitat per al desistiment de la delinqüencial. Posant 
especial incidència en l’augment de recursos personals i tècnics que garanteixin una 
atenció qualificada i programes de formació i acompanyament.

2. Programes i mesures concretes i efectives que facilitin les segones oportunitats, 
especialment pel que fa a l’espai laboral i al de l’habitatge, que resulten determinants 
per la reinserció social. Implicant en aquest objectiu a les empreses i també a les orga-
nitzacions empresarials i sindicals de Catalunya.

3. Incorporació cada vegada amb més intensitat de practiques de justícia restaurativa 
que reconeguin la importància de l’atenció a les víctimes dels delictes i la reparació dels 
danys causats.

4. El reforçament dels recursos humans i pressupostaris per possibilitar que els pro-
fessionals de Tractament i rehabilitació puguin dur a terme les seves funcions en les 
condicions adequades.

5. El reconeixement i el suport efectiu a les tasques de voluntariat social en el marc 
del desenvolupament de la Llei del voluntariat.

6. Propiciar, incentivar i motivar diferents formes d’acompanyament personal, so-
cial i veïnal pel període posterior al compliment de les penes.

7. Implicació de les Administracions Locals, Entitats d’acció social, entitats de vo-
luntariat en el disseny i també la implementació i execució d’aquest Pla Interdeparta-
mental.

Palau del Parlament, 2 de març de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu GP CSP

Proposta de resolució sobre les nevades del febrer del 2016
250-00214/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 12433 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.03.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat, Carles Castillo 

Rosique, diputat, Rafel Bruguera Batalla, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, pre-
senten la Proposta de resolució sobre les nevades del mes de febrer de 2016, per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió d’Interior, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’últim cap de setmana de febrer de 2016, Protecció Civil de la Generalitat de Cata-

lunya (DGPC) va activar el Pla Especial d’Emergències per Nevades a Catalunya, cone-
gut com el NEUCAT.

Aquesta avís pel risc de nevades va anar acompanyat d’un excés d’alarmisme cap 
a la ciutadania arreu del país per unes previsions que, finalment, no es varen complir i 
que varen provocar uns perjudicis econòmics al sector turístic d’arreu del país.

Des del Grup Socialista es creu que no es pot confondre la informació meteorològi-
ca i les demandes de precaució a la ciutadania amb un alarmisme excessiu que paralitzi 
el país i l’activitat econòmica.

Alguns mitjans de comunicació, sobretot els de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals, varen amplificar i alarmar en excés a la població entorn del temporal i 
les nevades. Una previsió meteorològica que va resultar ser excessiva i que ha suposat 
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quantioses pèrdues al sector de l’hostaleria de les comarques de Muntanya, que han es-
tat segons el mateix sector milionàries, amb una cancel·lació de reserves de fins al 60%.

Per això, les diferents institucions públiques i els mitjans de comunicació han de ga-
rantir que es dóna una informació proporcional i adequada per tal de garantir la segure-
tat de la ciutadania sense paralitzar el país.

També es recorda que les conseqüències econòmiques d’aquest cap de setmana 
s’afegeixen a la delicada situació que pateixen les comarques de muntanya en general, 
i el sector turístic i en concret. Motiu pel qual, caldria donar suport als sectors afectats 
i definir més acuradament quins missatges cal donar a la ciutadania en situacions com 
aquesta.

De fet, cal recordar que és habitual que a les zones de muntanya nevi a l’hivern, da-
vant la qual les institucions i ens responsables han de vetllar per garantir la mobilitat i 
demanar que es prenguin precaucions.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament insta al Govern a: 
1. Revisar els protocols de comunicació i missatges que es donen a la ciutadania en 

activar una fase d’alerta per part del Servei de Meteorologia de Catalunya, la Direcció 
General de Protecció Civil i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

2. Demanar a la CCMA una comunicació més proporcional i de prudència, enlloc 
de l’alarmisme viscut el passat mes de febrer.

Palau del Parlament, 2 de març de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, Carles Castillo Rosique, Rafel 
Bruguera Batalla, diputats, GP SOC

Proposta de resolució sobre la variant de la carretera C-14 al pas per 
Tàrrega
250-00215/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 12476 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.03.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Òscar Ordeig i 

Molist, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre 
la variant de la C-14 al seu pas per Tàrrega, per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió de Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
La carretera C-14 forma un dels eixos de la xarxa bàsica de carreteres de Catalunya, 

que discorre des de la Costa Daurada fins al Pirineu. El Departament de Territori i Sos-
tenibilitat de la Generalitat de Catalunya tenia entre les actuacions previstes per tal de 
millorar aquest eix de comunicació, la construcció d’una variant al pas d’aquesta via pel 
nucli de Tàrrega.

Al seu pas per Tàrrega, la C-14 té un recorregut urbà de més de 2 quilòmetres i pre-
senta nombrosos encreuaments amb diversos carrers de la població. En aquest context, 
el Govern va preveure construir una variant amb l’objectiu de desviar el trànsit de pas, 
reduir el temps de recorregut d’aquests vehicles i afavorir la seguretat viària al nucli de 
Tàrrega. La nova variant permetria reduir el nombre de vehicles que travessen el muni-
cipi, que són actualment uns 5.000 diaris de mitjana.

Segons de dades del mateix Departament de Territori i Sostenibilitat, la futura va-
riant de Tàrrega tindria una longitud de prop de 7,5 quilòmetres. Començaria al sud del 
municipi i discorreria per l’oest del nucli fins al nord de Tàrrega. La futura carretera es-
taria formada per dos carrils de 3,5 metres d’amplada i dos vorals de 1,5 metres i comp-
taria amb cinc enllaços a diferent nivell per a facilitar les connexions amb els nuclis 
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habitats i la xarxa viària de la zona. S’estima que la variant comportarà una inversió de 
44 milions d’euros.

El mateix Ajuntament de Tàrrega ha reclamat en reiterades ocasions la necessitat de 
construir la variant de la C-14 al seu pas per la capital de l’Urgell per tal d’evitar acci-
dents, millorar la seguretat i la mobilitat al centre de la vila.

Tanmateix, el projecte ja està redactat però no hi ha data ni previsió per adjudicar 
les obres per part del Govern de la Generalitat.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Reservar una partida pressupostària al següent projecte de llei de pressupostos de 

la Generalitat per tal d’iniciar les obres de la variant de la C-14 al seu pas per Tàrrega.
2. Convocar l’Ajuntament de Tàrrega i el Consell Comarcal de l’Urgell per tal d’in-

formar sobre les possibilitats d’inici de les obres i els seus detalls.

Palau del Parlament, 2 de març de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, Òscar Ordeig i Molist, di-
putats, GP SOC

Proposta de resolució sobre l’oferta i la infraestructura escolar de Mollet 
del Vallès
250-00216/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 12550 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.03.2016

A la Mesa del Parlamento
Josep Enric Millo i Rocher, portavoz, María José García Cuevas, diputada del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, de acuerdo con lo establecido por los ar-
tículos 164 y 165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución 
sobre oferta e infraestructura escolar de Mollet del Vallés, para que sea sustanciada 
ante la Comissió d’Ensenyament, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La Comunidad Educativa del municipio de Mollet del Vallés planteó en el Consell 

Escolar del 23 de febrero una serie de reivindicaciones, asociadas a su descontento con 
la gestión del sistema educativo en el municipio.

Desde el grupo municipal del PPC se nos ha dado traslado de estas preocupaciones, 
que creemos que merecen ser planteadas en el Parlamento de Catalunya.

Por motivos demográficos se prevé, que para el curso 2016/17, la demanda de plazas 
de P3 en Mollet caerá en 72 alumnos, mientras que la de 1º de ESO aumentará en 50 
alumnos, lo que plantea un desajuste entre la oferta y la demanda de plazas escolares 
públicas.

La comunidad educativa ha tenido conocimiento de la intención unilateral de la Ge-
neralitat de cerrar una línea de P3 en la escuela Col·legis Nous, que se sumaría a los ci-
erres que ya se han sufrido en el municipio y los que podrían plantearse en un futuro 
próximo.

Por otra parte, preocupa el déficit de plazas de calidad para secundaria que la Gene-
ralitat no aborda: siguen pendientes de ejecución los proyectos del cuarto instituto en La 
Vinyota y del nuevo equipamiento para el instituto Aiguaviva, que se pretende trasladar 
parcialmente al edificio de la escuela Nicolás Longarón, desde la insuficiente ubicación 
provisional actual, en un espacio cedido por el Ayuntamiento.

A estos problemas se suma el deficiente estado general de los equipamientos educa-
tivos del municipio, muy antiguos en su mayoría, por lo que precisan de una importante 
inversión en mantenimiento que corresponde a la Generalitat, y que el ayuntamiento no 
puede seguir afrontando.
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Por todo ello, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la si-
guiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Mantener la oferta actual de P3 en las escuelas de Mollet del Vallés, al menos has-

ta que finalice la preinscripción, y se conozca la demanda real de cada centro.
2. Elaborar y presentar, en colaboración con la comunidad educativa de Mollet, y 

antes de dos meses una vez aprobada esta propuesta, la planificación escolar del muni-
cipio para los cinco próximos cursos escolares y todas las etapas educativas.

3. Plantear a la comunidad educativa de Mollet, antes de un mes una vez aprobada 
esta propuesta, el plan de construcción del nuevo equipamiento que deberá albergar al 
instituto Aiguaviva.

4. Plantear a la comunidad educativa de Mollet, antes de un mes una vez aprobada 
esta propuesta, el plan de construcción del cuarto instituto en La Vinyota.

5. Incorporar en el presupuesto 2016 las partidas necesarias para garantizar el cor-
recto mantenimiento de las escuelas e institutos públicos de Mollet.

Palacio del Parlamento, 2 de marzo de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portavoz; María José García Cuevas, diputada, GP PPC

Proposta de resolució sobre les mesures de diagnosi del procés de 
deslocalització d’empreses
250-00217/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 12771 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.03.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Joan García González, diputat del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Regla-
ment del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre mesures de diagnosis de 
la situació de deslocalització d’empreses a Catalunya, per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió d’Empresa i Coneixement, amb el text següent: 

Exposició de motius
Les dades del registre mercantil corresponents a la mobilitat d’empreses dins del 

territori espanyol, indiquen que Catalunya és la comunitat autònoma que durant els me-
sos de Gener i febrer ha liderat la sortida d’empreses, amb un total 133. Durant el 2015 
Catalunya va rebre un total de 463 empreses i van sortir 815.

Tenint en compte aquestes dades i tenint-les com un clar símptoma de deslocalitza-
ció, davant la realitat concreta viscuda en empreses importants de sectors estratègics del 
nostre teixit empresarial i davant la necessitat de conèixer la realitat.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a realització una di-

agnosis detallada del procés de deslocalització de les empreses catalanes, i informar en 
seu parlamentària dels resultats d’aquesta diagnosi i de les mesures previstes per a fer-
hi front.

Palau del Parlament, 2 de març de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Joan García González, diputat, GP C’s



BOPC 77
10 de març de 2016

3.10.25. Propostes de resolució 55 

Proposta de resolució sobre el millorament de l’educació secundària a 
Barberà del Vallès
250-00218/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 12772 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.03.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la millora de l’educa-
ció secundària a Barberà del Vallès, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
d’Ensenyament, amb el text següent: 

Exposició de motius
Barberà del Vallès (Vallès Occidental) té una població de 32.550 habitants, segons 

dades de l’any 2014, i només té dos instituts d’educació secundària. Aquest instituts te-
nen capacitat per acollir 34 grups i, segons dades de l’Ajuntament, hi haurà 17 grups 
més. D’altra banda, l’oferta en estudis post obligatoris per aquest volum de població és 
reduïda.

La solució que dóna el Govern de la Generalitat és posar a disposició dues aules sa-
tèl·lits al CEIP Elisa Badia, un centre que no té les instal·lacions ni els professionals adi-
ents per a l’educació secundària. A més, un dels instituts, el Can Planas, necessita una 
reforma integral perquè té instal·lacions molt deficients (finestres que no tanquen, fred a 
les aules, gimnàs amb sostre d’uralita...).

Les famílies afectades es queixen de la manca de planificació del Departament 
d’Ensenyament i de la manca d’informació.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a 
1. Construir un tercer institut d’educació secundària al municipi, ubicat als terrenys 

cedits al 2011.
2. Dur a terme una reforma integral de l’institut de Can Planas.
3. Ampliar l’oferta d’estudis post obligatoris existents al municipi de Barberà del 

Vallès.
4. Habilitar una partida pressupostària en els pressupostos de l’any 2016 per tal de 

dur a terme els mesures anteriorment descrites.

Palau del Parlament, 2 de març de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP C’s
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Proposta de resolució sobre la protecció dels defensors dels drets humans 
a Hondures
250-00219/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 12789 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.03.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup 

Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Regla-
ment del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la protecció als defensors 
dels drets humans a Hondures, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ac-
ció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’informe d’Amnistia Internacional 2015/2016, esmenta que a Hondures, en un con-

text general de delinqüència i violència, els defensors i defensores dels drets humans, els 
dirigents indígenes, camperols i afrodescendents immersos en conflictes de terres, els 
activistes del col·lectiu de lesbianes, gais, bisexuals, transgènere i intersexuals (LGBTI), 
els funcionaris i funcionàries de l’administració de justícia i els periodistes són objecte 
de violència i intimidació per part d’agents de l’Estat i de delinqüents com a represàlia 
per la seva tasca. La debilitat del sistema de justícia penal i la corrupció contribueixen a 
un clima d’impunitat generalitzada pels esmentats abusos.

Malgrat que el Congrés Nacional d’Hondures va aprovar l’abril passat una Llei de 
Protecció per als Defensors i per a les Defensores del Drets Humans, Periodistes, Co-
municadors Socials i Operadors de Justícia, que al seu dia va ser aplaudida com a pas 
significatiu en la protecció d’aquests grups, el cert és que, passats uns mesos, el mínim 
que se’n pot dir és que aquesta protecció no és efectiva.

Els defensors i, en particular, les defensores dels drets humans són víctimes d’ame-
naces i de violència, però això sovint no dóna lloc a les corresponents investigacions. 
S’ha denunciat que no s’aplicaven, per part del Govern hondureny, de les mesures de 
protecció exigides per la Comissió Inter-americana de Drets Humans (CIDH).

També s’ha denunciat l’assetjament judicial als defensors dels drets humans, civils, 
socials i mediambientals, en represàlia per les seves activitats, així com la impunitat 
dels crims comesos contra els esmentats activistes. Un informe de 2014 de l’ONG hon-
durenya Aliança per la Pau i la Justícia va concloure que menys del 4 % dels casos d’as-
sassinat desembocaven en una condemna.

En aquest context de violència i persecució, durant la matinada del dijous 3 de març 
de 2016 ha estat assassinada l’activista Berta Cáceres, que defensava els drets de la co-
munitat indígena Ienca, a la que pertanyia, així com lluitava per la protecció de l’entorn 
front a projectes d’empreses transnacionals.

A través del Consell Cívic d’Organitzacions Populars i Indígenes d’Hondures (CO-
PINH), Cáceres va aconseguir la sortida de la major empresa constructora del món, la 
xinesa Sinohydro, dels territoris de la comunitat indígena del Río Blanco. Per aquest i 
altres assoliments, Cáceres va rebre a finals d’abril de 2015 el prestigiós premi Gold-
man, conegut com el Nobel del Medi Ambient.

Dies abans del seu assassinat, comparegué en roda de premsa per denunciar l’assas-
sinat de diversos dirigents de la seva comunitat indígena, així com les amenaces que 
ella mateixa patia, i que ara hem de lamentar que s’hagin acomplert.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Condemna l’assassinat de l’activista hondurenya i defensora dels drets humans i 

del medi ambient, Beatriz Cáceres, el passat dia 3 de març de 2016, i transmet el seu 
condol a familiars, amistats, a la comunitat Ienca i a tots els defensors dels drets hu-
mans, els drets socials i mediambientals d’Hondures, l’Amèrica Llatina i la resta del 
món.

2. Insta al Govern de la Generalitat de Catalunya a procurar, dins l’àmbit de les se-
ves competències, a introduir mecanismes i clàusules que afavoreixin la contractació 
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d’empreses respectuoses amb els Drets Humans, socialment responsables i respectuo-
ses amb el medi ambient, i a mantenir en totes les seves relacions institucionals un com-
promís amb la defensa dels Drets Humans, i amb la protecció dels defensors dels Drets 
Humans, civils, socials i mediambientals.

3. Insta al Govern de la Generalitat a fer les gestions oportunes davant del Govern 
d’Espanya per tal que aquest tingui el mateix capteniment expressat.

4. Eleva la seva protesta per la situació d’assetjament, intimidació i violència que vi-
uen els activistes pels Drets Humans, civils, socials i mediambientals a Hondures, i re-
clama del govern hondureny mesures efectives per garantir-ne la seguretat i llibertat i, 
en cas de ser víctimes de persecució o violència, garanties d’investigació i d’evitació de 
les situacions d’impunitat.

Palau del Parlament, 3 de març de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP SOC

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la 
Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 33/2015, sobre les empreses 
públiques, consorcis, fundacions i entitats autònomes no administratives 
de la Generalitat de Catalunya, anàlisi dels comptes corresponent als 
exercicis 2011 i 2012
256-00009/11

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA

Reg. 12345 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: Mesa 

del Parlament, 08.03.2016

A la presidenta del Parlament 
Molt Honorable Presidenta,
En compliment del que preveu la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de 

Comptes, em complau trametre-us adjunt, en suport informàtic, l’informe de fiscalit-
zació núm. 33/2015, aprovat pel Ple de la Sindicatura, relatiu a les empreses públiques, 
consorcis, fundacions i entitats autònomes no administratives de la Generalitat de Cata-
lunya, anàlisi dels comptes, exercicis 2011 i 2012.

Aprofito l’avinentesa per a saludar-vos ben atentament.

Barcelona, 2 de març de 2015
Jaume Amat i Reyero, síndic major

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament i 
en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini per a formular propostes de compareixença dels responsables dels òrgans, els 
ens o les entitats fiscalitzades, d’acord amb l’article 183.8 del Reglament del Parlament: 
10 dies hàbils (de l’11.03.2016 al 24.03.2016).
Finiment del termini: 29.03.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.03.2016.
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Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 1/2016, sobre el Centre 
de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, corresponent als 
exercicis 2010, 2011 i 2012
256-00010/11

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA

Reg. 12346 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: Mesa 

del Parlament, 08.03.2016

A la presidenta del Parlament 
Molt Honorable Presidenta,
En compliment del que preveu la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de 

Comptes, em complau trametre-us adjunt, en suport informàtic, l’informe de fiscalitza-
ció núm. 1/2016, aprovat pel Ple de la Sindicatura, relatiu al Centre de Telecomunicaci-
ons i Tecnologies de la Informació, exercicis 2010, 2011 i 2012.

Aprofito l’avinentesa per a saludar-vos ben atentament.

Barcelona, 2 de març de 2015
Jaume Amat i Reyero, síndic major

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament i 
en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini per a formular propostes de compareixença dels responsables dels òrgans, els 
ens o les entitats fiscalitzades, d’acord amb l’article 183.8 del Reglament del Parlament: 
10 dies hàbils (de l’11.03.2016 al 24.03.2016).
Finiment del termini: 29.03.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.03.2016.

3.40. Procediments amb relació a les institucions de la Unió Europea

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de 
subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de decisió 
del Parlament Europeu i del Consell per la qual es concedeix un ajut 
macrofinancer addicional a Tunísia
295-00032/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 07.03.2016

Reg. 13077 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.03.2016

Asunto: Propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que 
se concede una ayuda macrofinanciera adicional a Túnez [COM(2016) 67 final] 
[2016/0039 (COD)] {SWD(2016) 30 final}
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión Mixta 

para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presente correo electró-
nico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se acompaña, a efectos de su co-
nocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes Generales un dictamen motivado 
que exponga las razones por las que considera que la referida iniciativa de la Unión Eu-
ropea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de la 
mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Institución 
debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas a partir de 
la remisión de la iniciativa legislativa europea.
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Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este proce-
dimiento de control del principio de subsidiariedad, le informo de que se ha habilitado 
el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: cmue@
congreso.es

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea

Bruselas, 12.2.2016 COM(2016) 67 final 2016/0039 (COD)

Propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
concede una ayuda macrofinanciera adicional a Túnez {SWD(2016) 30 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Motivación y objetivos de la propuesta 
Paralelamente a una transición política larga y frágil desde la revolución de 2011, la 

economía tunecina se ha visto afectada por la continua agitación interna, la inestabili-
dad en la región (sobre todo los efectos del conflicto en Libia) y un débil entorno inter-
nacional, particularmente en la zona del euro. Esta evolución desfavorable afectó subs-
tancialmente a sus resultados de crecimiento y a la situación de su Hacienda Pública 
y de su balanza de pagos. En 2015, en gran medida como consecuencia de los efectos 
negativos de los ataques terroristas sobre la economía (particularmente sobre el turis-
mo, el transporte y la inversión) y de las alteraciones de la producción producidas por la 
agitación social, las previsiones de crecimiento se han revisado considerablemente a la 
baja; y la situación está afectando negativamente a una situación de la balanza de pagos 
y de la Hacienda Pública ya vulnerable, creando importantes necesidades de financia-
ción.

Al mismo tiempo, el país ha seguido adoptando medidas significativas encaminadas 
a la consolidación de los mecanismos democráticos, cabiendo destacar la aprobación de 
la nueva Constitución en enero de 2014, aunque la transición política no ha estado exen-
ta de dificultades y episodios de inestabilidad.

A mediados de abril de 2013, Túnez celebró con el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) un acuerdo de derechos de giro (ADG) de 24 meses, de un importe de 1 750 mi-
llones EUR, que fue aprobado por la Junta de Gobierno del FMI en junio de 2013 y que 
se amplió posteriormente hasta diciembre de 2015. También solicitó en agosto de 2013 
una ayuda macrofinanciera (AM) adicional de la UE. Como respuesta, la Comisión Eu-
ropea propuso una ayuda macrofinanciera de 250 millones EUR en diciembre de 2013 
en forma de préstamos (AM-I), que los colegisladores aumentaron hasta 300 millones 
EUR y aprobaron en mayo de 2014. El Memorando de Entendimiento en el que se defi-
nen las condiciones de política económica a las que se supedita este préstamo entró en 
vigor en marzo de 2015.

A raíz de la realización del sexto examen del programa del FMI el pasado mes de 
septiembre, Túnez solicitó un nuevo acuerdo con el FMI, probablemente de cuatro años 
de duración. El nuevo programa del FMI aún está siendo objeto de negociación, y su 
envío a la Junta de Gobierno del FMI para aprobación está previsto en la primavera de 
2016. La operación AM-I lleva buen rumbo, a pesar de algunos retrasos en su realiza-
ción. El primer tramo se desembolsó el 7 de mayo de 2015 y, dado que Túnez había 
cumplido las condiciones acordadas con la UE en el Memorando de Entendimiento, el 
desembolso del segundo tramo se efectuó el 1 de diciembre del mismo año. El tercer y 
cuarto tramos se desembolsarán en el segundo trimestre de 2016, a condición de que se 
hayan cumplido las condiciones establecidas en el Memorando de Entendimiento.

En este contexto, en una carta enviada al presidente Juncker en agosto de 2015, y 
reiterada en diciembre por una carta del Ministro de Cooperación al Desarrollo e Inver-
sión, el Primer Ministro tunecino solicitó una segunda operación de ayuda macrofinan-
ciera de la UE por importe de 500 millones EUR, que complementaría el nuevo progra-
ma del FMI. Teniendo en cuenta las fuertes repercusiones que está teniendo la situación 
en materia de seguridad sobre la economía de Túnez y sobre sus necesidades de finan-
ciación exterior durante el periodo de consolidación de su transición política, y tras una 
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evaluación actualizada de dichas necesidades realizada conjuntamente con el FMI, la 
Comisión Europea presenta al Parlamento Europeo y al Consejo una propuesta de con-
cesión de una segunda ayuda macrofinanciera (AM-II) a la República de Túnez por un 
importe máximo de 500 millones EUR, en forma de préstamos a medio plazo. El im-
porte propuesto también está en consonancia con la magnitud prevista del programa del 
FMI, con los riesgos significativos que afronta actualmente la economía tunecina y con 
el firme compromiso de la UE de respaldar la transición política y económica de Túnez.

La nueva ayuda macrofinanciera propuesta ayudaría a Túnez a cubrir una parte de 
sus necesidades residuales de financiación exterior, estimadas en aproximadamente 
2 900 millones EUR para el período 2016-2017, en el contexto de un nuevo programa 
del FMI. La ayuda reduciría los problemas asociados a la situación presupuestaria y a la 
balanza de pagos a corto plazo que debilitan la economía, al mismo tiempo que se coor-
dinaría con los programas de ajuste y reforma que se acordarían con el FMI y el Banco 
Mundial, así como con las reformas acordadas en el marco de las operaciones de apoyo 
presupuestario de la UE, en particular el contrato de consolidación del Estado (Progra-
ma de Apoyo a la Reactivación, PAR). La AM-II propuesta es compatible con las orien-
taciones de la política europea de vecindad (PEV) y con los esfuerzos de la comunidad 
internacional encaminados a ayudar a Túnez en esta difícil coyuntura, particularmente 
con la iniciativa de asociación propuesta en la cumbre del G-7 celebrada en Deauville,

En este contexto y como se explica en el documento de trabajo de los servicios de 
la Comisión que acompaña a la presente propuesta, la Comisión considera, teniendo en 
cuenta también la evaluación de la situación política realizada por el Servicio Europeo 
de Acción Exterior, que se cumplen las condiciones políticas y económicas para la rea-
lización de una operación de ayuda macrofinanciera de la naturaleza y el importe pro-
puestos.

Contexto general 
Tras dos años de crecimiento del PIB estable, pero bajo, en el contexto del programa 

del FMI (2,3% en 2013 y en 2014), la previsión de crecimiento para 2015, que era del 
3% al principio del año, se ha revisado a la baja, hasta el 0,5%. La economía de Túnez 
se ha visto fuertemente perturbada, en gran medida como consecuencia de los ataques 
terroristas de 2015, que han afectado a sectores económicos fundamentales. A esta re-
visión a la baja han contribuido el efecto negativo de los ataques sobre el sector turístico 
(que contribuye en aproximadamente el 7% al PIB y emplea a alrededor del 15% de la 
mano de obra), sobre el sector del transporte (que representa igualmente alrededor del 
7% del PIB, y depende del turismo en una proporción del 20%) y sobre la confianza de 
los inversores extranjeros, junto con las perturbaciones en la producción de fosfatos y 
en el sector del transporte y otros sectores (provocadas por paros y huelgas). Las auto-
ridades tunecinas y el FMI esperan que, en ausencia de nuevas perturbaciones, el creci-
miento se recupere en 2016, respaldado por una lenta recuperación del sector turístico y 
la normalización de la producción interna. Sin embargo existen grandes riesgos de que 
haya que revisar a la baja estas previsiones.

Estas bajas tasas de crecimiento no bastarán, en ningún caso, para disminuir de for-
ma significativa el desempleo, que se mantiene en el elevado nivel del 15%, y es particu-
larmente alto entre los jóvenes y los titulados universitarios (superior al 30%) y entre las 
mujeres (21,6%). Por otra parte, el empleo en la economía sumergida todavía representa 
en torno al 50% de los trabajadores de edades comprendidas entre 15 y 24 años.

La inflación fue del 5,5% en 2014 y sigue una tendencia decreciente, basada en la 
disminución de los precios internacionales de los productos básicos, la estabilidad de la 
producción de alimentos a nivel interno, la debilidad de la demanda interna y una polí-
tica monetaria prudente. Se espera que la inflación global disminuya al 4,9% en 2015 y 
se mantenga en torno al 4% durante los cinco próximos años.

Tras un endurecimiento de la política monetaria entre 2012 y mediados de 2014 en 
respuesta a las presiones inflacionistas y al deterioro del saldo presupuestario y del saldo 
de la balanza de pagos, el Banco Central de Túnez redujo su tipo de interés director en 
50 puntos básicos el pasado mes de octubre (hasta el 4,25%), con objeto de reactivar el 
vacilante crecimiento en un contexto de disminución de la inflación medida por el IPC.

En cuanto a las finanzas públicas, Túnez logró cierto grado de saneamiento en 2014, 
con un saldo presupuestario estructural (que excluye particularmente los costes de re-
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capitalización de los bancos y otras partidas puntuales) que disminuyó del 5,1% del PIB 
en 2013 al 4,2% del PIB en 2014. Sin embargo, en 2015, en gran medida como conse-
cuencia de medidas de gasto tomadas a raíz de los ataques terroristas, y a pesar de aho-
rros de gasto generados por unos precios del petróleo inferiores a los previstos, se espe-
ra que el déficit estructural aumente hasta el 4,7% del PIB. La Ley presupuestaria para 
2016 prevé una reducción del déficit estructural hasta nuevamente el 4,2% del PIB, la 
cual se lograría en gran medida gracias a un aumento de los ingresos (debido en parte 
a la introducción del IVA) y a unos menores gastos en subvenciones (debido principal-
mente a las hipótesis de bajada de los precios internacionales del petróleo y estabilidad 
del tipo de cambio). No obstante, la contratación prevista de unos 15 000 empleados 
públicos adicionales (sobre todo en los sectores de defensa y seguridad) aumentará la 
masa salarial.

Mientras tanto, la deuda de las administraciones públicas ha seguido aumentando, 
alcanzando el 50% del PIB en 2014, y se prevé que alcance un máximo del 61% del 
PIB a final de 2018, antes de iniciar una tendencia decreciente. Asimismo, se prevé que 
en los dos próximos años tenga lugar un aumento substancial de las amortizaciones de 
deuda pública (de alrededor de 600 millones USD en 2015 a más de 1 400 millones 
USD en 2017, y a cerca de 1 200 millones USD en 2018).

En cuanto a la balanza de pagos, el déficit de la balanza por cuenta corriente siguió 
aumentando en 2014, alcanzando el 8,9% del PIB, frente al 8,3% del PIB observado en 
2013, y se espera que en 2015 se mantenga a un nivel insostenible, y ello a pesar de la 
bajada de los precios del petróleo, de una actividad económica interna más débil y de 
unos mejores resultados de las exportaciones. Se espera que los efectos negativos del 
ataque terrorista perpetrado en Susa sobre el turismo ejerzan una presión adicional en el 
déficit de la balanza por cuenta corriente, volviéndolo a aumentar hasta el 8,8% del PIB. 
Las entradas de capital privado en Túnez también han disminuido desde 2011, lo que ha 
contribuido a la debilidad de la balanza de pagos. Las inversiones extranjeras directas 
netas, que alcanzaron por término medio cerca del 5% del PIB en 2005-2010, han dis-
minuido hasta situarse ligeramente por encima del 2% en los dos últimos años.

En este contexto de amplio déficit de la balanza por cuenta corriente y menores en-
tradas de capital, Túnez se ha hecho cada vez más dependiente de las entradas de finan-
ciación oficial. En 2015, el país también logró cubrir una parte de su déficit de financia-
ción exterior mediante la emisión en el mes de enero de eurobonos a 10 años, con un 
valor de 1 000 millones USD y un rendimiento del 5,75%, para la que hubo una deman-
da de subscripción de los inversores internacionales superior a la oferta, a pesar de que 
no se incluía una garantía soberana de un donante extranjero.

A final de 2014, las reservas oficiales de divisas ascendían a 7 700 millones USD, 
equivalentes a aproximadamente tres meses de importaciones, frente a un objetivo ini-
cial de 9 000 millones USD establecido en el programa del FMI. La emisión de bonos 
internacionales por valor de 1 000 millones USD realizada en enero de 2015 aumentó 
el nivel de reservas, pero a final de octubre estas habían vuelto a bajar hasta alrededor 
de 6 500 millones USD, equivalentes a algo menos de cuatro meses de importaciones, 
al haberse producido una disminución de los ingresos del turismo a raíz de los ataques 
terroristas. Ahora se prevé que a finales de 2015 las reservas alcancen los 7 500 millo-
nes USD. Esta cifra es muy inferior a los 8 200 millones USD que el FMI había previsto 
para el final del año en el contexto del sexto examen del programa (finalizado en sep-
tiembre de 2015), y contrasta con el objetivo de 10 100 millones USD contemplado en 
el programa inicial.

La deuda externa aumentó del 48% del PIB en 2011 a una estimación del 56,2% del 
PIB en 2014, y se espera que alcance un máximo del 72,3% del PIB en 2018, antes de 
iniciar una tendencia decreciente. La calificación crediticia de la deuda soberana de Tú-
nez se ha reducido varias veces desde 2011, habiéndose producido la última reducción 
en 2 (de «Ba2» a «Ba3» por parte de Moody’s, y de «BB» a «BB-» por parte de Stan-
dard & Poor’s).

Túnez sigue afrontando importantes retos en materia de reforma estructural. Aun-
que disfrutó en el período 2000-2010 de un crecimiento relativamente elevado de la ren-
ta per cápita (uno de los mayores registrados por los países importadores de petróleo 
de la región de Oriente Medio y del Norte de África), el país sigue sufriendo una serie 
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de deficiencias estructurales. En particular, depende excesivamente de una industria de 
bajo valor añadido y orientada a la exportación que está situada cerca de la costa, lo que 
contribuye a un modelo desequilibrado de desarrollo económico regional, y debe hacer 
frente a unos mercados laborales rígidos y a desajustes de las cualificaciones a las nece-
sidades del mercado laboral, lo que contribuye a un elevado desempleo, especialmente 
entre los jóvenes. Junto con la percepción de falta de transparencia y de una débil go-
bernanza económica, el modelo de crecimiento se ha traducido en una distribución no 
equitativa de los beneficios económicos entre la población.

Globalmente, los progresos de la reforma siguen siendo limitados, debido en parte 
al delicado proceso de transición política, aunque el reciente impulso positivo es alen-
tador y el Gobierno mantiene su compromiso de proseguir su positiva senda de refor-
ma. La mayor parte del trabajo sobre el terreno que es necesario para algunas reformas 
fundamentales (especialmente en los ámbitos de la administración y la política tributa-
ria, mejora del clima empresarial de inversión y sector financiero) ha sido substancial y 
debería sentar las bases para la realización de reformas más profundas. Otras reformas 
(tales como la reforma de los precios subvencionados y la mejora de la red de protección 
social) requieren todavía nuevas medidas intermedias y un compromiso y un apoyo po-
lítico firmes para su plena realización.

El 7 de junio de 2013, la Junta de Gobierno del FMI aprobó, como ya se ha indicado, 
un acuerdo de derechos de giro (ADG) de dos años por importe de 1 750 millones USD 
(400% de la cuota de Túnez), que posteriormente se amplió hasta diciembre de 2015. 
Túnez ha solicitado al FMI un nuevo acuerdo, que se espera tenga una duración de cua-
tro años y probablemente esté respaldado por un Servicio Ampliado del Fondo (SAF). 
El programa aún está siendo objeto de negociación y se espera su envío a la Junta de 
Gobierno del FMI para aprobación en la primavera de 2016. Aunque queda por deter-
minar el importe final, se espera que sea superior al del actual ADG.

Las previsiones revisadas elaboradas en noviembre por el FMI apuntan a unas ne-
cesidades significativas de la balanza de pagos en el período 2016-2017, estimándose 
el déficit total de financiación exterior en 5 100 millones USD (2 700 millones USD en 
2016 y 2 400 millones USD en 2017). Este déficit de financiación puede atribuirse de 
forma general a tres factores: la persistencia de un amplio déficit de la balanza por cuen-
ta corriente, la necesidad de aumentar las reservas de divisas en el período 2016-2017, 
y las amplias necesidades de amortización de la deuda previstas, especialmente para 
2017. La nueva operación de ayuda macrofinanciera propuesta, por importe de 500 mi-
llones EUR, cubriría el 19,2% del déficit residual de financiación estimado.

En el pasado, Túnez también ha disfrutado de apoyo financiero de una serie de do-
nantes bilaterales (sobre todo de Estados Unidos y Japón, y también de Argelia), así 
como de otros donantes multilaterales (particularmente, el Banco Mundial y el Banco 
Africano de Desarrollo), que probablemente aportarán fondos adicionales en el próxi-
mo periodo. Entre la ayuda proporcionada por la UE, la AM-I, de 300 millones EUR, 
que se está ejecutando con éxito, contribuye en gran medida a la realización de refor-
mas fundamentales y proporciona un apoyo financiero particularmente necesario.

Disposiciones existentes en el ámbito de la propuesta
La Decisión n.º 534/2014/UE, por la que se concedió una primera ayuda macrofi-

nanciera a la República de Túnez por importe de 300 millones EUR, que fue aprobada 
por el Parlamento Europeo y el Consejo el 15 de mayo de 20141.

Coherencia con otras políticas y objetivos de la Unión
La UE pretende desarrollar una estrecha relación con Túnez y respaldar las refor-

mas económicas y políticas de este país. En 1995, Túnez se convirtió en el primer país 
del Mediterráneo Meridional en firmar un acuerdo de asociación con la UE. Este acuer-
do, que entró en vigor en 1998, sigue siendo la base jurídica de la cooperación bilateral 
entre ambas partes. La política europea de vecindad (PEV) ha reforzado más las rela-
ciones bilaterales, especialmente mediante planes de acción de cinco años que estable-
cen objetivos estratégicos para esta cooperación, abarcando el último de ellos el periodo 
2013-2017. Túnez también es miembro de la Unión para el Mediterráneo, y sus víncu-
los económicos con la UE son importantes. El país finalizó el desmantelamiento de sus 

1. DO L 151 de 21.5.2014, p. 9.
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aranceles aplicados a los productos industriales en 2008, convirtiéndose así en el pri-
mer país mediterráneo en celebrar un acuerdo de libre comercio con la UE. Túnez es el 
país vecino que realiza la mayor parte de su comercio con la UE. En 2014, la UE fue el 
origen del 64,7% de las importaciones tunecinas y el destino del 72,5% de sus exporta-
ciones. Túnez también tiene una elevada dependencia respecto de la UE desde el pun-
to de vista de las IED y los otros flujos financieros, la remesas de fondos y los ingresos 
procedentes del turismo. En octubre de 2015, la UE y Túnez iniciaron oficialmente ne-
gociaciones sobre una zona de libre comercio de alcance amplio y profundo (ZLCAP), 
con el fin de permitir el pleno acceso de Túnez al mercado único de la UE.

La ayuda macrofinanciera de la UE complementaría las subvenciones concedidas en 
el marco del Instrumento Europeo de Vecindad (IEV) y del Programa General, y par-
ticularmente las condiciones de política económica previstas en los paquetes de apoyo 
presupuestario PAR-IV y PAR-V aplicados por la UE. Al apoyar la adopción por las 
autoridades tunecinas de un marco apropiado de política macroeconómica y de refor-
mas estructurales, la ayuda macrofinanciera de la UE fomentaría el valor añadido de la 
participación de la UE, aumentando la eficacia de su intervención global, también por 
medio de otros instrumentos financieros.

Desde el inicio de la Primavera Árabe, la UE ha declarado en varias ocasiones su 
compromiso de ayudar a Túnez en su proceso de reforma política y económica. La 
UE ha duplicado su apoyo financiero en forma de subvenciones, convirtiendo al país en 
el mayor beneficiario hasta la fecha de financiación en el marco del Programa SPRING 
y del Programa General.

Aunque el camino de Túnez hacia la democracia plena no está exento de escollos, y 
persisten incertidumbres significativas, el país ha adoptado medidas muy importantes 
en pos de la reforma política. Asimismo, un marco sólido y cada vez más desarrollado 
rige las relaciones bilaterales entre la UE y Túnez en virtud del Acuerdo de Asociación, 
del IEV y de otras iniciativas recientes.

En este contexto, Túnez debe cumplir las condiciones de política económica a las 
que se supedita la concesión de ayuda macrofinanciera a terceros países, especialmente 
el respeto de la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho, y el hecho 
de ser un país con el que la UE mantiene unas estrechas relaciones políticas y econó-
micas. Una evaluación detallada de la satisfacción de estos criterios de política econó-
mica para la concesión de ayuda macrofinanciera realizada por el Servicio Europeo de 
Acción Exterior se adjunta al documento de trabajo de los servicios de la Comisión que 
acompaña la propuesta. La ayuda macrofinanciera propuesta es compatible con el com-
promiso de la UE de respaldar la transición política y económica de Túnez.

2. Resultados de la consulta de las partes interesadas y evaluación de 
impacto 

Consulta de las partes interesadas
La ayuda macrofinanciera se proporciona como parte integrante de la ayuda inter-

nacional al programa de estabilización de la economía de Túnez. Al preparar esta pro-
puesta de ayuda macrofinanciera, los servicios de la Comisión han consultado al Fondo 
Monetario Internacional y al Banco Mundial, que ya habían establecido importantes 
programas de financiación y están preparando otros nuevos. La Comisión consultó al 
Comité Económico y Financiero el 10 de diciembre de 2015, y recibió la aprobación de 
su propuesta. La Comisión también ha mantenido regularmente contactos con las auto-
ridades tunecinas.

Obtención y utilización de asesoramiento técnico
La Comisión, con la asistencia de expertos externos, llevó a cabo una evaluación 

operativa para verificar la calidad y fiabilidad de los procedimientos administrativos 
y los servicios financieros del sector público de Túnez durante el mes de diciembre de 
2013. Sus resultados, que fueron globalmente positivos, se transmitieron a las autorida-
des tunecinas y a la Delegación de la UE en enero de 2014 con vistas a nuevos trabajos 
sobre posibles ámbitos de mejora.



BOPC 77
10 de març de 2016

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 64

Evaluación de impacto
La ayuda macrofinanciera de la Unión es un instrumento de emergencia excepcio-

nal dirigido a abordar crisis de balanza de pagos de terceros países. Por ello, la presente 
propuesta de ayuda macrofinanciera está exenta de la obligación de realizar una evalua-
ción de impacto de conformidad con las Directrices de la Comisión para una mejor re-
glamentación [SWD(2015) 111 final], al existir el imperativo político de avanzar rápida-
mente en esta situación de emergencia adoptando una respuesta rápida.

De forma más general, la ayuda macrofinanciera y el programa de reforma y ajuste 
macroeconómico asociados a la misma contribuirán a cubrir las necesidades financie-
ras a corto plazo de Túnez, y respaldarán las medidas encaminadas a reforzar a medio 
plazo la balanza de pagos y la sostenibilidad de las finanzas públicas y a fomentar un 
crecimiento sostenible, conforme a lo acordado con el FMI en el contexto del nuevo 
programa. En particular, contribuirá a mejorar la eficacia y transparencia de la gestión 
de la Hacienda Pública; y fomentará las reformas estructurales que persigan, como ob-
jetivos últimos, el saneamiento fiscal y el ajuste de la balanza de pagos, así como el au-
mento de la productividad y del empleo y el fomento de la armonización reglamentaria 
y la integración económica con la UE, particularmente en el contexto del acuerdo sobre 
una zona de libre comercio de alcance amplio y profundo, que se está negociando ac-
tualmente.

3. Aspectos jurídicos de la propuesta

Resumen de las medidas propuestas
La Unión Europea pondrá a disposición de Túnez una ayuda macrofinanciera por un 

importe máximo de 500 millones EUR, en forma de préstamo a medio plazo. La ayu-
da contribuirá a cubrir las necesidades residuales de financiación exterior de Túnez en 
2016-2017, determinadas por la Comisión a partir de las estimaciones del FMI.

El desembolso de la ayuda está previsto en tres plazos: de 200 millones EUR, 150 
millones EUR y 150 millones EUR, respectivamente. El desembolso del primer tramo 
está previsto para mediados de 2016. El segundo tramo, supeditado a la aplicación de 
una serie de medidas, podría desembolsarse en el cuarto trimestre de 2016. El tercer y 
último tramo podría ponerse a disposición, a condición de que se apliquen las medidas 
establecidas, durante el primer semestre de 2017. La ayuda será gestionada por la Comi-
sión. Son aplicables las disposiciones específicas relativas a la prevención del fraude y 
otras irregularidades, de conformidad con el Reglamento Financiero.

Como ocurre habitualmente con el instrumento de ayuda macrofinanciera, los des-
embolsos se supeditan a un resultado positivo del examen de la aplicación del progra-
ma contemplado en el nuevo acuerdo financiero con el FMI. Además, la Comisión y 
las autoridades tunecinas acordarían medidas específicas de reforma estructural en un 
memorando de entendimiento. La Comisión establecerá como objetivo la realización de 
reformas estructurales encaminadas a mejorar la gestión macroeconómica global y las 
condiciones para un crecimiento sostenible (por ejemplo, centrándose en la transparen-
cia y eficacia de la gestión de la Hacienda Pública, las reformas fiscales, las reformas 
encaminadas a reforzar la red de protección social, las reformas del mercado de trabajo, 
y las reformas encaminadas a mejorar el marco reglamentario en materia de comercio 
e inversión). Estas medidas de reforma respaldarían el programa de reforma de las au-
toridades y complementarían los programas acordados con el FMI, el Banco Mundial 
y otros donantes, así como los programas asociados con las operaciones de apoyo pre-
supuestario de la UE. Serían coherentes con las principales prioridades de reforma eco-
nómica acordadas entre la UE y Túnez en el contexto del Plan de Acción conjunto de 
la PEV y otros documentos estratégicos. También reforzarían las reformas estructurales 
aplicadas en el marco de la AM-I.

La decisión de desembolsar la totalidad de la ayuda macrofinanciera en forma de 
préstamos está justificada teniendo en cuenta el nivel de desarrollo de la economía tu-
necina (medido por su renta per cápita) y sus indicadores de deuda. También es compa-
tible con el trato dispensado a Túnez por el Banco Mundial y el FMI. Hay que señalar 
que Túnez no reúne las condiciones para optar a una financiación en condiciones favo-
rables de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), ni del Servicio de Crédito Am-
pliado del FMI.
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Base jurídica
La base jurídica de la presente propuesta es el artículo 212 del TFUE.

Principio de subsidiariedad
Se observa el principio de subsidiariedad, en la medida en que los objetivos de res-

tablecer la estabilidad macroeconómica a corto plazo en Túnez no pueden ser alcanza-
dos suficientemente por los Estados miembros por separado y la Unión Europea puede 
lograrlos más fácilmente. Las principales razones son las limitaciones presupuestarias a 
nivel nacional y la necesidad de una mayor coordinación de los donantes para maximi-
zar la magnitud y la eficacia de la ayuda.

Principio de proporcionalidad
La propuesta respeta el principio de proporcionalidad, ya que se limita al mínimo 

requerido a fin de alcanzar los objetivos de estabilidad macroeconómica a corto plazo y 
no va más allá de lo estrictamente necesario para ello.

Según ha determinado la Comisión partiendo de las estimaciones efectuadas por el 
FMI en el contexto del futuro acuerdo sobre el Servicio Ampliado del Fondo, el impor-
te de la ayuda corresponde al 19,2% del déficit de financiación residual para el perio-
do 2016-2017. Esto es compatible con las normas básicas sobre distribución de la carga 
en las operaciones de ayuda macrofinanciera. Teniendo en cuenta la ayuda que se han 
comprometido a conceder a Túnez otros donantes y acreedores bilaterales y multilate-
rales, la contribución de la UE se considera adecuada. Si se tiene en cuenta el tercer tra-
mo no desembolsado de la AM-I, la ayuda financiera total de la AM-I y la AM-II, en el 
período 2016-2017 corresponde al 23,4% del déficit de financiación residual estimado.

Instrumento elegido
La financiación de proyectos o la asistencia técnica no serían convenientes o suficien-

tes para alcanzar estos objetivos macroeconómicos. El valor añadido fundamental de la 
ayuda macrofinanciera en comparación con otros instrumentos de la UE sería su capaci-
dad para aliviar las restricciones de financiación exterior y contribuir a crear un marco 
macroeconómico estable, particularmente fomentando la sostenibilidad presupuestaria y 
de la balanza de pagos, y un marco adecuado para las reformas estructurales. Al ayudar 
al establecimiento de un adecuado marco estratégico global, la ayuda macrofinanciera 
puede aumentar la eficacia de las medidas financiadas en Túnez en el marco de otros ins-
trumentos financieros de la UE centrados en un ámbito de aplicación más reducido.

4. Repercusiones presupuestarias
La ayuda prevista se prestaría en forma de préstamo y se financiaría mediante una 

operación de empréstito que la Comisión realizaría en nombre de la UE. Los costes pre-
supuestarios de la ayuda corresponderían a la dotación, a una tasa del 9%, de los impor-
tes desembolsados en el Fondo de Garantía de los préstamos exteriores de la UE, con 
cargo a la línea presupuestaria 01 03 06 («dotación del Fondo de Garantía»). Suponien-
do que el primer y el segundo desembolso se realizarán en 2016 por un importe total 
de 350 millones EUR y el tercero en 2017 por un importe de 150 millones EUR, y de 
conformidad con las normas que rigen el funcionamiento del Fondo de Garantía, la do-
tación se consignará en los presupuestos 2018-2019. Partiendo de las previsiones actua-
les sobre la utilización de la línea presupuestaria 01 03 06, la Comisión considera que 
puede aceptarse la incidencia presupuestaria de la operación.

5. Elementos facultativos

Examen/revisión/cláusula de expiración
La propuesta incluye una cláusula de expiración. La ayuda macrofinanciera propues-

ta estaría disponible durante un período de dos años y medio a partir del día siguiente a 
la entrada en vigor del Memorando de Entendimiento.

2016/0039 (COD)

Propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo
por la que se concede una ayuda macrofinanciera adicional a Túnez
El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
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Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artícu-
lo 212,

Vista la propuesta de la Comisión Europea2, 
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario3,
Considerando lo siguiente: 
(1) Las relaciones entre la Unión Europea (en lo sucesivo «la Unión») y la República 

de Túnez (en lo sucesivo «Túnez») se desarrollan en el marco de la política europea de 
vecindad (PEV). Túnez fue el primer país mediterráneo que firmó un Acuerdo de Aso-
ciación con la UE; la firma tuvo lugar el 17 de julio de 1995 y la entrada en vigor el 1 
de marzo de 1998. En el marco de ese Acuerdo de Asociación, Túnez finalizó la elimi-
nación de los aranceles para los productos industriales en 2008, convirtiéndose así en 
el primer país mediterráneo en entrar en una zona de libre comercio con la Unión. El 
diálogo político bilateral y la cooperación económica se han seguido desarrollando en 
el marco de los planes de acción de la política europea de vecindad, el más reciente de 
los cuales abarca el periodo 2013-2017.

(2) Tras la revolución y la destitución del Presidente Ben Ali el 14 de enero de 2011, 
las primeras elecciones libres y democráticas de Túnez se celebraron el 23 de octubre 
de 2011. En enero de 2014 se aprobó una nueva Constitución y en el cuarto trimestre del 
mismo año se celebraron elecciones parlamentarias y presidenciales; por su parte, los 
principales actores políticos realizaron esfuerzos concertados para impulsar las refor-
mas hacia un sistema plenamente democrático.

(3) Paralelamente a este proceso de transición política, la economía tunecina ha su-
frido por la continua agitación interna, la inestabilidad regional (sobre todo los efectos 
del conflicto en Libia) y un débil entorno internacional, particularmente en la Unión, 
que es el principal socio comercial de Túnez. Esta evolución desfavorable afectó subs-
tancialmente a los resultados de crecimiento y a la situación de las finanzas públicas y 
de la balanza de pagos de Túnez.

(4) Desde 2011, a raíz de los cambios políticos en Túnez, la Unión ha expresado su 
claro compromiso de apoyar al país en su proceso de reforma económica y política. Ha 
aumentado su ayuda financiera a Túnez, reforzando su cooperación en muchos ámbitos, 
tales como la sociedad civil, el sistema electoral, la seguridad, el desarrollo regional y 
las reformas sociales y económicas. Y ha ofrecido la posibilidad de celebrar un acuerdo 
sobre una zona de libre comercio de alcance amplio y profundo, cuyas negociaciones se 
iniciaron en octubre de 2014.

(5) En este difícil contexto económico y financiero, en abril de 2013 las autoridades 
tunecinas y el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobaron un acuerdo de derechos 
de giro trienal no cautelar por un importe de 1 150 millones de DEG (derechos especia-
les de giro), en favor del programa de ajuste y reforma de la economía de Túnez, que se 
amplió hasta el final de 2015. En total, se han utilizado 1 500 millones USD en el marco 
del programa del FMI tras la realización de seis exámenes de dicho programa.

(6) En agosto de 2013, Túnez solicitó una ayuda macrofinanciera adicional de la 
Unión. En respuesta a esta solicitud, en mayo de 2014 se aprobó una ayuda macrofinan-
ciera (AM-I) de 300 millones EUR en forma de préstamos4. El Memorando de Entendi-
miento en el que se definen las condiciones de la AM-I entró en vigor el 4 de marzo de 
2015. Tras la aplicación de las medidas acordadas, el primer tramo de la AM-I se des-
embolsó el 7 de mayo de 2015, y el segundo tramo, el 1 de diciembre de 2015.

(7) La Unión ha puesto a disposición subvenciones por un importe total de 524 mi-
llones EUR para el periodo 2011-2015 en el marco de su programa de cooperación re-
gular tendente a sostener el programa de reforma política y económica de Túnez. Asi-
mismo, concedió 155 millones EUR en 2011-2013 al país, en el marco del Programa de 
apoyo a la cooperación, las reformas y el crecimiento integrador (Programa SPRING), 
y 122 millones EUR en 2014-2015 en virtud del Programa General. Además, el Banco 
Europeo de Inversiones ha proporcionado préstamos por valor de 1 338 millones EUR 
desde 2011.

2. DO C […] de […], p. […].
3. Posición del Parlamento Europeo de... y Decisión del Consejo de... .
4. Decisión n.º 534/2014/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por la que se concede una ayuda 
macrofinanciera a la República de Túnez (DO L 151 de 21.5.2014, p. 9).
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(8) En 2015, la economía tunecina se vio muy afectada por varios ataques terroristas 
cuyo objetivo eran sectores económicos fundamentales como el turismo y el transpor-
te y que pretendían perturbar la consolidación del proceso de transición política. Estos 
ataques han frenado la incipiente recuperación económica del país. Junto con la per-
sistente inestabilidad regional (incluida la reactivación del conflicto en Libia) y la pro-
longada debilidad de la coyuntura económica europea y mundial, estos acontecimien-
tos han agravado la débil situación de la balanza de pagos y de la Hacienda Pública de 
Túnez, lo que ha generado unos importantes déficits presupuestario y de financiación 
exterior.

(9) En este difícil contexto, la Unión ha reafirmado su compromiso de ayudar a Tú-
nez en su proceso de reforma política y económica. En particular, este compromiso se 
expresó en las conclusiones de la reunión del Consejo de Asociación entre la Unión y 
Túnez celebrada en marzo de 2015 y, a raíz de los ataques terroristas perpetrados en 
Susa en junio de 2015, en las conclusiones del Consejo del 20 de julio de 2015. El apoyo 
político y económico de la Unión al proceso de reforma de Túnez es coherente con la 
política de la Unión respecto de la región del Mediterráneo Meridional, según se define 
en el marco de la PEV.

(10) Habida cuenta del deterioro de la situación económica y financiera de Túnez, 
el FMI y este país iniciaron debates sobre un nuevo acuerdo de un mayor importe, que 
adoptaría la forma de un Servicio Ampliado del Fondo («programa del FMI») y proba-
blemente abarcaría un periodo de cuatro años a partir de la primavera de 2016. El nue-
vo programa del FMI estaría encaminado a aliviar las dificultades de balanza de pagos 
a corto plazo, fomentando al mismo tiempo la aplicación de fuertes medidas de ajuste.

(11) En agosto de 2015, ante el deterioro de la situación y las perspectivas económi-
cas, Túnez solicitó una nueva ayuda macrofinanciera de la Unión.

(12) Dado que Túnez es un país cubierto por la política europea de vecindad, debe 
considerarse que puede recibir la ayuda macrofinanciera de la Unión.

(13) La ayuda macrofinanciera de la Unión debe ser un instrumento financiero ex-
cepcional por el que se preste apoyo, no vinculado ni asignado, a la balanza de pagos, 
al objeto de hacer frente a las necesidades inmediatas de financiación exterior del bene-
ficiario, y debe sustentar la aplicación de un programa que contenga medidas decididas 
y de aplicación inmediata en materia de ajuste y de reforma estructural, encaminadas a 
mejorar la posición de la balanza de pagos a corto plazo.

(14) Habida cuenta de que la balanza de pagos de Túnez presenta aún un significati-
vo déficit de financiación residual, por encima de los recursos facilitados por el FMI y 
otras instituciones multilaterales, la ayuda macrofinanciera de la Unión a Túnez se con-
sidera, en las excepcionales circunstancias actuales, una respuesta apropiada a su soli-
citud de apoyo a la estabilización económica conjuntamente con el programa del FMI. 
La ayuda macrofinanciera de la Unión respaldaría la estabilización económica y el pro-
grama de reforma estructural de Túnez, complementando los recursos puestos a dispo-
sición en el marco del acuerdo financiero del FMI.

(15) La ayuda macrofinanciera de la Unión debe estar encaminada a apoyar el resta-
blecimiento de una situación de financiación exterior sostenible para Túnez, respaldan-
do así su desarrollo económico y social.

(16) La determinación del importe de la ayuda macrofinanciera de la Unión se basa 
en una evaluación cuantitativa completa de las necesidades residuales de financiación 
exterior de Túnez, y tiene en cuenta su capacidad de financiarse con sus propios recur-
sos, particularmente con las reservas internacionales de que dispone. La ayuda macrofi-
nanciera de la Unión debe complementar los programas y recursos del FMI y del Banco 
Mundial. La determinación del importe de la ayuda también tiene en cuenta las contri-
buciones financieras esperadas de donantes multilaterales y la necesidad de garantizar 
un reparto equitativo de la carga entre la Unión y los otros donantes, así como la situa-
ción en materia de activación de los demás instrumentos de financiación exterior de la 
Unión en Túnez y el valor añadido de la participación global de la Unión.

(17) La Comisión debe garantizar que la ayuda macrofinanciera de la Unión se ajus-
te, sustancialmente y desde el punto de vista jurídico, a los principios fundamentales, 
los objetivos y las medidas adoptadas en los distintos ámbitos de la acción exterior y 
otras políticas pertinentes de la Unión.
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(18) La ayuda macrofinanciera de la Unión debe apoyar la política exterior de la 
Unión respecto de Túnez. Los servicios de la Comisión y el Servicio Europeo de Ac-
ción Exterior deben colaborar estrechamente en todas las fases de la operación de ayu-
da macrofinanciera con el fin de coordinar la política exterior de la Unión y garantizar 
su coherencia.

(19) La ayuda macrofinanciera de la Unión debe apoyar el compromiso de Túnez 
con los valores compartidos con la Unión, tales como la democracia, el Estado de Dere-
cho, la buena gobernanza, el respeto de los derechos humanos, el desarrollo sostenible y 
la reducción de la pobreza, y su compromiso con los principios de un comercio abierto, 
basado en normas y equitativo.

(20) Una condición previa para conceder la ayuda macrofinanciera de la Unión debe 
ser que Túnez respete unos mecanismos democráticos eficaces –tales como un sistema 
parlamentario multipartidista– y el Estado de Derecho, y garantice el respeto de los de-
rechos humanos. Por otra parte, la ayuda macrofinanciera de la Unión debe tener como 
objetivos específicos fortalecer la eficiencia, la transparencia y la rendición de cuentas 
de los sistemas de gestión de las finanzas públicas de Túnez y promover las reformas 
estructurales en favor de un crecimiento duradero e integrador, de la creación de em-
pleo y del saneamiento fiscal. La Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior 
deben controlar regularmente el cumplimiento de las condiciones previas y la consecu-
ción de estos objetivos.

(21) Con objeto de garantizar una protección eficaz de los intereses financieros de 
la Unión asociados a la presente ayuda macrofinanciera, es necesario que Túnez adopte 
medidas que permitan prevenir y combatir el fraude, la corrupción y cualesquiera otras 
irregularidades en el marco de la presente ayuda. Además, conviene adoptar disposi-
ciones para que la Comisión realice verificaciones, y el Tribunal de Cuentas, auditorías.

(22) El desembolso de la ayuda macrofinanciera de la Unión debe realizarse sin per-
juicio de las facultades del Parlamento Europeo y del Consejo (en su calidad de autori-
dad presupuestaria).

(23) Los importes de la dotación requerida para la ayuda macrofinanciera deben 
ser compatibles con los créditos presupuestarios previstos en el marco financiero plu-
rianual.

(24) La ayuda macrofinanciera de la Unión debe ser gestionada por la Comisión. 
Con objeto de garantizar que el Parlamento Europeo y el Consejo estén en condiciones 
de seguir la aplicación de la presente Decisión, la Comisión debe informarles regular-
mente de la evolución de la ayuda y facilitarles los documentos pertinentes.

(25) A fin de garantizar unas condiciones uniformes para la aplicación de la presen-
te Decisión, deben conferirse competencias de ejecución a la Comisión. Dichas compe-
tencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parla-
mento Europeo y del Consejo5.

(26) La ayuda macrofinanciera de la Unión debe supeditarse al cumplimiento de 
determinadas condiciones de política económica, que se habrán de establecer en un 
memorando de entendimiento. A fin de garantizar unas condiciones uniformes de apli-
cación y por motivos de eficiencia, debe facultarse a la Comisión para negociar tales 
condiciones con las autoridades tunecinas bajo la supervisión del comité de represen-
tantes de los Estados miembros previsto por el Reglamento (UE) n.º 182/2011. Según lo 
dispuesto en dicho Reglamento, en todos aquellos casos que difieran de los previstos en 
él, debe aplicarse, como norma general, el procedimiento consultivo. Considerando que 
una ayuda superior a 90 millones EUR puede tener efectos importantes, conviene utili-
zar el procedimiento de examen para operaciones superiores a dicho umbral. Conside-
rando el importe de la ayuda macrofinanciera a Túnez, el procedimiento de examen ha 
de aplicarse a la adopción del Memorando de Entendimiento y a cualquier reducción, 
suspensión o cancelación de la ayuda.

Han adoptado la presente decisión: 

5. Reglamento (UE) n° 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las 
normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las 
competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
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Artículo 1. 
1. La Unión pondrá a disposición de Túnez una ayuda macrofinanciera de un im-

porte máximo de 500 millones EUR (en lo sucesivo, «la ayuda macrofinanciera de la 
Unión»), con vistas a respaldar la estabilización económica de Túnez y un importante 
programa de reformas. La ayuda contribuirá a cubrir las necesidades de la balanza de 
pagos de Túnez consignadas en el programa del FMI.

2. El importe total de la ayuda macrofinanciera de la Unión se proporcionará a Tú-
nez en forma de préstamos. La Comisión estará autorizada, en nombre de la Unión, 
para tomar prestados los fondos necesarios en los mercados de capitales o de las entida-
des financieras para, a continuación, prestarlos a Túnez. Los préstamos tendrán un pla-
zo de vencimiento medio máximo de 15 años.

3. El desembolso de la ayuda macrofinanciera de la Unión será gestionado por la 
Comisión ateniéndose a los acuerdos o entendimientos alcanzados entre el Fondo Mo-
netario Internacional (FMI) y Túnez, así como a los objetivos y principios fundamenta-
les de las reformas económicas enunciados en el Acuerdo de Asociación UE-Túnez ce-
lebrado en el marco de la política europea de vecindad (PEV). La Comisión informará 
regularmente al Parlamento Europeo y al Consejo de la evolución de la ayuda macrofi-
nanciera de la Unión, incluidos los desembolsos correspondientes, y facilitará a ambas 
instituciones los documentos pertinentes a su debido tiempo.

4. La ayuda macrofinanciera de la Unión estará disponible durante un período de 
dos años y medio a partir del día siguiente a la entrada en vigor del Memorando de En-
tendimiento a que se hace referencia en el artículo 3, apartado 1.

5. En caso de que las necesidades de financiación de Túnez disminuyan sustancial-
mente durante el período de desembolso de la ayuda macrofinanciera de la Unión, en 
comparación con las previsiones iniciales, la Comisión, actuando con arreglo al proce-
dimiento de examen contemplado en el artículo 7, apartado 2, reducirá el importe de la 
ayuda o procederá a su suspensión o cancelación.

Artículo 2. 
1. Una condición previa para conceder la ayuda macrofinanciera de la Unión será 

que Túnez respete unos mecanismos democráticos eficaces –tales como un sistema par-
lamentario multipartidista– y el Estado de Derecho, y garantice el respeto de los dere-
chos humanos.

2. La Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior controlarán el cumpli-
miento de esta condición previa a lo largo de todo el período de vigencia de la ayuda 
macrofinanciera de la Unión.

3. Los apartados 1 y 2 del presente artículo se aplicarán de conformidad con la De-
cisión 2010/427/UE del Consejo6.

Artículo 3. 
1. La Comisión, de conformidad con el procedimiento de examen a que se hace re-

ferencia en el artículo 7, apartado 2, acordará con las autoridades tunecinas unas con-
diciones financieras y de política económica claramente definidas, centradas en las re-
formas estructurales y en unas finanzas públicas saneadas, a las que se supeditará el 
desembolso de la ayuda macrofinanciera de la Unión, que deberán establecerse en un 
memorando de entendimiento (en lo sucesivo, el «Memorando de Entendimiento»). Las 
condiciones financieras y de política económica establecidas en el Memorando de En-
tendimiento deberán ser compatibles con los acuerdos o memorandos a que se hace re-
ferencia en el artículo 1, apartado 3, con inclusión de los programas de reforma estruc-
tural y ajuste macroeconómico ejecutados por Túnez, con el apoyo del FMI.

2. Las condiciones a que se hace referencia en el apartado 1 tenderán, en particular, 
a fomentar la eficiencia, la transparencia y la rendición de cuentas de los sistemas de 
gestión de las finanzas públicas en Túnez, particularmente en lo que se refiere a la utili-
zación de la ayuda macrofinanciera de la Unión. Al diseñar las medidas también se de-
berán tomar debidamente en cuenta los progresos en la apertura mutua del mercado, el 
desarrollo de un comercio basado en normas y equitativo y otras prioridades en el con-

6. Decisión 2010/427/UE del Consejo, de 26 de julio de 2010, por la que se establece la organización y el funcionamiento del 
Servicio Europeo de Acción Exterior (DO L 201 de 3.8.2010, p. 30).
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texto de la política exterior de la Unión. Los avances hacia el logro de estos objetivos 
serán controlados regularmente por la Comisión.

3. Las condiciones financieras detalladas de la ayuda macrofinanciera de la Unión se 
establecerán en un acuerdo de préstamo que deberán celebrar la Comisión y las autori-
dades tunecinas.

4. La Comisión verificará periódicamente que las condiciones mencionadas en el ar-
tículo 4, apartado 3, sigan cumpliéndose, en particular que las políticas económicas de 
Túnez sean compatibles con los objetivos de la ayuda macrofinanciera de la Unión. Para 
ello, la Comisión actuará en estrecha coordinación con el FMI y el Banco Mundial y, en 
caso necesario, con el Parlamento Europeo y el Consejo.

Artículo 4. 
1. Con sujeción a las condiciones del apartado 3, la Comisión pondrá a disposición 

la ayuda macrofinanciera de la Unión a través de un préstamo desembolsado en tres tra-
mos. La cuantía de cada tramo se determinará en el Memorando de Entendimiento a 
que se refiere el artículo 3.

2. Los importes de la ayuda macrofinanciera de la Unión se dotarán, cuando sea 
preciso, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE, Euratom) n.º 480/2009 
del Consejo7.

3. La Comisión decidirá el desembolso de los tramos si se cumplen todas las condi-
ciones siguientes: 

(a) la condición previa establecida en el artículo 2; 
(b) una trayectoria satisfactoria continuada en la ejecución de un programa que con-

tenga sólidas medidas de ajuste y de reforma estructural apoyadas por un acuerdo de 
crédito no cautelar del FMI; y

(c) el cumplimiento satisfactorio de las condiciones financieras y de política econó-
mica acordadas en el Memorando de Entendimiento.

El desembolso del segundo tramo se realizará, en principio, como mínimo tres me-
ses después del desembolso del primero. El desembolso del tercer tramo se realizará, en 
principio, como mínimo tres meses después del desembolso del segundo.

4. Cuando no se cumplan de forma constante las condiciones previstas en el apar-
tado 3, la Comisión suspenderá temporalmente o cancelará el desembolso de la ayuda 
macrofinanciera de la Unión. En tal caso, informará al Parlamento Europeo y al Conse-
jo de las razones de dicha suspensión o cancelación.

5. La ayuda macrofinanciera de la Unión se desembolsará al Banco Central de Tú-
nez. A reserva de las disposiciones que han de establecerse en el Memorando de Enten-
dimiento, incluida una confirmación de las necesidades residuales de financiación del 
presupuesto, los fondos de la Unión podrán transferirse al Ministerio de Hacienda de 
Túnez como beneficiario final.

Artículo 5. 
1. Las operaciones de empréstito y de préstamo relacionadas con la ayuda macro-

financiera de la Unión deberán realizarse en euros aplicando la misma fecha de valor 
y no implicarán a la Unión en la transformación de plazos de vencimiento ni la expon-
drán a ningún riesgo asociado a los tipos de cambio o de interés, ni a ningún otro tipo 
de riesgo comercial.

2. Cuando las circunstancias lo permitan, y si Túnez así lo solicita, la Comisión po-
drá tomar las medidas necesarias para garantizar la inclusión de una cláusula de reem-
bolso anticipado en las condiciones del préstamo que venga acompañada de una cláusu-
la correspondiente en las condiciones de las operaciones de empréstito.

3. Cuando las circunstancias permitan una mejora del tipo de interés del préstamo y 
si Túnez así lo solicita, la Comisión podrá decidir refinanciar la totalidad o una parte de 
sus empréstitos iniciales o reestructurar las condiciones financieras correspondientes. 
Las operaciones de refinanciación o reestructuración se realizarán de conformidad con 
los apartados 1 y 4 y no tendrán como consecuencia la ampliación del plazo de venci-
miento de los empréstitos afectados ni el aumento del importe de capital pendiente en la 
fecha de refinanciación o reestructuración.

7. Reglamento (CE, Euratom) n.º 480/2009 del Consejo, de 25 de mayo de 2009, por el que se crea un Fondo de Garantía re-
lativo a las acciones exteriores (DO L 145 de 10.6.2009, p. 10).
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4. Todos los gastos en que incurra la Unión en relación con las operaciones de em-
préstito y de préstamo que se realicen en el marco de la presente Decisión serán sopor-
tados por Túnez.

5. La Comisión informará al Parlamento Europeo y al Consejo de la evolución de 
las operaciones a que se hace referencia en los apartados 2 y 3.

Artículo 6. 
1. La ayuda macrofinanciera de la Unión se ejecutará de conformidad con el Regla-

mento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo8 y el Regla-
mento Delegado (UE) n.º 1268/2012 de la Comisión9.

2. La ayuda macrofinanciera de la Unión se ejecutará en régimen de gestión directa.
3. El acuerdo de préstamo que habrá de celebrarse con las autoridades tunecinas 

contendrá disposiciones: 
(a) que garanticen que Túnez controla periódicamente que la financiación recibida 

con cargo al presupuesto de la Unión se ha empleado adecuadamente, toma medidas 
apropiadas para prevenir las irregularidades y el fraude y, en caso necesario, emprende 
acciones legales para recuperar los fondos proporcionados en el marco de la presente 
Decisión que hayan sido objeto de una asignación indebida; 

(b) que garanticen la protección de los intereses financieros de la Unión, particular-
mente contemplando medidas específicas encaminadas a prevenir y combatir el fraude, 
la corrupción y otras posibles irregularidades que afecten a la ayuda macrofinanciera de 
la Unión, de conformidad con el Reglamento (CE, Euratom) n.º 2988/95 del Consejo10, 
el Reglamento (CE, Euratom) n.º 2185/96 del Consejo11 y el Reglamento (UE, Euratom) 
n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo12; 

(c) que autoricen expresamente a la Comisión, y en particular a la Oficina Europea 
de Lucha contra el Fraude, o a sus representantes a efectuar controles, tales como con-
troles y verificaciones in situ; 

(d) que autoricen expresamente a la Comisión y al Tribunal de Cuentas a realizar au-
ditorías durante el periodo de disponibilidad de la ayuda macrofinanciera de la Unión, 
y una vez finalizado dicho período, incluyendo auditorías documentales e in situ tales 
como las evaluaciones operativas; 

(e) que garanticen que la Unión está habilitada a exigir un reembolso anticipado del 
préstamo cuando se haya establecido que, en relación con la gestión de la ayuda macro-
financiera de la Unión, Túnez se ha visto involucrado en cualquier acto de fraude o co-
rrupción o en cualquier otra actividad ilegal en detrimento de los intereses financieros 
de la Unión.

4. Antes de la ejecución de la ayuda macrofinanciera de la Unión, la Comisión deter-
minará, por medio de una evaluación operativa, la solidez de los acuerdos financieros, 
los procedimientos administrativos y los mecanismos de control interno y externo de 
Túnez que sean pertinentes para la ayuda.

Artículo 7. 
1. La Comisión estará asistida por un comité. Dicho comité será un comité en el sen-

tido del Reglamento (UE) n.º 182/2011.
2. Cuando se haga referencia al presente apartado, será aplicable el artículo 5 del 

Reglamento (UE) n.º 182/2011.

8. Reglamento (UE, Euratom) n.° 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las 
normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.° 
1605/2002 del Consejo (DO L 298 de 26.10.2012, p. 1).
9. Reglamento Delegado (UE) n.º 1268/2012 de la Comisión, de 29 de octubre de 2012, sobre las normas de desarrollo del 
Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las normas financieras aplicables al 
presupuesto general de la Unión (DO L 362 de 31.12.2012, p. 1).
10. Reglamento (CE, Euratom) n.º 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses 
financieros de las Comunidades Europeas (DO L 312 de 23.12.1995, p. 1).
11. Reglamento (CE, Euratom) n.º 2185/96 del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, relativo a los controles y verificaciones 
in situ que realiza la Comisión para la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas contra los fraudes 
e irregularidades (DO L 292 de 15.11.1996, p. 2).
12. Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de septiembre de 2013, relativo a 
las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y por el que se deroga el Reglamento 
(CE) n.º 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (Euratom) nº 1074/1999 del Consejo (DO L 248 
de 18.9.2013, p. 1).
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Artículo 8. 
1. A más tardar el 30 de junio de cada año, la Comisión presentará al Parlamento 

Europeo y al Consejo un informe acerca de la aplicación de la presente Decisión duran-
te el año anterior, que incluirá una evaluación de dicha aplicación. El informe: 

(a) examinará los progresos registrados en la ejecución de la ayuda macrofinanciera 
de la Unión; 

(b) evaluará la situación y las perspectivas económicas de Túnez, así como los avan-
ces realizados en la aplicación de las medidas a que se hace referencia en el artículo 3, 
apartado 1; 

(c) indicará la relación entre las condiciones de política económica establecidas en el 
Memorando de Entendimiento, los resultados económicos y presupuestarios de Túnez 
y las decisiones de la Comisión de desembolsar los tramos de la ayuda macrofinanciera 
de la Unión.

2. A más tardar dos años después de la expiración del período de disponibilidad 
mencionado en el artículo 1, apartado 4, la Comisión presentará al Parlamento Europeo 
y al Consejo un informe de evaluación ex post, en el que se evaluarán los resultados y la 
eficiencia de la ayuda macrofinanciera que la Unión haya acabado de prestar, así como 
la medida en que haya servido para cumplir los objetivos de la ayuda.

Artículo 9. 
La presente Decisión entrará en vigor a los tres días de su publicación en el Diario 

Oficial de la Unión Europea.

Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, el presidente; por el Consejo, el presidente

N. de la r.: La documentació que acompanya aquesta proposta pot ésser consultada a 
l’Arxiu del Parlament.

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals 
i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, 08.03.2016.

TERMINI DE FORMULACIÓ D’OBSERVACIONS

Termini: 4 dies hàbils (de l’11.03.2016 al 16.03.2016).
Finiment del termini: 17.03.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.03.2016.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre mesures per a 
garantir la seguretat del subministrament de gas i pel qual es deroga el 
Reglament (UE) 994/2010
295-00033/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 07.03.2016

Reg. 13078 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.03.2016

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
medidas para garantizar la seguridad del suministro de gas y por el que se 
deroga el Reglamento (UE) nº 994/2010 (Texto pertinente a efectos del EEE) 
[COM(2016) 52 final] [COM(2016) 52 final anexos] [2016/0030 (COD)] {SWD(2016) 
25 final} {SWD(2016) 26 final}
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión Mixta 

para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presente correo electró-
nico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se acompaña, a efectos de su co-
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nocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes Generales un dictamen motivado 
que exponga las razones por las que considera que la referida iniciativa de la Unión Eu-
ropea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de la 
mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Institución 
debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas a partir de 
la remisión de la iniciativa legislativa europea.

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este proce-
dimiento de control del principio de subsidiariedad, le informo de que se ha habilitado 
el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: cmue@
congreso.es

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea 

Bruselas, 16.2.2016 COM(2016) 52 final 2016/0030 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
medidas para garantizar la seguridad del suministro de gas y por el que se 
deroga el Reglamento (UE) nº 994/2010 (Texto pertinente a efectos del EEE) 
{SWD(2016) 25 final} {SWD(2016) 26 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Motivación y objetivos de la propuesta
El objetivo del proyecto de Reglamento es garantizar que todos los Estados miem-

bros establezcan los instrumentos adecuados para prepararse ante una escasez de gas 
debida a una interrupción del suministro o a una demanda excepcionalmente elevada y 
puedan de este modo gestionar los efectos de la misma. Existen tres niveles de respon-
sabilidad para garantizar la seguridad del suministro de gas. Las empresas de gas na-
tural, sujetas a los mecanismos de mercado, son las principales responsables del sumi-
nistro de gas. En caso de disfunción del mercado en un determinado Estado miembro, 
corresponde a las autoridades competentes de dicho Estado y de los Estados miembros 
de la región tomar las medidas necesarias para garantizar el suministro de gas a los 
clientes protegidos. En otro nivel, la Comisión Europea se encarga de la coordinación 
general y vela por que las medidas adoptadas sean coherentes entre sí.

Para alcanzar este objetivo, el proyecto de Reglamento propone una mayor coordi-
nación regional, con determinados principios y normas establecidos a escala de la UE. 
De acuerdo con este planteamiento, los Estados miembros han de cooperar estrecha-
mente en el ámbito regional a la hora de efectuar evaluaciones regionales de riesgos. 
Para garantizar la coherencia en toda la UE, las evaluaciones regionales de riesgos se 
llevarán a cabo sobre la base de una simulación a escala de la UE con arreglo a normas 
comunes y supuestos específicos. Los riesgos detectados en las evaluaciones regionales 
de riesgos se abordarán en planes de acción preventivos y planes de emergencia regio-
nales, que se someterán a una revisión por homólogos y serán aprobados por la Comi-
sión.

Para garantizar que las evaluaciones de riesgos y los planes sean exhaustivos y co-
herentes entre sí, el Reglamento establece modelos obligatorios que recogen los aspec-
tos que deben tenerse en cuenta en la evaluación de riesgos y la elaboración de los pla-
nes. Es preciso intensificar la cooperación regional por cuanto es muy probable que una 
interrupción del suministro de gas pueda afectar a varios Estados miembros al mismo 
tiempo. Las evaluaciones de riesgos y los planes de alcance nacional no resultan idó-
neos para hacer frente a tales situaciones.

El Reglamento también introduce mejoras en la aplicación de la norma relativa al 
suministro a los clientes protegidos (principalmente los hogares) y de la norma relativa 
a las infraestructuras (posibilidad de suministrar gas aun cuando la principal infraes-
tructura no esté disponible). Prevé asimismo una dotación de flujo bidireccional per-
manente. Por último, propone la introducción de medidas adicionales para garantizar 
la transparencia de los contratos de suministro de gas, ya que dichos contratos pueden 
afectar a la seguridad del abastecimiento en la UE.
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Cinco años después de la adopción del Reglamento (UE) nº 994/2010, la seguridad 
del suministro de gas sigue siendo una cuestión candente, dadas las tensiones existentes 
entre Ucrania y Rusia. Se están desplegando esfuerzos a escala nacional y de la UE con 
miras a una mayor seguridad de los suministros de gas en el invierno de 2015-2016 y 
temporadas siguientes.

Una mayor cooperación regional entre los Estados miembros no entraña la creación 
de nuevas estructuras institucionales.

Coherencia con las disposiciones vigentes en el ámbito de actuación 
considerado
Los principales documentos estratégicos en materia de seguridad del suministro son 

los siguientes: 
1. Estrategia Europea de la Seguridad Energética1.
2. Estrategia Marco para una Unión de la Energía resiliente con una política climá-

tica prospectiva2.
El proyecto de Reglamento que se propone aplica las propuestas presentadas en la 

estrategia de la Unión de la Energía y en la estrategia de seguridad energética.

Coherencia con otras políticas de la Unión Europea
La propuesta contribuye a la normativa del mercado interior de la energía por cuanto 

concede prioridad a las medidas basadas en el mercado.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
El proyecto de Reglamento propone medidas para garantizar la seguridad del sumi-

nistro de gas en la Unión Europea. La base jurídica del Reglamento es, por ende, el artí-
culo 194 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

Subsidiariedad (por competencias no exclusivas)
La actuación de la UE se ha formulado con arreglo al artículo 194 del TFUE, que 

reconoce la necesidad de que exista cierto nivel de coordinación, transparencia y coo-
peración en las políticas de los Estados miembros de la UE sobre seguridad del abaste-
cimiento para así garantizar el correcto funcionamiento del mercado de la energía y la 
seguridad del suministro de gas en la Unión Europea.

La creciente interconexión de los mercados de gas de la UE y el «enfoque basado en 
corredores»3 para hacer posible la inversión de flujos en los interconectores de gas exi-
gen medidas coordinadas. Sin esta coordinación, las medidas nacionales para garanti-
zar la seguridad del suministro pueden resultar perjudiciales para otros Estados miem-
bros o para la seguridad del suministro a escala de la UE. El riesgo de una interrupción 
importante del suministro de gas a la UE traspasa las fronteras nacionales y podría 
afectar directa o indirectamente a varios Estados miembros. Situaciones como la ola de 
frío de 2012 y las pruebas de resistencia de 2014 pusieron de manifiesto que la coordi-
nación de actuaciones y la solidaridad revisten crucial importancia. La necesidad de la 
intervención de la UE queda demostrada por el hecho de que los planteamientos nacio-
nales no solo dan lugar a medidas que distan de ser óptimas, sino que también acentúan 
el impacto de una crisis. Una medida adoptada por un país puede causar una escasez de 
gas en los países vecinos. Por ejemplo, las restricciones a la exportación de electricidad 
impuestas por Bulgaria en febrero de 2012 incidieron negativamente en los sectores del 
gas y la electricidad de Grecia.

Hasta ahora no se ha aprovechado suficientemente el potencial que ofrece la adop-
ción de medidas más eficaces y menos costosas en el marco de la cooperación regional, 
lo cual redunda en detrimento de los consumidores de la UE. Las pruebas de resisten-
cia han puesto de manifiesto que unos mercados que funcionen correctamente son de 
crucial importancia para asegurar el suministro de gas, aunque también han mostrado 

1. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, COM(2014) 330 final.
2. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo, al Comité de 
las Regiones y al Banco Europeo de Inversiones, COM(2015) 80 final.
3. Con arreglo al enfoque basado en corredores, todos los Estados miembros por los que pasa un conducto de transporte de 
gas deben evaluar todos los posibles beneficios que pueda entrañar allende sus fronteras la inversión de flujos permanente en 
el gasoducto.
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que la adopción de medidas bien coordinadas por parte de los Estados miembros, espe-
cialmente en caso de emergencia, puede aumentar considerablemente la seguridad del 
suministro. Se trata de lograr una mayor coordinación no solo de las medidas naciona-
les de atenuación en caso de emergencia, sino también de las medidas preventivas na-
cionales, tales como las propuestas para garantizar una mayor coordinación del almace-
namiento nacional o las políticas en materia de gas natural licuado (GNL), que pueden 
revestir importancia estratégica en determinadas regiones. La cooperación debería am-
pliarse también a medidas específicas para fomentar la solidaridad entre los Estados 
miembros en materia de seguridad del suministro.

La intervención a escala de la UE podría ser también necesaria en determinadas 
circunstancias (por ejemplo, en situaciones de emergencia declaradas en la UE en su 
conjunto o en una región) en que la seguridad del suministro en la UE no puede ser al-
canzada de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a la 
dimensión o a los esfuerzos que requiere la intervención, puede lograrse mejor a nivel 
de la UE.

Proporcionalidad
El Reglamento está concebido para alcanzar un nivel suficientemente elevado de 

preparación antes de que se produzca una crisis y atenuar el impacto en los clientes de 
un suceso inesperado que cause una interrupción del suministro de gas. Para alcanzar 
este objetivo, propone una mayor coordinación regional, con algunos principios y nor-
mas establecidos a escala de la UE. El planteamiento propuesto se basa en una estrecha 
cooperación entre los Estados miembros dentro de una región determinada a la hora de 
efectuar una evaluación de riesgos a escala regional. Para garantizar la coherencia en 
toda la UE, las evaluaciones regionales de riesgos deben llevarse a cabo sobre la base 
de una simulación a escala de la UE de acuerdo con normas comunes y supuestos es-
pecíficos. Los riesgos detectados a través de las evaluaciones regionales de riesgos se 
abordarán en planes de acción preventivos y planes de emergencia regionales, que se 
someterán a una revisión por homólogos y serán aprobados por la Comisión.

El proyecto de Reglamento no propone una plena armonización que entrañe la apli-
cación de todas las medidas a escala de la UE.

Esa mayor cooperación regional, con determinadas normas establecidas a escala de 
la UE, es necesaria para abordar debidamente las deficiencias del sistema actual (eva-
luación de riesgos nacional y planes nacionales) y permite resolver los problemas en la 
esfera regional, sin ser innecesariamente preceptiva. Por lo tanto, el planteamiento pro-
puesto en el proyecto de Reglamento es proporcionado (véase también la evaluación de 
impacto, pp. 34-46 y p. 50).

Elección del instrumento
El acto legislativo vigente en este ámbito es el Reglamento (UE) nº 994/2010 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, sobre medidas para ga-
rantizar la seguridad del suministro de gas y por el que se deroga la Directiva 2004/67/
CE del Consejo. La finalidad del acto legislativo propuesto es mejorar y reforzar las me-
didas y procedimientos establecidos en el Reglamento vigente. Esta es la razón por la 
que se decidió que el instrumento adecuado era un Reglamento.

3. Resultados de las evaluaciones ex post, las consultas a las partes 
interesadas y las evaluaciones de impacto

Evaluaciones ex post y controles de aptitud de la normativa vigente
De acuerdo con la obligación de efectuar un seguimiento establecida en el artícu-

lo 14 del Reglamento (UE) nº 994/2010, la Comisión elaboró en 2014 un informe4 en 
que evaluaba la aplicación del Reglamento y los posibles medios para aumentar la segu-
ridad. El informe ofrece una evaluación pormenorizada de los numerosos instrumentos 
mencionados en el Reglamento, centrándose en su aplicación por parte de los Estados 
miembros y en la manera en que cada uno de ellos ha contribuido a incrementar la se-
guridad del suministro de la UE y su preparación.

4. https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/SWD%202014%20325%20Implementati-
on%20of%20the%20Gas%20SoS%20Regulation%20en.pdf

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/SWD%202014%20325%20Implementation%20of%20the%20Gas%20SoS%20Regulation%20en.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/SWD%202014%20325%20Implementation%20of%20the%20Gas%20SoS%20Regulation%20en.pdf
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El informe pone de manifiesto que el Reglamento ya ha contribuido decisivamente 
a aumentar la seguridad del suministro de gas en Europa, tanto en términos de prepa-
ración como de atenuación. Los Estados miembros están ahora mejor preparados para 
hacer frente a una crisis de suministro, ya que están obligados a efectuar una evalua-
ción de riesgos completa y, sobre la base de sus resultados, a elaborar planes de acción 
preventivos y planes de emergencia. Los Estados miembros también han aumentado su 
nivel de protección gracias a la obligación de cumplir las normas relativas al suministro 
y a las infraestructuras previstas a escala de la UE.

Al mismo tiempo, el informe demuestra que aún existen graves motivos de preocu-
pación por lo que se refiere a la cooperación entre los Estados miembros (las medidas 
de alcance predominantemente nacional que adoptan no son adecuadas para hacer fren-
te a problemas de suministro de gas), a la aplicación de la norma relativa al suministro 
de los clientes protegidos (principalmente los hogares) y la norma relativa a las infraes-
tructuras. Por otra parte, los contratos de suministro de gas entre las empresas de gas 
natural y los proveedores de terceros países no son suficientemente transparentes. Estas 
deficiencias impiden una respuesta eficaz en los momentos de crisis.

Las pruebas de resistencia realizadas en el verano de 2014 mostraron que una gra-
ve alteración del suministro de gas procedente del este (es decir, de Rusia) podía seguir 
teniendo una importante repercusión en toda la UE. Algunas zonas, especialmente de 
Europa Oriental, continuarían padeciendo graves consecuencias económicas y sociales 
en caso de escasez de gas. Por otra parte, durante la ola de frío de 2012, los precios ma-
yoristas diarios del gas aumentaron más de un 50% en los centros de negociación eu-
ropeos en comparación con los niveles registrados antes de la temporada de invierno. 
En Italia, los precios aumentaron de 38 EUR/MWh a 65 EUR/MWh, mientras que en 
el Reino Unido, Alemania y Austria los precios pasaron de 23 EUR/MWh a 38 EUR/
MWh5.

La situación actual es consecuencia de diversos problemas de diferente magnitud, 
entre ellos los que plantean ciertos enfoques (enfoque puramente nacional de la seguri-
dad del suministro), los factores externos (comportamiento de los proveedores de terce-
ros países) y las cuestiones técnicas (escasez de infraestructuras adecuadas o protección 
inadecuada de las infraestructuras).

El Reglamento propone medidas para subsanar las deficiencias detectadas.

Consultas de las partes interesadas
En la consulta pública de las partes interesadas, que se desarrolló del 15 de enero 

al 8 de abril de 2015, se recibieron 106 respuestas. Puede considerase por tanto que su 
alcance fue muy amplio6. Aunque la mayoría de los participantes procedía del sector 
privado y de asociaciones de consumidores, reguladores y de la industria, también cabe 
destacar las contribuciones de un número relativamente elevado de administraciones 
del sector público.

La consulta seguía la doble estructura del Reglamento vigente, que se basa en la pre-
vención y la atenuación. Las preguntas sobre la prevención se habían concebido para 
averiguar si era necesario mejorar las disposiciones legales en vigor, aunque también 
permitían poner a prueba nuevas ideas, especialmente en lo tocante a la aplicación de 
medidas para cumplir la norma relativa al suministro. Las preguntas referentes a la ate-
nuación tenían por objeto averiguar si los Estados miembros estaban preparados para 
gestionar una situación de emergencia y plantearse soluciones coordinadas y eficaces 
ante ella, en lugar de adoptar planteamientos meramente nacionales y optar por medi-
das contraproducentes que afectaran a sus vecinos.

En cuanto a los resultados, la mayoría de las administraciones públicas se centró en 
la deficiente cooperación entre los Estados miembros, mientras que las empresas y aso-
ciaciones privadas insistieron en que debía concederse prioridad a las medidas de mer-
cado a la hora de abordar aspectos relacionados con la seguridad del suministro. La Co-
misión tomó en consideración esas opiniones, proponiendo intensificar la cooperación 
regional y conceder una clara prioridad a las medidas basadas en el mercado a la hora 
de afrontar los riesgos para la seguridad del suministro. Las opiniones de las distintas 

5. Fuente: Comisión Europea.
6. Véase la lista de participantes en: https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/
List%20of%20stakeholders%20FOR%20PUBLICATION%20-%20updated%2018%2006.pdf 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/List%20of%20stakeholders%20FOR%20PUBLICATION%20-%20updated%2018%2006.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/List%20of%20stakeholders%20FOR%20PUBLICATION%20-%20updated%2018%2006.pdf
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partes interesadas también se reflejan en la evaluación y el impacto de las opciones es-
tratégicas que se presentan en las secciones 6 y 7 de la evaluación de impacto.

Obtención y utilización de asesoramiento técnico
Durante la preparación de la presente propuesta se recurrió a consultores externos 

para tratar distintos temas. Se realizó un estudio sobre posibles medidas en materia de 
almacenamiento subterráneo de gas y su impacto7, recibiéndose asimismo la contribu-
ción del JRC para apoyar la evaluación de impacto con una serie de análisis. Las con-
clusiones de otro estudio que compara distintos enfoques para reforzar la capacidad de 
negociación de la UE en los mercados del gas natural8 se utilizaron para elaborar deter-
minadas opciones en relación con la manera de cumplir la norma relativa al suministro 
(regímenes de compra comunes).

Evaluación de impacto
La evaluación de impacto respaldaba todas las medidas propuestas.
El Comité de evaluación de impacto emitió un dictamen favorable el 16 de diciem-

bre de 2015.
En la evaluación de impacto se analizaban cuatro opciones de actuación: 
1. Aplicación reforzada y medidas de Derecho indicativo.
2. Mayor coordinación y soluciones a medida.
3. Mayor coordinación, con algunos principios o normas establecidos a escala de la UE.
4. Plena armonización.
Las opciones 1 y 2 se han descartado debido a sus mediocres resultados en térmi-

nos de eficacia y eficiencia. No contribuyen lo suficiente a subsanar las deficiencias del 
sistema actual, detectadas merced a la evaluación ex post (informe elaborado en 2014) y 
las pruebas de resistencia realizadas en el verano de 2014.

La opción 4 incluye algunos planteamientos más eficaces que los de las opciones 1 
y 2. No obstante, algunos de ellos no son más eficaces que los de la opción 3. Por otra 
parte, resultan más onerosos y algunos de ellos pueden ser contraproducentes, motivo 
por el cual tampoco se ha elegido la opción 4.

La propuesta final se inclina por la opción 3, ya que contiene el conjunto de actua-
ciones más eficaces, lo que hace de ella la mejor opción en cuanto a eficacia y eficiencia. 
Se han tenido en cuenta los siguientes efectos: 

1. Costes y repercusión en los precios
El impacto global en los costes y los precios será muy limitado. Algunas propuestas 

se han concebido para evitar gastos innecesarios y aprovechar sinergias en las medi-
das para aumentar la seguridad del suministro. Con ello deberían reducirse los costes 
globales del marco de seguridad del suministro para todos los consumidores. Medidas 
tales como las evaluaciones regionales de riesgos, los planes regionales o las disposi-
ciones que regulan los contratos no aumentarán los costes de forma significativa. Sí po-
drían incidir en la carga administrativa.

Los instrumentos que probablemente pueden afectar más a los costes son el per-
feccionamiento en los cálculos N-1 y las obligaciones de flujo en sentido inverso. Por 
lo que se refiere a la norma N-1, resulta sin embargo poco probable que el perfecciona-
miento de la fórmula haga que un Estado miembro pase de ser conforme a no conforme, 
lo cual activaría las inversiones obligatorias. Se mantiene la posibilidad de adoptar me-
didas que incidan en la demanda a fin de cumplir la norma N-1. Un ajuste de la norma 
N-1 podría dar lugar a mayores inversiones, pero debería basarse en una evaluación del 
Estado miembro interesado y una mejor visión de conjunto de la situación de capacidad 
real. Por consiguiente, parece una medida rentable, dados los beneficios derivados de 
un mejor diagnóstico del sector mediante una inversión mínima (por ejemplo, contribu-
ción real del almacenamiento gracias a una estimación más realista de los índices de re-

7. Study on the role of gas storage in internal market and in ensuring security of supply, elaborado por REF4E, Mercados y 
E-Bridge para la DG Energía. https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/REPORT-Gas%20
Storage-20150728.pdf
8. Economic analysis of costs and benefits of different approaches to enhancing the bargaining power of EU buyers in the 
wholesale markets of natural gas. La Comisión publicará el estudio en su página de Internet.

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/REPORT-Gas%20Storage-20150728.pdf
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tirada en función del nivel de gas almacenado). Tampoco el cálculo hidráulico9 debería 
acarrear costes adicionales, ya que los gestores de redes de transporte (GRT) disponen 
de instrumentos para llevar a cabo estas evaluaciones. Las simulaciones a escala de la 
UE pueden correr a cargo de la REGRT de Gas dentro de las perspectivas anuales de 
suministro para invierno y verano exigidas por el Reglamento (CE) nº 715/2009. Pue-
den contribuir a determinar qué medidas resultan rentables para reducir al mínimo los 
posibles efectos negativos.

2. Impacto en las partes interesadas, en particular las pequeñas y medianas em-
presas

Globalmente, la opción 3 ha de resultar favorable para los participantes en el mer-
cado y los consumidores. Una mejor supervisión de las medidas estándar de suministro 
garantizará que estas se cumplan de forma transparente y rentable. Muchos represen-
tantes de la industria que respondieron a la consulta pública señalaron que querían más 
transparencia y medidas plenamente justificadas sujetas a revisión o pruebas periódicas.

Las pequeñas y medianas empresas seguirán siendo «clientes protegidos» si un Es-
tado miembro así lo decide, por lo que esta opción no les afectará negativamente. Con 
arreglo a esta opción, la principal diferencia consistirá en que no se verán necesaria-
mente amparadas por el principio de solidaridad. Cabe recordar, sin embargo, que 
este principio tiene por objeto garantizar la continuidad del suministro a los hogares y 
los servicios sociales esenciales en situaciones de emergencia. Este mecanismo consti-
tuye un último recurso al que solo ha de recurrirse en situaciones de extrema escasez de 
gas. El Reglamento revisado se ha concebido para evitar tales situaciones, si bien debe-
mos estar preparados para afrontarlas.

3. Realización del mercado interior
La opción 3 puede contribuir a un mejor funcionamiento del mercado único de la 

energía. Las medidas propuestas reducirán considerablemente el riesgo que entraña una 
situación en la que las medidas nacionales destinadas a garantizar la seguridad del su-
ministro falsean la competencia o discriminan a los no nacionales. En primer lugar, 
cabe esperar que las evaluaciones de impacto obligatorias de las nuevas medidas no 
basadas en el mercado que vayan a adoptar los Estados miembros impidan que entren 
en vigor y se incluyan en los planes medidas perjudiciales. Las medidas vigentes tam-
bién serán objeto de control por parte de los demás Estados miembros de una región 
determinada. Con ello se pretende evitar que las medidas adoptadas en un país tengan 
repercusiones inducidas negativas en los países vecinos. En segundo lugar, el proceso 
de revisión por homólogos y la supervisión de la Comisión han de contribuir a detectar 
y eliminar cualquier problema derivado de las medidas para garantizar la seguridad del 
suministro.

Adecuación y simplificación de la reglamentación
La propuesta aumentará la carga administrativa de forma limitada. Una de las prin-

cipales causas del aumento de la carga administrativa la constituirá la necesidad de 
elaborar evaluaciones regionales de riesgos y planes de acción preventivos y planes de 
emergencia regionales. No obstante, dado que la opción 3 se basa en la consulta regio-
nal obligatoria sobre los planes ya existente y establece un marco más claro de coordi-
nación y cooperación regional orientada a los resultados, la carga administrativa no au-
mentará extraordinariamente. Esta solución es viable desde los puntos de vista técnico 
y jurídico, tal y como demuestran los planes de acción preventivos conjuntos del Reino 
Unido e Irlanda y el informe conjunto elaborado por los Estados bálticos y Finlandia 
sobre las pruebas de resistencia de 2014.

Es necesario determinar claramente responsabilidades y calendarios para poder 
aplicar los planes a su debido tiempo. Existen diversas maneras de alcanzar este obje-
tivo. Así, por ejemplo, en algunos casos existe una secretaría, mientras que en otros se 
ha optado, como ya hicieron algunos Estados miembros en el pasado, por la asignación 
de responsabilidades rotatorias con respecto a un determinado plan. La Comisión está 

9. El cálculo hidráulico es el resultado de una simulación en la que se emplea un modelo matemático que describe el trans-
porte de gas en una red (nacional o regional), habida en cuenta de su topología y sus características físicas. El modelo toma 
en consideración las limitaciones de presión en los puntos de entrega y los perfiles de la demanda. La simulación del supuesto 
N-1 con un modelo hidráulico permite saber si el gas disponible en la red puede llegar a todos los puntos de entrega en caso de 
interrupción de la principal infraestructura de gas.
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dispuesta a ofrecer orientación y facilitar el proceso en caso necesario, tal y como ha 
venido haciendo durante las pruebas de resistencia respecto de los grupos de reflexión y 
en el marco del grupo de reflexión del BEMIP sobre cooperación regional entre los Es-
tados bálticos y Finlandia.

La carga administrativa seguramente aumentará, incluso si se tiene en cuenta que 
los planes regionales sustituyen a los nacionales y evitan por tanto la duplicación de ta-
reas. También se podría aducir que acordar planes a escala regional puede llevar mucho 
más tiempo y requerir disposiciones adicionales. Por este motivo, y con el fin de limitar 
la carga adicional, la evaluación regional de riesgos y los planes regionales podrían ac-
tualizarse cada cuatro años en lugar de cada dos, como dispone el Reglamento vigente.

Los planes elaborados en aplicación del presente Reglamento han de guardar cohe-
rencia con la planificación estratégica y los instrumentos de información de la Unión 
de la Energía. No obstante, los planes de emergencia y los planes de acción preventi-
vos que se elaboren de conformidad con el presente Reglamento no son documentos de 
orientación en los que se establezcan opciones estratégicas. Son, en cambio, planes de 
carácter técnico y su finalidad es impedir que se declaren o intensifiquen situaciones de 
emergencia y atenuar sus efectos.

Derechos fundamentales
No aplicable.

4. Repercusiones presupuestarias
La propuesta no tiene incidencia en el presupuesto de la UE.

5. Otros elementos

Planes de aplicación y disposiciones sobre seguimiento, evaluación e 
información
La Comisión efectuará un seguimiento de la aplicación por parte de los Estados mi-

embros de las modificaciones introducidas por el Reglamento sobre la seguridad del 
suministro de gas. Una mayor participación, junto con competencias de control y se-
guimiento, deben garantizar un mayor cumplimiento de las normas en toda la UE. En 
caso necesario, la Comisión se ofrecerá a ayudar a los Estados miembros a aplicar los 
cambios necesarios en la normativa a través de talleres con todos los Estados miembros 
o reuniones bilaterales, si alguno de ellos así lo solicita. Si procede, la Comisión incoará 
el procedimiento establecido en el artículo 258 del TFUE en caso de que un Estado mi-
embro no cumpla su obligación de incorporar y aplicar el Derecho de la Unión.

Asimismo, la Comisión supervisará permanentemente la seguridad del suministro 
en la UE e informará periódicamente al Grupo de Coordinación del Gas.

Documentos explicativos (en el caso de las directivas)
No aplicable.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
El Reglamento revisado contiene los siguientes elementos: 
1. Mayor coordinación y cooperación regional, por ser el medio más rentable para 

incrementar la seguridad del suministro en toda la UE: 
– Elaboración obligatoria y conjunta de planes de acción preventivos y planes de 

emergencia regionales («los planes») y de evaluaciones regionales de riesgos, sobre la 
base de los modelos obligatorios que figuran en el anexo del Reglamento.

– Como base para la cooperación regional, el anexo I del Reglamento contiene una 
propuesta relativa a la composición de las regiones, sobre la base de los criterios esta-
blecidos en el artículo 3, apartado 7 (es decir, tal y como se propone en el mapa de la 
opción 2 de la evaluación de impacto). En opinión de la Comisión, la presente propuesta 
es la más idónea para garantizar la seguridad del suministro de gas en caso de emergen-
cia. En la medida de lo posible, se basa en las estructuras de cooperación regional exis-
tentes establecidas por los Estados miembros y la Comisión, en particular los grupos 
regionales creados en virtud del Reglamento (UE) nº 347/2013 relativo a las orientaci-
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ones sobre las infraestructuras energéticas transeuropeas (Reglamento RTE-E)10. No 
obstante, dado que el presente Reglamento y el Reglamento RTE-E tienen diferentes 
objetivos, se han modificado el tamaño y la composición de los grupos regionales. A los 
efectos del presente Reglamento, a la hora de determinar los grupos regionales deben 
tomarse en consideración los siguientes criterios, establecidos en el artículo 3, apartado 
7: pautas de suministro; interconexiones existentes y previstas y capacidad de interco-
nexión entre los Estados miembros; desarrollo y madurez de los mercados; estructuras 
de cooperación regional existentes, y número de Estados miembros en una región, que 
ha de ser limitado para que los acuerdos sean viables y puedan llevarse a la práctica.

Por ejemplo, la región Noroeste (Reino Unido e Irlanda) se basa en la cooperación 
existente entre ambos países. La mayor parte de las regiones (Corredor Meridional de 
Gas, Centro-Este, Sudeste, Mercado Báltico de la Energía I y II) se ha creado en fun-
ción del modelo de abastecimiento en caso de interrupción del suministro de Rusia. La 
formación de la región Norte-Sur de Europa occidental (Bélgica, España, Francia, Lu-
xemburgo, Países Bajos y Portugal) refleja el hecho de que el mercado del gas de esta 
zona de la UE está maduro y bien desarrollado. Quizás sea este el mejor modo de evitar 
una emergencia y, en caso de que esta se declare, de atenuar sus efectos.

– Los planes regionales habrán de someterse a una revisión por homólogos. La Co-
misión se encargará de organizar la revisión, seleccionando a los miembros de cada 
equipo de revisión por homólogos (uno por región) entre los candidatos propuestos por 
los Estados miembros. Asimismo, participará en las revisiones en calidad de observa-
dora.

– El Grupo de Coordinación del Gas examinará los planes sobre la base de los re-
sultados de la revisión por homólogos a fin de garantizar que los planes de las diferentes 
regiones sean coherentes entre sí.

– Al final del proceso, la Comisión podrá solicitar mediante una decisión que se in-
troduzcan modificaciones en los planes y, en su caso, procederá a la aprobación de los 
mismos.

2. Obligaciones más detalladas para garantizar que las infraestructuras necesarias 
se encuentran disponibles: 

– El cálculo N-1 deberá ir acompañado de un cálculo hidráulico nacional y de simu-
laciones a escala de la UE realizadas por la REGRT de Gas y similares a las que esta 
efectuó en las pruebas de resistencia del verano de 2014.

– Por lo que respecta a la inversión de flujos, todos los puntos de interconexión debe-
rán estar equipados con capacidad de flujo en sentido inverso permanente a menos que 
se les haya concedido una exención.

i) Las decisiones, bien de conceder una exención, bien de determinar el nivel de ca-
pacidad que deba construirse, serán adoptadas conjuntamente por las autoridades com-
petentes a ambos lados del punto de interconexión («decisión conjunta»), previa con-
sulta con los demás Estados miembros situados a lo largo del corredor de suministro 
de gas, la Comisión y la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía 
(ACER).

ii) La ACER deberá emitir un dictamen sobre la decisión conjunta de las autorida-
des competentes.

iii) La Comisión podrá tomar una decisión, teniendo en cuenta el dictamen de la 
ACER, por la que exija la modificación de la decisión conjunta de las autoridades com-
petentes. Las competencias de la Comisión para adoptar una decisión en este ámbito ya 
no estarán limitadas a los casos de desacuerdo entre algunos Estados miembros.

iv) Si no se adopta una decisión conjunta dentro de un determinado plazo, la ACER 
elaborará una decisión en la que proponga una exención o una determinada capacidad 
de flujo en sentido inverso. La decisión de la ACER constituirá la base de una decisión 
de la Comisión que establezca las condiciones de la exención o una determinada capa-
cidad.

v) Las exenciones existentes deberán revisarse de acuerdo con el nuevo procedi-
miento.

3. Mejora de la evaluación de riesgos y la prevención de riesgos

10. Reglamento (UE) nº 347/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2013, relativo a las orientaciones 
sobre las infraestructuras energéticas transeuropeas y por el que se deroga la Decisión nº 1364/2006/CE y se modifican los 
Reglamentos (CE) nº 713/2009, (CE) nº 714/2009 y (CE) nº 715/2009 (DO L 115 de 25.4.2013, p. 39).
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– Mejor acceso a la información: 
i) Aumento limitado del alcance de la información contractual que se notifica auto-

máticamente a la Comisión en virtud de las disposiciones vigentes (es decir, volúmenes 
de gas diarios, mensuales y anuales, como mínimo). Esta información ya no se propor-
cionará en forma agregada.

ii) Las autoridades competentes estarán facultadas para pedir a las empresas de gas 
natural información complementaria, incluida información contractual, antes de que se 
declare una emergencia, pero en circunstancias debidamente justificadas (por ejemplo, 
en el caso de una posible amenaza). La Comisión podrá solicitar el acceso a dicha in-
formación y también inducir a las autoridades competentes a presentar solicitudes. Esta 
disposición se ha introducido sobre la base de la experiencia adquirida por la Comisión 
en el invierno de 2014-2015. La Comisión observó una disminución del suministro de 
gas de Rusia a algunas empresas de gas de la UE. No obstante, recibió solamente infor-
mación limitada para poder evaluar esta situación, ya que las autoridades competentes 
no disponían de base jurídica alguna para pedir a las empresas de gas interesadas que 
facilitaran esa información específica por cuanto la situación no podía calificarse de 
emergencia.

iii) Las empresas de gas natural estarán obligadas a notificar automáticamente a la 
autoridad nacional competente y a la Comisión los contratos pertinentes para la segu-
ridad del suministro de gas en cuanto se hayan firmado o modificado. Los contratos 
pertinentes para la seguridad del suministro son contratos a largo plazo (es decir, de va-
lidez superior a un año) que ofrecen, individualmente o junto con otros contratos suscri-
tos con el mismo proveedor o una de sus empresas asociadas, más del 40% del consumo 
anual de gas natural del Estado miembro de que se trate a una empresa de gas natural o 
sus empresas asociadas.

iv) El mecanismo de notificación automática se activa cuando se suscribe o modifica 
un contrato que cumple el criterio relativo al umbral. No obstante, incluso los contra-
tos que no cumplen este criterio pueden ser pertinentes para evaluar la seguridad de la 
situación del suministro de gas. Debido a la evolución del mercado, hoy en día los con-
tratos a muy largo plazo escasean, aunque siguen existiendo. Si se suscribe un contrato 
a largo plazo justo antes de la entrada en vigor del presente Reglamento, no se le apli-
cará la obligación automática de efectuar la correspondiente notificación a la autoridad 
nacional competente y la Comisión. Si, además, el contrato contiene una cláusula que 
vincula el precio al precio de los centros de negociación, no podrá modificarse durante 
una serie de años. En otras palabras, tampoco le será aplicable la obligación automática 
de notificar las modificaciones.

Habida cuenta de esta situación, la Comisión y las autoridades competentes han de 
estar facultadas para exigir la notificación de los contratos, aun cuando no hayan sido 
revisados o no cumplan el criterio relativo al umbral. Por consiguiente, en casos de-
bidamente justificados como los descritos anteriormente, la Comisión o las autorida-
des competentes pueden solicitar la notificación de los contratos si estos son necesarios 
para llevar a cabo una evaluación global de los efectos de un marco contractual en la 
situación de seguridad del suministro de un Estado miembro, una región o el conjunto 
de la UE, y en particular evaluaciones de riesgos, planes de acción preventivos y planes de 
emergencia.

Dado que la petición cursada por las autoridades competentes o la Comisión puede 
abarcar la totalidad del contrato, las autoridades competentes también pueden recibir 
información sobre los precios. La Comisión puede entonces utilizar la información de 
los contratos para evaluar la situación de la seguridad del suministro en el conjunto de 
la UE y, en particular, evaluar los planes de acción preventivos y los planes de emergen-
cia. Si la empresa de gas natural no cumple la obligación de notificación, la Comisión 
puede incoar un procedimiento de infracción contra el Estado miembro cuyas autorida-
des competentes estén facultadas para recibir o solicitar el contrato.

El hecho de que la Comisión disfrute de ahora en adelante de mayor acceso a la in-
formación de los contratos comerciales no afecta en absoluto a su labor de supervisión 
continua del mercado del gas, y no dudará en intervenir si se detectan abusos de mer-
cado.
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– Obligación de analizar en la evaluación de riesgos todos los riesgos pertinentes, 
tales como catástrofes naturales y riesgos de carácter tecnológico, comercial, financi-
ero, social y político o relacionados con el mercado. Los planes deben establecer me-
didas eficaces, proporcionadas y no discriminatorias para afrontar todos los riesgos 
pertinentes. Con esta obligación se pretende aumentar la transparencia y favorecer el 
intercambio de buenas prácticas.

4. Mayor supervisión de las obligaciones de suministrar gas a determinadas cate-
gorías de consumidores, incluso en situaciones difíciles (norma relativa al suminis-
tro).

– No se introduce ningún cambio en la norma relativa al suministro establecida en 
el Reglamento vigente, que garantiza el suministro ininterrumpido de gas a los clientes 
protegidos durante un mínimo de 7 o 30 días naturales, en función del supuesto defi-
nido, incluso en caso de escasez de suministro de gas o de demanda excepcionalmente 
elevada.

– Mayor supervisión por parte de la Comisión de las medidas nacionales existen-
tes para dar cumplimiento a la obligación de suministro (a través de las decisiones de 
la Comisión sobre los planes) a fin de evitar una protección insuficiente o excesiva, que 
podría afectar negativamente a Estados miembros más vulnerables.

– Las nuevas medidas no basadas en el mercado para dar cumplimiento a la norma 
relativa al suministro están sujetas a una evaluación pública de impacto y deben ser no-
tificadas a la Comisión, la cual evaluará su proporcionalidad y su impacto en el mercado 
interior y en la seguridad del suministro de otros Estados miembros. La Comisión podrá 
adoptar una decisión por la que requiera la modificación de las medidas, que no podrán 
entrar en vigor si no se ajustan a la decisión de la Comisión.

5. El Reglamento incorpora explícitamente el nuevo principio de solidaridad.
– Si, como autoriza el Reglamento, un Estado miembro aplica una norma de sumi-

nistro superior que puede hacer disminuir los flujos de gas de un país a otro, agravando 
así la situación de seguridad del suministro en un Estado miembro vecino, esa norma de 
suministro superior deberá reducirse y ajustarse al nivel por defecto de la UE (que ga-
rantiza el servicio a todos los clientes protegidos) en caso de emergencia.

– La aplicación del principio de solidaridad sobre la base de acuerdos técnicos y ad-
ministrativos entre los Estados miembros será obligatoria. A los clientes que no sean 
clientes domésticos, servicios sociales esenciales ni redes de calefacción urbana no se 
les podrá seguir suministrando gas en un Estado miembro determinado –incluso cu-
ando este no se encuentre en una situación de emergencia– mientras no se garantice el 
suministro a los clientes domésticos, los servicios sociales esenciales y las redes de ca-
lefacción urbana de otro Estado miembro en situación de emergencia al que esté conec-
tada la red de transporte del primer país.

6. Se mantiene la definición de clientes protegidos (las pequeñas y medianas em-
presas pueden considerarse clientes protegidos cuando un Estado miembro así lo deci-
da). No obstante, los Estados miembros deberán introducir medidas dentro de sus pla-
nes para abordar los problemas técnicos y evitar que clientes no cualificados consuman 
gas destinado a los clientes protegidos. Los Estados miembros podrán decidir qué ca-
racterísticas han de tener dichas medidas.

7. Aplicación del Reglamento entre las Partes contratantes de la Comunidad de la 
Energía y los Estados miembros de la UE. El Reglamento revisado establecerá las obli-
gaciones específicas de los Estados miembros de la UE con carácter transfronterizo 
para con las Partes contratantes e irá seguido de la adopción por parte de la Comunidad 
de la Energía de un acto conjunto por el que se adopte e incorpore el Reglamento en el 
marco de la Comunidad de la Energía y se introduzcan obligaciones recíprocas para 
las Partes contratantes de la Comunidad de la Energía en las relaciones con los Estados 
miembros. Dichas obligaciones únicamente serán aplicables previa decisión de la Co-
misión por la que se confirme la aplicabilidad de las obligaciones recíprocas entre cada 
una de las Partes contratantes y los Estados miembros. Las obligaciones estarán vincu-
ladas al marco para la evaluación de riesgos, la prevención de riesgos y las medidas de 
emergencia.

8. Por lo que se refiere a los mecanismos de compra conjunta, el Reglamento esta-
blece claramente que los Estados miembros y las empresas de gas natural pueden exa-
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minar los beneficios potenciales de la compra colectiva de gas natural para hacer frente 
a situaciones de escasez de suministro. Dichos mecanismos deben estar en consonancia 
con las normas de competencia de la OMC y de la UE, en particular con las directrices 
de la Comisión sobre acuerdos de cooperación horizontal.

2016/0030 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
sobre medidas para garantizar la seguridad del suministro de gas y por el que se de-

roga el Reglamento (UE) nº 994/2010
(Texto pertinente a efectos del EEE)
El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artícu-

lo 194,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo11,
Visto el dictamen del Comité de las Regiones12,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) El gas natural (en lo sucesivo, «el gas») sigue siendo un componente fundamental 

del suministro energético de la Unión. Un elevado porcentaje de ese gas se importa en 
la Unión a partir de terceros países.

(2) Una interrupción importante del suministro de gas puede afectar a todos los Es-
tados miembros, a la Unión en su conjunto y a las Partes contratantes del Tratado de la 
Comunidad de la Energía, firmado en Atenas el 25 de octubre de 2005. También pue-
de perjudicar gravemente a la economía de la Unión y tener efectos sociales graves, en 
particular en los grupos de clientes vulnerables.

(3) El presente Reglamento tiene por objeto velar por que se tomen todas las medi-
das necesarias para garantizar el suministro ininterrumpido de gas en toda la Unión, 
especialmente a los clientes protegidos en caso de condiciones climáticas difíciles o 
perturbaciones en el suministro de gas. Estos objetivos deben alcanzarse a través de las 
medidas que resulten más rentables y de tal manera que los mercados de la energía no 
sufran trastornos.

(4) El Reglamento (UE) nº 994/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 
de octubre de 2010, sobre medidas para garantizar la seguridad del suministro de gas, 
ya ha tenido efectos beneficiosos importantes en la situación de la Unión en lo que res-
pecta a la seguridad del suministro de gas, tanto en términos de preparación como de 
atenuación. Los Estados miembros están ahora mejor preparados para hacer frente a 
una crisis de suministro porque están obligados a elaborar planes con medidas pre-
ventivas y de emergencia, y están mejor protegidos por cuanto tienen que cumplir una 
serie de obligaciones en materia de capacidad de infraestructuras y suministro de gas. 
No obstante, el informe de aplicación del Reglamento (UE) nº 994/2010, de octubre de 
2014, ponía de relieve los ámbitos en que la mejora de dicho Reglamento podría incre-
mentar la seguridad del suministro de la Unión.

(5) La Comunicación de la Comisión sobre la capacidad de reacción a corto plazo 
del sistema de gas europeo13, de octubre de 2014, analizaba los efectos de una interrup-
ción parcial o total del suministro de gas procedente de Rusia y llegaba a la conclusión 
de que, en caso de perturbaciones graves, los enfoques exclusivamente nacionales no 
son demasiado eficaces debido a su ámbito de aplicación, que por definición es limita-
do. Estas pruebas de resistencia mostraron que un enfoque basado en una mayor coope-
ración entre los Estados miembros podría reducir de forma significativa los efectos de 
supuestos de interrupción del suministro de extrema gravedad en los Estados miembros 
más vulnerables.

11. DO C  de , p. .
12. DO C  de , p. .
13. COM(2014) 654 final.
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(6) La Comunicación de la Comisión Estrategia Marco para una Unión de la Ener-
gía resiliente con una política climática prospectiva14, de febrero de 2015, resalta que la 
Unión de la Energía se basa en la solidaridad y la confianza, que son elementos impres-
cindibles de la seguridad energética. El presente Reglamento debe fomentar una mayor 
solidaridad y confianza entre los Estados miembros y establecer las medidas necesarias 
para lograrlo, allanando así el camino para la consecución de la Unión de la Energía.

(7) Un mercado interior del gas que funcione correctamente es la mejor garantía 
para consolidar la seguridad del suministro de energía en toda la Unión y reducir la 
exposición de cada uno de los Estados miembros a los efectos perjudiciales de las in-
terrupciones de suministro. Cuando está en peligro la seguridad del suministro de un 
Estado miembro, existe el riesgo de que las medidas elaboradas unilateralmente por ese 
Estado miembro puedan comprometer el buen funcionamiento del mercado interior del 
gas e incidan negativamente en el suministro de gas a los clientes de otros Estados mi-
embros. Para que el mercado interior del gas pueda funcionar incluso en caso de esca-
sez de suministro, es necesario prever una respuesta solidaria y coordinada ante las cri-
sis de suministro, tanto en lo relativo a las actuaciones preventivas como a la reacción 
ante las interrupciones del suministro que se produzcan realmente.

(8) Hasta ahora no se ha aprovechado plenamente la posibilidad de adoptar medidas 
más eficaces y menos costosas en el marco de la cooperación regional. Con ellas se lo-
graría una mejor coordinación no solo de las actuaciones nacionales de atenuación en 
situaciones de emergencia, sino también de las medidas preventivas nacionales, tales 
como las de almacenamiento nacional o las políticas en materia de gas natural licuado 
(GNL), que pueden revestir importancia estratégica en determinadas regiones.

(9) En un espíritu de solidaridad, la cooperación regional, con la intervención tanto 
de las autoridades públicas como de las empresas de gas natural, debe ser el principio 
rector del presente Reglamento con el fin de determinar los riesgos pertinentes en cada 
región y optimizar las ventajas de las medidas coordinadas para atenuarlos y aplicar las 
medidas más rentables para los consumidores de la Unión.

(10) Algunos clientes, entre ellos los clientes domésticos y los que prestan servicios 
sociales esenciales, son especialmente vulnerables y pueden requerir protección social. 
La definición de esos clientes protegidos no debe entrar en conflicto con los mecanis-
mos de solidaridad de la Unión.

(11) La seguridad del suministro de gas ha de ser una responsabilidad compartida 
entre las empresas de gas natural, los Estados miembros por mediación de sus autorida-
des competentes y la Comisión, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia. Esta 
responsabilidad compartida presupone una cooperación muy estrecha entre esas partes. 
Los clientes que utilizan gas para la generación de electricidad o con fines industriales 
también pueden contribuir decisivamente a la seguridad del suministro de gas, ya que 
pueden responder a una crisis adoptando medidas relativas a la demanda tales como los 
contratos interrumpibles y la sustitución de combustible, que tienen efectos inmediatos 
en el equilibrio entre la oferta y la demanda.

(12) Tal como se establece en la Directiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo15, las autoridades competentes deben cooperar estrechamente con las demás 
autoridades nacionales pertinentes, en particular las autoridades reguladoras naciona-
les, al llevar a cabo las tareas previstas en el presente Reglamento.

(13) La norma relativa a las infraestructuras debe obligar a los Estados miembros a 
mantener un nivel mínimo de infraestructuras que garantice cierto grado de redundan-
cia del sistema en caso de interrupción de la mayor infraestructura unitaria. Dado que 
un análisis con referencia al indicador N-1 constituye un mero planteamiento basado en 
la capacidad, los resultados de N-1 deben completarse con un análisis detallado que re-
fleje también los flujos de gas.

(14) El Reglamento (UE) nº 994/2010 exige que los gestores de redes de transporte 
doten de capacidad bidireccional permanente a todas las interconexiones transfronteri-
zas, a menos que se haya concedido una exención de esta obligación. Su objetivo es ga-
rantizar que los posibles beneficios de la capacidad bidireccional permanente se tengan 

14. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo, al Comité de 
las Regiones y al Banco Europeo de Inversiones, COM(2015) 80 final.
15. Directiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mer-
cado interior del gas natural y por la que se deroga la Directiva 2003/55/CE (DO L 211 de 14.8.2009, p. 94).
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siempre en cuenta cuando se prevea un nuevo interconector. No obstante, la capacidad 
bidireccional puede utilizarse para suministrar gas tanto a un Estado miembro vecino 
como a los demás Estados miembros situados a lo largo del corredor de suministro de 
gas. Así pues, los beneficios que puede tener la dotación de flujo bidireccional perma-
nente para la seguridad del suministro deben examinarse en una perspectiva más am-
plia, con un espíritu de solidaridad y cooperación reforzada. Por consiguiente, al estu-
diar la conveniencia de implantar la capacidad bidireccional debe efectuarse un análisis 
de costes y beneficios que tenga en cuenta el corredor de transporte en su conjunto. 
En consecuencia, debe instarse a las autoridades competentes a examinar de nuevo las 
exenciones concedidas de conformidad con el Reglamento (UE) nº 994/2010 sobre la 
base de los resultados de las evaluaciones regionales de riesgos.

(15) La Directiva 2008/114/CE del Consejo16 establece un proceso con vistas a in-
crementar la seguridad de las infraestructuras críticas europeas designadas, entre ellas 
determinadas infraestructuras de gas, en la Unión. La Directiva 2008/114/CE contri-
buye, junto al presente Reglamento, a crear un enfoque global en materia de seguridad 
energética de la Unión.

(16) El Reglamento establece normas de seguridad del suministro que están lo sufi-
cientemente armonizadas y cubren como mínimo la situación que se produjo en enero 
de 2009 al interrumpirse el suministro de gas procedente de Rusia. Estas normas toman 
en consideración las diferencias entre Estados miembros, las obligaciones de servicio 
público y las medidas de protección del cliente, contempladas en el artículo 3 de la Di-
rectiva 2009/73/CE. Las normas en materia de seguridad del suministro deben ser esta-
bles para ofrecer la seguridad jurídica necesaria, deben estar claramente definidas y no 
deben imponer cargas injustificadas y desproporcionadas a las empresas del gas natu-
ral. También deben garantizar la igualdad de acceso de las empresas de gas natural de 
la Unión a los clientes nacionales.

(17) Adoptar un planteamiento regional para evaluar los riesgos y elaborar y tomar 
medidas preventivas y de atenuación permite coordinar los esfuerzos, aportando impor-
tantes beneficios en términos de eficacia de las medidas y optimización de los recursos. 
Así ocurre especialmente en el caso de las medidas destinadas a garantizar la continui-
dad del suministro, en condiciones extremadamente difíciles, a los clientes protegidos, 
así como en el de las medidas encaminadas a atenuar los efectos de una situación de 
emergencia. Gracias a una evaluación de los riesgos correlacionados a escala regional, 
que es más completa y precisa, los Estados miembros estarán mejor preparados frente a 
cualquier tipo de crisis. Por otra parte, en una situación de emergencia, un planteamien-
to coordinado y previamente acordado en materia de seguridad del suministro garanti-
za una respuesta coherente y reduce el riesgo de que las medidas exclusivamente nacio-
nales tengan efectos indirectos negativos en los Estados miembros vecinos.

(18) En la medida de lo posible, las regiones deben determinarse sobre la base de las 
actuales estructuras de cooperación regional establecidas por los Estados miembros y la 
Comisión, en particular los grupos regionales creados en virtud del Reglamento (UE) 
nº 347/2013 relativo a las orientaciones sobre las infraestructuras energéticas transeuro-
peas (Reglamento RTE-E)17. No obstante, dado que el presente Reglamento y el Regla-
mento RTE-E tienen objetivos distintos, la concepción y el tamaño de los respectivos 
grupos regionales pueden presentar diferencias.

(19) A los efectos del presente Reglamento, a la hora de determinar los grupos regi-
onales deben tomarse por tanto en consideración los siguientes criterios: las pautas de 
suministro, las interconexiones existentes y previstas y la capacidad de interconexión 
entre los Estados miembros, la evolución y madurez del mercado, las estructuras de co-
operación regional existentes y el número de Estados miembros en una región, que debe 
ser limitado para garantizar que el grupo pueda seguir gestionándose con facilidad.

(20) Para que la cooperación regional sea viable, es conveniente que los Estados mi-
embros establezcan un mecanismo de cooperación en cada región. El mecanismo o los 
mecanismos en cuestión deben desarrollarse con la suficiente antelación para que pueda 

16. Directiva 2008/114/CE del Consejo, de 8 de diciembre de 2008, sobre la identificación y designación de infraestructuras 
críticas europeas y la evaluación de la necesidad de mejorar su protección (DO L 345 de 23.12.2008, p. 75).
17. Reglamento (UE) nº 347/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2013, relativo a las orientaciones 
sobre las infraestructuras energéticas transeuropeas y por el que se deroga la Decisión nº 1364/2006/CE y se modifican los 
Reglamentos (CE) nº 713/2009, (CE) nº 714/2009 y (CE) nº 715/2009 (DO L 115 de 25.4.2013, p. 39).



BOPC 77
10 de març de 2016

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 86

efectuarse la evaluación de riesgos y se puedan elaborar planes coherentes a escala re-
gional. Los Estados miembros pueden acordar el mecanismo de cooperación que resul-
te más idóneo para una región determinada. La Comisión debe contribuir a facilitar el 
proceso global y compartir las mejores prácticas para organizar la cooperación regio-
nal, tales como una función de coordinación rotatoria en la región para la preparación 
de los diferentes documentos o la creación de organismos específicos. A falta de acuer-
do sobre el mecanismo de cooperación, la Comisión puede proponer un mecanismo de 
cooperación adecuado para una región determinada.

(21) A la hora de realizar una evaluación de riesgos global que deba prepararse a es-
cala regional, las autoridades competentes han de evaluar los riesgos naturales, tecnoló-
gicos, comerciales, financieros, sociales, políticos y de mercado, así como cualesquiera 
otros riesgos que sean pertinentes, entre ellos, cuando proceda, la interrupción de los 
suministros del principal proveedor. Todos los riesgos deben abordarse con medidas 
eficaces, proporcionadas y no discriminatorias, que han de desarrollarse en el plan de 
acción preventivo y el plan de emergencia. Los resultados de las evaluaciones de riesgos 
también han de contribuir a todas las evaluaciones de riesgos previstas en el artículo 6 
de la Decisión nº 1313/2013/UE18.

(22) Al objeto de aportar datos para las evaluaciones de riesgos, la Red Europea de 
Gestores de Redes de Transporte de Gas (en lo sucesivo, «REGRT de Gas»), en consul-
ta con el Grupo de Coordinación del Gas y con la Red Europea de Gestores de Redes 
de Transporte de Electricidad (en lo sucesivo, «REGRT de Electricidad»), debe llevar a 
cabo a escala de la Unión simulaciones similares a las pruebas de resistencia realizadas 
en 2014.

(23) Para garantizar el mayor grado de preparación posible y evitar de este modo 
una interrupción del suministro o atenuar sus efectos en caso de que pese a todo se pro-
dujera, las autoridades competentes de una determinada región deben elaborar planes 
de acción preventivos y planes de emergencia, previa consulta a las partes interesadas. 
Los planes regionales deben tomar en consideración las características específicas de 
cada Estado miembro. Asimismo, han de definir claramente las funciones y responsa-
bilidades de las empresas de gas natural y de las autoridades competentes. Las medidas 
que vayan a elaborarse a escala nacional deben tener plenamente en cuenta las medidas 
regionales establecidas en los planes de acción preventivos y los planes de emergencia. 
Esas medidas nacionales deberán estar diseñadas para abordar los riesgos nacionales de 
tal manera que se aprovechen plenamente las oportunidades que ofrece la cooperación 
regional. Los planes han de tener carácter técnico y operativo, pues su función es con-
tribuir a prevenir la aparición o el agravamiento de emergencias y atenuar sus efectos. 
Los planes han de tener en cuenta la seguridad de las redes eléctricas y guardar cohe-
rencia con la planificación estratégica y los instrumentos de información de la Unión de 
la Energía.

(24) Por consiguiente, conviene determinar con precisión las funciones y responsa-
bilidades de todas las empresas de gas natural y de las autoridades competentes a fin de 
mantener el buen funcionamiento del mercado interior del gas, especialmente en caso 
de crisis e interrupción del suministro. Esas funciones y responsabilidades deben esta-
blecerse de modo que garanticen el respeto de un enfoque de tres niveles que englobe, 
en primer lugar, a las empresas pertinentes de gas natural y a la industria; en segundo 
lugar, a los Estados miembros a escala nacional o regional, y, por último, a la Unión. El 
presente Reglamento ha de hacer posible que las empresas de gas natural y los clientes 
puedan recurrir a mecanismos del mercado el máximo tiempo posible cuando se en-
frenten con interrupciones del suministro. Con todo, también debe prever mecanismos 
que se activen cuando los mercados ya no puedan hacer frente adecuadamente por sí 
mismos a una interrupción del suministro de gas.

(25) En caso de crisis de suministro, conviene ofrecer a los agentes del mercado su-
ficientes oportunidades para responder a la situación con medidas basadas en el merca-
do. En caso de que las medidas de mercado ya no den más de sí y sigan resultando insu-
ficientes, los Estados miembros y sus autoridades competentes deben adoptar medidas 
para eliminar o reducir los efectos de las crisis de suministro.

18. Decisión nº 1313/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativa a un Mecanismo 
de Protección Civil de la Unión (DO L 347 de 20.12.2013, p. 924).
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(26) Cuando los Estados miembros tengan previsto adoptar medidas no basadas en 
el mercado, estas han de ir acompañadas de una descripción de sus efectos económicos. 
De este modo, los clientes dispondrán de la información necesaria sobre los costes de 
dichas medidas y se garantizará la transparencia de estas, especialmente en lo que se 
refiere a la parte que les corresponde en el precio del gas.

(27) En marzo de 2015, el Consejo Europeo pidió que se estudiaran opciones para 
establecer mecanismos de agrupación voluntaria de la demanda que se ajustaran plena-
mente a las normas de la Organización Mundial del Comercio (en lo sucesivo, «OMC») 
y las normas de competencia de la Unión. De este modo, los Estados miembros y las 
empresas de gas natural podrían examinar los posibles beneficios de la compra colecti-
va de gas natural como medio para hacer frente a situaciones de escasez de suministro 
con arreglo a dichas normas.

(28) Las medidas con efecto en la demanda, como la sustitución de combustibles o 
la reducción del suministro de gas a los grandes consumidores industriales de forma 
económicamente eficiente, pueden desempeñar un valioso papel a la hora de garantizar 
la seguridad energética si pueden aplicarse con rapidez y reducir la demanda de for-
ma significativa en respuesta a una interrupción del suministro. Debería ponerse mayor 
empeño en fomentar el uso eficiente de la energía, especialmente cuando sean precisas 
medidas relacionadas con la demanda. Es necesario tomar en consideración los efectos 
en el medio ambiente de las medidas que inciden en la oferta y la demanda, optándose 
preferentemente, en la medida de lo posible, por aquellas que tengan menos impacto en 
el medio ambiente. Al mismo tiempo, no deben olvidarse los aspectos relacionados con 
la seguridad del suministro y la competitividad.

(29) A la hora de elaborar y aplicar los planes de acción preventivos y los planes de 
emergencia, las autoridades competentes deben tener en todo momento muy presente el 
funcionamiento seguro de la red de gas a escala regional y nacional. Asimismo, han de 
abordar e indicar en dichos planes las limitaciones técnicas que afectan al funcionami-
ento de la red, incluidas las razones técnicas y de seguridad que aconsejan la reducción 
de los flujos en caso de emergencia.

(30) En algunas regiones de la Unión se suministra gas de bajo valor calorífico. Da-
das sus características, ese gas no puede utilizarse en los equipos diseñados para gas de 
alto valor calorífico. No obstante, el gas de alto valor calorífico sí puede utilizarse en 
los equipos concebidos para gas de bajo valor calorífico, siempre que se haya convertido 
previamente en gas de bajo valor calorífico, por ejemplo mediante la adición de nitróge-
no. Conviene examinar a nivel nacional y regional las características específicas del gas 
de bajo valor calorífico y tenerlas presentes en la evaluación de riesgos y en los planes 
de acción preventivos y de emergencia.

(31) Es necesario garantizar la previsibilidad de las actuaciones que han de realizar-
se en caso de emergencia de modo que todos los participantes en el mercado dispongan 
de tiempo suficiente para reaccionar y prepararse para tales circunstancias. Por regla 
general, las autoridades competentes deben, pues, atenerse a sus planes de emergencia. 
En circunstancias extraordinarias debidamente justificadas, es conveniente autorizarlas 
a realizar actuaciones que se aparten de tales planes. También es importante procurar 
que las situaciones de emergencia se anuncien de una manera más transparente y pre-
visible. La información sobre la posición de balance de la red (estado general de la red 
de transporte), cuyo marco se establece en el Reglamento (UE) nº 312/2014 de la Comi-
sión19, puede desempeñar un papel importante a este respecto. Esta información debe 
estar disponible para que puedan consultarla en tiempo real las autoridades competen-
tes y las autoridades reguladoras nacionales, cuando estas no sean la autoridad compe-
tente.

(32) Los planes de acción preventivos y los planes de emergencia han de ser actu-
alizados con regularidad y publicados. También deben someterse a una revisión por 
homólogos. El proceso de revisión por homólogos permite la pronta detección de in-
coherencias y medidas que podrían comprometer la seguridad del suministro en otros 
Estados miembros y, por tanto, garantiza la coherencia entre los planes de las diversas 
regiones. Permite asimismo que los Estados miembros compartan las mejores prácticas.

19. Reglamento (UE) nº 312/2014 de la Comisión, de 26 de marzo de 2014, por el que se establece un código de red sobre el 
balance del gas en las redes de transporte (DO L 91 de 27.3.2014, p. 15).
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(33) A fin de garantizar que los planes de emergencia estén siempre actualizados y 
sean eficaces, es conveniente que los Estados miembros lleven a cabo pruebas entre las 
actualizaciones de los planes, simulando supuestos de impacto alto y mediano y res-
puestas en tiempo real. Las autoridades competentes deben presentar los resultados de 
las pruebas en el Grupo de Coordinación del Gas.

(34) Son necesarios modelos globales obligatorios que consignen todos los riesgos 
que ha de cubrir la evaluación de riesgos y todos los componentes de los planes de ac-
ción preventivos y los planes de emergencia con el fin de facilitar la evaluación de ries-
gos y la elaboración de los planes, su revisión por homólogos y su evaluación por parte 
de la Comisión.

(35) Al objeto de facilitar la comunicación entre los Estados miembros y la Comi-
sión, las evaluaciones de riesgos, los planes de acción preventivos, los planes de emer-
gencia y todos los demás intercambios de documentos e información contemplados en 
el presente Reglamento deben notificarse por medio de un sistema electrónico de noti-
ficación normalizado.

(36) Tal y como demostraron las pruebas de resistencia de octubre de 2014, la soli-
daridad es imprescindible para garantizar la seguridad del suministro en toda la Unión 
y mantener los costes globales en un nivel mínimo. Si se declara una emergencia en 
cualquier Estado miembro, conviene aplicar un planteamiento en dos fases para refor-
zar la solidaridad. En primer lugar, todos los Estados miembros que hayan introducido 
una norma de suministro superior deben reducirla a los valores por defecto para que el 
mercado del gas sea más líquido. En segundo lugar, si en esa primera fase no se logra el 
suministro necesario, los Estados miembros vecinos, aunque no se encuentren en una 
situación de emergencia, deben activar nuevas medidas para garantizar el suministro a 
los clientes domésticos, los servicios sociales esenciales y las instalaciones de calefac-
ción urbana del Estado miembro que se halla en situación de emergencia. Es oportuno 
que los Estados miembros determinen y describan los pormenores de esas medidas de 
solidaridad en sus planes de emergencia para así asegurar una compensación justa y 
equitativa a las empresas de gas natural.

(37) La solidaridad europea debe plasmarse también, cuando sea necesario, en la 
prestación de ayuda de protección civil por parte de la Unión y sus Estados miembros. 
Dicha ayuda ha de ser facilitada y coordinada por el Mecanismo de Protección Civil de 
la Unión, creado por la Decisión nº 1313/2013/UE del Parlamento Europeo y del Con-
sejo20 al objeto de reforzar la cooperación entre la Unión y los Estados miembros y faci-
litar la coordinación en el ámbito de la protección civil con el fin de mejorar la eficacia 
de los sistemas de prevención, preparación y respuesta ante catástrofes naturales o de 
origen humano.

(38) El acceso a la información pertinente resulta esencial para poder evaluar la situ-
ación de seguridad del suministro de un Estado miembro o región determinados o de la 
Unión. Más concretamente, es necesario que los Estados miembros y la Comisión pue-
dan acceder periódicamente a la información de las empresas de gas natural sobre los 
principales parámetros del suministro de gas, pues estos son elementos esenciales para 
la concepción de las políticas de seguridad del suministro. En circunstancias debida-
mente justificadas e independientemente de que se declare o no una situación de emer-
gencia, también se ha de poder acceder a la información adicional necesaria para eva-
luar la situación global del suministro de gas. Esa información adicional suele consistir 
en datos sobre el suministro de gas no relacionados con los precios, por ejemplo, los 
volúmenes mínimos y máximos de gas, los puntos de entrega o los márgenes de sumi-
nistro. Así, por ejemplo, se podría solicitar dicha información en caso de que las pautas 
de suministro de gas a un comprador o compradores determinados de un Estado miem-
bro experimentaran cambios inesperados que no se hubieran producido si los mercados 
estuvieran funcionando con normalidad y que podrían afectar al suministro de gas en la 
Unión o en algunas zonas de ella.

(39) En marzo de 2015, el Consejo Europeo concluyó que los contratos de suminis-
tro de gas suscritos con proveedores de terceros países deberían ser más transparentes 
y compatibles con las disposiciones relativas a la seguridad energética de la Unión. En 

20. Decisión nº 1313/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativa a un Mecanismo 
de Protección Civil de la Unión (DO L 347 de 20.12.2013, p. 924).
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este contexto, un mecanismo eficaz y específico para el acceso de los Estados miembros 
a los contratos de suministro de gas esenciales garantizaría una evaluación exhausti-
va de los riesgos pertinentes que pueden dar lugar a una interrupción de suministro o 
afectar a las medidas de atenuación necesarias en caso de que, pese a todo, se produ-
jera una crisis. En el marco de ese mecanismo, algunos contratos de suministro de gas 
esenciales se deberían notificar de forma automática a los Estados miembros inmedia-
tamente después de su conclusión. No obstante, toda obligación de notificar un contrato 
automáticamente debe ser proporcionada. Aplicar esta obligación a los contratos entre 
un proveedor y un comprador que cubran el 40% del mercado nacional representa un 
equilibrio justo en términos de eficiencia administrativa y establece obligaciones claras 
para los participantes en el mercado. Ello no significa que los demás contratos de sumi-
nistro de gas no sean pertinentes para la seguridad del suministro. En consecuencia, los 
Estados miembros deben tener derecho a solicitar la notificación de otros contratos que 
puedan afectar negativamente a la seguridad del suministro de un Estado miembro, de 
una región o de la Unión en su conjunto. Es conveniente que la Comisión pueda acceder 
a los contratos de suministro de gas en las mismas condiciones que los Estados miem-
bros, dado el papel que desempeña en la evaluación de la coherencia y la eficacia de los 
planes de acción preventivos y los planes de emergencia ante los riesgos para la seguri-
dad del suministro a escala nacional, regional y de la UE. La Comisión puede pedir a 
los Estados miembros que modifiquen los planes atendiendo a la información obtenida 
de los contratos. Es necesario garantizar la confidencialidad de la información delicada 
a efectos comerciales. Un mayor acceso de la Comisión a la información sobre contra-
tos comerciales no ha de afectar a sus actividades de supervisión del mercado del gas, y 
la Comisión debe intervenir si se constata que se ha vulnerado el Derecho de la Unión. 
Las disposiciones del presente Reglamento han de entenderse sin perjuicio del derecho 
de la Comisión de incoar procedimientos de infracción de conformidad con el artículo 
258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y de aplicar las nor-
mas de competencia, incluidas las que regulan las ayudas estatales.

(40) El Grupo de Coordinación del Gas debe asesorar a la Comisión para facilitar la 
coordinación de las medidas de seguridad del suministro en caso de que se declare una 
emergencia en la Unión. También debe supervisar la adecuación e idoneidad de las me-
didas que se adopten en virtud del presente Reglamento y comprobar la coherencia de 
los planes de acción preventivos y los planes de emergencia elaborados por las diversas 
regiones y revisados por equipos de homólogos.

(41) Uno de los objetivos de la Unión es consolidar la Comunidad de la Energía, lo 
cual garantizaría una aplicación efectiva del acervo de la Unión en el ámbito de la ener-
gía, impulsaría la reforma del mercado de la energía y fomentaría las inversiones en el 
sector de la energía mediante una mayor integración de los mercados de la energía de 
la Unión y de la Comunidad de la Energía. Ello entraña asimismo implantar un sistema 
de gestión común de las crisis, proponiendo planes preventivos y de emergencia a esca-
la regional, incluidas las Partes contratantes de la Comunidad de la Energía. Además, 
la Comunicación de la Comisión sobre la capacidad de reacción a corto plazo del sis-
tema de gas europeo, de octubre de 2014, señala la necesidad de aplicar las normas del 
mercado interior de la energía a los flujos de energía entre los Estados miembros de la 
Unión y las Partes contratantes de la Comunidad de la Energía. A este respecto, a fin de 
garantizar una gestión eficiente de las crisis en las fronteras entre los Estados miembros 
de la Unión y las Partes contratantes, tras la adopción de un acto conjunto es convenien-
te establecer las disposiciones necesarias para que puedan desarrollarse actividades es-
pecíficas de cooperación con cualquier Parte contratante de la Comunidad de la Energía 
en cuanto se hayan establecido debidamente las disposiciones necesarias en materia de 
reciprocidad.

(42) Habida cuenta de que los suministros de gas procedentes de terceros países son 
cruciales para la seguridad del suministro de gas en la Unión, la Comisión debe coor-
dinar las actuaciones con respecto a los terceros países, trabajar con los terceros países 
de suministro y de tránsito sobre acuerdos para gestionar las situaciones de crisis y ga-
rantizar flujos de gas estables hacia la Unión. Es conveniente que la Comisión pueda 
crear un grupo operativo para supervisar los flujos de gas hacia la Unión en situaciones 

Fascicle tercer
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de crisis, previa consulta con los terceros países interesados, y, cuando se produzca una 
crisis debida a dificultades en un tercer país, pueda actuar como mediadora.

(43) Cuando se cuente con información fiable sobre una situación fuera de la Unión 
que amenace la seguridad del suministro de uno o varios Estados miembros y pueda 
activar un mecanismo de alerta temprana entre la Unión y un tercer país, la Comisión 
debe informar al Grupo de Coordinación del Gas sin demora y la Unión debe realizar 
las actuaciones adecuadas con vistas a solventar esa situación.

(44) Los Estados miembros no pueden alcanzar satisfactoriamente por sí solos el 
objetivo del presente Reglamento, que es el de garantizar la seguridad del suministro 
de gas en la Unión. Debido a la dimensión o a los efectos de la actuación, tal objetivo 
puede lograrse mejor a escala de la Unión. La Unión puede adoptar por tanto medidas 
con arreglo al principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la 
Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en di-
cho artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar ese obje-
tivo.

(45) Para facilitar la rápida respuesta de la Unión ante circunstancias cambiantes en 
el ámbito de la seguridad del suministro de gas, los poderes para adoptar actos de con-
formidad con el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea de-
ben delegarse en la Comisión en lo que se refiere a la modificación de las regiones y los 
modelos de evaluación de riesgos y planes. Reviste especial importancia que la Comi-
sión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con 
expertos. A la hora de preparar y elaborar los actos delegados, debe velar por que los 
documentos pertinentes se envíen simultáneamente al Parlamento Europeo y al Conse-
jo, con la debida antelación y de la forma adecuada.

(46) Procede derogar el Reglamento (UE) nº 994/2010. Para evitar lagunas, los pla-
nes de acción preventivos y los planes de emergencia elaborados con arreglo al Regla-
mento (UE) nº 994/2010 deben seguir en vigor hasta que se adopten por primera vez los 
nuevos planes de acción preventivos y planes de emergencia elaborados con arreglo al 
presente Reglamento.

Han adoptado el presente reglamento: 

Artículo 1. Objeto
El presente Reglamento establece disposiciones destinadas a garantizar la seguridad 

del suministro de gas mediante el funcionamiento adecuado y continuo del mercado 
interior del gas natural (en lo sucesivo, «el gas»), permitiendo la aplicación de medidas 
excepcionales cuando el mercado no pueda seguir aportando los suministros necesarios 
de gas y estableciendo una definición y una atribución claras de las responsabilidades 
entre las empresas de gas natural, los Estados miembros y la Unión, tanto en lo relativo 
a las actuaciones preventivas como a la reacción ante interrupciones concretas del su-
ministro. El presente Reglamento también establece, en un espíritu de solidaridad, me-
canismos transparentes para coordinar la planificación de medidas y la respuesta ante 
situaciones de emergencia a escala nacional, regional y de la Unión.

Artículo 2. Definiciones
A los efectos del presente Reglamento, serán de aplicación las definiciones que figu-

ran en el artículo 2 de la Directiva 2009/73/CE21 y en el artículo 2 del Reglamento (CE) 
nº 715/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo22.

Asimismo, se entenderá por: 
1) «cliente protegido»: un cliente doméstico conectado a una red de distribución de 

gas; adicionalmente, cuando el Estado miembro interesado así lo decida, esta definición 
también se podrá aplicar: 

a) a una pequeña y mediana empresa, siempre que esté conectada a una red de dis-
tribución de gas, o a un servicio social esencial, siempre que esté conectado a una red 
de transporte o distribución de gas, y a condición de que tales empresas o servicios no 

21. Directiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mer-
cado interior del gas natural y por la que se deroga la Directiva 2003/55/CE (DO L 211 de 14.8.2009, p. 94).
22. Reglamento (CE) nº 715/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre las condiciones de ac-
ceso a las redes de transporte de gas natural y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1775/2005 (DO L 211 de 14.8.2009, 
p. 36).
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representen conjuntamente más del 20% del consumo final total anual de gas de ese Es-
tado miembro; 

b) a una instalación de calefacción urbana en la medida en que esta suministre ca-
lefacción a los clientes domésticos o a las empresas o los servicios mencionados en la 
letra a), siempre que dicha instalación no pueda cambiar a otros combustibles y esté co-
nectada a una red de transporte o distribución de gas; 

2) «servicio social esencial»: un servicio de atención sanitaria, de urgencias o de se-
guridad; 

3) «autoridad reguladora nacional»: una autoridad reguladora nacional designada de 
conformidad con el artículo 39, apartado 1, de la Directiva 2009/73/CE.

Artículo 3. Responsabilidad de la seguridad del suministro de gas
1. La seguridad del suministro de gas será una responsabilidad compartida entre las 

empresas de gas natural, los Estados miembros, en particular por mediación de sus au-
toridades competentes, y la Comisión en sus respectivos ámbitos de actividad y compe-
tencia.

2. Cada Estado miembro designará a una autoridad gubernamental nacional o una 
autoridad reguladora nacional como autoridad competente encargada de velar por la 
aplicación de las medidas establecidas en el presente Reglamento. Las autoridades com-
petentes cooperarán entre sí en la aplicación del presente Reglamento. Los Estados 
miembros podrán autorizar a la autoridad competente a delegar en otros organismos 
tareas específicas establecidas en el presente Reglamento. Las tareas delegadas se des-
empeñarán bajo la supervisión de la autoridad competente y deberán especificarse en 
los planes contemplados en el artículo 7. La declaración de cualquiera de los niveles de 
crisis mencionados en el artículo 10, apartado 1, solo podrá delegarse en una autoridad 
pública.

3. Cada Estado miembro notificará sin demora a la Comisión el nombre de la autori-
dad competente y cualquier cambio en la información transmitida. Cada Estado miem-
bro deberá hacer público el nombre de la autoridad competente.

4. Al aplicar las medidas previstas en el presente Reglamento, la autoridad compe-
tente determinará las funciones y responsabilidades de los diversos intervinientes de 
modo que se respete un enfoque de tres niveles que englobe, en primer lugar, a las em-
presas de gas natural pertinentes y a la industria; en segundo lugar, a los Estados miem-
bros, a escala nacional o regional, y, por último, a la Unión.

5. La Comisión coordinará, cuando proceda, las actuaciones de las autoridades 
competentes en los niveles regional y de la Unión, según se establecen en el presente 
Reglamento, especialmente por mediación del Grupo de Coordinación del Gas men-
cionado en el artículo 14 o del grupo de gestión de crisis contemplado en el artículo 11, 
apartado 4, en particular en caso de que se produzca una emergencia a escala regional o 
de la Unión a tenor del artículo 11, apartado 1.

6. Las medidas para garantizar la seguridad del suministro incluidas en los planes 
de acción preventivos y los planes de emergencia estarán claramente definidas, serán 
transparentes, proporcionadas, no discriminatorias y verificables, no falsearán indebi-
damente la competencia, no comprometerán el funcionamiento eficaz del mercado inte-
rior del gas ni harán peligrar la seguridad del suministro de gas de otros Estados miem-
bros o de la Unión en su conjunto.

7. La composición de las regiones a los efectos de la cooperación regional prevista 
en el presente Reglamento se basará en los siguientes criterios: 

a) proximidad geográfica; 
b) interconexiones existentes y previstas y capacidad de interconexión entre los Es-

tados miembros, así como pautas de suministro; 
c) posibilidad de poner en común recursos y sopesar riesgos para la seguridad del 

suministro de gas en la región; 
d) desarrollo y madurez de los mercados; 
e) número razonable de Estados miembros en cada región; 
f) en la medida de lo posible, existencia de estructuras de cooperación regional.
La lista de las regiones y su composición se establece en el anexo I.
La Comisión tendrá poderes para adoptar actos delegados de conformidad con el 

artículo 18 para modificar el anexo I sobre la base de los criterios establecidos en el pá-
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rrafo primero del presente apartado, en caso de que las circunstancias justifiquen la ne-
cesidad de introducir cambios en una región.

Artículo 4. Norma relativa a las infraestructuras
1. Los Estados miembros o, cuando un Estado miembro así lo establezca, la autori-

dad competente, velarán por que se adopten las medidas necesarias para que, en caso 
de interrupción de la mayor infraestructura unitaria de gas, la capacidad técnica de las 
infraestructuras restantes, determinada con arreglo a la fórmula N-1 incluida en el ane-
xo II, punto 2, permita, sin perjuicio del apartado 2 del presente artículo, satisfacer la 
demanda total de gas de la zona calculada durante un día de demanda de gas excep-
cionalmente elevada con una probabilidad estadística de producirse una vez cada 20 
años. Ello se entenderá sin perjuicio de la responsabilidad de los gestores de redes de 
realizar las correspondientes inversiones y de las obligaciones de los gestores de redes 
de transporte, según se establece en la Directiva 2009/73/CE y en el Reglamento (CE) 
nº 715/2009.

2. También se considerará que se cumple la obligación de velar por que las infraes-
tructuras restantes posean capacidad técnica para satisfacer la demanda total de gas, a 
tenor del apartado 1, cuando la autoridad competente demuestre en el plan de acción 
preventivo que una interrupción del suministro puede ser compensada de forma sufi-
ciente y oportuna mediante medidas apropiadas de mercado que incidan en la demanda. 
A tal efecto, se utilizará la fórmula incluida en el anexo II, punto 4.

3. En su caso, de conformidad con la evaluación de riesgos contemplada en el artí-
culo 6, las autoridades competentes de los Estados miembros vecinos podrán ponerse 
de acuerdo para cumplir conjuntamente la obligación establecida en el apartado 1 del 
presente artículo. En tal caso, las autoridades competentes presentarán en el plan de ac-
ción preventivo el cálculo de la fórmula N-1, adjuntando una explicación de la manera 
en que los acuerdos alcanzados cumplen dicha obligación. Se aplicará el punto 5 del 
anexo II.

4. Los gestores de redes de transporte dotarán de capacidad física permanente para 
transportar gas en ambas direcciones («capacidad bidireccional») a todos los interco-
nectores entre los Estados miembros, excepto: 

a) en el caso de las conexiones a las instalaciones de producción, a las instalaciones 
de GNL y a las redes de distribución, o

b) cuando se haya concedido una exención respecto de esa obligación.
El procedimiento para dotar de capacidad bidireccional permanente a un interco-

nector o aumentarla, o para obtener o prorrogar la exención respecto de esta obligación 
se regirá por lo dispuesto en el anexo III.

5. Las autoridades reguladoras nacionales tendrán en cuenta los costes eficientes ge-
nerados por el cumplimiento de la obligación establecida en el apartado 1 y los costes 
derivados de la dotación de capacidad bidireccional permanente a fin de conceder un 
incentivo adecuado cuando establezcan o aprueben, de manera transparente y detalla-
da, las tarifas o metodologías de conformidad con el artículo 41, apartado 8, de la Di-
rectiva 2009/73/CE y el artículo 13 del Reglamento (CE) nº 715/2009.

6. En la medida en que el mercado no precise una inversión para dotar de capaci-
dad bidireccional permanente o aumentarla y en caso de que esa inversión genere cos-
tes en más de un Estado miembro o en un Estado miembro en beneficio de otro Estado 
miembro, las autoridades reguladoras nacionales de todos los Estados miembros intere-
sados decidirán conjuntamente la distribución de los costes antes de adoptar una deci-
sión sobre cualquier inversión. En la distribución de costes se tendrán particularmente 
en cuenta la proporción de las ventajas que reportan las inversiones en infraestructuras 
para el incremento de la seguridad del suministro de los Estados miembros interesados, 
así como las inversiones ya efectuadas en las infraestructuras en cuestión.

7. La autoridad competente garantizará que toda nueva infraestructura de transporte 
contribuya a la seguridad del suministro mediante el desarrollo de una red bien conec-
tada, incluido, en su caso, un número suficiente de puntos transfronterizos de entrada y 
salida con arreglo a la demanda del mercado y los riesgos identificados. Las autoridades 
competentes examinarán en la evaluación de riesgos si se producen congestiones inter-
nas y si las infraestructuras y capacidad nacionales de entrada, en particular las redes 
de transporte, pueden adaptar los flujos nacionales y transfronterizos de gas al supuesto 
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de interrupción de la mayor infraestructura unitaria de gas a escala nacional y la mayor 
infraestructura unitaria de gas de interés común de la región identificada en la evalua-
ción de riesgos.

8. Con carácter excepcional, Luxemburgo, Eslovenia y Suecia no estarán sujetos a la 
obligación establecida en el apartado 1 del presente artículo, aunque procurarán cum-
plirla, toda vez que asegurarán el suministro de gas a los clientes protegidos de confor-
midad con el artículo 5. Esta excepción se aplicará en tanto que: 

a) en el caso de Luxemburgo, ese Estado miembro disponga de al menos dos inter-
conectores con otros Estados miembros y al menos dos fuentes de suministro diferen-
tes, y no posea instalaciones de almacenamiento de gas en su territorio; 

b) en el caso de Eslovenia, ese Estado miembro disponga de al menos dos interco-
nectores con otros Estados miembros y al menos dos fuentes de suministro diferentes, 
y no posea instalaciones de almacenamiento de gas ni instalaciones de GNL en su te-
rritorio; 

c) en el caso de Suecia, ese Estado miembro no disponga de tránsito de gas hacia 
otros Estados miembros en su territorio, su consumo interior bruto anual de gas sea in-
ferior a 2 Mtep y menos del 5% de su consumo total de energía primaria corresponda 
al gas.

Luxemburgo, Eslovenia y Suecia velarán por que se realicen de manera transpa-
rente, detallada y no discriminatoria comprobaciones periódicas de mercado en lo que 
respecta a las inversiones en infraestructuras y publicarán los resultados de dichas com-
probaciones. Informarán a la Comisión de todo cambio que se produzca en las condi-
ciones establecidas en ese párrafo. La excepción establecida en el párrafo primero de-
jará de aplicarse en caso de que al menos una de esas condiciones deje de cumplirse.

A más tardar el 3 de diciembre de 2018, Luxemburgo, Eslovenia y Suecia transmi-
tirán un informe a la Comisión en el que se describa la situación con respecto a las res-
pectivas condiciones fijadas en dicho párrafo y las perspectivas de cumplimiento de la 
obligación establecida en el apartado 1, teniendo en cuenta el impacto económico de-
rivado del cumplimiento de la norma relativa a las infraestructuras, los resultados de 
la comprobación del mercado, el desarrollo del mercado del gas y los proyectos de in-
fraestructuras de gas en la región. Sobre la base del informe, y si se siguen cumpliendo 
las condiciones mencionadas en el párrafo primero, la Comisión podrá decidir que la 
excepción siga aplicándose por cuatro años más. En caso de decisión positiva, el proce-
dimiento establecido en el presente párrafo se repetirá transcurridos cuatro años.

Artículo 5. Norma relativa al suministro
1. La autoridad competente instará a las empresas de gas natural que determine a 

adoptar medidas para garantizar el suministro de gas a los clientes protegidos del Esta-
do miembro en cada uno de los siguientes casos: 

a) temperaturas extremas durante un período punta de siete días con una probabili-
dad estadística de producirse una vez cada 20 años; 

b) cualquier período de al menos 30 días de demanda de gas excepcionalmente ele-
vada, con una probabilidad estadística de producirse una vez cada 20 años, y 

c) durante un período de al menos 30 días en caso de interrupción de la mayor in-
fraestructura unitaria de gas en condiciones invernales medias.

A más tardar el 31 de marzo de 2017, los Estados miembros notificarán a la Comi-
sión su definición de clientes protegidos, los volúmenes de consumo anual de gas de 
los clientes protegidos y el porcentaje que representan en el consumo final total anual 
de gas en ese Estado miembro. Cuando un Estado miembro incluya en su definición de 
clientes protegidos las categorías mencionadas en el artículo 2, apartado 1, letras a) o 
b), deberá especificar en la notificación a la Comisión los volúmenes de consumo de gas 
correspondientes a los consumidores pertenecientes a esas categorías y el porcentaje 
que representa cada uno de esos grupos de consumidores en términos de utilización fi-
nal anual de gas.

La autoridad competente determinará las empresas de gas natural a que se refiere el 
párrafo primero y las indicará en el plan de acción preventivo. Toda nueva medida pre-
vista para garantizar el cumplimiento de la norma relativa al suministro deberá ajustar-
se al procedimiento establecido en el artículo 8, apartado 4.
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Los Estados miembros podrán cumplir la obligación establecida en el párrafo pri-
mero sustituyendo el gas por otras fuentes de energía, siempre que se alcance el mismo 
nivel de protección.

2. Toda norma de incremento del suministro que supere el período de 30 días men-
cionado en el apartado 1, letras b) y c), o toda obligación adicional impuesta por razones 
de seguridad del suministro de gas, se basará en la evaluación de riesgos contemplada 
en el artículo 6, se expondrá en el plan de acción preventivo y: 

a) se ajustará a lo dispuesto en el artículo 3, apartado 6; 
b) no incidirá negativamente en la capacidad de cualquier otro Estado miembro de 

asegurar el suministro a sus clientes protegidos de conformidad con el presente artículo 
en caso de emergencia a escala nacional, regional o de la Unión, y

c) cumplirá los criterios especificados en el artículo 11, apartado 5, en caso de emer-
gencia a escala regional o de la Unión.

El plan de acción preventivo incluirá una justificación de la adecuación de las medi-
das contempladas en el párrafo primero a las condiciones establecidas en dicho párrafo. 
Además, toda nueva medida contemplada en el párrafo primero deberá ajustarse al pro-
cedimiento establecido en el artículo 8, apartado 4.

3. Tras los períodos establecidos por la autoridad competente de conformidad con 
los apartados 1 y 2, o en circunstancias más graves que las contempladas en el aparta-
do 1, la autoridad competente y las empresas de gas natural deberán procurar mantener 
el suministro de gas en la medida de lo posible, en particular a los clientes protegidos.

4. Las obligaciones impuestas a las empresas de gas natural para el cumplimiento de 
las normas relativas al suministro que se establecen en el presente artículo no serán dis-
criminatorias ni impondrán una carga indebida a dichas empresas.

5. Las empresas de gas natural podrán cumplir las obligaciones que les impone el 
presente artículo a escala regional o de la Unión, según proceda. Las autoridades com-
petentes no exigirán que el cumplimiento de las normas establecidas en el presente artí-
culo se base en infraestructuras situadas únicamente en su territorio.

6. Las autoridades competentes garantizarán que las condiciones de suministro a los 
clientes protegidos se establezcan sin perjuicio del funcionamiento adecuado del mer-
cado interior de la energía y a un precio que respete el valor de mercado de los sumi-
nistros.

Artículo 6. Evaluación de riesgos
1. Las autoridades competentes de cada una de las regiones enumeradas en el ane-

xo I elaborarán conjuntamente una evaluación a escala regional de todos los riesgos que 
afecten a la seguridad del suministro de gas. La evaluación tendrá en cuenta todos los 
riesgos pertinentes, tales como catástrofes naturales y riesgos de carácter tecnológico, 
comercial, social, político o de otros tipos. En la evaluación de riesgos: 

a) se aplicarán las normas previstas en los artículos 4 y 5; la evaluación de riesgos 
describirá el cálculo de la fórmula N-1 a escala nacional e incluirá un cálculo de la fór-
mula N-1 a escala regional; la evaluación de riesgos incluirá asimismo las hipótesis ba-
rajadas, incluidas las utilizadas para el cálculo a escala regional de la fórmula N-1, y 
los datos necesarios para ese cálculo; el cálculo de la fórmula N-1 a escala nacional irá 
acompañado de una simulación de la interrupción de la mayor infraestructura unitaria 
utilizando un modelo hidráulico, así como un cálculo de la fórmula N-1 teniendo en 
cuenta un nivel de gas en las instalaciones de almacenamiento de un 30% y un 100% de 
la capacidad total; 

b) se tomarán en consideración todas las circunstancias nacionales y regionales per-
tinentes, en particular el tamaño del mercado, la configuración de la red, los flujos rea-
les, incluidos los flujos de salida de los Estados miembros interesados, la posibilidad de 
flujos físicos de gas en ambas direcciones, incluida la eventual necesidad de reforzar en 
consecuencia la red de transporte, la existencia de instalaciones de producción y alma-
cenamiento y el peso del gas en la combinación energética, en especial con respecto a la 
calefacción urbana, la generación de electricidad y el funcionamiento de las industrias, 
así como consideraciones relativas a la seguridad y calidad del gas; 

c) se elaborarán varios supuestos de demanda de gas excepcionalmente elevada e in-
terrupción del suministro, teniendo en cuenta los antecedentes, la probabilidad, la tem-
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porada, la frecuencia y la duración de esos incidentes, y se evaluarán sus posibles con-
secuencias, tales como: 

i) trastornos en las infraestructuras pertinentes para la seguridad del suministro, en 
particular las infraestructuras de transporte, las instalaciones de almacenamiento o las 
terminales de GNL, incluida la mayor infraestructura determinada para el cálculo de la 
fórmula N-1, y

ii) la interrupción del suministro procedente de proveedores de terceros países, así 
como, en su caso, riesgos geopolíticos; 

d) se determinará la interacción y correlación de riesgos entre los Estados miembros 
de la región y con otros Estados miembros, según proceda, en particular con respecto a 
las interconexiones, los suministros transfronterizos, el acceso transfronterizo a las ins-
talaciones de almacenamiento y la capacidad bidireccional; 

e) se tomará en consideración la capacidad máxima de interconexión de cada uno de 
los puntos fronterizos de entrada y salida, así como diversos niveles de almacenamiento.

2. Las autoridades competentes de cada región acordarán un mecanismo de coope-
ración para llevar a cabo la evaluación de riesgos dentro del plazo previsto en el aparta-
do 5 del presente artículo. Las autoridades competentes informarán al Grupo de Coor-
dinación del Gas sobre el mecanismo de cooperación acordado para la realización de la 
evaluación de riesgos 18 meses antes de la fecha límite para la adopción de la evalua-
ción de riesgos y las actualizaciones de dicha evaluación. La Comisión podrá contribuir 
a facilitar en general la elaboración de la evaluación de riesgos, en especial en lo que se 
refiere al establecimiento del mecanismo de cooperación. Si las autoridades competen-
tes de una región no logran acordar un mecanismo de cooperación, la Comisión podrá 
proponer un mecanismo de cooperación para esa región.

En el marco del mecanismo de cooperación acordado, cada autoridad competente 
dará a conocer y actualizará un año antes de la fecha límite de notificación de la eva-
luación de riesgos todos los datos nacionales necesarios para su elaboración y especial-
mente para el desarrollo de los distintos supuestos a que se refiere el apartado 1, letra c).

3. La evaluación de riesgos se elaborará de acuerdo con el modelo que figura en el 
anexo IV. La Comisión tendrá poderes para adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 18 para modificar esos modelos.

4. Las empresas de gas natural, los clientes industriales de gas, las organizaciones 
pertinentes que representan los intereses de los clientes domésticos e industriales de 
gas, así como los Estados miembros y la autoridad reguladora nacional, cuando esta no 
sea la autoridad competente, cooperarán con las autoridades competentes y, si así se les 
solicita, facilitarán toda la información necesaria para la evaluación de riesgos.

5. Una vez aprobada por todos los Estados miembros de la región, la evaluación de 
riesgos se notificará por primera vez a la Comisión a más tardar el 1 de septiembre de 
2018. La evaluación de riesgos se actualizará cada cuatro años, salvo si las circunstan-
cias exigen una puesta al día más frecuente. La evaluación de riesgos tendrá en cuenta 
los avances realizados en las inversiones necesarias para cumplir la norma relativa a las 
infraestructuras definida en el artículo 4 y las dificultades nacionales específicas que 
haya planteado la aplicación de nuevas soluciones alternativas. Asimismo, se basará en 
la experiencia adquirida mediante la simulación de los planes de emergencia a que se 
refiere el artículo 9, apartado 2.

6. Antes del 1 de noviembre de 2017, la REGRT de Gas llevará a cabo una simula-
ción a escala de la Unión de supuestos de interrupción del suministro y perturbaciones 
en las infraestructuras. La REGRT de Gas elaborará esos supuestos en consulta con el 
Grupo de Coordinación del Gas. Las autoridades competentes facilitarán a la REGRT 
de Gas los datos necesarios para las simulaciones, como los valores de demanda máxi-
ma, la capacidad de producción y las medidas relacionadas con la demanda. Las auto-
ridades competentes tendrán en cuenta los resultados de las simulaciones a la hora de 
preparar las evaluaciones de riesgos, los planes de acción preventivos y los planes de 
emergencia. La simulación a escala de la Unión de supuestos de interrupción del sumi-
nistro y perturbaciones en las infraestructuras se actualizará cada cuatro años, salvo si 
las circunstancias exigen una puesta al día más frecuente.
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Artículo 7. Elaboración de un plan de acción preventivo y de un plan de 
emergencia
1. Las autoridades competentes de los Estados miembros de cada una de las regio-

nes enumeradas en el anexo I, previa consulta a las empresas de gas natural, las orga-
nizaciones pertinentes que representan los intereses de los clientes domésticos e indus-
triales de gas, incluidos los productores de electricidad, y las autoridades reguladoras 
nacionales, cuando no sean las autoridades competentes, elaborarán conjuntamente: 

a) un plan de acción preventivo que incluya las medidas que deban adoptarse para 
eliminar o atenuar los riesgos detectados en la región, incluidos los riesgos de dimen-
sión meramente nacional, con arreglo a la evaluación de riesgos realizada de conformi-
dad con el artículo 6 y el artículo 8, y

b) un plan de emergencia que incluya las medidas que deban adoptarse para elimi-
nar o atenuar los efectos de una interrupción del suministro de gas en la región, de con-
formidad con el artículo 9.

2. Las autoridades competentes de cada región acordarán un mecanismo de coope-
ración con la suficiente antelación para elaborar los planes y permitir su notificación y 
la notificación de los planes actualizados.

Las medidas necesarias para eliminar y atenuar los riesgos de dimensión meramen-
te nacional, así como las medidas que se deban adoptar para eliminar o atenuar los 
efectos de incidentes que, debido a sus dimensiones limitadas, deben abordarse exclusi-
vamente a escala nacional, serán elaboradas por cada una de las autoridades competen-
tes de la región y se incluirán en los planes elaborados a escala regional. Esas medidas 
nacionales no comprometerán en forma alguna la eficacia de las medidas a escala regio-
nal. Asimismo, cada autoridad competente deberá determinar los ámbitos de coopera-
ción regional y las posibles medidas conjuntas. Las medidas nacionales y las propuestas 
de cooperación regional se darán a conocer a las demás autoridades competentes de la 
región un año antes de la fecha límite de notificación de los planes.

Las autoridades competentes informarán periódicamente al Grupo de Coordinación 
del Gas de los progresos alcanzados en la preparación y adopción de los planes de ac-
ción preventivos y los planes de emergencia. En particular, 18 meses antes de la fecha 
límite de adopción de los planes y las actualizaciones de los planes, las autoridades 
competentes informarán al Grupo de Coordinación del Gas del mecanismo de coope-
ración acordado. La Comisión podrá contribuir a facilitar en general la elaboración de 
los planes, en especial en lo que se refiere al establecimiento del mecanismo de coope-
ración. Si las autoridades competentes de una región no logran acordar un mecanismo 
de cooperación, la Comisión podrá proponer un mecanismo de cooperación para esa re-
gión. Dichas autoridades garantizarán la supervisión periódica de la aplicación de tales 
planes.

3. El plan de acción preventivo y el plan de emergencia se elaborarán de acuerdo con 
los modelos que figuran en el anexo V. La Comisión tendrá poderes para adoptar actos 
delegados de conformidad con el artículo 18 para modificar esos modelos.

4. Los planes de acción preventivos y los planes de emergencia serán aprobados por 
todos los Estados miembros de la región, se publicarán y se notificarán a la Comisión a 
más tardar el 1 de marzo de 2019. La notificación tendrá lugar cuando los planes hayan 
sido aprobados por todos los Estados miembros de la región. La Comisión informará al 
Grupo de Coordinación del Gas de la notificación de los planes y los publicará en el si-
tio web de la Comisión.

5. En un plazo de cuatro meses a partir de la fecha de la notificación de las autorida-
des competentes, la Comisión evaluará dichos planes teniendo debidamente en cuenta 
la revisión por homólogos y los puntos de vista expresados en el Grupo de Coordina-
ción del Gas. El procedimiento de revisión por homólogos se regirá por lo dispuesto en 
el anexo VI.

La Comisión dirigirá un dictamen a la autoridades competentes de la región con la 
recomendación de revisar el plan de acción preventivo o el plan de emergencia pertinen-
te si considera que el plan presenta alguna de las siguientes deficiencias: 

a) no es eficaz para atenuar los riesgos detectados en la evaluación de riesgos; 
b) es incoherente con los supuestos de riesgo evaluados o con los planes de otra re-

gión; 
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c) puede falsear la competencia u obstaculizar el funcionamiento del mercado inte-
rior de la energía; 

d) no cumple las disposiciones del presente Reglamento o de otras disposiciones del 
Derecho de la Unión; 

e) pone en peligro la seguridad del suministro de gas de otros Estados miembros o 
de la Unión en su conjunto.

6. En un plazo de tres meses a partir de la notificación del dictamen de la Comisión 
mencionado en el apartado 4, las autoridades competentes de que se trate notificarán el 
plan modificado a la Comisión o la informarán de las razones por las que no están de 
acuerdo con las recomendaciones.

En caso de desacuerdo, la Comisión, en un plazo de tres meses a partir de la res-
puesta de las autoridades competentes, podrá adoptar una decisión por la que exija la 
modificación del plan pertinente. Las autoridades competentes aprobarán y publicarán 
el plan en un plazo de tres meses a partir de la notificación de la decisión de la Comi-
sión.

7. Se garantizará la confidencialidad de la información delicada a efectos comercia-
les.

8. Los planes de acción preventivos y los planes de emergencia elaborados en virtud 
del Reglamento (UE) nº 994/2010, si procede actualizados, seguirán en vigor hasta que 
los planes de acción preventivos y los planes de emergencia a que se refiere el aparta-
do 1 se elaboren por primera vez.

Artículo 8. Contenido de los planes de acción preventivos
1. Los planes de acción preventivos incluirán: 
a) los resultados de la evaluación de riesgos y un resumen de los supuestos conside-

rados, establecidos en el artículo 6, apartado 1, letra c); 
b) la definición de los clientes protegidos en cada uno de los Estados miembros de la 

región y la información descrita en el artículo 5, apartado 1, párrafo segundo; 
c) las medidas, los volúmenes y las capacidades necesarios para dar cumplimiento 

a las normas relativas a las infraestructuras y al suministro en cada uno de los Estados 
miembros de la región, tal como se establece en los artículos 4 y 5, indicándose, en su 
caso, si las medidas que inciden en la demanda pueden compensar de manera suficien-
te y oportuna una interrupción del suministro con arreglo al artículo 4, apartado 2, la 
identificación de la mayor infraestructura unitaria de gas de interés común en caso de 
aplicación del artículo 4, apartado 3, los volúmenes de gas necesarios por categoría de 
clientes protegidos y por supuesto a que se refiere el artículo 5, apartado 1, y toda norma 
de incremento del suministro con arreglo al artículo 5, apartado 2, incluida una justi-
ficación del cumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo 5, apartado 2, 
y una descripción de un mecanismo para reducir temporalmente toda norma de incre-
mento del suministro u obligación adicional de conformidad con el artículo 12; 

d) las obligaciones impuestas a las empresas de gas natural y otros organismos per-
tinentes que puedan tener efectos en la seguridad del suministro de gas, tales como las 
obligaciones relativas al funcionamiento seguro de la red de gas; 

e) las demás medidas preventivas concebidas para hacer frente a los riesgos deter-
minados en la evaluación de riesgos, como las relativas a la necesidad de mejorar las 
interconexiones entre Estados miembros vecinos y la posibilidad de diversificar las ru-
tas y fuentes de suministro de gas, si procede, para abordar los riesgos identificados con 
vistas a mantener el suministro de gas a todos los clientes en la medida de lo posible; 

f) información sobre el impacto económico, la eficacia y la eficiencia de las medidas 
contenidas en el plan, incluidas las obligaciones mencionadas en la letra k); 

g) la descripción de los efectos de las medidas incluidas en el plan en el funciona-
miento del mercado interior de la energía, así como de los mercados nacionales, inclui-
das las obligaciones mencionadas en la letra k); 

h) la descripción de los efectos de las medidas en el medio ambiente y los consumi-
dores; 

i) los mecanismos que deben emplearse en el marco de la cooperación con otros Es-
tados miembros, incluidos los mecanismos para preparar y aplicar los planes de acción 
preventivos y los planes de emergencia; 
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j) información sobre las interconexiones existentes y futuras, incluidas las que ofre-
cen acceso a la red de gas de la Unión, los flujos transfronterizos, el acceso transfronte-
rizo a las instalaciones de almacenamiento y de GNL y la capacidad bidireccional, en 
particular en caso de emergencia; 

k) información sobre todas las obligaciones de servicio público relacionadas con la 
seguridad del suministro de gas.

2. El plan de acción preventivo, en particular las actuaciones destinadas a cumplir 
la norma relativa a las infraestructuras contemplada en el artículo 4, tendrá en cuenta el 
plan decenal de desarrollo de la red en la Unión que deberá elaborar la REGRT de Gas 
de conformidad con el artículo 8, apartado 10, del Reglamento (CE) nº 715/2009.

3. El plan de acción preventivo se basará principalmente en medidas de mercado y 
no entrañará ninguna carga indebida para las empresas de gas natural ni repercutirá ne-
gativamente en el funcionamiento del mercado interior del gas.

4. Los Estados miembros llevarán a cabo una evaluación de impacto de todas las 
medidas preventivas no relacionadas con el mercado que vayan a adoptarse después de 
la entrada en vigor del presente Reglamento, en particular de las medidas destinadas a 
cumplir la norma relativa al suministro prevista en el artículo 5, apartado 1, y las medi-
das relativas a la norma de incremento de suministro a que se hace referencia en el artí-
culo 5, apartado 2. Dicha evaluación de impacto abarcará, como mínimo, los siguientes 
aspectos: 

a) repercusión de la medida propuesta en el desarrollo del mercado nacional del gas 
y la competencia a escala nacional; 

b) impacto de las medidas propuestas en el mercado interior del gas; 
c) posible impacto en la seguridad del suministro de gas de los Estados miembros 

vecinos, en especial en lo que se refiere a las medidas que podrían reducir la liquidez de 
los mercados regionales o restringir los flujos hacia Estados miembros vecinos; 

d) costes y beneficios de las medidas, evaluados en comparación con medidas de 
mercado alternativas; 

e) evaluación de la necesidad y la proporcionalidad de la medida en relación con po-
sibles medidas de mercado; 

f) apertura de la medida, a fin de garantizar la igualdad de oportunidades para todos 
los participantes en el mercado; 

g) estrategia de eliminación progresiva, duración prevista de la medida proyectada y 
calendario de revisión apropiado.

Los análisis a que se hace referencia en las letras a) y b) correrán a cargo de las au-
toridades reguladoras nacionales.

5. La evaluación de impacto y las medidas adoptadas serán publicadas por la autori-
dad competente y se notificarán a la Comisión. En un plazo de cuatro meses a partir de 
la notificación, la Comisión adoptará una decisión y podrá exigir a los Estados miem-
bros que modifiquen las medidas adoptadas. Ese plazo comenzará a contar a partir del 
día siguiente a la recepción de la notificación completa. El plazo también podrá prorro-
garse con el consentimiento de la Comisión y del Estado miembro interesado.

La Comisión podrá tomar una decisión por la que exija la modificación o retirada de 
una medida que: 

a) pueda falsear el mercado interior de la Unión; 
b) pueda falsear el desarrollo del mercado nacional del gas; 
c) no sea necesaria ni proporcionada para garantizar la seguridad del suministro, o
d) pueda poner en peligro la seguridad del suministro en otros Estados miembros.
La medida adoptada solo entrará en vigor cuando haya sido aprobada por la Comi-

sión o se haya modificado de conformidad con la decisión de la Comisión.
6. El plan de acción preventivo se actualizará cada cuatro años a partir del 1 de mar-

zo de 2019, salvo si las circunstancias exigieran una puesta al día más frecuente o a pe-
tición de la Comisión. El plan actualizado reflejará la evaluación de riesgos actualizada 
y los resultados de las pruebas realizadas de conformidad con el artículo 9, apartado 2. 
El plan actualizado se regirá por lo dispuesto en el artículo 7, apartados 3 a 7.

Artículo 9. Contenido del plan de emergencia
1. El plan de emergencia deberá: 
a) basarse en los niveles de crisis fijados en el artículo 10, apartado 1; 
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b) determinar la función y las responsabilidades de las empresas de gas natural y de 
los clientes industriales de gas, incluidos los productores de electricidad pertinentes, te-
niendo en cuenta los distintos grados en que se verían afectados en caso de interrupción 
del suministro de gas, y su interacción con las autoridades competentes y, en su caso, 
con las autoridades reguladoras nacionales en cada uno de los niveles de crisis definidos 
en el artículo 10, apartado 1; 

c) determinar la función y las responsabilidades de las autoridades competentes y de 
los demás organismos en que se hayan delegado tareas de conformidad con el artículo 
3, apartado 2, en cada uno de los niveles de crisis definidos en el artículo10, apartado 1; 

d) asegurar que se conceda a las empresas de gas natural y a los clientes industriales 
de gas, incluidos los productores de electricidad pertinentes, suficientes posibilidades 
para reaccionar en cualquier nivel de crisis; 

e) determinar, en su caso, las medidas y actuaciones necesarias para atenuar el im-
pacto potencial de una interrupción del suministro de gas en la calefacción urbana y el 
suministro de electricidad generada a partir de gas; 

f) establecer las medidas y procedimientos detallados que habrán de seguirse en 
cada nivel de crisis, incluidos los correspondientes mecanismos para la transmisión de 
información; 

g) designar a una persona o equipo para gestionar las crisis y definir su función; 
h) determinar la contribución de las medidas de mercado para hacer frente a la si-

tuación en el nivel de alerta y atenuar la situación en el nivel de emergencia; 
i) determinar la contribución de las medidas no basadas en el mercado previstas o 

que vayan a aplicarse en el nivel de emergencia y evaluar hasta qué punto es necesario 
recurrir a ellas para hacer frente a una crisis; se evaluarán los efectos de las medidas no 
basadas en el mercado y se establecerán procedimientos para su aplicación; solamente 
deberá recurrirse a medidas no basadas en el mercado cuando los mecanismos de mer-
cado ya no puedan garantizar por sí solos los suministros, en particular a los clientes 
protegidos, o para la aplicación del artículo 12; 

j) describir los mecanismos utilizados para cooperar con otros Estados miembros en 
cada nivel de crisis; 

k) detallar las obligaciones en materia de información impuestas a las empresas de 
gas natural en los niveles de alerta y de emergencia; 

l) describir las disposiciones técnicas o jurídicas vigentes para evitar un consumo 
de gas indebido por parte de clientes no protegidos que estén conectados a una red de 
transporte o distribución de gas; 

m) describir las disposiciones técnicas y financieras vigentes para aplicar las obliga-
ciones en materia de solidaridad previstas en el artículo 12; 

n) elaborar una lista de actuaciones predefinidas para garantizar la disponibilidad de 
gas en caso de emergencia, incluidos los acuerdos comerciales entre las partes interesa-
das en dichas actuaciones y, cuando proceda, los mecanismos de compensación para las 
empresas de gas natural, tomando debidamente en consideración la confidencialidad de 
la información delicada. Dichas actuaciones podrán incluir acuerdos transfronterizos 
entre Estados miembros o empresas de gas natural.

2. Las medidas, las actuaciones y los procedimientos que figuren en el plan de emer-
gencia se pondrán a prueba al menos dos veces entre sus actualizaciones cuatrienales 
periódicas, contempladas en el apartado 3. A fin de poner a prueba el plan de emergen-
cia, los Estados miembros simularán supuestos de impacto alto y mediano y las res-
puestas en tiempo real de acuerdo con su plan de emergencia. Las autoridades compe-
tentes presentarán los resultados de las pruebas al Grupo de Coordinación del Gas.

3. El plan de emergencia se actualizará cada cuatro años a partir del 1 de marzo de 
2019, salvo si las circunstancias exigieran una puesta al día más frecuente o a petición 
de la Comisión. El plan actualizado reflejará la evaluación de riesgos actualizada y las 
conclusiones de las pruebas realizadas de conformidad con el apartado 2. El plan actua-
lizado se regirá por lo dispuesto en el artículo 7, apartados 3 a 7.

4. El plan de emergencia garantizará el mantenimiento del acceso transfronterizo a 
las infraestructuras con arreglo al Reglamento (CE) nº 715/2009 en la medida en que 
ello sea posible desde los puntos de vista técnico y de la seguridad en caso de emergen-
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cia y no introducirá ninguna medida que restrinja indebidamente los flujos de gas a tra-
vés de las fronteras.

Artículo 10. Declaración de crisis
1. Los tres niveles de crisis serán los siguientes: 
a) nivel de alerta temprana (alerta temprana): cuando exista información concreta, 

seria y fidedigna de que puede producirse un suceso susceptible de provocar un impor-
tante deterioro de la situación del suministro y de desencadenar el nivel de alerta o de 
emergencia; el nivel de alerta temprana se podrá activar mediante un mecanismo de 
alerta temprana; 

b) nivel de alerta (alerta): cuando se produzca una interrupción del suministro o la 
demanda de gas sea excepcionalmente elevada y ello provoque un importante deterioro 
de la situación del suministro, pero el mercado todavía sea capaz de gestionar esa in-
terrupción o demanda sin necesidad de recurrir a medidas distintas de las de mercado; 

c) nivel de emergencia (emergencia): en caso de demanda excepcionalmente elevada 
de gas, interrupción importante del suministro u otro deterioro considerable de la situa-
ción del suministro y en caso de que se hayan aplicado todas las medidas pertinentes de 
mercado pero el suministro de gas sea insuficiente para satisfacer la demanda restante 
de gas, de manera que deban introducirse adicionalmente medidas distintas de las de 
mercado con vistas, en particular, a salvaguardar el suministro de gas a los clientes pro-
tegidos de conformidad con el artículo 5.

2. Cuando la autoridad competente declare alguno de los niveles de crisis mencio-
nados en el apartado 1, informará inmediatamente a la Comisión y le facilitará toda la 
información necesaria, en particular información sobre las actuaciones que tiene la in-
tención de realizar. Cuando una emergencia pueda dar lugar a una petición de ayuda a 
la Unión y a sus Estados miembros, la autoridad competente del Estado miembro afec-
tado notificará sin dilación el hecho al Centro de Coordinación de la Respuesta a Emer-
gencias de la Comisión.

3. Cuando la autoridad competente declare una emergencia, deberá seguir las actua-
ciones predefinidas establecidas en su plan de emergencia e informará inmediatamente 
a la Comisión y a las autoridades competentes de la región, en particular de las actua-
ciones que tenga la intención de realizar. En circunstancias extraordinarias debidamen-
te justificadas, la autoridad competente podrá realizar actuaciones que se aparten del 
plan de emergencia. La autoridad competente informará inmediatamente a la Comisión 
y a las autoridades competentes de la región sobre esas actuaciones y las motivará.

4. Los Estados miembros y, en particular, las autoridades competentes velarán por 
que: 

a) no se adopten medidas que restrinjan indebidamente el flujo de gas en el mercado 
interior en ningún momento; 

b) no se adopten medidas que puedan hacer peligrar gravemente la situación del su-
ministro de gas en otro Estado miembro, y

c) se mantenga el acceso transfronterizo a las infraestructuras con arreglo al Regla-
mento (CE) nº 715/2009 en la medida en que ello sea posible desde los puntos de vista 
técnico y de la seguridad, de conformidad con el plan de emergencia.

5. La Comisión verificará con la mayor prontitud, y en todo caso en un plazo de cin-
co días a partir de la recepción de la información de la autoridad competente a que se 
refiere el apartado 2, si la declaración de emergencia está justificada de conformidad 
con el apartado 1, letra c), y si las medidas adoptadas se corresponden en el mayor gra-
do posible con las actuaciones previstas en el plan de emergencia, no suponen una carga 
indebida para las empresas de gas natural y son conformes con el apartado 4. La Comi-
sión podrá, a petición de una autoridad competente o de empresas de gas natural o por 
propia iniciativa, pedir a la autoridad competente que modifique las medidas cuando 
estas sean contrarias a las condiciones recogidas en la primera frase del presente párra-
fo. La Comisión podrá solicitar igualmente a la autoridad competente que derogue la 
declaración de emergencia si considera que dicha declaración no está o ya no está justi-
ficada a tenor del apartado 1, letra c).

En un plazo de tres días a partir de la notificación de la solicitud de la Comisión, la 
autoridad competente modificará las medidas y lo notificará a la Comisión, o la infor-
mará de las razones por las que no está de acuerdo con la solicitud. En tal caso, la Co-
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misión podrá, en un plazo de tres días, modificar o retirar su solicitud o convocar, para 
examinar el asunto, a la autoridad competente o, en su caso, a las autoridades compe-
tentes de que se trate y, si lo considera necesario, al Grupo de Coordinación del Gas. La 
Comisión expondrá pormenorizadamente sus razones para solicitar toda modificación 
de la actuación. La autoridad competente tendrá plenamente en cuenta la postura de la 
Comisión. Cuando la decisión final de la autoridad competente se aparte de la postura 
de la Comisión, la autoridad competente facilitará los argumentos que sustentan esa de-
cisión.

Artículo 11. Respuestas de emergencia a escala regional y de la Unión
1. A petición de una autoridad competente que haya declarado una situación de 

emergencia y previa verificación de conformidad con el artículo 10, apartado 5, la Co-
misión podrá declarar una emergencia a escala regional o de la Unión. A petición de al 
menos dos autoridades competentes que hayan declarado una situación de emergencia y 
previa verificación de conformidad con el artículo 10, apartado 5, la Comisión, cuando 
las razones para esas emergencias estén relacionadas entre sí, declarará, según proceda, 
una emergencia a escala regional o de la Unión. En todo caso, la Comisión, sirviéndo-
se de los medios de comunicación más adecuados a la situación, recabará los diferentes 
puntos de vista y tendrá debidamente en cuenta toda la información pertinente facili-
tada por las demás autoridades competentes. Cuando considere que las razones subya-
centes para la emergencia regional o de la Unión ya no justifican su mantenimiento, la 
Comisión pondrá fin a la emergencia a escala regional o de la Unión. En todo caso, la 
Comisión expondrá sus razones e informará al Consejo de su decisión.

2. La Comisión convocará al Grupo de Coordinación del Gas tan pronto como de-
clare una emergencia a escala regional o de la Unión. Durante la emergencia a escala 
regional o de la Unión, la Comisión, a petición de al menos tres Estados miembros, po-
drá restringir la participación en el Grupo de Coordinación del Gas, para toda una reu-
nión o una parte de esta, a los representantes de los Estados miembros y las autoridades 
competentes.

3. En una situación de emergencia a escala regional o de la Unión, la Comisión coor-
dinará las actuaciones de las autoridades competentes, teniendo plenamente en cuenta 
la información y los resultados pertinentes obtenidos de la consulta con el Grupo de 
Coordinación del Gas. En particular, la Comisión: 

a) velará por el intercambio de información; 
b) garantizará la coherencia y eficacia de las actuaciones en los niveles nacional y 

regional con respecto al nivel de la Unión; 
c) y coordinará las actuaciones relativas a los terceros países.
4. La Comisión podrá convocar a un grupo de gestión de crisis compuesto por los 

gestores de crisis a que se refiere el artículo 9, apartado 1, letra g), de los Estados miem-
bros afectados por la emergencia. La Comisión, de acuerdo con los gestores de crisis, 
podrá invitar a otras partes interesadas a participar en ese grupo. La Comisión velará 
por que se informe periódicamente al Grupo de Coordinación del Gas acerca de las ta-
reas emprendidas por el grupo de gestión de crisis.

5. Los Estados miembros y, en particular, las autoridades competentes velarán por 
que: 

a) no se adopten medidas que restrinjan indebidamente el flujo de gas en el mercado 
interior en ningún momento, en particular el flujo de gas hacia los mercados afectados; 

b) no se adopten medidas que puedan hacer peligrar gravemente la situación del su-
ministro de gas en otro Estado miembro, y

c) se mantenga el acceso transfronterizo a las infraestructuras con arreglo al Regla-
mento (CE) nº 715/2009 en la medida en que ello sea posible desde los puntos de vista 
técnico y de la seguridad, de conformidad con el plan de emergencia.

6. Si, a petición de una autoridad competente o una empresa de gas natural o por 
propia iniciativa, la Comisión considera que en una emergencia a escala regional o de la 
Unión, una actuación realizada por un Estado miembro o una autoridad competente o 
la conducta de una empresa de gas natural es contraria al apartado 5, pedirá al Estado 
miembro o a la autoridad competente que modifique su actuación o realice actuaciones 
para garantizar el cumplimiento del apartado 5, indicándole las razones para ello. Se 
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tendrá debidamente presente la necesidad de que la red de gas funcione en todo mo-
mento de manera segura.

En un plazo de tres días a partir de la notificación de la solicitud de la Comisión, el 
Estado miembro o la autoridad competente modificará su actuación y la notificará a la 
Comisión o le expondrá las razones por las que no está de acuerdo con la solicitud. En 
tal caso, la Comisión, en un plazo de tres días, podrá modificar o retirar su solicitud o 
convocar al Estado miembro o a la autoridad competente y, si la Comisión lo conside-
ra necesario, al Grupo de Coordinación del Gas para examinar el asunto. La Comisión 
expondrá pormenorizadamente sus razones para solicitar toda modificación de la ac-
tuación. El Estado miembro o la autoridad competente tendrán plenamente en cuenta la 
postura de la Comisión. Cuando la decisión final de la autoridad competente o del Esta-
do miembro se aparte de la postura de la Comisión, la autoridad competente o el Estado 
miembro facilitarán los argumentos que sustentan esa decisión.

7. La Comisión, previa consulta al Grupo de Coordinación del Gas, elaborará una 
lista de reserva permanente para un grupo operativo de seguimiento integrado por ex-
pertos de la industria y representantes de la Comisión. Este grupo operativo de segui-
miento podrá desplegarse, en caso necesario, fuera de la Unión y deberá supervisar e 
informar acerca de los flujos de gas hacia la Unión, en cooperación con los terceros paí-
ses de suministro y de tránsito.

8. La autoridad competente facilitará al Centro de Coordinación de la Respuesta a 
Emergencias (CECRE) de la Comisión la información relativa a cualquier necesidad de 
asistencia. El CECRE evaluará la situación global y asesorará sobre la asistencia que 
deba prestarse a los Estados miembros más afectados y, en su caso, a los terceros países.

Artículo 12. Solidaridad
1. Cuando un Estado miembro haya declarado el nivel de crisis de emergencia de 

conformidad con el artículo 10, apartado 1, las normas de incremento de suministro o 
las obligaciones adicionales impuestas a las empresas de gas natural en otros Estados 
miembros en virtud del artículo 5, apartado 2, deberán reducirse temporalmente al ni-
vel establecido en el artículo 5, apartado 1.

2. Mientras el suministro a los clientes domésticos, los servicios sociales esencia-
les y las instalaciones de calefacción urbana del Estado miembro que haya declarado la 
emergencia no esté garantizado pese a la aplicación de la medida prevista en el apar-
tado 1, el suministro de gas a clientes distintos de los clientes domésticos, los servicios 
sociales esenciales y las instalaciones de calefacción urbana de cualquier otro Estado 
miembro, directamente conectado al Estado miembro que haya declarado la emergen-
cia, quedará interrumpido en la medida necesaria para asegurar el suministro de los 
clientes domésticos, los servicios sociales esenciales y las instalaciones de calefacción 
urbana de los Estados miembros que hayan declarado la emergencia.

El párrafo primero se aplicará a los servicios sociales esenciales y a las instalacio-
nes de calefacción urbana en la medida en que estén cubiertos por la definición de clien-
tes protegidos en su Estado miembro respectivo.

3. Las autoridades competentes adoptarán las medidas necesarias para que el gas 
no suministrado a los clientes distintos de los clientes domésticos, los servicios socia-
les esenciales y las instalaciones de calefacción urbana de su territorio en la situación 
descrita en el apartado 2 pueda suministrarse al Estado miembro que se encuentre en 
la situación de emergencia descrita en el mismo apartado para destinarlo a los clientes 
domésticos, los servicios sociales esenciales y las instalaciones de calefacción urbana 
de ese Estado miembro.

4. Las disposiciones técnicas, jurídicas y financieras para la aplicación del aparta-
do 3 se acordarán entre los Estados miembros que estén directamente conectados entre 
sí y se describirán en los planes de emergencia de sus regiones respectivas. Tales dispo-
siciones podrán abarcar, en particular, los precios del gas que deban aplicarse, el uso de 
los interconectores, incluida la capacidad bidireccional, los volúmenes de gas y la co-
bertura de los costes de compensación. Las medidas basadas en el mercado, tales como 
las subastas, se considerarán prioritarias con miras a la aplicación de la obligación pre-
vista en el apartado 3. En caso de modificación de las disposiciones técnicas, jurídicas 
y financieras necesarias para la aplicación del apartado 3, el plan de emergencia corres-
pondiente se actualizará en consecuencia.
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5. El apartado 2 se aplicará a partir del 1 de marzo de 2019.
6. En caso de que los Estados miembros no lleguen a un acuerdo sobre las disposi-

ciones técnicas, jurídicas y financieras necesarias, la Comisión podrá proponer un mar-
co para tales medidas en su dictamen y su decisión sobre los planes.

Artículo 13. Intercambio de información
1. Durante una emergencia, las empresas de gas natural afectadas facilitarán en par-

ticular la siguiente información a diario a la autoridad competente: 
a) las previsiones de la oferta y la demanda de gas diarias para los tres días siguien-

tes; 
b) el flujo de gas diario en todos los puntos de entrada y salida transfronterizos, así 

como en todos los puntos de conexión de una instalación de producción, una instalación 
de almacenamiento o una terminal de GNL a la red, en millones de metros cúbicos por 
día (Mm3/d); 

c) el período, expresado en días, durante el que se prevé que pueda garantizarse el 
suministro de gas a los clientes protegidos.

2. En caso de emergencia a escala regional o de la Unión, la Comisión estará facul-
tada para solicitar a la autoridad competente que le facilite sin demora como mínimo 
los siguientes datos: 

a) la información que figura en el apartado 1; 
b) información sobre las medidas programadas y sobre las ya aplicadas por la auto-

ridad competente para atenuar la emergencia, e información sobre su eficacia; 
c) las solicitudes de medidas adicionales que deban adoptar otras autoridades com-

petentes; 
d) las medidas aplicadas a petición de otras autoridades competentes.
3. Tras una emergencia, con la mayor prontitud y a más tardar seis semanas después 

del levantamiento de la emergencia, la autoridad competente facilitará a la Comisión 
una evaluación detallada de la emergencia y de la eficacia de las medidas aplicadas que 
incluirá una evaluación del impacto económico de la emergencia, el impacto en el sec-
tor de la electricidad y la asistencia que hayan prestado o recibido la Unión y sus Es-
tados miembros. Dicha evaluación se pondrá a disposición del Grupo de Coordinación 
del Gas y se reflejará en las actualizaciones de los planes de acción preventivos y de los 
planes de emergencia.

La Comisión analizará las evaluaciones realizadas por las autoridades competentes 
e informará, de forma agregada, a los Estados miembros, al Parlamento Europeo y al 
Grupo de Coordinación del Gas de los resultados de su análisis.

4. En circunstancias debidamente justificadas e independientemente de que se de-
clare o no una situación de emergencia, la autoridad competente podrá exigir a las em-
presas de gas que proporcionen la información contemplada en el apartado 1 o la in-
formación adicional necesaria para evaluar la situación global del suministro de gas en 
el Estado miembro o en otros Estados miembros, incluida información contractual. La 
Comisión podrá solicitar a las autoridades competentes la información presentada por 
las empresas de gas natural.

5. Cuando la Comisión considere que el suministro de gas de una región o de la 
Unión en su conjunto se ve o puede verse afectado, podrá exigir a las autoridades com-
petentes que reúnan y le presenten la información necesaria para evaluar la situación 
del suministro de gas en la Unión. La Comisión podrá dar a conocer su evaluación al 
Grupo de Coordinación del Gas.

6. Para que las autoridades competentes y la Comisión puedan evaluar la situación 
de la seguridad del suministro a escala nacional, regional y de la Unión, las empresas de 
gas natural notificarán: 

a) a las autoridades competentes interesadas los siguientes pormenores sobre los 
contratos de suministro de gas de duración superior a un año: 

i) duración del contrato,
ii) volúmenes contratados en total, anualmente y volumen medio por mes,
iii) volúmenes diarios máximos contratados en caso de alerta o emergencia,
iv) puntos de entrega acordados,
v) volúmenes de gas mínimos diarios, mensuales y anuales,
vi) condiciones para la suspensión del suministro de gas; 
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b) a la autoridad competente y a la Comisión inmediatamente después de su conclu-
sión o modificación, los contratos de suministro de gas de duración superior a un año 
celebrados o modificados después del [OP: insértese la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento] que, individualmente o conjuntamente con otros contratos con 
el mismo proveedor o sus empresas asociadas, representen más del 40% del consumo 
anual de gas natural del Estado miembro de que se trate. La obligación de notificación 
no se aplicará a las modificaciones relacionadas únicamente con el precio del gas. La 
obligación de notificación también será aplicable a todos los acuerdos comerciales per-
tinentes para la ejecución del contrato de suministro de gas.

La autoridad competente notificará anualmente a la Comisión, antes de finales de 
septiembre, los datos indicados en el párrafo primero, letra a).

7. En circunstancias debidamente justificadas, cuando la autoridad competente o la 
Comisión considere que un contrato de suministro de gas no cubierto por el apartado 6, 
letra b), del presente artículo pueda afectar a la seguridad del suministro de un Estado 
miembro, de una región o de la Unión en su conjunto, la autoridad competente del Es-
tado miembro en que desarrolle su actividad la empresa de gas natural que ha suscri-
to el contrato o la Comisión podrá solicitar a la empresa de gas natural que presente el 
contrato con miras a la evaluación de su impacto en la seguridad de suministro. La soli-
citud también podrá abarcar cualquier otro acuerdo comercial pertinente para la ejecu-
ción del contrato de suministro de gas.

8. La autoridad competente tomará en consideración la información recibida en vir-
tud del presente artículo a la hora de preparar la evaluación de riesgos, el plan de acción 
preventivo y el plan de emergencia o sus respectivas actualizaciones. La Comisión po-
drá adoptar una decisión por la que solicite a la autoridad competente que modifique los 
planes sobre la base de la información recibida en virtud del presente artículo.

9. Las autoridades competentes y la Comisión preservarán el carácter confidencial 
de la información delicada a efectos comerciales.

Artículo 14. Grupo de Coordinación del Gas
1. Se crea un Grupo de Coordinación del Gas para facilitar la coordinación de las 

medidas relacionadas con la seguridad del suministro de gas. El Grupo estará integrado 
por representantes de los Estados miembros, en particular de sus autoridades compe-
tentes, así como por la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (en lo 
sucesivo, «la Agencia»), la REGRT de Gas y organismos representativos del sector y de 
los clientes pertinentes. La Comisión, en consulta con los Estados miembros, decidirá la 
composición del Grupo, garantizando su plena representatividad. La Comisión presidi-
rá el Grupo. El Grupo adoptará su reglamento interno.

2. El Grupo de Coordinación del Gas deberá ser consultado y asistirá a la Comisión, 
en particular en las cuestiones siguientes: 

a) la seguridad del suministro de gas, en cualquier momento y en particular en caso 
de emergencia; 

b) toda la información pertinente para la seguridad del suministro de gas a escala 
nacional, regional y de la Unión; 

c) las mejores prácticas y posibles orientaciones para todas las partes afectadas; 
d) el nivel de seguridad del suministro, los niveles de referencia y las metodologías 

de evaluación; 
e) los supuestos a escala nacional, regional y de la Unión y la comprobación de los 

niveles de preparación; 
f) la evaluación de los planes de acción preventivos y de los planes de emergencia y 

la aplicación de las medidas previstas en ellos; 
g) la coordinación de las medidas para hacer frente a una emergencia dentro de la 

Unión, con terceros países que son Partes contratantes del Tratado de la Comunidad de 
la Energía y con otros terceros países; 

h) la asistencia requerida por los Estados miembros más afectados.
3. La Comisión convocará al Grupo de Coordinación del Gas de manera periódica 

y compartirá la información recibida de las autoridades competentes, manteniendo la 
confidencialidad de la información delicada a efectos comerciales.
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Artículo 15. Cooperación con las Partes contratantes de la Comunidad de la 
Energía
1. La segunda frase del artículo 3, apartado 2, el artículo 3, apartado 6, el artículo 4, 

apartados 3, 4 y 6, el artículo 5, apartado 2, el artículo 6, apartado 1, letra d), el artí-
culo 7, apartado 5, letras b) y e), el artículo 8, apartado 1, letras e), g) e i), el artículo 8, 
apartado 4, letras b) y c), el artículo 9, apartado 1, letras j) y m), el artículo 9, apartado 4, 
el artículo 10, apartado 4, el artículo 11, apartado 5, y el artículo 12 crearán obligacio-
nes para los Estados miembros con respecto a una Parte contratante de la Comunidad 
de la Energía con arreglo al siguiente procedimiento: 

a) el Consejo Ministerial de la Comunidad de la Energía adoptará e integrará el pre-
sente Reglamento en la Comunidad de la Energía por medio de un acto conjunto sobre 
la seguridad del suministro que establezca obligaciones recíprocas para las Partes con-
tratantes de la Comunidad de la Energía en las relaciones con los Estados miembros; 

b) la Parte contratante de la Comunidad de la Energía pondrá en aplicación el acto 
conjunto y notificará debidamente la plena aplicación a la Secretaría de la Comunidad 
de la Energía, incluyendo una solicitud de aplicación del presente apartado en lo que a 
ella respecta, y

c) la Secretaría de la Comunidad de la Energía notificará la aplicación a la Comisión 
y le solicitará que confirme la aplicabilidad de las obligaciones recíprocas entre la Parte 
contratante de la Comunidad de la Energía solicitante y los Estados miembros.

Tras la notificación de la Secretaría de la Comunidad de la Energía, la Comisión 
adoptará una decisión por la que confirme la aplicabilidad de las obligaciones recípro-
cas entre los Estados miembros y la Parte contratante de la Comunidad de la Energía 
con miras a la aplicación del presente apartado, indicando la fecha a partir de la cual 
serán aplicables esas obligaciones mutuas.

2. Una vez adoptada la decisión de la Comisión mencionada en el apartado 1, se in-
vitará a los representantes de la Parte contratante de la Comunidad de la Energía inte-
resada a participar en las reuniones del Grupo de Coordinación del Gas cuando se exa-
minen asuntos que afecten directamente a esa Parte contratante y entren en el ámbito de 
aplicación del apartado 1.

Artículo 16. Seguimiento por parte de la Comisión
La Comisión llevará a cabo un seguimiento permanente de las medidas destinadas a 

garantizar la seguridad del suministro de gas e informará con regularidad al Grupo de 
Coordinación del Gas.

Sobre la base de las evaluaciones contempladas en el artículo 7, apartado 5, la Co-
misión, cuando proceda, extraerá conclusiones sobre las posibles maneras de incremen-
tar la seguridad del suministro a escala de la Unión e informará al Parlamento Europeo 
y al Consejo sobre la aplicación del presente Reglamento, incluyendo, en su caso, reco-
mendaciones para mejorarlo.

Artículo 17. Notificaciones
La evaluación de riesgos, los planes de acción preventivos, los planes de emergencia 

y todos los demás documentos se notificarán a la Comisión por medios electrónicos a 
través de la plataforma CIRCABC.

Toda la correspondencia relacionada con una notificación se transmitirá por medios 
electrónicos.

Artículo 18. Ejercicio de la delegación
1. Se otorgan a la Comisión poderes para adoptar actos delegados en las condiciones 

establecidas en el presente artículo.
2. Los poderes para adoptar actos delegados a que se refieren el artículo 6, aparta-

do 3, y el artículo 7, apartado 3, se otorgarán a la Comisión por un período indefinido a 
partir del [OP: insértese la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento].

3. La delegación de poderes a que se refieren el artículo 6, apartado 3, y el artículo 7, 
apartado 3, podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por 
el Consejo. La Decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes 
que en ella se especifiquen. La Decisión surtirá efecto al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en la misma. 
No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.
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4. Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simultánea-
mente al Parlamento Europeo y al Consejo.

5. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 6, apartado 3, y el artículo 7, 
apartado 3, entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses desde su notifi-
cación al Parlamento Europeo y al Consejo, ni el Parlamento Europeo ni el Consejo for-
mulan objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, tanto el uno como el otro 
informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará dos meses a 
iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.

Artículo 19. Exenciones
El presente Reglamento no se aplicará a Malta ni a Chipre mientras no dispongan 

de suministro de gas en sus respectivos territorios. En lo que respecta a Malta y Chipre, 
las obligaciones establecidas en las siguientes disposiciones, así como las opciones que 
esos Estados miembros tienen derecho a elegir de acuerdo con dichas disposiciones, de-
berán cumplirse y decidirse en el plazo establecido a partir de la fecha en que se sumi-
nistre gas por primera vez en sus respectivos territorios: 

a) artículo 2, párrafo segundo, punto 1), artículo 3, apartado 2, artículo 6, aparta-
do 6, y artículo 13, apartado 6, letra a): 12 meses; 

b) artículo 5, apartado 1: 18 meses; 
c) artículo 7, apartado 4: 24 meses; 
d) artículo 4, apartado 4: 36 meses; 
e) artículo 4, apartado 1: 48 meses.

Artículo 20. Derogación
Queda derogado el Reglamento (UE) nº 994/2010.
Las referencias al Reglamento derogado se entenderán hechas al presente Regla-

mento y se leerán con arreglo a la tabla de correspondencias que figura en el anexo VIII.

Artículo 21. Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente apli-

cable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, el presidente; por el Consejo, el presidente

N. de la r.: La documentació que acompanya aquesta proposta pot ésser consultada a 
l’Arxiu del Parlament.

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals 
i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, 08.03.2016.

TERMINI DE FORMULACIÓ D’OBSERVACIONS

Termini: 4 dies hàbils (de l’11.03.2016 al 16.03.2016).
Finiment del termini: 17.03.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.03.2016.
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Ratificació de l’acord de la Mesa de l’1 de març de 2016 sobre la creació 
de ponències conjuntes

ACORD

Mesa del Parlament, 08.03.2016

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 8 de març de 2016, escoltada la 
Junta de Portaveus, ha acordat per majoria, amb el vot en contra del vicepresident segon, 
del secretari segon i del secretari tercer, desestimar les sol·licituds de reconsideració de 
l’acord de Mesa pel qual s’admeté a tràmit la creació de tres ponències conjuntes per a 
l’elaboració de la Proposició de llei de protecció social catalana (tram. 202-00010/11), 
la Proposició de llei de règim jurídic català (tram. 202-00011/11) i la Proposició de llei 
de l’administració tributària catalana (tram. 202-00012/11), presentades pels grups par-
lamentaris de Junts pel Sí i de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, i 
d’acord amb el que disposa l’article 38.3 del Reglament, aprecia que la creació d’aques-
tes ponències s’ajusta al que estableix el Reglament del Parlament, tenint present que:

Primer. La sol·licitud presentada pels grups parlamentaris de Junts pel Sí i de la Can-
didatura d’Unitat Popular - Crida Constituent compleix els requisits formals que esta-
bleix l’article 126 del Reglament per a la creació de les ponències, atès que ho han de-
manat dos grups parlamentaris i s’ha produït l’acord favorable de la Junta de Portaveus i 
atès que la Mesa disposa d’un marge d’apreciació per decidir sobre la creació d’aquestes 
ponències quan es compleixen aquests dos requisits.

Segon. Quant al marge d’interpretació de l’article 126, més enllà del compliment 
dels requisits formals, cosa que s’ha acreditat, escau de fer les consideracions següents:

a) L’article 126 RPC ha estat interpretat d’una manera àmplia i extensiva les darreres 
legislatures i aquest fet habitual no ha estat fruit de controvèrsia per part de la Mesa ni 
de la Junta de Portaveus.

b) L’article 126 RPC ha estat objecte en la praxi parlamentària d’una interpretació 
flexible que va més enllà de la seva lectura estricta, formal i literal, com ho posen en re-
lleu les ponències redactores constituïdes les darreres cinc legislatures.

c) En cas de dubte sobre si la matèria objecte de les proposicions és de desenvolupa-
ment bàsic estatutari, la Mesa, per un criteri de prudència, no pot prejutjar ex ante l’ade-
quació del procediment de la ponència redactora.

d) No ha estat pràctica habitual justificar abans de l’inici d’una ponència redactora 
l’adequació de l’àmbit material. En canvi, la jurisprudència avala que la Mesa verifiqui 
només els requisits formals exigits per les lleis.

e) La referència que fa l’article 126 a «la representació de tots els grups» no pot ésser 
interpretada com a requisit necessari per a una ponència redactora, ja que això podria 
significar el dret de vet d’un sol grup, clarament contrari al dret d’iniciativa legislativa 
que correspon als grups parlamentaris.

f) Aquest darrer argument serveix també per als qui al·leguen que es vulnera el dret 
de participació política, el ius in officium dels diputats. La praxi parlamentària ha vist 
com el fet que en moltes iniciatives legislatives no hi participin alguns grups no ha com-
portat que s’al·legui aquesta vulneració; és més, el mateix article 126.2 preveu la possibi-
litat que el text elaborat per la ponència no sigui signat per tots els grups parlamentaris.

g) La ponència redactora cerca el màxim de consens i de participació. Aquest «marc 
de treball conjunt» no es pot prejutjar d’antuvi, encara que hi hagi declaracions en 
aquest sentit, més encara si es té present que els grups s’hi poden incorporar a l’inici, 
però també durant l’elaboració dels treballs.

h) Aquest tipus de procediment és, de fet, més garantista respecte als grups parla-
mentaris que no pas altres procediments, ja que els permet participar en l’elaboració 
dels treballs des de bon principi.

Tercer. La Junta de Portaveus ha estat escoltada, i ha ratificat la seva petició de tra-
mitació de les tres iniciatives pel procediment legislatiu de l’article 126, amb els argu-
ments jurídics expressats pels grups parlamentaris de Junts pel Sí i de la Candidatura 
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d’Unitat Popular - Crida Constituent en l’escrit presentat com a resposta a l’informe ju-
rídic no vinculant emès pels lletrats de la Cambra.

La Mesa, consegüentment, ha acordat donar tràmit a la present resolució motivada, 
d’acord amb el que disposa l’article 38.3 del RPC.

Palau del Parlament, 8 de març de 2016
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

N. de la r.: Les sol·licituds de reconsideració es reprodueixen en la secció 4.67.

Resolució de la presidència del Parlament per la qual es fa pública la 
renúncia d’Ima Mis i Cabeza a la condició de membre del Consell Assessor 
de Continguts i de Programació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 74)

Al BOPC 74, a la pàg. 83
On hi diu:
Resolució de la presidència del Parlament per la qual es fa pública la renúncia d’Ima 

Mis i Cabeza a la condició de membre del Consell Assessor de Ràdio i Televisió Espa-
nyola a Catalunya

Hi ha de dir:
Resolució de la presidència del Parlament per la qual es fa pública la renúncia d’Ima 

Mis i Cabeza a la condició de membre del Consell Assessor de Continguts i de Progra-
mació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Afers Institucionals
410-00002/11

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 12796 / Coneixement: Mesa del Parlament, 08.03.2016

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb 

el que estableix el Reglament del Parlament, comunica els següents canvis d’adscripcions 
de diputats a les comissions parlamentàries: 

Comissió
Comissió d’Afers Institucionals

Alta
Adriana Delgado i Herreros

Baixa
Sergi Sabrià i Benito

Palau del Parlament, 4 de març de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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Composició de la Comissió de Salut
410-00006/11

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 11711 / Coneixement: Mesa del Parlament, 08.03.2016

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb 

el que estableix el Reglament del Parlament, comunica els següents canvis d’adscripci-
ons de diputats a les comissions parlamentàries: 

Comissió
Comissió de Salut

Alta
Montserrat Fornells i Solé

Baixa
Jordi Orobitg i Solé

Palau del Parlament, 29 de febrer de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Composició de la Comissió de Justícia
410-00010/11

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 12792 / Coneixement: Mesa del Parlament, 08.03.2016

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb 

el que estableix el Reglament del Parlament, comunica els següents canvis d’adscripci-
ons de diputats a les comissions parlamentàries: 

Comissió
Comissió de Justícia

Alta
Adriana Delgado i Herreros

Baixa
Lluís Llach i Grande

Palau del Parlament, 4 de març de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Composició de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat
410-00015/11

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 12794 / Coneixement: Mesa del Parlament, 08.03.2016

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb 

el que estableix el Reglament del Parlament, comunica els següents canvis d’adscripci-
ons de diputats a les comissions parlamentàries: 

Comissió
Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat
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Alta
Adriana Delgado i Herreros

Baixa
Anna Caula i Paretas

Palau del Parlament, 4 de març de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis

Composició de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
412-00005/11

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 12793 / Coneixement: Mesa del Parlament, 08.03.2016

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb 

el que estableix el Reglament del Parlament, comunica els següents canvis d’adscripci-
ons de diputats a les comissions parlamentàries: 

Comissió
Comissió de la Sindicatura de Comptes

Alta
Adriana Delgado i Herreros

Baixa
Gerard Gómez del Moral i Fuster 
Així mateix es proposa la diputada Adriana Delgado i Herreros com a Secretaria de 

la comissió, ja que el diputat Gerard Gómez del Moral deixa de ser membre d’aquesta 
comissió i renúncia a la seva condició de Secretari.

Palau del Parlament, 4 de març de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Composició de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
412-00006/11

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 12795 / Coneixement: Mesa del Parlament, 08.03.2016

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb 

el que estableix el Reglament del Parlament, comunica els següents canvis d’adscripci-
ons de diputats a les comissions parlamentàries: 

Comissió
Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Alta
Adriana Delgado i Herreros

Baixa
Roger Torrent i Ramió

Palau del Parlament, 4 de març de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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4.45.12. Comissions específiques de seguiment

Composició de la Comissió de Seguretat Viària
411-00004/11

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 12797 / Coneixement: Mesa del Parlament, 08.03.2016

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb 

el que estableix el Reglament del Parlament, comunica els següents canvis d’adscripci-
ons de diputats a les comissions parlamentàries: 

Comissió
Comissió de Seguretat Viària

Alta
Jordi Orobitg i Solé 
Eduardo Reyes Pino

Baixa
Marc Sanglas i Alcantarilla 
Montserrat Fornells i Solé

Palau del Parlament, 4 de març de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 1/XI, sobre la transfòbia i les mesures 
contra l’assetjament i la discriminació per raó de gènere
390-00001/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Igualtat de les Persones.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.03.2016

Control del compliment de la Moció 2/XI, sobre la política sanitària
390-00002/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.03.2016

Control del compliment de la Moció 3/XI, sobre la nova cultura de l’aigua i 
del territori
390-00003/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.03.2016
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Control del compliment de la Moció 4/XI, sobre les polítiques de l’aigua
390-00004/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.03.2016

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament amb la 
consellera d’Ensenyament sobre les mesures per a millorar la competència 
lingüística en anglès
354-00049/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC (reg. 12788).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió 
d’Ensenyament, 08.03.2016.

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença del secretari general de l’Esport davant la 
Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre els objectius de la 
Secretaria General per a aquesta legislatura
356-00038/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 10975).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 08.03.2016.

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i 
d’altres persones

Compareixença de Ramón Cotarelo, catedràtic de ciències polítiques 
de la Universitat Nacional d’Educació a Distància, davant la Comissió 
d’Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració 
Democràtica
357-00006/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la 
Regeneració Democràtica en la sessió 2, tinguda el 01.03.2016, DSPC-C 55.
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Compareixença de Joan Queralt Jiménez, catedràtic de dret penal, davant 
la Comissió d’Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la 
Regeneració Democràtica
357-00007/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la 
Regeneració Democràtica en la sessió 2, tinguda el 01.03.2016, DSPC-C 55.

Compareixença de Marina Garcés, filòsofa, davant la Comissió d’Estudi 
de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració 
Democràtica
357-00008/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la 
Regeneració Democràtica en la sessió 2, tinguda el 01.03.2016, DSPC-C 55.

4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats

Sol·licitud de reconsideració d’un acord de la Mesa

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 12381

A la Mesa del Parlament
Miquel Iceta i Llorens, president, Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parla-

mentari Socialista, d’acord amb l’Article 38 del Reglament del Parlament, exposen: 
1. Que en data 3 de febrer de 2016, els grups parlamentaris de Junts pel Sí i de la 

CUP-CC van presentar al Registre del Parlament tres sol·licituds de creació de ponènci-
es parlamentàries conjuntes per a l’elaboració, respectivament, i d’acord amb el proce-
diment que preveu l’article 126 del Reglament, d’una Proposició de llei integral de pro-
tecció social catalana (NT. 202-00010), d’una Proposició de llei de règim jurídic català 
(NT. 202-00011) i d’una Proposició de llei de l’administració tributària catalana (NT. 
202-00012).

2. Amb relació a aquestes tres iniciatives, el Grup Parlamentari Socialista va adre-
çar a la President del Parlament un escrit on s’exposaven diversos dubtes sobre la crea-
ció de les ponències conjuntes i es demanava que els Serveis Jurídics de la Cambra 
emetessin un informe per aclarir-los. Així mateix i en relació al mateix tema, el vice-
president segon del Parlament va lliurar a la Mesa, en la sessió tinguda el dia 9 de febrer 
de 2016, un escrit en el qual s’expressaven els motius pels quals l’esmentat membre de 
la Mesa s’oposava a l’admissió de les sol·licituds de designació de les ponències conjun-
tes i es presentava la petició que els Serveis Jurídics emetessin un informe sobre aquesta 
qüestió.

3. El mateix dia 9 de febrer de 2016, en sessió conjunta de la Mesa i de la Junta de 
Portaveus es va acordar encarregar els Serveis Jurídics del Parlament l’elaboració d’un 
informe i posposar la decisió definitiva de la Mesa a l’espera del mateix.

4. En data 16 de febrer de 2016 s’emeté l’informe jurídic encarregat, signat per la lle-
trada Esther Andreu, pel lletrat major Antoni Bayona i pel Secretari General (e.f.), Pere 
Sol. Aquest informe exposa els criteris sobre la procedència d’utilitzar amb caràcter ge-
neral, i concretament en els casos que ens ocupen, el procediment de la ponència con-
junta previst a l’article 126 del Reglament de Parlament de Catalunya, assenyala també 
algunes fórmules alternatives a disposició dels grups proposants de les esmentades ini-
ciatives legislatives i arriba, resumidament, a les següents conclusions: 
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i. La creació d’una ponència conjunta és una especialitat del procediment legislatiu 
establert per l’article 126 RPC per tal d’aplicar les lleis de desplegament bàsic de l’Es-
tatut

ii. Tot i que l’article 126 del Reglament determina que es podran tramitar per aquest 
procediment les matèries de desenvolupament bàsic estatutari, la praxi parlamentària 
mostra diversos precedents de ponències conjuntes alienes a matèries pròpies de desen-
volupament bàsic.

iii. En els casos en que s’ha tramitat una iniciativa legislativa pel procediment de 
ponència conjunta sense que el seu àmbit material s’incardini dins dels supòsits de l’Ar-
ticle 62.2 de l’EAC, els lletrats sí que han posat de manifest que la decisió de la Mesa i 
de la Junta de Portaveus, en aquells supòsits, s’havia pres sempre amb consens o sense 
l’oposició expressa de cap grup parlamentari. Tanmateix, els propis lletrats recalquen 
que la finalitat de les ponències conjuntes és la de constituir un marc de treball conjunt 
de tots els grups parlamentaris.

iv. La creació d’una ponència conjunta és una decisió referida a l’organització del 
treball parlamentari que, no obstant, té efectes sobre els grups parlamentaris i sobre els 
drets i deures inherents a l’estatut dels membres de la Cambra.

v. Que si no es produeix el consens de tots els grups parlamentaris o, com a mínim, 
de la seva majoria, [referit a ponències conjuntes, les quals l’àmbit material no s’incar-
dina dins una matèria de desplegament bàsic de l’estatut] es presenten dubtes sobre la 
viabilitat de la ponència, perquè aquesta perd el sentit per al qual ha estat prevista (ser 
plataforma de treball «conjunt» dels grups) i perquè la seva creació pot generar com a 
efecte addicional que els grups parlamentaris que s’hi han oposat hagin d’assumir una 
participació activa en l’elaboració d’un text normatiu en contra dels seus legítims inte-
ressos polítics, obligació que el Reglament no els imposa.

vi. Seguidament, els lletrats aconsellen als grups parlamentaris que han sol·licitat la 
creació de les ponències conjuntes exercir sempre el seu dret d’iniciativa d’acord amb el 
procediment ordinari. Així mateix, els recorden que disposen d’altres instruments par-
lamentaris que podrien ser utilitzats alternativament a la via de la ponència conjunta.

5. En data 29 de febrer de 2016, el Grup parlamentari de Junts pel Sí i el de la CUP-
CC van presentar al Registre del Parlament un escrit exposant tota una sèrie de conside-
racions que, segons el seu criteri, venen a fonamentar que la Mesa doni tràmit a aques-
tes iniciatives legislatives d’acord amb el procediment de l’article 126 del Reglament.

6. En data dimarts 1 de març, la Mesa amb el vot en contra del vicepresident segon, 
i els secretaris segon i tercer ha acordat tramitar aquestes tres iniciatives parlamentàries 
per ponència conjunta.

A continuació, s’al·leguen els raonaments en els quals el Grup Parlamentari Socialis-
ta basa la present petició de reconsideració: 

1. Pel que fa a la procedència de la tramitació d’acord amb l’article 126 RPC de 
les proposicions de llei objecte de debat, per raó de la matèria

L’informe emès pels serveis jurídics del Parlament en data 16 de febrer d’enguany 
tracta abastament aquesta qüestió, amb un criteri amb el que no podem fer altra cosa 
que coincidir.

L’article 126 RPC regula una especialitat dins del procediment legislatiu, relativa als 
projectes i proposicions de llei de desenvolupament bàsic de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya, que es recullen a l’article 62.2 EAC. Segons l’esmentat article, són lleis de 
desenvolupament bàsic de l’Estatut les que regulin directament les matèries esmentades 
pels articles 2.3, 6, 37.2, 56.2, 67.5, 68.3, 77.3, 79.3, 81.2 i 94.1 EAC, llista d’articles que 
configura clarament un numerus clausus.

L’ajustament de les tres proposicions debatudes a aquestes matèries relacionades a 
l’article 62.2 EAC ha estat també examinada per l’esmentat informe jurídic del 16 de fe-
brer, que conclou que l’àmbit de treball de les ponències que es volen crear no encaixa 
de manera clara i evident en cap dels àmbits materials als quals fa referència l’article 
62.2 EAC, per bé que concedeix que algun dels continguts d’una de les tres proposi-
cions podria arribar a trobar-se dins d’aquest àmbit material.

Cal recordar, vist l’escrit presentat per Junts pel Sí i la CUP-CC, que l’especialitat de 
tramitació prevista a l’article 126 RPC no es configura com la forma de tramitació a la 
qual forçosament cal procedir per legislar en desenvolupament bàsic de l’Estatut d’Au-
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tonomia de Catalunya, sinó que tal especialitat de tramitació esdevé una possibilitat. 
L’anàlisi literal i gramatical del propi precepte, sense necessitat de major interpretació, 
permet arribar a la conclusió que, com a possibilitat alternativa a la tramitació en forma 
de ponència conjunta, es manté la possibilitat d’impulsar el desenvolupament bàsic de 
l’Estatut pel règim general de la iniciativa legislativa, previst a l’article 109 RPC (això 
sí, seguirà essent característic de les iniciatives de desenvolupament bàsic de l’Estatut 
el requisit de la seva aprovació per majoria absoluta en una votació final del conjunt del 
text).

Per tant, òbviament no es pot adduir que la negativa d’un grup parlamentari a cons-
tituir una ponència conjunta podria bloquejar o vetar el desenvolupament bàsic de l’Es-
tatut, com fan els grups de Junts pel Sí i la CUP al seu escrit, en una reductio ad absur-
dum que no es pot considerar vàlida.

2. Pel que fa a l’existència de precedent o costum relatiu a la tramitació per 
aquesta via d’iniciatives més enllà de les que corresponen al desenvolupament bàsic 
de l’Estatut

És ben cert que el Parlament ha donat tràmit, per la via prevista a l’article 126 RPC, 
a iniciatives legislatives que no es corresponen estrictament amb el desenvolupament 
bàsic de l’Estatut. No obstant, si fins al moment això no ha estat objecte de controvèrsia 
és, com assenyalen els serveis jurídics de la cambra a l’informe ja esmentat, perquè en 
els supòsits precedents la base del consens era àmplia i en la majoria de casos existia la 
unanimitat dels grups parlamentaris, o almenys sense la oposició expressa de cap d’ells.

Per fonamentar la seva pretensió que existeix una praxi consolidada de constitució 
de ponències conjuntes malgrat que el seu àmbit material no es correspongui amb el 
propi del desenvolupament bàsic de l’Estatut, els grups parlamentaris de Junts pel Sí i 
la CUP-CC detallen un llistat de totes les iniciatives parlamentàries que s’han tramitat 
mitjançant l’instrument de la ponència conjunta.

No obstant això, el Grup sotasignat considera que aquest llistat no contradiu, sinó 
que més aviat reforça, el criteri que apunten els serveis jurídics del Parlament en l’infor-
me del 16 de febrer: «l’aplicació de l’article 126 RPC comporta implícitament la volun-
tat de tots o quasi tots els grups de recórrer a aquest procediment i participar en l’ela-
boració del text. I, si bé en el cas de matèries que recauen estrictament dins l’àmbit de 
l’article 62.2 EAC, el recurs a la ponència conjunta pot fer-se, d’acord amb l’article 126 
RPC, sempre que així ho acordi la Mesa d’acord amb la Junta de Portaveus si ho sol·li-
citen dos grups parlamentaris o una cinquena part dels diputats, encara que no es doni 
aquesta voluntat unànime, en el cas de tractar-se de matèries alienes a aquelles a què 
es refereix l’article 126 RPC, aquest consens pel que fa a la voluntat d’aplicar aquest 
procediment legislatiu esdevé condició necessària.»

Ja que hi hem estat convidats per l’escrit de Junts pel Sí i la CUP, cal examinar els 
precedents que s’addueixen, cas per cas: 

V legislatura: 
– Proposició de llei d’usos lingüístics a Catalunya. Matèria de desenvolupament bà-

sic estatutari (Art. 62.2 i 6 de l’EAC)
– Proposició de llei sobre l’ús del català en els contractes mercantils i en especial en 

les pòlisses d’assegurances. Matèria de desenvolupament bàsic estatutari (Art. 62.2 i 6 
de l’EAC)

– Proposició de llei de regulació de l’etiquetatge dels productes del tabac. Matèria de 
desenvolupament bàsic estatutari (Art. 62.2 i 6 de l’EAC)

– Proposició de llei reguladora de l’ús de la llengua catalana a les escriptures públi-
ques. Matèria de desenvolupament bàsic estatutari (Art. 62.2 i 6 de l’EAC)

– Proposició de llei d’incompatibilitats dels membres del Parlament, del Govern i 
d’alts càrrecs del Govern i de l’Administració de la Generalitat i de les institucions i em-
preses que en depenen. Matèria de desenvolupament bàsic estatutari (Art. 62.2 i 68.3 de 
l’EAC)

– Proposició de llei per a la promoció i la difusió d’obres musicals cantades en llen-
gua catalana. Matèria de desenvolupament bàsic estatutari (Art. 62.2 i 6 de l’EAC)

– Proposició de llei electoral de Catalunya. Matèria de desenvolupament bàsic esta-
tutari (Art. 62.2 i 56.2 de l’EAC)
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– Proposició de llei reguladora de l’acolliment de les persones grans. La Mesa del 
Parlament, en sessió tinguda el dia 26.01.1999, a sol·licitud de tots els grups parlamen-
taris, atesa la voluntat concordant de la Junta de Portaveus [...] ha acordat que la ini-
ciativa parlamentària sobre aquesta matèria sigui exercida pel conjunt dels grups par-
lamentaris [...] [BOPC 364, 1 de febrer de 1999, pàg. 19]

VI legislatura: 
– Proposició de llei sobre els audiovisuals. La Mesa del Parlament, en sessió tingu-

da el dia 23 de desembre de 1999, a sol·licitud de tots els grups parlamentaris, atesa 
la voluntat concordant de la Junta, [...] ha acordat que la iniciativa parlamentària sobre 
aquesta matèria sigui exercida pel conjunt dels grups parlamentaris [...] [BOPC 10, 3 de 
gener de 2000, pàg. 14]

– Proposició de llei del Servei d’Ocupació de Catalunya. La Mesa del Parlament, 
en sessió tinguda el dia 27 de febrer de 2001, atès l’acord del Ple del 27 de novembre 
de 2000 –punt III de la Resolució 344/VI del Parlament de Catalunya, sobre la gestió 
i el model de la formació ocupacional a Catalunya, [...] i d’acord amb la Junta de Por-
taveus, ha encomanat a la Comissió de Política Social que nomeni una ponència amb 
participació de tots els grups parlamentaris, perquè elabori una proposició de llei del 
Servei d’Ocupació de Catalunya [...] [BOPC 156, 5 de març de 2001, pàg. 26]

– Proposició de llei de reconeixement de l’Alt Pirineu i l’Aran com a àrea funcional 
de planificació, i de modificació de l’article 2 de la Llei 1/1995 sobre el Pla Territorial 
General de Catalunya. Matèria de desenvolupament bàsic estatutari (Art. 62.2 i 94.1 de 
l’EAC)

– Proposició de llei sobre mesures legislatives per a regular les empreses d’inserció 
sociolaboral. La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 29 de gener de 2002, a 
sol·licitud de tots els grups parlamentaris, i atesa la voluntat concordant de la Junta 
de Portaveus i d’acord amb els antecedents, [...] ha acordat que la Comissió de Política 
Social nomeni una ponència, en què tinguin representació tots els grups parlamentaris, 
per a redactar una proposició de llei sobre mesures legislatives per regular les empreses 
d’inserció sociolaboral [...] [BOPC 259, 4 de febrer de 2002, pàg. 20]

– Proposició de llei de modificació de la Llei 6/1984 del 5 de març, de la Sindicatura 
de Comptes de Catalunya. Matèria de desenvolupament bàsic estatutari (Art. 62.2 i 81.2 
de l’EAC)

– Proposició de llei sobre la protecció dels animals.  La Mesa del Parlament, en ses-
sió tinguda el dia 9 d’abril de 2002, a sol·licitud de tots els grups parlamentaris, ma-
nifestada en la Junta de Portaveus, i atesa la voluntat concordant d’aquesta, [...], ha 
acordat que la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca nomeni una ponència, en 
què tinguin representació tots els grups parlamentaris, per a redactar una proposició de 
llei sobre la protecció dels animals [...] [BOPC 284, 15 d’abril del 2002, pàg. 26]

– Proposició de llei de setena modificació de la Llei 8/1987 de 15 d’abril municipal 
i de règim local de Catalunya. Matèria de desenvolupament bàsic estatutari (Art. 62.2 i 
2.3 de l’EAC)

– Proposició de llei de tercera modificació de la Llei 6/1987, de 4 d’abril, sobre I’or-
ganització comarcal de Catalunya. Matèria de desenvolupament bàsic estatutari (Art. 
62.2 i 2.3 de l’EAC)

– Proposició de llei sobre el règim d’incompatibilitats d’alts càrrecs i de diputats del 
Parlament. La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 15 de desembre de 1999, a 
sol·licitud del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya i del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, atesa la voluntat concordant de la Junta, [...], 
ha acordat que la iniciativa parlamentària sobre aquesta matèria sigui exercida pel 
conjunt dels grups parlamentaris [...] [BOPC 7, 20 de desembre de 1999, Pàg. 8]

Consultada l’Acta de la Mesa, en sessió de 15.12.1999 com a punt primer de l’ordre 
del dia apareix aquesta qüestió sense que cap membre de la Mesa manifesti oposició a 
la tramitació conjunta.

Consultada l’Acta de la Junta de Portaveus, en sessió de 15.12.1999 com a cinquè 
punt de l’ordre del dia apareix aquesta qüestió sense que cap membre de la Junta de Por-
taveus manifesti oposició a la tramitació conjunta.
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– Proposició de llei d’incompatibilitats dels membres del Govern, dels alts càrrecs 
del Govern i de l’Administració de la Generalitat, i de les institucions i les empreses que 
en depenen. Matèria de desenvolupament bàsic estatutari (Art. 62.2 i 68.3 de l’EAC)

– Proposició de llei de suport a les unitats familiars. La Mesa del Parlament, en ses-
sió tinguda el dia 4 d’abril de 2000, a sol·licitud de tots els grups parlamentaris, atesa 
la voluntat concordant de la Junta de Portaveus, d’acord amb als antecedents [...], ha 
acordat que la iniciativa parlamentària sobre aquesta matèria sigui exercida pel conjunt 
dels grups parlamentaris [...] [BOPC 42, 10 d’abril de 2000, Pàg. 22]

– Proposició de llei de modificació de la Llei 1/1981, del 25 de febrer, del Consell 
Consultiu. Matèria de desenvolupament bàsic estatutari (Art. 62.2 i 77.3 de l’EAC)

– Proposició de llei per a la reorganització territorial de l’Administració pública a 
Catalunya. Matèria de desenvolupament estatutari (Art. 62.2 i 2.3 de l’EAC)

– Proposició de llei de prevenció de la violència de gènere. La Mesa del Parlament, 
en sessió tinguda el dia 10 d’abril de 2001, a sol·licitud de tots els grups parlamentaris, 
atesa la voluntat concordant de la Junta, d’acord amb els antecedents i de conformi-
tat amb l’article 110.2 del Reglament, ha acordat que la iniciativa parlamentària sobre 
aquesta matèria sigui exercida pel conjunt dels grups parlamentaris [...] [BOPC 173, 17 
d’abril de 2001, pàg. 29]

– Proposició de llei de modificació de la Llei 14/1984, del 20 de març, del Síndic de 
Greuges, modificada per la Llei 12/1989, del 14 de desembre. Matèria de desenvolupa-
ment bàsic estatutari (Art. 62.2 i 79.3 de l’EAC)

– Proposició de llei de modificació de la Llei 16/1990, del 13 de juliol sobre el règim 
especial de la Vall d’Aran. Matèria de desenvolupament bàsic estatutari (Art. 62.2 i 94.1 
de l’EAC)

– Proposició de llei sobre la intervenció del Parlament de Catalunya en la designació 
d’autoritats i càrrecs i el procediment per a avaluar-ne la idoneïtat. La Mesa del Parla-
ment, en sessió tinguda el dia 26 de novembre de 2002, a sol·licitud de tots els grups 
parlamentaris, manifestada en la Junta de Portaveus, i atesa la voluntat concordant 
d’aquesta, [...], ha acordat que la Comissió d’Organització i Administració de la Gene-
ralitat i Govern Local nomeni una ponència, en què tinguin representació tots els grups 
parlamentaris, per a redactar una proposició de llei [...] [BOPC 363, 2 de desembre de 
2002, pàg. 17]

– Proposició de llei de reconeixement i foment de l’associacionisme educatiu per a 
infants i adolescents en el lleure. La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 18 de 
febrer de 2003, a sol·licitud de tots els grups parlamentaris, manifestada en la Junta 
de Portaveus, i atesa la voluntat concordant d’aquesta, de conformitat amb els antece-
dents i amb l’article 110.2 del Reglament, ha acordat que la Comissió de Política Cultu-
ral nomeni una ponència, en què tinguin representació tots els grups parlamentaris, per 
a redactar una proposició de llei de reconeixement i foment de l’associacionisme educa-
tiu per a infants i adolescents en el lleure [...] [BOPC 396, 24 de febrer de 2003, pàg. 24]

VII legislatura: 
– Proposició de llei sobre els recursos contra les qualificacions dels registradors de 

la propietat en matèria de dret privatiu català. Matèria de desenvolupament bàsic estatu-
tari (Art. 62.2 i 6 de l’EAC)

– Proposició de llei de l’audiovisual de Catalunya. La Mesa del Parlament, en ses-
sió tinguda el dia 16 de març de 2004, a sol·licitud de tots els grups parlamentaris, 
manifestada en la Junta de Portaveus, i atesa la voluntat concordant d’aquesta, [...], 
ha acordat que la Comissió de Política Cultural nomeni una ponència, en què tinguin 
representació tots els grups parlamentaris, per a redactar una elaboració del text d’una 
proposta de reforma de les lleis audiovisuals de Catalunya per una ponència del conjunt 
dels grups parlamentaris [...] [BOPC 35 VII Legis, pàg. 5]

– Proposició de llei sobre l’organització territorial de Catalunya. Matèria de desen-
volupament bàsic estatutari (Art. 62.2 i 2.3 de l’EAC)

– Proposició per a donar més reconeixement i suport a l’associacionisme educatiu a 
Catalunya. La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 27 de setembre de 2005, a 
sol·licitud de tots els grups parlamentaris, i atesa la voluntat concordant de la Junta 
de Portaveus, [...], ha acordat que la Comissió de Política Cultural nomeni una ponèn-
cia, en què tinguin representació tots els grups parlamentaris, per a redactar els textos 
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de les propostes normatives necessàries per a donar més reconeixement i suport a l’as-
sociacionisme educatiu a Catalunya [BOPC 225 VII Legis, pàg. 11]

– Proposicions de llei, per a presentar al Congrés dels Diputats, per a l’assumpció de 
competències per l’article 150.2 de la Constitució, d’acord amb el que preveu la disposi-
ció addicional tercera de la Proposta de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, 
tramesa al Congrés dels Diputats. Article 222 i 223 de l’EAC, en concordança amb l’ar-
ticle 132 del RPC. Elaboració per ponència conjunta.

– Proposicions de llei, per a presentar al Congrés dels Diputats, per a l’efectivitat 
plena de l’Estatut, d’acord amb el que preveu la disposició addicional novena de la Pro-
posta de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, tramesa al Congres dels Dipu-
tats. Article 222 i 223 de l’EAC, en concordança amb l’article132 del RPC. Elaboració 
per ponència conjunta.

VIII legislatura: 
– Proposició de llei de la corporació catalana de Mitjans Audiovisuals. La Mesa del 

Parlament, en sessió tinguda el dia 6 de febrer de 2007, a sol·licitud de tots els grups 
parlamentaris, i d’acord amb la Junta de Portaveus, de conformitat amb els antece-
dents [...], ha acordat que la Comissió de Política Cultural nomeni una ponència, en què 
tinguin representació tots els grups parlamentaris, per a redactar una Proposició de llei 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals [...] [BOPC 31 VII Legis, pàg. 19]

– Proposició de llei del Consell de Garanties Estatutàries. Matèria de desenvolupa-
ment bàsic estatutari (Art. 62.2 i 77.3 de l’EAC)

– Procediment d’elaboració d’una proposició de llei electoral de Catalunya per una 
ponència del conjunt dels grups parlamentaris. Matèria de desenvolupament bàsic esta-
tutari (Art. 62.2 i 56.2 de l’EAC)

IX legislatura: 
– Proposició de llei de transparència i accés a la informació pública. La Mesa del 

Parlament, en la sessió tinguda el dia 1 de març de 2011, a sol·licitud dels G. P. de 
Convergència i Unió, Socialista, del Partit Popular de Catalunya, d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya i S. P. Ciutadans, atesa la voluntat concordant de la Junta, [...], ha acordat que 
la iniciativa parlamentària sobre aquesta matèria sigui exercida pel conjunt dels grups 
parlamentaris; amb aquesta finalitat i per tal d’elaborar el text de la proposició [BOPC 
32 IX Legis, pàg. 8]

X legislatura: 
– Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana. 

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 26 de febrer de 2013, a sol·licitud del GP 
de Convergència i Unió, GP d’Esquerra Republicana de Catalunya, GP Socialista 
i G Mixt, atesa la voluntat concordant de la Junta, [...], ha acordat que la Comissió 
d’Afers Institucionals nomeni una ponència, en què tinguin representació tots els grups 
parlamentaris, per a redactar una Proposició de llei de consultes populars no referen-
dàries [...] [BOPC 36 X Legis, pàg. 42]

– Proposició de llei de transparència i accés a la informació pública. La Mesa del 
Parlament, en la sessió tinguda el 5 de febrer de 2013, a sol·licitud del GP de Con-
vergència i Unió, GP d’Esquerra Republicana de Catalunya, GP Socialista, GP del 
Partit Popular de Catalunya, GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa i GP de Ciutadans, i atesa la voluntat concordant de la Junta, de confor-
mitat amb els antecedents [...], ha acordat que la Comissió d’Afers Institucionals nomeni 
una ponència, en què tinguin representació tots els grups parlamentaris, per a redactar 
una Proposició de llei de transparència i accés a la informació pública [...] [BOPC 22 X 
Legis, pàg. 22]

– Proposició de llei sobre el règim especial d’Aran. Matèria de desenvolupament bà-
sic estatutari (Art. 62.2 i 94.1 de l’EAC)

– Proposició de llei d’igualtat entre dones i homes. La Mesa del Parlament, en la 
sessió tinguda el 25 de juny de 2013, a sol·licitud del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Grup 
Parlamentari Socialista, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, Grup Parlamentari de Ciutadans i Grup Mixt, atesa la 
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voluntat concordant de la Junta de Portaveus, de conformitat amb els antecedents i 
amb l’article 117.1 del Reglament, ha acordat que la Comissió de Benestar, Família i 
Immigració nomeni una ponència, en què tinguin representació tots els grups parlamen-
taris, per a redactar una Proposició de llei d’igualtat entre dones i homes [...] [BOPC 
111 X Legis, pàg. 21]

– Proposició de llei electoral de Catalunya. Matèria de desenvolupament bàsic esta-
tutari (Art. 62.2 i 56.2 de l’EAC)

Vistos, així, tots els casos adduïts, resulta que dels 41 esmentats pels grups de Junts 
pel Sí i la CUP-CC, 22 ponències es van constituir amb relació a matèries que es troben 
estrictament dins l’àmbit de l’article 62.2 EAC. Per tant, mentre s’acompleixi el requisit 
d’ésser instada la ponència conjunta almenys per dos grups parlamentaris, no és neces-
sària la voluntat unànime dels grups per constituir-la, segons el criteri dels lletrats del 
Parlament, que compartim. 11 ponències van ser proposades per tots els grups parla-
mentaris, 1 ponència va ser acordada pel Ple, i només en 7 casos s’ha sol·licitat consti-
tuir una ponència a instància d’un conjunt de grups parlamentaris inferior a la totalitat 
dels mateixos. En tots aquests casos, amb l’acord de la resta de grups o, almenys, sense 
l’oposició expressa de cap grup parlamentari.

Per tant, si hi ha alguna pràctica habitual i mantinguda en el temps, una pervivèn-
cia de situacions fàctiques constants, que hagi superat els efectes «sanatoris» que sobre 
l’activitat del Parlament té la dissolució i l’esgotament d’un mandat, i hagi esdevingut 
costum al Parlament de Catalunya, és que la constitució de ponències conjuntes pel que 
fa a iniciatives que sobrepassen l’àmbit material definit per l’article 62.2 EAC s’ha pro-
duït tan sols quan ha existit l’acord del conjunt dels grups parlamentaris o bé aquests no 
s’hi han oposat.

No hi ha, en canvi, cap precedent ni costum de constituir una ponència conjunta re-
lativa a proposicions de llei sobre matèries no emmarcades en l’àmbit material definit 
per l’article 62.2, quan els únics grups parlamentaris que la volen constituir són els dos 
que la promouen, quan la resta de grups parlamentaris s’hi oposen, i contra el criteri ex-
pressat pels serveis jurídics del Parlament.

3. Afectació als drets dels grups parlamentaris i capteniment de la Mesa
Queda clar que es compleix el requisit de la iniciativa per part de dos grups parla-

mentaris. A partir d’aquí, i seguint el que disposa l’article 126 RPC, «la Mesa pot de-
cidir que en aquestes matèries la iniciativa legislativa sigui exercida pel conjunt dels 
grups parlamentaris». La Mesa ho farà, en tot cas, «d’acord amb la Junta de Portaveus», 
on són representats tots els grups parlamentaris.

Es suscita el dubte de si l’acord amb la Junta de Portaveus cal considerar-lo existent 
per la simple configuració en aquest òrgan d’una majoria (ponderant el vot), favorable a 
que la iniciativa legislativa sigui exercida pel conjunt dels grups parlamentaris, o si, te-
nint en compte que la matèria sobre la que versen sobrepassa el marc definit per l’article 
62.2 EAC, resulta necessari que tots els grups parlamentaris donin la seva conformitat a 
que es tramiti d’aquesta forma, o almenys no s’hi oposin, atès que estarien cridats a par-
ticipar-hi conjuntament, i atenent al costum que es pot considerar existent al Parlament 
de Catalunya i, com exposen els serveis jurídics del Parlament a l’informe ja esmentat, 
posant-ho «en connexió amb les condicions i la lògica interna que inspiren aquest pro-
cediment parlamentari».

El grup sotasignat considera que l’acord de la Mesa de data 1 de març, pel qual dóna 
tràmit per la via de l’article 126 RPC a les tres proposicions de llei promogudes pels 
grups de Junts pel Sí i la CUP-CC afecta a la seva capacitat d’iniciativa legislativa, que 
l’article 62.1 EAC i l’article 109 RPC atorguen, entre d’altres, als grups parlamentaris, 
i amb això també al ius in officium dels parlamentaris, segons queda recollit a l’article 
23.2 CE.

Això és així perquè cal entendre que la iniciativa legislativa és, en darrer terme, una 
expressió de la voluntat dels diputats i diputades, agrupats en grups parlamentaris en 
el cas que ens ocupa. Aquesta expressió de voluntat pot traduir-se en la presentació de 
proposicions de llei, i certament en la participació en ponències conjuntes, però difícil-
ment es pot interpretar que es pugui forçar als grups que manifestament no volen com-
partir una determinada iniciativa legislativa a ser-ne partícips mitjançant l’establiment 
d’una ponència conjunta de tots els grups parlamentaris, quan tots els que no n’han es-
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tat promotors manifesten la seva voluntat de no exercir la seva iniciativa legislativa en 
aquest cas i sota aquesta forma. Cal potser recordar que, d’acord amb l’article 126 RPC, 
l’acord de la Mesa implica «que la iniciativa parlamentària sigui exercida pel conjunt 
dels grups parlamentaris».

Existeix doncs una afectació a la iniciativa legislativa dels grups no proposants de 
les tres proposicions de llei, no pas en el sentit de constrènyer-la o impedir-la, sinó en 
el sentit de forçar-los a exercir-la sobre una determinada matèria i d’una determinada 
forma (en ponència conjunta, que té aquest caràcter d’iniciativa). No és un tema menor, 
atès que la qüestió de la iniciativa legislativa es troba al nucli mateix de les funcions 
dels diputats i dels grups parlamentaris, per la qual cosa podria entendre’s que queda 
afectat el ius in officium dels diputats emparat per l’article 23.2 CE, i no es supera la di-
ficultat plantejada pel fet que els grups disconformes decideixin no nomenar ponents, 
no assistir de facto a les sessions de treball de la ponència conjunta, o encara que final-
ment no subscrivissin l’informe de la ponència o presentessin una esmena a la totalitat.

Cal assenyalar, a més, que la redacció del precepte no implica una obligació de la 
Mesa de constituir una ponència conjunta. No es diu «la Mesa decidirà» o «la Mesa ha 
de decidir», sinó que «la Mesa pot decidir». I si pot fer-ho, pot no fer-ho, per molt que 
li ho sol·licitin dos grups parlamentaris que estan legitimats per impulsar aquest proce-
diment.

En canvi, i atès que la redacció literal del precepte és que «la Mesa pot decidir que 
en aquestes matèries la iniciativa legislativa sigui exercida pel conjunt dels grups parla-
mentaris», és lícit preguntar-se si la Mesa pot acordar constituir una ponència conjunta 
quan les matèries sobre les que versin les iniciatives sotmeses a la seva consideració no 
encaixin amb el numerus clausus de matèries que estableix l’article 62.2 EAC. Caldria 
considerar que no pot decidir que la iniciativa legislativa sigui exercida pel conjunt dels 
grups parlamentaris quan es tracti de matèries diferents de les esmentades, si no hi ha 
l’acord o conformitat, encara que sigui tàcita, de tots els grups.

Els serveis jurídics del Parlament, en el seu informe de data 16 de febrer d’enguany, 
afirmen que «el valor d’una eventual oposició a la creació d’una ponència conjunta 
mereix una diferent consideració en un o altre d’aquests supòsits [en cas de trobar-nos 
davant matèries dins l’àmbit definit per l’article 62.2 EAC o no], atès que, mentre en 
un cas es tracta d’una aplicació estricta de la norma reglamentària, en l’altre es tracta 
d’aplicar analògicament, basant-se en els precedents parlamentaris, un mecanisme o 
instrument previst per la norma reglamentària a un altre supòsit concret i que condicio-
na el procediment legislatiu ordinari. En conseqüència, és evident que aquella oposició 
ha de tenir rellevància i ser considerada quan l’article 126 RPC es vol aplicar més enllà 
del supòsit per al qual ha estat establert».

Encara de major interès resulta l’admonició que, pocs paràgrafs més endavant, fan 
els serveis jurídics de la cambra respecte al capteniment de la Mesa amb relació a l’as-
sumpte, dissortadament ignorada a la vista de la decisió adoptada: «Malgrat que l’arti-
cle 126 RPC reconeix a la Mesa i a la Junta de Portaveus un marge de discrecionalitat 
per a la seva aplicació, aquesta discrecionalitat també té els seus límits, especialment 
per prevenir que l’aplicació del precepte deixi de tenir coherència amb la voluntat últi-
ma de la norma, que no és una altra, com ja s’ha dit, que la de crear un instrument de 
treball parlamentari en el qual participin tots els grups de la Cambra (o, com a mínim, 
la major part). Per tant, la creació de la ponència amb l’únic suport dels dos grups sol-
licitants i la posició en contra de la resta dels grups podria córrer el risc de no quedar 
emparada per aquella discrecionalitat i ser considerada com un acte arbitrari segons 
l’article 9.3 de la Constitució ».

Continuen els lletrats del Parlament afirmant que «aquesta conclusió es reforça en-
cara més si tenim en compte que el ius in officium dels diputats els reconeix a ells i als 
grups parlamentaris el dret que els procediments parlamentaris s’ajustin al que preveu 
el Reglament, fins i tot amb la possibilitat de poder demanar empara en el cas de deci-
sions que afectin al nucli essencial d’aquest dret d’acord amb la jurisprudència consti-
tucional. Sense entrar a valorar si es donaria en el present cas aquest supòsit, no es pot 
desconèixer el risc d’afectació del ius in officium per una aplicació inapropiada de l’ar-
ticle 126 RPC basant-se en les raons exposades».
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L’informe dels serveis jurídics de la cambra també reflexiona sobre la innecessària 
tensió a la qual es sotmet als diputats i grups parlamentaris que dissenteixen amb les 
iniciatives promogudes pels grups de Junts pel Sí i la CUP i amb la seva tramitació per 
la via prevista a l’article 126 RPC, si la Mesa decideix acordar-ho, tensió existent entre 
el seu deure de participació als debats del Ple i de les comissions, deure que la doctrina 
ha extrapolat als treballs parlamentaris de les ponències, i el seu legítim interès de no 
participar de forma activa per raó de la contradicció amb la defensa de les posicions po-
lítiques pròpies dels grups parlamentaris que en dissenteixen.

Per últim, però no menys important, cal aclarir que la iniciativa legislativa dels 
grups promotors d’aquestes tres proposicions de llei no quedaria negativament afec-
tada, com també assenyala l’esmentat informe, si es decidís no donar tràmit a les pro-
posicions per la concreta especialitat prevista a l’article 126 RPC. Com aquest mateix 
precepte assenyala, incloent gens gratuïtament l’incís «sens perjudici del règim general 
de la iniciativa legislativa establert per l’article 109» en la seva redacció, els grups man-
tenen la possibilitat d’exercir la seva iniciativa legislativa en forma de proposició de llei, 
i poden fins i tot fer-ho conjuntament, si aquesta és la seva voluntat.

El Govern al qual els dos grups donen suport per mitjà del pacte d’estabilitat parla-
mentària subscrit al seu dia, és obvi, manté la possibilitat de presentar els corresponents 
projectes de llei sobre aquestes matèries. En ambdós casos, es requereix la presentació 
d’un text articulat, que és amb tota probabilitat el que els promotors de les proposicions 
esmentades volen evitar amb la seva insistència en aquesta via concreta de tramitació, 
malgrat que la clara oposició de la resta de grups desvirtua la funció per a la que està 
pensada, i la seva lògica interna, per expressar-ho en els mateixos termes que els lletrats 
de la cambra.

Tot i el que s’ha exposat, la Mesa del Parlament en sessió mantinguda el dia 1 de 
març de 2016 va acordar tramitar les proposicions de llei següents, per ponència con-
junta: 

– Proposició de llei integral de protecció social catalana (NT. 202-00010)
– Proposició de llei de règim jurídic català (NT. 202-00011)
– Proposició de llei de l’administració tributària catalana (NT. 202-00012)
És per això, que d’acord amb l’Article 38 RPC, el Grup Parlamentari Socialista sol-

licita la reconsideració de l’acord adoptat per la Mesa del Parlament en data 1 de març 
de 2016, relativa a la tramitació d’acord amb l’especialitat prevista a l’article 126 RPC 
de les proposicions de llei esmentades.

Palau del Parlament, 2 de març de 2016
Miquel Iceta i Llorens, president; Eva Granados Galiano, portaveu, GP SOC

Sol·licitud de reconsideració d’un acord de la Mesa

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 12798

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 38 del Reglament del Parlament, sol·licita la reconsideració de 
l’acord adoptat per la Mesa el dia 1 de març de 2016 d’admetre a tràmit la creació d’una 
ponència conjunta per a tramitar cadascuna de les tres proposicions de llei següents: 

– Proposició de llei integral de protecció social catalana (NT 202-00010/11), per 
part del GP de Junts pel Sí i del GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Consti-
tuent 

– Proposició de llei de règim jurídic català (NT 202-00011/11), per part del GP de 
Junts pel Sí i del GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent

– Proposició de llei de l’Administració tributària catalana (NT 202-00012/11), per 
part del GP de Junts pel Sí i del GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Consti-
tuent

sobre la base dels següents



BOPC 77
10 de març de 2016

4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats 122

Fonaments jurídics
L’informe del Serveis Jurídics del Parlament sobre les sol·licituds de creació de tres 

ponències conjuntes presentades per dos grups parlamentaris per a elaborar les tres pro-
posicions de llei esmentades en aquest escrit, de data 16 de febrer de 2016, ha conclòs 
que no és adient elaborar-les pel procediment de ponència conjunta que estableix l’arti-
cle 126 del Reglament del Parlament, atenent al fet que: 

1. Les matèries de què tracten no poden ser enquadrades dins d’aquelles per a les 
quals l’Estatut d’Autonomia de Catalunya exigeix, d’acord amb el seu article 62.2, que 
siguin regulades per mitjà de lleis de desenvolupament bàsic de l’Estatut; 

2. La praxi parlamentària no ha conegut cap precedent de creació de ponència con-
junta amb l’oposició expressa d’algun grup a la seva creació; 

3. El Reglament del Parlament posa a disposició dels grups parlamentaris diverses 
altres opcions per tramitar les seves iniciatives legislatives.

Atès tot el que s’ha exposat en el paràgraf anterior, el Grup Parlamentari de Ciuta-
dans insta la Mesa del Parlament a aplicar els criteris fixats per les conclusions de l’in-
forme dels Serveis Jurídics de la Cambra, com ha estat així sempre en el passat en la 
praxi d’aquest òrgan, i, en conseqüència, a reconsiderar la seva decisió sobre aquesta 
qüestió.

Per tot el que s’ha exposat,

Sol·licita
Que la Mesa del Parlament no admeti a tràmit la creació de cap de les tres ponències 

parlamentàries conjuntes per a l’elaboració de les tres proposicions de llei esmentades 
en el present escrit.

Palau del Parlament, 4 de març de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP C’s

Sol·licitud de reconsideració d’un acord de la Mesa

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 13120

A la Mesa del Parlament
Xavier García Albiol, president; Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 
38 del Reglament del Parlament, sol·liciten la reconsideració dels acords adoptats per 
la Mesa el dia 1 de març de 2016 pels que acorda que la Proposició de llei integral 
de protecció social catalana (tram.202-00010/11); Proposició de llei de règim jurídic 
català (tram.202-00011/11) i Proposició de llei de l’Administració tributària catala-
na (tram.202-00012/11) siguin exercides pel conjunt dels grups parlamentaris; i amb 
aquesta finalitat i per tal d’elaborar els textos de les dites proposicions de llei, s’han de 
nomenar una ponència a la Comissió de Treball, una ponència a la Comissió de Gover-
nació, Administracions Públiques i Habitatge, i una ponència a la Comissió d’Economia 
i Hisenda.

Aquesta sol·licitud de reconsideració dels acords adoptats per la Mesa es realitza so-
bre la base dels següents,

Antecedents
La Mesa del Parlament en la sessió número 21 tinguda el proppassat 1 de març de 

2016 va acordar, a l’empara de l’article 126 del Reglament del Parlament de Catalunya 
(RPC) la creació de tres ponències redactores en relació a les següents iniciatives legis-
latives presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (GP JxSí) i el Grup Parlamen-
tari de la Candidatura d’Unitat Popular-Crida Constituent (GP CUP-CC): 

–Proposició de llei integral de protecció social catalana (Tram. 202-00010/11)
–Proposició de llei de règim jurídic català (Tram. 202-00011/11)
–Proposició de llei de l’Administració tributària catalana (Tram. 202-00012/11)
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Aquesta decisió insòlita, adoptada per majoria dels membres de la Mesa, és un acord 
que no troba empara en el Reglament del Parlament de Catalunya ni tampoc té prece-
dent en la praxi parlamentària més recent.

El fet que hagi estat una decisió adoptada per majoria (i no pel conjunt dels grups 
parlamentaris) és una evidència manifesta de la controvèrsia i els dubtes que la iniciati-
va ha generat tant als membres de la Mesa com als membres de la Junta de Portaveus.

La tramitació parlamentària de les dites proposicions de llei de les que s’ha acordat 
la creació de ponències redactores és coneguda per la Mesa però com sigui recordarem 
els fets esdevinguts: 

1. El 3 de febrer de 2016 el GP JxSí i el GP CUP-CC van presentar tres sol·licitud de 
nomenament d’una ponència conjunta en relació a les proposicions abans esmentades.

2. La Mesa del Parlament en la seva sessió del 9 de febrer de 2016 tal i com consta a 
l’acta aprovada: 

«La Mesa admet a tràmit inicialment les sol·licituds de nomenament de ponència 
conjunta amb els vots en contra del vicepresident segon i els secretaris segon i tercer. 
Tanmateix, la decisió sobre la constitució de les ponències sol·licitades queda subjecta 
a que aquests punts de l’ordre del dia siguin tractats en la Junta de Portaveus i aquesta 
adopti un criteri al respecte».

3. El mateix 9 de febrer de 2016 es sol·licita a la Junta de Portaveus criteri sobre 
l’exercici de la iniciativa parlamentària conjunta. Tal i com queda reflectit a l’acta 
d’aquesta sessió, i després de les intervencions dels diversos portaveus dels Grups Par-
lamentaris sobre la qüestió i davant els dubtes plantejat per la viabilitat de les iniciatives 
d’acord amb la regulació continguda a l’art.126 RPC, 

«La presidenta constata que tots els grups s’han pronunciat a la Junta de Portaveus 
i que es dóna una majoria favorable sobre l’exercici de la iniciativa parlamentària con-
junta. Tanmateix, atès que els Serveis Jurídics han d’elaborar un informe al respecte, 
serà la Mesa la que adoptarà la decisió definitiva».

4. En la sessió número 19 de la Mesa del Parlament tinguda el 16 de febrer de 2016, 
tal i com queda reflectit a l’acta de la reunió,

«Amb relació a l’informe dels Serveis Jurídics que s’ha encarregat sobre les sol·li-
cituds de tres ponències conjuntes, el secretari general i el lletrat major confirmen que 
l’informe està pràcticament enllestit i que es lliurarà als membres de la Mesa al llarg 
d’aquest matí. També avancen quin serà el seu contingut i les seves conclusions. A con-
tinuació es produeixen intervencions de membres de la Mesa».

5. El mateix dimarts 16 de febrer, i una vegada aixeca la reunió de la Mesa del Parla-
ment, els Serveis Jurídics distribueixen als membres de la Mesa i als representants dels 
Grups Parlamentaris l’informe jurídic anunciat.

El contingut de l’informe elaborat pel Secretari General del Parlament, el Lletrat 
major, i una Lletrada de la Cambra, així com les seves conclusions és suficientment 
conegut per la Mesa del Parlament pel que no el reproduirem. Però és totalment ignorat 
per l’òrgan rector de la Cambra quan adopta l’acord que és objecte d’aquesta petició de 
reconsideració.

6. La Mesa del Parlament en la seva sessió de 23 de febrer de 2016, tot i estar in-
closos com a punts de l’ordre del dia les tres sol·licituds de ponències conjuntes, acorda 
per indicacions de la Presidenta «deixar pendents aquests tres punts per a una propera 
Mesa» segons els termes recollits a l’acta de la reunió.

7. La Mesa, novament, incorpora a l’ordre del dia de la seva reunió d’1 de març de 
2016 les tres sol·licituds de ponències conjuntes. A través d’una addenda s’incorpora a 
l’ordre del dia de la sessió una sol·licitud dels G.P. de Junts pel Sí i G.P. de la Candida-
tura d’Unitat Popular - Crida Constituent (reg. 11882) en referència a les tres sol·licituds 
de ponència conjunta.

L’escrit presentat pels mateixos Grups Parlamentaris impulsors de les proposicions 
de llei té com a objectiu justificar l’adequació de les sol·licituds presentades al Regla-
ment, i en concret al seu art.126, així com a la praxi parlamentària.

En aquesta sessió i després d’un intens debat, la Mesa del Parlament acorda el se-
güent: 

«[...] la Mesa, amb el vot en contra del vicepresident segon, i els secretaris segon i 
tercer, atesa la sol·licitud presentada pels G.P. de Junts pel Sí i G.P. de la Candidatura 
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d’Unitat Popular-Crida Constituent i amb la voluntat majoritària expressada a la Junta 
de Portaveus del 9 de febrer de 2016, de conformitat amb l’article 126.1 del Reglament, 
acorda que la iniciativa parlamentària sobre aquestes matèries sigui exercida pel con-
junt dels grups parlamentaris; amb aquesta finalitat i per tal d’elaborar el text de les 
proposicions de llei, s’han de nomenar les ponències corresponents a la Comissió de 
Treball (CTR) (tram. 202-00010/11), a la Comissió de Governació, Administracions Pú-
bliques i Habitatge (CGAPH) (tram. 202-00011/11) i a la Comissió d’Economia i Hisen-
da (CEH) (tram. 202-00012/11)».

8. El Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya núm.72 del dia 3 de març de 2016 
va publicar els acords adoptats per la Mesa del Parlament del dia 1 de març pels que 
la iniciativa legislativa corresponent a la Proposició de llei integral de protecció so-
cial catalana (Tram. 202-00010/11); la Proposició de llei de règim jurídic català (Tram. 
202-00011/11) i la Proposició de llei de l’Administració tributària catalana (Tram. 202-
00012/11) és exercida pel conjunt dels grups parlamentaris.

Aquests acords que són motiu i objecte de la present petició de reconsideració, al 
entendre del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, han estat adoptats per 
la Mesa sense tenir en compte les regles més elementals de les ponències redactores en 
quant a la seva tramitació parlamentària, i en concret, els requisits formals i materials 
relatius a l’exercici pel conjunt dels grups parlamentaris de la iniciativa legislativa a tra-
vés d’aquest procediment regulat a l’art.126 RPC. Uns requisits que han estat interpre-
tats i llargament ampliats, d’acord amb la praxi i la finalitat d’aquest instrument, a l’in-
forme elaborat pel Serveis Jurídics de la Cambra a petició de la pròpia Mesa i la Junta 
de Portaveus.

Fonaments jurídics

Primer. Els acords de la Mesa són contraris als objectes materials propis de 
les ponències redactores
El Reglament del Parlament de Catalunya (RPC) en el seu article 126 preveu una 

especialitat del procediment legislatiu comú. Aquesta especialitat, ponències redacto-
res, està previst reglamentàriament per a les iniciatives parlamentàries que tenen com 
a objecte els projectes o les proposicions de llei de desenvolupament bàsic de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya.

Les sol·licituds de creació de tres ponències conjuntes presentades pel Grup Parla-
mentari de JxSí i el Grup Parlamentari CUP-CC (Proposició de llei integral de protec-
ció social catalana; Proposició de llei de règim jurídic català i la Proposició de llei de 
l’Administració tributària catalana) no encaixa de manera clara i evident en cap dels 
àmbits materials que l’article 62.2 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (EAC) consi-
dera de desplegament bàsic i que per tant podrien ser objecte material d’una ponència 
redactora.

En aquest sentit s’han expressat els Serveis Jurídics del Parlament en el seu informe. 
Un criteri que compartim plenament, ja que dels escrits presentats pels grups parlamen-
taris sol·licitants no es pot desprendre que les proposicions de llei regulin cap de les ma-
tèries previstes a l’art.62.2 EAC.

La Mesa del Parlament al acordar que la iniciativa parlamentària sobre les matèries 
sol·licitades pel GP JxSí i el GP CUP-CC sigui exercida pel conjunt dels grups parla-
mentaris i amb aquesta finalitat i per tal d’elaborar el text de les proposicions de llei 
es nomenin tres ponències conjuntes, sembla que no ha tingut en compte el criteri dels 
seus Lletrats, en canvi sí que hagi valorat favorablement els arguments exposat pels 
grups parlamentaris abans citats a l’escrit presentat el 29 de febrer de 2016 i tractat per 
la pròpia Mesa l’endemà, l’1 de març d’enguany.

Segons els grups sol·licitants de les ponències conjuntes, «[...] no és pràctica habi-
tual, en el tràmit d’inici d’una ponència redactora, justificar l’àmbit material de desen-
volupament bàsic de l’Estatut». I continua dient, en referència a l’informe dels Lletrats 
del Parlament, que «[...] aquest informe (conclusió segona) es prejutja que les matèries 
no corresponen al desenvolupament bàsic de l’Estatut sense que aquesta conclusió es 
pugui despendre de cap de les tres iniciatives».

No podem compartir el que els grups de JxSí i la CUP-CC expressen al seu escrit.
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A la praxi parlamentària, en moltes ocasions, quan s’ha sol·licitat la creació de po-
nències redactores, no s’ha justificat prèviament que l’àmbit material de les iniciatives 
legislatives es correspon a matèries que han de ser objecte de desenvolupament bàsic de 
l’Estatut.

Però si això ha estat així és principalment per tres motius.
Primer, perquè clarament l’objecte dels projectes o proposicions de llei de les que es 

sol·licita una ponència redactora es corresponen a una matèries de les previstes a l’arti-
cle 62.2 EAC.

Segon, perquè la sol·licitud ha anat acompanyada d’una exposició de motius que ha 
fixat mínimament l’objecte sobre els que ha de versar la iniciativa legislativa el que per-
met a la Mesa en el moment de l’admissió a tràmit de les sol·licituds de ponències redac-
tores valorar i analitzar l’ajust de les sol·licituds al que disposa l’art.126 RPC.

I tercer, perquè en algunes ocasions la ponència s’ha constituït per a integrar en un 
sol text normatiu, diverses iniciatives legislatives ja plantejades inicialment, i sobre les 
que ja hi ha text conegut.

En el cas que ens ocupa, els grups proposant de les tres ponències conjuntes en les 
sol·licituds presentades han obviat conscientment ampliar qualsevol informació sobre 
l’àmbit material de les proposicions de llei que plantegen elaborar a través de ponències 
conjuntes.

I ho han obviat perquè d’aquesta manera la Mesa no té tots els elements necessaris 
per valorar sobre l’ajust de les sol·licituds a l’art.126 RPC. L’ambigüitat calculada amb 
la que plantegen les iniciatives, només enunciant el títol o denominació de les proposi-
cions de llei, és un fet que hem de qualificar com a fraudulent.

Els grups proposants s’abstenen de justificar les sol·licituds de ponències conjuntes 
amb la voluntat d’esquivar els requisits que reglamentàriament s’exigeixen per a aquest 
tipus d’iniciatives.

Ni els Lletrats del Parlament en el seu informe, ni aquest grup parlamentari, no pre-
jutgem, en paraules del GP JxSí i el GP CUP-CC, que les matèries que han de ser objec-
te de les ponències redactores no es corresponen a matèries de desenvolupament bàsic 
de l’EAC.

Aquest fet és una evidència que els grups sol·licitants no han desvirtuat a través de 
l’escrit presentat a la Mesa el 29 de febrer de 2016. És per això que entenem que la 
Mesa no ha tingut en compte els més elementals requisits reglamentaris de les ponències 
redactores, i per això, entre altres motius, entenem que no es pot acordar nomenar po-
nències conjuntes per a les proposicions de llei presentades pel GP JxSí i el GP CUP-CC.

Segon. Els acords de la Mesa són contraris a la praxi parlamentària
Malgrat que l’especialitat al procediment legislatiu comú que representa la ponència 

redactora està enquadrada reglamentàriament en l’apartat primer, de la secció tercera, 
del capítol II relatiu a «Els projectes i les proposicions de llei de desenvolupament bàsic 
de l’Estatut d’autonomia de Catalunya» la praxi parlamentària d’aquesta Cambra és va-
riada en aquesta qüestió.

Hem de reconèixer que al llarg de les darreres legislatures els grups parlamentaris 
han convingut utilitzar aquesta especialitat del procediment legislatiu per a exercir la 
iniciativa legislativa de manera conjunta en proposicions de lleis quin contingut ma-
terial és aliè al desenvolupament bàsic de l’EAC i per tant de les matèries previstes a 
l’art.62.2 de l’EAC.

Aquest fet però, no pot esdevenir una base vàlida ni suficient en la que la Mesa pu-
gui justificar els acords adoptats en relació a les sol·licituds de ponències redactores so-
bre la Proposició de llei integral de protecció social catalana, la Proposició de llei de 
règim jurídic català i la Proposició de llei de l’Administració tributària catalana.

En ocasions, per acord de la majoria de grups, o almenys sense la oposició explíci-
ta de la majoria de grups, en el Parlament s’han utilitzat instruments del procediment 
parlamentari (com les ponències redactores o conjuntes) amb finalitats per a les que no 
estan previstes reglamentàriament.

Però si això ha estat possible és perquè la majoria de grups ho han aprovat o al-
menys s’ha fet, sense la oposició manifesta de la majoria dels grups parlamentaris que 
han format la Cambra en les darreres legislatures.
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Els grups parlamentaris proposants de les proposicions de llei per a les que la Mesa 
del Parlament ha acordat crear ponències redactores a l’empara de l’art.126 del RPC, 
justifiquen la seva proposta en el fet que des de la V legislatura d’aquesta Cambra s’han 
constituït ponències amb àmbits materials que no propis de desenvolupament bàsics de 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

És cert com ja hem exposat, però mai fins ara la Mesa del Parlament ha acordat que 
una iniciativa legislativa sigui exercida pel conjunt del grups parlamentaris a través de 
la creació de ponències redactores sobre matèries que no requereixen de desenvolupa-
ment bàsic de l’Estatut d’acord amb l’art.62.2 EAC, i amb la oposició expressa de la ma-
joria de grups parlamentaris.

En la praxi parlamentària des de la V legislatura trobem exemple de ponències con-
juntes creades per la Mesa sense la unanimitat de tots els grups, però mai, amb la opo-
sició expressa de la majoria de grups com és el cas que ens ocupa.

Aquest grup parlamentari fa seus els arguments dels Lletrats de la Cambra quan 
consideren que «[...] l’aplicació de l’article 126 RPC comporta implícitament la volun-
tat de tots o quasi tots els grups de recórrer a aquest procediment i participar en l’ela-
boració del text. I, si bé en el cas de matèries que recauen estrictament dins l’àmbit de 
l’article 62.2 EAC, el recurs a la ponència conjunta pot fer-se, d’acord amb l’article 126 
RPC, sempre que així ho acordi la Mesa d’acord amb la Junta de Portaveus si ho sol·li-
citen dos grups parlamentaris o una cinquena part dels diputats, encara que no es doni 
aquesta voluntat unànime, en el cas de tractar-se de matèries alienes a aquelles a què es 
refereix l’article 126 RPC, aquest consens pel que fa a la voluntat d’aplicar aquest pro-
cediment legislatiu esdevé condició necessària.»

La necessitat d’un determinat consens, que ha de ser necessàriament el de la majoria 
dels grups parlamentaris, ha estat entès com un possible «veto» per part dels GP JxSí i 
GP CUP-CC en el seu escrit del 29 de febrer. Aquesta conclusió però és del tot desen-
certada i es troba fora de tota interpretació possible del Reglament de la Cambra.

Els Lletrats també s’han pronunciat sobre aquesta qüestió. És per això, que sorpre-
nent, que la Mesa hagi pres la decisió que és objecte de reconsideració quan en el seu 
informe els Lletrats consideren que «[...] el valor d’una eventual oposició a la creació 
d’una ponència conjunta mereix una diferent consideració en un o altre d’aquests supò-
sits [matèries de desenvolupament bàsic i altres matèries], atès que, mentre en un cas es 
tracta d’una aplicació estricta de la norma reglamentaria, en l’altre es tracta d’aplicar 
analògicament, basant-se en els precedents parlamentaris, un mecanisme o instrument 
previst per la norma reglamentària per a un altre supòsit concret i que condiciona el 
procediment legislatiu ordinari.

En conseqüència, és evident que aquella oposició ha de tenir rellevància i ser con-
siderada quan l’article 126 RPC es vol aplicar més enllà del supòsit per al qual ha estat 
establert.»

En la Junta de Portaveus del 9 de febrer, quatre dels sis grup parlamentaris que con-
formen el Parlament en la present legislatura s’han mostrat contraris a que la Mesa del 
Parlament acordi la creació de tres ponències conjuntes sobre les iniciatives legislatives 
proposades pel GP JxSí i el GP CUP-CC.

Aquesta oposició a que s’utilitzi un instrument del procediment reglamentari amb 
finalitat alienes al inicialment previst ha de tenir la rellevància oportuna.

I l’argument emprat pels grups proposant de les iniciatives del número de diputats 
que formen els seus grups no desvirtua el criteri expressat pels Lletrats en el seu infor-
me, ni tampoc allò que preveu el RPC en el seu art.126.

D’acord amb aquest article la ponència conjunta implica que la iniciativa serà exer-
cida pel conjunt dels grups parlamentaris. No estableix pel conjunt dels diputats, de tal 
forma que el conjunt només és possible assolir-ho quan la majoria de grups no s’oposen 
a utilitzar l’instrument de la ponència redactora per a la tramitació parlamentària de les 
proposicions de llei integral de protecció social catalana (Tram. 202-00010/11); de llei 
de règim jurídic català (Tram. 202-00011/11) i de l’Administració tributària catalana 
(Tram. 202-00012/11).

Donat que la Mesa no respecte els requisits més bàsics de l’art.126 del RPC i que 
no hi ha antecedents en la praxi parlamentària d’aquesta Cambra que justifiquin la seva 
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decisió, entenem que la Mesa ha de reconsiderar els seus acords adoptats el 1 de març 
de 2016.

Tercer. Les iniciatives legislatives no poden ser exercides pel conjunt dels 
grups parlamentaris com ha acordat la Mesa del Parlament
La utilització de la ponència redactora o conjunta com a especialitat del procedi-

ment legislatiu per a exercir la iniciativa legislativa conjunta dels grups parlamentaris 
en matèries que no han de ser objecte de desenvolupament bàsic de l’Estatut d’Autono-
mia no criem que sigui la correcte si no hi ha el concurs de tots els grups parlamentaris 
o almenys si ha l’oposició de la majoria de grups.

Al entendre del grup parlamentari que subscriu, tota activitat que els grups parla-
mentaris i els diputats desenvolupin en compliment de les seves funcions sempre s’ha 
d’ajustar a les previsions reglamentàries vigents.

Com reconeixen els Serveis Jurídics del Parlament en l’informe elaborat en relació 
a les sol·licituds ponències conjuntes «[...] el ius in officium dels diputats els reconeix a 
ells i als grups parlamentaris el dret que els procediment parlamentaris s’ajustin al que 
preveu el Reglament [...]».

No fer-ho així, no esdevé la millor manera de desenvolupar les funcions que la Cons-
titució Espanyola i l’Estatut d’Autonomia atribueix a aquest Parlament com a represen-
tant del poble de Catalunya.

També és cert però, que el Reglament del Parlament de Catalunya ha de tenir com a 
finalitat principal facilitar la pròpia activitat de la Cambra i la voluntat de la majoria de 
grups parlamentaris.

Compartim que cal facilitar l’activitat dels grups parlamentaris i dels diputats i que 
de vegades per a fer-ho no es pot caure en interpretacions estrictes del Reglament. Però 
no compartim i creiem que la Mesa, no pot i no ha de permetre, que s’utilitzin instru-
ments del procediment parlamentari per a finalitats diferents a les previstes reglamentà-
riament i en contra de la majoria dels grups.

Aplicar una interpretació estricte de la normativa reglamentària podria arribar a 
afectar o limitar el ius in officium dels grups i dels diputats, però una interpretació mas-
sa laxa podria també arribar a afectar-ho.

La utilització de la ponència conjunta com a mecanisme per a exercir la iniciativa 
parlamentària en les proposicions de llei presentades pel GP JxSí i el GP CUP-CC en-
temen que representa una interpretació massa laxa de l’art.126 RPC i de la praxi parla-
mentària i que a més afecta greument al ius in officium d’aquest grup parlamentari.

D’acord amb les previsions reglamentàries, sens perjudici de la iniciativa legislativa 
que l’article 109 RPC reconeix a determinats òrgans o institucions, la ponència redac-
tora o conjunta com a especialitat del procediment legislatiu permet que, la Mesa del 
Parlament pugui acordar, d’acord amb la Junta de Portaveus i amb la iniciativa prèvia 
de dos grups parlamentaris o d’una cinquena part dels diputat, que en les matèries re-
latives a l’art.62.2 EAC la iniciativa parlamentària sigui exercida pel conjunt dels grups 
parlamentaris.

L’acord de la Mesa del Parlament adoptat el proppassat 1 de març implica que les 
proposicions de llei presentades pel GP JxSí i el GP CUP-CC i sobre les que han sol·li-
citat la seva tramitació a través de ponència conjunta implica que la iniciativa legislativa 
sigui exercida pel conjunt dels grups parlamentaris, per tots, també pels grups parla-
mentaris que no compartim aquesta decisió i a la que ens oposem.

Tal i com reconeix la Constitució i així ha estat emparat per la jurisprudència consti-
tucional les funcions dels parlamentaris són drets fonamentals dels representants.

Aquestes funcions del representant que conformen el contingut del dret són aque-
lles que materialitzen l’essencial de l’activitat parlamentària i que desglossa la juris-
prudència del Tribunal Constitucional en dret a la informació (STC 203/2002, de 28 
d’octubre), dret d’interrogació (articles 110 i 111 CE i STC 177/2002, de 19 d’octubre i 
40/2003, del 27 de febrer), un dret a la tramitació de les propostes (STC 40/2003, de 27 
de febrer), un dret d’esmena (STC 118/1995, de 17 de juliol), a més de la possibilitat de 
constituir grup parlamentari (STC 64/2002, de 11 de març).

Totes aquestes facultats s’integren en el ius in officium i conformen el bloc de les 
funcions parlamentàries, configurades en els reglaments parlamentaris, sense l’exercici 
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resultaria impossible l’exercici del propi dret del representant i indirectament tampoc 
l’exercici del dret de participació política dels ciutadans.

De tal manera que l’impuls d’una determinada iniciativa parlamentària, clarament 
està reconegut pel ius in officium però també el dret a no impulsar o no exercir una de-
terminada iniciativa parlamentària.

La Mesa, acordant la creació de les ponències conjuntes, està atribuint al nostre 
grup i en contra de la nostra voluntat, d’acord amb el Reglament i la pròpia decisió 
de la Mesa publicada al BOPC núm.72 del 3 de març de 2016, la iniciativa legislativa 
conjunta de les proposicions de llei integral de protecció social catalana (Tram. 202-
00010/11); de llei de règim jurídic català (Tram. 202-00011/11) i de l’Administració tri-
butària catalana (Tram. 202-00012/11).

Aquesta decisió de la Mesa constitueix una vulneració del contingut essencial dels 
drets constitucionals reconeguts i emparats per l’art.23.2 CE.

Els grups proposants de les proposicions de llei tenen altres alternatives, com el dret 
a la iniciativa legislativa d’acord amb l’art.109 RPC, per a poder exercir el seu ius in of-
ficium, sense que aquesta opció representi una vulneració dels drets constitucionals del 
nostre grup que ostentem com a representants de la ciutadania.

El GP JxSí i el GP CUP-CC indueixen a la Mesa a un error quan en el seu escrit pre-
sentat el 29 de febrer consideren que «El no exercici d’un dret, com és la participació 
d’un grup en una ponència conjunta vàlidament formalitzada, no pot portar a la para-
lització de la mateixa ni esdevenir condició necessària [...]».

Efectivament, l’art.126 RPC estableix que a les ponències redactores hi ha represen-
tació de tots els grups parlamentaris, i que assistir-hi és on dret que es pot exercir o no, 
sense que això pugui comportar la paralització d’un òrgan parlamentari.

Això no està en discussió. El que motiva la present sol·licitud de reconsideració és 
que un dret, com el d’iniciativa legislativa que tenen reconegut tots els grups parlamen-
taris no pot afectar el dret d’altres grups quan per la decisió dels que volen exercir una 
determinada iniciativa legislativa a través d’un determinat procediment, com és el cas 
de les ponències redactores, afecta i implica als grups que legítimament no volem exer-
cir la iniciativa en qüestió.

En resum, no es tracta del dret de participar en les ponències, sinó el dret que els 
grups tenen per a no exercir la iniciativa legislativa.

Quart. Les proposicions de llei presentades i de les que s’ha acordat la 
creació d’una ponència redactora estan afectades per la sentència del Tribunal 
Constitucional sobre la Resolució 1/XI del Parlament
Com és ben conegut per aquest Parlament, el Tribunal Constitucional el 2 de de-

sembre de 2015 va dictar la STC 259/2015, (BOE núm. 10, de 12 de gener de 2016) en 
la que va estimar la impugnació promoguda per l’Advocat de l’Estat, en representació 
del Govern de la Nació, contra la Resolució 1/XI del Parlament de Catalunya, adopta-
da el 9 de novembre de 2015 (publicada BOPC núm.7 de la mateixa data), «sobre l’ini-
ci del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals del 27 de 
setembre de 2015» i el seu annex, declarant en conseqüència la seva inconstitucionalitat 
i nul·litat.

Aquesta Resolució, promoguda pels mateixos grups parlamentaris que ara han sol·li-
citat la creació de tres ponències conjuntes, és a dir, GP JxSí i GP CUP-CC, incloïa en 
el text el següent apartat: 

«Cinquè. El Parlament de Catalunya considera pertinent iniciar en el termini de 
trenta dies la tramitació de les lleis de procés constituent, de seguretat social i d’hisenda 
pública.»

Ara, aquests mateixos grups parlamentaris, han presentat tres sol·licituds per a cre-
ar-ne tres ponències que tindran com a objectiu redactar el text de la Proposició inte-
gral de protecció social catalana, la Proposició de règim jurídic català i la Proposició de 
l’Administració tributària catalana.

Tot i que la denominació de les proposicions de llei presentades pel GP JxSí GP 
CUP-CC és diferent al de les lleis a les que fa referència l’apartat cinquè de la Resolució 
1/XI, és obvi que existeix una clara identitat d’objecte.

La Mesa no pot obviar aquest fet, ni tampoc desvincular l’apartat cinquè de la Reso-
lució 1/XI, declarada inconstitucional i nul·la, amb les proposicions de les que ha acor-
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dat en la seva reunió d’1 de març. Cap possible interpretació que tingui voluntat de ser 
creïble i consistent pot sostenir el contrari.

És palmàriament evident la identitat d’objecte i també la identitat de subjecte. 
Aquesta identitat només pot conduir a una conclusió que no és altra que, la tramitació 
de les proposicions de llei ara presentades, i de les que la Mesa ha acordat ponència 
conjunta, queden afectades per la declaració d’inconstitucionalitat i nul·litat acordada 
pel Tribunal Constitucional en la seva sentència 259/2015, de 2 de desembre.

La Mesa del Parlament en adoptar els acord que són objecte de la present petició de 
reconsideració no ha tingut en compte aquest fet i per tant, és evident que ha de procedir 
a reconsiderar el seu acord.

Entenem que la Mesa és el primer òrgan d’aquesta Cambra que vetlla, com no pot 
ser d’altra manera, perquè tota l’activitat parlamentària que es desenvolupi s’ajusti al or-
denament jurídic.

Si no fos així, i es confirmés l’acord adoptat per la Mesa l’1 de març de 2016 en re-
lació a les ponències redactores, s’estaria incorrent en una desobediència per part de la 
Mesa d’aquesta Cambra de la STC 259/2015, de 2 de desembre.

Per tot el que s’ha exposat, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya,

Sol·licita
La reconsideració dels acords de la Mesa del Parlament adoptats en la seva sessió 

de 1 de març de 2016 pels que s’ha acordat, per majoria, que la iniciativa parlamentària 
sobre la Proposició de llei integral de protecció social catalana (Tram. 202-00010/11); 
la Proposició de llei de règim jurídic català (Tram. 202-00011/11) i la Proposició de 
l’Administració tributària catalana (Tram. 202-00012/11) sigui exercida pel conjunt dels 
grups parlamentaris; amb aquesta finalitat i per tal d’elaborar el text de les proposicions 
de llei, es nomenin les ponències corresponents a la Comissió de Treball (CTR) (tram. 
202-00010/11), a la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge 
(CGAPH) (tram. 202-00011/11) i a la Comissió d’Economia i Hisenda (CEH) (tram. 
202-00012/11).

Palau del Parlament, 7 de març de 2016
Xavier García Albiol, president; Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, GP PPC

4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del 
Govern i d’altres òrgans

4.70.10. Altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre la representació 
dels estereotips de gènere en la publicitat de joguines durant la campanya 
de Nadal 2015-2016
337-00006/11

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DEL CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

Reg. 12116 / Coneixement i tramesa a la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 

Catalana de Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 08.03.2016

A la presidenta del Parlament
Molt Honorable Presidenta,
Em plau de fer-vos a mans l’informe La representació dels estereotips de gènere en 

la publicitat de joguines durant la campanya de Nadal 2015-2016, i l’Acord pel qual 
s’aprova, perquè en tingueu coneixement i als efectes oportuns.

Cordialment,

Barcelona, 25 de febrer de 2016
Roger Loppacher i Crehuet, president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre l’observança del 
pluralisme polític en la televisió i la ràdio corresponent al novembre del 
2015
337-00007/11

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DEL CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

Reg. 12117 / Coneixement i tramesa a la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 

Catalana de Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 08.03.2016

A la presidenta del Parlament
Molt Honorable Presidenta,
Em plau de fer-vos a mans l’Informe sobre l’observança del pluralisme polític a la 

televisió i a la ràdio durant el mes de novembre de 2015, i l’Acord pel qual s’aprova, per-
què en tingueu coneixement i als efectes oportuns.

Cordialment,

Barcelona, 25 de febrer de 2016
Roger Loppacher i Crehuet, president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

4.88. Consells assessors del Parlament

4.88.01. Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT)

Composició del Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia
414-00001/11

DESIGNACIÓ DE MEMBRES

Reg. 11727; 11749; 12035; 12166; 12563; 12576 / Coneixement: Mesa del Parlament, 

08.03.2016

Reg. 11727

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 

Pot, d’acord amb el que estableix el Reglament del Parlament, comunica que el diputat 
Joan Giner Miguélez ha estat designat representant del Grup Parlamentari de Catalunya 
Sí que es Pot per a formar part de Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tec-
nologia (CAPCIT).

Palau del Parlament, 29 de febrer de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu GP CSP

Reg. 11749

A la presidenta del Parlament
Honorable Presidenta,
En nom propi i en el de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (RA-

CAB) que presideixo us agraeixo sincerament la vostra carta del 18 de febrer en la que 
ens comuniqueu l’acord de la mesa del Parlament de constituir el Consell Assessor del 
Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT) amb unes noves Normes d’organitza-
ció que permeten atendre la nostra demanda de tenir-hi un representant. Estic segur que 
la nostra presència us serà d’utilitat com crec que ja van poder constatar els membres 
del Consell de l’anterior legislatura amb el nostre informe sobre deixalles espacials i les 
seves amenaces.

Com bé sabeu, els membres de la nostra Acadèmia cobreixen un ampli ventall d’es-
pecialitats de les ciències, les tecnologies i les arts aplicades, per la qual cosa pensem 
que disposem de coneixements per assessorar sobre molts dels problemes als que cada 
vegada més els parlaments necessitaran assessoraments d’especialistes. I si els millors 
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especialistes no els tenim entre els acadèmics numeraris, els podem trobar entre la sei-
xantena d’acadèmics corresponents repartits pel món i també tenim la capacitat per a 
trobar-ne fora de l’àmbit estricte de l’Acadèmia.

En algun moment, vam elaborar una llista de temes que podrien tenir interès del 
Parlament. Cito, sense ser exhaustiu, problemes d’ètica en ciència i tecnologia, l’obesi-
tat com a problema social, sistemes de transport sostenible, seguretat en els sistemes de 
e-govern, robots socials, pacients 2.0: la salut a Internet, joventut i ciència, tecnologia i 
gènere, diversitat biològica, transgènics, contaminacions acústica, recursos d’hidrocar-
burs a Catalunya, risc sísmic a Catalunya, la Catalunya desconeguda: més enllà de la 
línia de costa...

A causa d’aquesta diversitat, crec que el millor és que el propi president de l’Acadè-
mia qui hauria de formar part d’aquest Consell Assessor, que en cada cas determinat ja 
requerirà les opinions dels seus òrgans de govern.

Ben atentament,

Barcelona, 25 de febrer de 2016
Ramon Pascual, president

Reg. 12035

A la presidenta del Parlament
Benvolguda Presidenta,
D’acord amb el seu escrit de 18 de febrer d’enguany em plau comunicar-vos que els 

representants de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació al CAPCIT seran:
El director general de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (en pro-

cés de selecció), i Laura Rubio, directora de Comunicació i de Divulgació de la Funda-
ció Catalana per a la Recerca i la Innovació. Tan bon punt es nomeni el/la nova direc-
tor/a, us comunicarem el seu nom.

Ben cordialment,

Barcelona, 19 de febrer de 2016
Antoni Esteve, president

Reg. 12166

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix el Reglament del Parlament, comunica que el diputat Jorge Soler Gon-
zález ha estat designat representant del Grup Parlamentari de Ciutadans per a formar 
part de Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT).

Palau del Parlament, 1 de març de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP C’s

Reg. 12563

A la Mesa del Parlament
Jordi Turull i Negre, president del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Marta Rovira 

i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que estableix 
el Reglament del Parlament, comuniquen que el diputat Antoni Castellà i Clavé ha estat 
designat representant del Grup Parlamentari de Junts pel Sí per a formar part de Consell 
Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT).

Palau del Parlament, 3 de març de 2016
Jordi Turull i Negre, president; Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Reg. 12576

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Uni-

tat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix el Reglament del Parla-
ment, comunica que el diputat Albert Botran i Pahissa ha estat designat representant del 
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Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent per a formar 
part de Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT).

Palau del Parlament, 3 de març de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta GP CUP-CC

RATIFICACIÓ DE MEMBRES

Reg. 10888 / Coneixement: Mesa del Parlament, 08.03.2016

A la presidenta del Parlament
Senyora,
En resposta a la vostra carta del passat 18 de febrer, em plau confirmar-vos que les 

persones que van ser nomenades en data 28 de febrer de 2013 continuaran en el Consell 
Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT). Són: David Serrat i Con-
gost, Ricard Guerrero i Moreno, i jo mateix, Joandomènec Ros i Aragonès.

Atentament,

Barcelona, 23 de febrer de 2016
Joandomènec Ros, president
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Vist i plau 
El síndic major 


Jaume Amat i Reyero 


 
 
MANEL RODRÍGUEZ TIÓ, secretari general de la Sindicatura de Comptes de Catalunya,  
 
C E R T I F I C O: 
 
Que a Barcelona, el dia 22 de desembre del 2015, reunit el Ple de la Sindicatura de 
Comptes, sota la presidència del síndic major, l. Sr. Jaume Amat i Reyero, amb l’assis-
tència dels síndics Sr. Andreu Morillas Antolín, Sr. Jordi Pons i Novell, H. Sr. Joan-Ignasi 
Puigdollers i Noblom, Sra. Maria Àngels Servat i Pàmies, Sra. Emma Balseiro Carreiras i 
Sr. Miquel Salazar Canalda, actuant-hi com a secretari el secretari general de la Sindi-
catura, Sr. Manel Rodríguez Tió, i com a ponent el síndic major, l. Sr. Jaume Amat i Reyero, 
amb deliberació prèvia s’acorda aprovar l’informe 33/2015, relatiu a les empreses 
públiques, consorcis, fundacions i entitats autònomes no administratives de la Generalitat 
de Catalunya, anàlisi dels comptes, exercicis 2011 i 2012. 
 
I, perquè així consti i tingui els efectes que corresponguin, signo aquest certificat, amb el 
vistiplau del síndic major. 
 
Barcelona, 22 de gener de 2016 
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CGCS Consorci de Gestió Corporació Sanitària 


CHV Consorci Hospitalari de Vic  


CIMALSA Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SA  


CIMNE Consorci Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l’Enginyeria  


CIRE Centre d’Iniciatives per a la Reinserció  


CLI Consorci del Laboratori Intercomarcal de l’Alt Penedès, l’Anoia i el Garraf  


CLL Consorci Casa de les Llengües  


CLS Coordinació Logística Sanitària, AIE 


CM Consorci del Montsec  


CMCSL Circuit de Motocròs de Catalunya, SL  


CMRB Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona  


CNJC Consell Nacional de la Joventut de Catalunya  
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CONCA Consell Nacional de la Cultura i de les Arts  


COP Consorci de l’Observatori del Paisatge  


CPF Centre de la Propietat Forestal  


CPNL Consorci per a la Normalització Lingüística  


CPST Consorci de Prevenció i Salut Terrassa, SL 


CREAF Consorci Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals  


CREAL Fundació Privada Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental  


CREI Consorci Centre de Recerca en Economia Internacional  


CRESIB Fundació Privada Centre de Recerca en Salut Internacional de Barcelona  


CRG Fundació Privada Centre de Regulació Genòmica  


CRM Consorci Centre de Recerca Matemàtica  


CSA Consorci Sanitari de l’Anoia  


CSAP Consorci Sanitari de l’Alt Penedès  


CSB Consorci Sanitari de Barcelona  


CSG Consorci Sant Gregori de Girona  


CSI Consorci Sanitari Integral  


CSM Consorci Sanitari del Maresme  


CSMV Consorci Sanitari de Mollet del Vallès  


CSPT Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell  


CSSB Consorci de Serveis Socials de Barcelona  


CST Consorci Sanitari de Terrassa  


CT Consorci Torreblanca 


CTF Consorci del Teatre Fortuny de Reus 


CTTC Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya 


CTTI Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació 


CUPCB-IB Consorci Urbanístic Portal Costa Brava-Illa de Blanes 


CVC Consorci Centre de Visió per Computador  


CVN Consorci Patronat de la Vall de Núria  


EADC Entitat Autònoma de Difusió Cultural  


EADOP Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat  


EAJA Entitat Autònoma de Jocs i Apostes  


EECAT Equipaments i Edificis de Catalunya, SA 


EFIENSA Eficiència Energètica, SA  


EIA Fundació Privada Catalana per a l’Ensenyament de l’Idioma Anglès i 


l’Educació en Anglès  


EISSA Energètica d’Instal·lacions Sanitàries, SA  


EPLICSA Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA 


EQUACAT Equacat, SA 


ERI Ecoparc de Residus Industrials, SA 


ESMUC Fundació Privada per a l’Escola Superior de Música de Catalunya  


ESTICAT Societat d’Estiba dels Ports Catalans, SA 


EUOC Editorial UOC, SL 


EURECA Eureca Media, SL 


FCARRERAS Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras 


FCC Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya  
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FCSM Fundació Privada Salut del Consorci Sanitari del Maresme 


FGC Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya  


FGCM Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya Mobilitat, SA 


FICSR Fundació Institució Catalana de Suport a la Recerca 


FIRA 2000 Fira 2000, SA 


FMED Fundació Privada Fira d’Espectacles d’Arrel Tradicional Mediterrània  


FMR Fundació Privada del Món Rural  


FOBSIC Fundació Privada Observatori per a la Societat de la Informació de 


Catalunya 


FOCASA Forestal Catalana, SA  


FPRBB Fundació Privada Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona 


FPT Fundació Parc Taulí, Fundació Privada 


GALLECS Consorci del Parc de l’Espai d’Interès Natural de Gallecs  


GEOCAT Geocat, Gestió de Projectes, SA  


GESCLINIC Gesclínic, SA  


GESFER Consorci Gestió de la Fertilització Agrària de Catalunya  


GISA Gestió d’Infraestructures, SAU 


GMS Gestió de Màrqueting i Serveis de les Comarques Gironines, SLU  


GPSS Gestió i Prestació de Serveis de Salut  


GSS Gestió de Serveis Sanitaris  


GSSPAU Fundació Privada de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i 


Sant Pau  


GUOC Grup UOC, SL  


HAMB Consorci de l’Habitatge de l’Àrea Metropolitana de Barcelona  


HB Consorci de l’Habitatge de Barcelona  


HCPB Hospital Clínic i Provincial de Barcelona  


HTC Fundació Privada Hospital Transfronterer de la Cerdanya  


HUVH-IR Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron-Institut de Recerca 


HV Fundació Privada de l’Hospital de Viladecans per a la Recerca i la 


Docència  


I2CAT Fundació Privada I2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya 


IAS Institut d’Assistència Sanitària  


IC3 Fundació Privada Institut Català de Ciències del Clima 


ICAC Consorci Institut Català d’Arqueologia Clàssica  


ICAEN Institut Català d’Energia  


ICC Institut Cartogràfic de Catalunya  


ICCA Institut Català del Crèdit Agrari  


ICCC Consorci Institut Català de Ciències Cardiovasculars  


ICEC Institut Català de les Empreses Culturals 


I-CERCA Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya 


ICF Institut Català de Finances  


ICFC Institut Català de Finances Capital, SGECR, SAU 


ICFE ICF Equipaments, SAU  


ICFH ICF Holding, SAU  
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ICFO Institut de Ciències Fotòniques, Fundació Privada  


ICIC Institut Català de les Indústries Culturals  


ICIP Institut Català Internacional per la Pau 


ICIQ Fundació Privada Institut Català d’Investigació Química  


ICN Fundació Privada Institut Català de Nanotecnologia 


ICO Institut Català d’Oncologia  


ICP Institut Català de Paleontologia, Fundació Privada  


ICRA Institut Català de Recerca de l’Aigua, Fundació Privada  


ICREA Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, Fundació Privada  


ICRPC Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural, Fundació Privada  


IDEG Consorci Institut de Geomàtica  


IDI Institut de Diagnòstic per la Imatge  


IDIADA Institut d’Investigació Aplicada de l’Automòbil  


IDIBAPS Consorci Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer  


IDIBELL Fundació Privada Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge  


IDIBGI Fundació Privada Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Doctor 


Josep Trueta  


IFAE Consorci Institut de Física d’Altes Energies  


IFEM Instruments Financers per a Empreses Innovadores, SLU  


IFERCAT Infraestructures Ferroviàries de Catalunya  


IGC Institut Geològic de Catalunya  


IGTP Institut d’Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol, 


Fundació Privada  


IIBSPAU Fundació Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 


IISPV Fundació Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili 


IMIM Fundació Institut Mar d’Investigacions Mèdiques 


IMPPC Fundació Privada Institut de Medicina Predictiva i Personalitzada del 


Càncer  


INCASOL Institut Català del Sòl  


INFRAES-


TRUCTURES Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU 


INTRACAT Intracatalònia, SA 


INVERTEC Societat Catalana d’Inversió en Empreses de Base Tecnològica, SA 


IRB Fundació Privada Institut de Recerca Biomèdica  


IRBLL Institut de Recerca Biomèdica de Lleida Fundació Dr. Pifarré 


IRTA Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries  


ITCAT Consorci Infraestructures de Telecomunicacions de Catalunya 


IUEE Consorci Institut Universitari d’Estudis Europeus  


JONC Fundació Privada Jove Orquestra Nacional de Catalunya  


LGAI Laboratori General d’Assaigs i Investigacions 


LOGARITME Logaritme Serveis Logístics AIE  


MARPARC Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 


MATARÓ Consorci Port de Mataró  


MD Memorial Democràtic  
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MESFILMS Mesfilms Inversions, SL  


MNAC Consorci Museu Nacional d’Art de Catalunya  


MOVE Consorci Markets, Organizations and Votes in Economics  


MTV3 Fundació La Marató de TV3  


MUME Consorci del Museu Memorial de l’Exili 


PCM Consorci Patronat Catalunya Món 


PDG Ports de la Generalitat  


PORTBOU Consorci Port de Portbou  


PRBB Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona  


PRODECA Promotora d’Exportacions Catalanes, SA  


PSPV Parc Sanitari Pere Virgili  


REGSA Regs de Catalunya, SAU  


REGSEGA Reg Sistema Segarra-Garrigues, SAU  


REURSA Remodelacions Urbanes, SA  


SAENSA Sanejament Energia, SA  


SCS Servei Català de la Salut 


SEMSA Sistema d’Emergències Mèdiques, SA  


SGG Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, SA  


SIBLL Sanitat Integral del Baix Llobregat, SL 


SISOSCAT Societat de la Informació Solidària i Sostenible a Catalunya, Fundació 


Privada 


SMC Servei Meteorològic de Catalunya  


TABASA TABASA, Infraestructures i Serveis de Mobilitat, SA  


TERMCAT Consorci del Centre de Terminologia  


TIC Fundació Privada Centre Tic i Salut  


TIE Terminal Intermodal de l’Empordà, SL 


TISSUES For Tissues and Cells  


TNC Teatre Nacional de Catalunya, SA  


TSF Transplant Services Foundation  


TVC Televisió de Catalunya, SA  


TVCEP TVC Edicions i Publicacions, SA  


TVCMULTI TVC, Multimèdia, SL 


UDIAT UDIAT, Centre Diagnòstic, SA 


UOC Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya  


VHIO Fundació Privada Institut d’Investigació Oncològica de Vall-Hebron  


VMSA Viatges de Muntanya, SA 


 


 


 


ACLARIMENT SOBRE ARRODONIMENTS 


 


Les xifres que es presenten en alguns dels quadres d’aquest informe s’han arrodonit de 


forma individualitzada, fet que pot produir diferències entre la suma de les xifres parcials i 


els totals dels quadres. 
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1. INTRODUCCIÓ 


1.1. OBJECTE I ABAST 


La Sindicatura de Comptes de Catalunya, en compliment del seu Programa anual d’ac-


tivitats, emet aquest informe relatiu a l’anàlisi de comptes dels exercicis 2011 i 2012 de les 


empreses públiques –entitats de dret públic i societats mercantils–, consorcis, fundacions i 


entitats autònomes no administratives de la Generalitat de Catalunya. 


 


L’objecte d’aquest informe és analitzar els comptes de les entitats autònomes de caràcter 


comercial, industrial, financer o anàleg (EACIF), de les entitats de dret públic (EDP), so-


cietats mercantils (SM), dels consorcis i de les fundacions, amb la finalitat d’oferir una 


visió global del sector públic no administratiu amb participació majoritària directa o indi-


recta de la Generalitat. Per tant les entitats incloses en l’informe són aquelles, els pressu-


postos de les quals han estat aprovats per la Llei 6/2011, del 27 de juliol, de pressupostos 


de la Generalitat de Catalunya per al 2011 i per la Llei 1/2012, del 22 de febrer, de 


pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012 (LPGC-2011 i 2012). No s’han 


inclòs les entitats del sector públic no administratiu que estan participades minoritària-


ment per la Generalitat. 


 


Els comptes anuals que es presenten en aquest informe no han estat fiscalitzats per la 


Sindicatura de Comptes. 


 


La Sindicatura ha fiscalitzat algunes de les entitats incloses en aquest informe d’acord amb 


el seu Programa anual d’activitats. 


 


 


1.2. METODOLOGIA I LIMITACIONS 


Aquest informe ha estat elaborat amb la informació rebuda de les entitats del sector públic 


no administratiu incloses en els pressupostos de la Generalitat dels exercicis 2011 i 2012. 


Per a les entitats que no l’han enviada s’ha utilitzat la informació tramesa per la Intervenció 


General de la Generalitat de Catalunya a la Sindicatura de Comptes, que inclou, entre altra 


documentació, els comptes anuals i la liquidació del pressupost d’aquestes entitats. A més 


a més s’ha consultat la base de dades elaborada per la Direcció General del Patrimoni 


referent a les entitats del sector públic català. 


 


Un cop determinades les entitats objecte d’estudi, s’ha fet una anàlisi institucional d’a-


questes amb el detall per tipus d’ens, de l’any de creació, el percentatge de participació 


de la Generalitat o d’altres entitats del sector públic, l’àmbit de la seva activitat i l’objecte 


social. 
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Per poder disposar d’una informació que reflecteixi la realitat econòmica i financera, s’ha 


inclòs, per tipus d’ens en els apartats 3 i 4 de l’informe, el Balanç de situació, el Compte de 


pèrdues i guanys i la Liquidació del pressupost, tant individual com agregada, pels exer-


cicis 2011 i 2012. Als efectes comparatius es presenta la mateixa informació corresponent 


a l’exercici 2010. 


 


Aquestes agregacions no es poden considerar una consolidació, ja que no s’ha realitzat 


cap de les eliminacions pròpies d’uns estats consolidats. 


 


La Sindicatura de Comptes no ha obtingut informació sobre la Liquidació del pressupost 


de l’exercici 2011 de l’APDCAT, ATLL, FOBSIC i FPRBB i per l’exercici 2012 de CPST, 


CUPCB-IB i FPRBB. En altres casos no es disposa de la informació definitiva sinó de dades 


provisionals relatives a la liquidació del pressupost ja que aquesta no ha estat presentada 


ni a la Sindicatura ni a la Intervenció General. 


 


La Sindicatura ha fiscalitzat els estats financers dels exercicis 2011 i 2012 de diverses 


entitats incloses en aquest informe. Les observacions recollides en els informes de fisca-


lització respectius no es presenten en aquesta anàlisi sinó en els corresponents informes 


fets per a cada entitat. 


 


En els apartats 3.3 i 4 d’aquest informe es presenten una sèrie de ràtios comparatives del 


Balanç de situació, del Compte de pèrdues i Guanys i de la Liquidació del pressupost per 


a cadascuna de les entitats analitzades. 


 


Finalment en l’apartat 5 d’aquest informe es presenten una sèrie de dades relatives al 


personal de les entitats analitzades. 


 


 


 


2. ANÀLISI INSTITUCIONAL DEL SECTOR PÚBLIC NO ADMINISTRATIU 


A continuació es presenta la classificació de les entitats objecte d’aquesta anàlisi segons 


el tipus d’entitat i segons l’àmbit d’activitat, a partir de les entitats que estaven incloses en 


els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’exercici 2010 i comparant-les amb 


les que s’han inclòs en els pressupostos dels exercicis 2011 i 2012:  







 


 


1
7


 


Quadre 1. Distribució de les entitats per àmbits d’activitat 


Tipus  


d’entitat 


Agricultura i medi 


ambient 


Cultura i 


ensenyament 


Infraestructures, 


transport i habitatge Recerca 


Salut i serveis 


socials Altres Total 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


EACIF - - - 2 2 1 - - - - - - - - - 3 3 2 5 5 3 


EDP 5 5 5 8 8 8 8 9 9 3 3 3 12 12 13 8 9 9 44 46 47 


SM 1 1 1 12 11 9 17 20 19 - . - 10 10 8 10 10 10 50 52 47 


Consorcis 3 3 2 11 10 10 10 11 11 13 13 13 16 18 19 6 7 6 59 62 61 


Fundacions 1 1 1 7 7 7 - 1 - 20 28 27 8 7 6 - 2 2 36 46 43 


Total 10 10 9 40 38 35 35 41 39 36 44 43 46 47 46 27 31 29 194 211 201 


% sobre total 5,2 4,7 4,5 20,6 18,0 17,4 18,0 19,4 19,2 18,6 20,9 21,4 23,7 22,3 22,9 13,9 14,7 14,4 100,0 100,0 100,0 


Xifres en unitats. 


Font: Elaboració pròpia. 
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Clau: 


Agric.: Agricultura i medi 


ambient 


Cult.: Cultura i ensenyament 


Infr.: Infraestructures, 


transport i habitatge 


Rec.: Recerca 


Salut: Salut i serveis socials 


Gràfic 1. Distribució de les entitats per àmbit d’activitat. Exercici 2012 


 


Font: Elaboració pròpia. 
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15% 


S’observa que en el període analitzat les entitats del sector públic analitzades pertanyen, 


principalment, als àmbits de salut i serveis socials; recerca i infraestructures, transport i 


habitatge. La distribució gràfica per àmbit d’activitat en l’exercici 2012 és la següent: 


 


 


L’evolució del nombre d’entitats incloses en els pressupostos de la Generalitat durant els 


últims cinc anys, segons la seva tipologia, es presenta a continuació: 


 
Quadre 2. Nombre d’entitats incloses en els pressupostos de la Generalitat 


Tipus d’entitat 2008 2009 2010 2011 2012 


EACIF 4 4 5 5 3 


EDP 38 41 44 46 47 


SM 31 31 50 52 47 


Consorcis 25 54 59 62 61 


Fundacions 1 30 36 46 43 


Total 99 160 194 211 201 


Font: Elaboració pròpia. 
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Gràfic 2. Nombre d’entitats incloses en els pressupostos de la Generalitat 


 
Font: Elaboració pròpia. 
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L’increment observat en el nombre d’entitats incloses en els pressupostos de la Genera-


litat de l’exercici 2010 s’ha mantingut durant l’exercici 2011. A partir de l’exercici 2012 la 


tendència varia i comença a disminuir el nombre d’entitats incloses als pressupostos. La 


variació més significativa en el període 2008-2012 ha estat en els consorcis i les funda-


cions, amb un augment net de trenta-sis i quaranta-dues entitats, respectivament.  


 


S’ha de tenir en compte que el quadre i el gràfic anteriors reflecteixen l’any en què l’entitat 


s’ha inclòs per primera vegada a la LPGC i no té perquè coincidir amb l’any de creació de 


l’entitat. 


 


Per aquest motiu en el quadre i en el gràfic següents s’inclou l’evolució del nombre d’en-


titats segons l’any de creació de les dues-centes una entitats incloses en els pressupostos 


de la Generalitat de l’exercici 2012, agrupades per legislatures. 
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Quadre 3. Nombre d’entitats incloses en el pressupost de l’exercici 2012 agrupades per la legislatura 


de creació  


 Legislatura de creació  


Tipus d’ens 1980-1984 1984-1988 1988-1992 1992-1995 1995-1999 1999-2003 2003-2006 2006-2010 2010-2012 Total 


EACIF - 2 - - - 1 - - - 3 


EDP 6 4 8 4 6 7 2 10 - 47 


SM 5 5 7 4 7 7 4 8 - 47 


Consorcis 2 7 7 4 5 17 10 9 - 61 


Fundacions - 2 3 7 2 11 14 4 - 43 


Total 13 20 25 19 20 43 30 31 - 201 


Total 


acumulat 13 33 58 77 97 140 170 201 201 201 


Font: Elaboració pròpia a partir de les memòries presentades i de la base de dades d’entitats del sector públic de la Direcció 


General del Patrimoni. 


 


Gràfic 3. Nombre d’entitats incloses al pressupost de 2012 agrupades per la legislatura de creació 


 


Font: Elaboració pròpia. 
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El pes específic que representa el pressupost de les entitats objecte d’anàlisi respecte al 


PIB català i respecte al pressupost aprovat per la Generalitat pels exercicis 2010, 2011 i 


2012 es presenta tot seguit: 







 


 


2
1


 


Quadre 4. Pes específic del pressupost de les entitats analitzades 


Concepte 


EACIF EDP SM 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


Pressupost de les entitats analitzades 138 131 24 6.667 5.467 6.183 3.026 2.345 2.953 


PIB català * 204.285 204.860 203.079 204.285 204.860 203.079 204.285 204.860 203.079 


Pressupost de les entitats / PIB català (%) 0,07 0,06 0,01 3,26 2,67 3,04 1,48 1,14 1,45 


Pressupost de l’Administració de la Generalitat  32.519 32.630 29.727 32.519 32.630 29.727 32.519 32.630 29.727 


Pressupost entitats / pressupost Admin. Generalitat (%) 0,42 0,40 0,08 20,50 16,75 20,80 9,30 7,19 9,93 


    


Concepte 


Consorcis Fundacions Total 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


Pressupost de les entitats analitzades 3.099 3.224 3.200 648 699 708 13.578 11.866 13.068 


PIB català * 204.285 204.860 203.079 204.285 204.860 203.079 204.285 204.860 203.079 


Pressupost de les entitats / PIB català (%) 1,52 1,57 1,58 0,31 0,34 0,35 6,65 5,79 6,43 


Pressupost de l’Administració de la Generalitat  32.519 32.630 29.727 32.519 32.630 29.727 32.519 32.630 29.727 


Pressupost entitats / pressupost Admin. Generalitat (%) 9,53 9,88 10,76 1,99 2,14 2,38 41,75 36,36 43,95 


Imports en milions d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


* Dada extreta de l’Institut d’Estadística de Catalunya corresponent al PIB Base 2008, demanda i valor en preus corrents. 
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2.1. ANÀLISI INSTITUCIONAL DE LES ENTITATS AUTÒNOMES DE CARÀCTER COMERCIAL, 


INDUSTRIAL, FINANCER O ANÀLEG 


A continuació és presenta l’anàlisi institucional de les EACIF incloses en les lleis de pres-


supostos de la Generalitat de Catalunya dels exercicis 2011 i 2012. 


 


Quadre 5. Entitats autònomes de caràcter comercial, industrial, financer o anàleg 


Entitat 


Any de 


creació 


Participació 


Generalitat Dependència Àmbit d’activitat Objecte social 


CATCERT 2002 Majoritària 


indirecta 100% 


CAOC Altres Gestionar certificats digitals i prestar serveis re-


lacionats amb la signatura electrònica i amb els 


processos d’identificació necessaris en l’àmbit 


d’actuació de les administracions públiques 


catalanes 


EADC 1981 Majoritària 


directa 100% 


CLT Cultura i 


ensenyament 


Organitzar espectacles, actuacions, exposicions i 


esdeveniments en els camps de la música, la 


dansa, les arts plàstiques, la creació artística i la 


cultura popular i tradicional, i dur a terme altres 


activitats culturals 


EADOP 1987 Majoritària 


directa 100% 


PRE Cultura i 


ensenyament 


Editar, distribuir i vendre del DOGC i de les publi-


cacions de l’Administració de la Generalitat 


EAJA 1986 Majoritària 


directa 100% 


ECO Altres Gestionar les loteries de la Generalitat de Cata-


lunya segons les disposicions legals establertes; 


recaptar els ingressos públics derivats d’aquesta 


activitat i el pagament dels premis que 


s’estableixin 


ICCA 1983 Majoritària 


directa 100% 


ECO Altres Finançar inversions en béns productius dels titu-


lars d’explotacions o empreses del sector agrari i 


pesquer per contribuir a la millora del medi rural 


Font: Elaboració pròpia. 


 


La Generalitat té una participació del 100% en totes les EACIF; en quatre d’elles, de forma 


directa, i en el CATCERT, de forma indirecta, com a organisme autònom del CAOC. 


 


Les EACIF incloses en la LPGC de l’exercici 2011 eren les mateixes que les incloses en la 


de l’exercici 2010. Durant l’exercici 2011 l’ICCA ha estat integrat com un àrea de negoci 


especialitzada de l’ICF amb data d’efecte 31 de juliol del 2011.  


 


La comissió liquidadora de l’EADC va formular els comptes a 31 de desembre del 2011. 


Durant el 2012 aquesta entitat va ser dissolta i el Departament de Cultura es va subrogar 


en tots els seus drets i obligacions. 


 


La distribució gràfica de les EACIF per àmbits d’activitat l’exercici 2012 és la següent: 
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Gràfic 4. Distribució de les entitats autònomes de caràcter comercial, industrial, financer o anàleg per 


àmbit d’activitat. Exercici 2012 


 
Font: Elaboració pròpia. 


 


Cult. 


33% 


Altres 


67% 


Clau: 


Cult.: Cultura i ensenyament 


 


2.2. ANÀLISI INSTITUCIONAL DE LES ENTITATS DE DRET PÚBLIC 


A continuació és presenta l’anàlisi institucional de les entitats de dret públic sotmeses a 


l’ordenament jurídic privat i de les entitats assimilades incloses en les lleis de pressupostos 


de la Generalitat de Catalunya dels exercicis 2011 i 2012. 


 


Quadre 6. Entitats de dret públic 


Entitat 


Any de 


creació 


Participació 


Generalitat 


Depen-


dència Àmbit d’activitat Objecte social 


ACA 1998 Majoritària 


directa 100% 


TES Infraestructures, 


transport i 


habitatge 


Elaborar i revisar plans i projectes hidrològics. Promo-


cionar la construcció i explotació de les obres hidràu-


liques competència de la Generalitat i controlar la 


qualitat i la quantitat de les aigües 


ACCD 2003 Majoritària 


directa 100% 


PRE Altres Executar i gestionar la política de cooperació al desen-


volupament, gestionar els recursos econòmics i mate-


rials destinats a aquesta finalitat i assessorar l’Adminis-


tració de la Generalitat sobre la planificació de la 


política catalana de cooperació al desenvolupament 


ACC1Ó 2009 Majoritària 


directa 100% 


Inclosa en la 


LPGC 2011 


EMO Altres Promocionar i desenvolupar l’empresa catalana mit-


jançant el desplegament de les actuacions i els serveis 


de suport necessaris per tal d’impulsar la competitivitat 


del sector empresarial català i la seva presència i inter-


relació en els mercats internacionals 


ACJ 2006 Majoritària 


directa 100% 


BE Salut i serveis 


socials 


Promoure la mobilitat internacional de les persones 


joves, fomentar la seva inserció social i laboral i desen-


volupar programes de participació i emancipació 


juvenil 


ACT 2007 Majoritària 


directa 100% 


EMO Altres Promocionar Catalunya com a destinació turística de 


referència internacional d’acord amb la seva diversitat, 


qualitat i rendibilitat social i econòmica 
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Quadre 6. Entitats de dret públic (contin.) 


Entitat 


Any de 


creació 


Participació 


Generalitat 


Depen-


dència Àmbit d’activitat Objecte social 


AGAUR 2001 Majoritària 


directa 100% 


ECO Cultura i 


ensenyament 


Gestionar els ajuts a les universitats catalanes i les 


activitats de recerca científica, tècnica i de innovació 


tecnològica a Catalunya 


AHC 2009 Majoritària 


directa 100% 


Inclosa en la 


LPGC 2011 


TES Infraestructures, 


transport i 


habitatge 


Executar i gestionar les polítiques d’habitatge que són 


competència de la Generalitat i, especialment, exe-


cutar les actuacions públiques de la Generalitat amb 


relació al creixement de la població satisfent-ne les 


necessitats en matèria d’habitatge i garantir la proxi-


mitat al territori 


AIAQS 1994 Majoritària 


indirecta 100% 


SCS Salut i serveis 


socials 


Definir impulsar i implementar eines que afavoreixen la 


millora de la qualitat del sistema sanitari de cobertura 


pública 


APDCAT 2010 Majoritària 


directa 100% 


Inclosa en la 


LPGC 2011 


GO Altres Garantir, en l’àmbit de les competències de la Gene-


ralitat, els drets a la protecció de dades personals i 


d’accés a la informació que hi està vinculada 


AQU 1996 Majoritària 


directa 100% 


ECO Cultura i 


ensenyament  


Avaluar, acreditar i certificar la qualitat del sistema 


universitari i dels centres d’ensenyament superior de 


Catalunya 


ARC 1982 Majoritària 


directa 100% 


TES Agricultura i 


medi ambient 


Controlar la gestió dels residus en l’àmbit territorial de 


Catalunya. Promoure la minimització de residus i llur 


perillositat, el foment de la recollida selectiva i la 


valorització dels residus 


ASPC 2011 Majoritària 


indirecta 100% 


Inclosa en la 


LPGC 2012 


CSB Salut i serveis 


socials 


Prestar serveis de la cartera de serveis de salut pública 


per evitar o retardar l’aparició de malalties 


ATC 2007 Majoritària 


directa 100% 


ECO Altres Gestionar, liquidar, inspeccionar i recaptar els tributs 


propis de la Generalitat i els tributs estatals cedits 


totalment a la Generalitat 


ATLL 1990 Majoritària 


directa 100% 


TES Infraestructures, 


transport i 


habitatge 


Prestació del servei públic consistent en la producció i 


subministrament de l’aigua potable a les poblacions de 


l’àrea de Barcelona a través de la xarxa bàsica d’abas-


tament de l’aigua del sistema Ter-Llobregat 


BST 1995 Majoritària 


indirecta 100% 


SCS Salut i serveis 


socials 


Gestionar i administrar la donació, la transfusió i 


l’anàlisi de sang i plasma sanguini; gestionar l’assis-


tència sanitària en l’àmbit de l’especialitat mèdica 


d’hematologia i hemoteràpia, i actuar com a banc de 


teixits 


CAC 2000 Majoritària 


directa 100% 


PRE Cultura i 


ensenyament 


Vetllar pel compliment de la normativa aplicable als 


prestadors de serveis de comunicació audiovisual, tant 


els públics com els privats 


CAR 1988 Majoritària 


directa 100% 


PRE Altres Posar a disposició dels esportistes que tinguin aptituds 


per aconseguir un alt rendiment esportiu tots els mit-


jans materials, humans, tècnics i científics, i la seva 


aplicació, per aconseguir alts nivells en les grans 


competicions esportives 


CCMA 1983 Majoritària 


directa 100% 


PRE Cultura i 


ensenyament  


Regular el servei públic de comunicació audiovisual de 


la Generalitat i establir el seu règim jurídic 
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Quadre 6. Entitats de dret públic (contin.) 


Entitat 


Any de 


creació 


Participació 


Generalitat 


Depen-


dència Àmbit d’activitat Objecte social 


CCPAE 2000 Majoritària 


directa 100% 


AG Agricultura i 


medi ambient 


Com autoritat de control de la producció agrària eco-


lògica té la funció d’auditar i certificar els productes 


agroalimentaris ecològics a Catalunya 


CCPI 2001 Majoritària 


directa 100% 


AG Agricultura i 


medi ambient 


Efectuar els controls i les inspeccions periòdiques del 


compliment dels processos de producció, elaboració, 


conservació, emmagatzematge, envasat i comer-


cialització de la producció integrada  


CENTRE-112 2007 Majoritària 


directa 100% 


INT Salut i serveis 


socials 


Prestar servei públic d’atenció de gestió de trucades 


d’urgència. donant una resposta ràpida, senzilla, eficaç 


i coordinada a les peticions urgents d’assistència que 


faci qualsevol ciutadà en el territori de Catalunya en 


matèria d’atenció sanitària, d’emergències ambientals, 


d’extinció d’incendis i salvament i de seguretat ciuta-


dana, amb la coordinació de protecció civil 


CIRE 1989 Majoritària 


directa 100% 


JUS Salut i serveis 


socials 


Facilitar la reinserció sociolaboral dels interns en cen-


tres penitenciaris i educatius de Catalunya mitjançant 


la creació, l’aplicació i el desenvolupament de progra-


mes formatius i educatius i la creació de llocs de treball 


adaptats a les necessitats d’aquestes persones 


CNJC 1979 Majoritària 


directa 100% 


BE Salut i serveis 


socials 


Promocionar activitats adreçades a assegurar la par-


ticipació dels joves i fomentar l’associacionisme juvenil 


CONCA 2008 Majoritària 


directa 100% 


CLT Cultura i 


ensenyament  


Vetllar pel desenvolupament de l’activitat cultural artís-


tica de Catalunya, col·laborar en l’ordenament de la 


política cultural i organitzar la política de foment de la 


creació artística 


CPF 1999 Majoritària 


directa 100% 


AG Agricultura i 


medi ambient 


Regular i ordenar la gestió forestal, promoure la con-


servació i la millora dels boscos i el seu desenvolu-


pament sostenible, entre els propietaris i els productors 


forestals  


CTTI 1993 Majoritària 


directa 100% 


EMO Infraestructures, 


transport i 


habitatge 


Implantar, gestionar i explotar els serveis, els sistemes i 


les xarxes de telecomunicacions de titularitat de la Ge-


neralitat de Catalunya 


FGC 1979 Majoritària 


directa 100% 


TES Infraestructures, 


transport i 


habitatge 


Gestionar, explotar i coordinar totes les línies de ferro-


carrils traspassades a la Generalitat de Catalunya 


GPSS 1992 Majoritària 


indirecta 100% 


SCS Salut i serveis 


socials 


Prestar serveis d’atenció sanitària i de salut mental, 


promoció de la salut i prevenció de la malaltia i atenció 


sociosanitària de la població 


GSS 1992 Majoritària 


indirecta 100% 


SCS Salut i serveis 


socials 


Atenció sanitària i de salut mental, promoció i protecció 


de la salut, prevenció de la malaltia, assistència 


sanitària i sociosanitària i rehabilitació  


IAS 1992 Majoritària 


indirecta 100% 


SCS Salut i serveis 


socials 


Atenció sanitària i de salut mental, promoció i protecció 


de la salut, prevenció de la malaltia, assistència 


sanitària i sociosanitària i rehabilitació  


ICAEN 1991 Majoritària 


directa 100% 


EMO Altres Impulsar i realitzar iniciatives i programes per a la re-


cerca, l’estudi i el suport de les actuacions de coneixe-


ment, desenvolupament i aplicació de les tecnologies 


energètiques, incloses les renovables, millorar l’estalvi i 


l’eficiència energètica, fomentar l’ús racional de l’ener-


gia i òptima gestió dels recursos energètics 
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Quadre 6. Entitats de dret públic (contin.) 


Entitat 


Any de 


creació 


Participació 


Generalitat 


Depen-


dència Àmbit d’activitat Objecte social 


ICC 1982 Majoritària 


directa 100% 


TES Altres Elaborar, reproduir i difondre treballs cartogràfics de 


base així com crear, estructurar i organitzar la Carto-


teca de Catalunya 


ICF 1985 Majoritària 


directa 100%  


ECO Altres Facilitar finançament als sectors privat i públic de l’eco-


nomia catalana 


ICIC/ICEC 2001 Majoritària 


directa 100% 


CLT Cultura i 


ensenyament 


Impulsar el desenvolupament de les indústries culturals 


a Catalunya 


ICIP 2007 Majoritària 


directa 100% 


GO Cultura i 


ensenyament 


Formar persones en la mediació de conflictes, recerca 


sobre la pau, mediació i transformació de conflictes i 


col·laboració amb xarxes internacionals similars 


ICO 1995 Majoritària 


indirecta 100% 


SCS Salut i serveis 


socials 


Dirigir i gestionar i prestar serveis d’atenció oncològi-


ca, en els àmbits assistencial, docent i de recerca, i 


també el dissenyar i realitzar estudis i qualsevol acti-


vitat relacionada amb l’epidemiologia i el control del 


càncer 


IDI 1991 Majoritària 


indirecta 100% 


SCS Salut i serveis 


socials 


Gestionar, administrar i executar serveis de diagnòstic 


d’alta tecnologia mitjançant la utilització de tècniques 


de diagnòstic per la imatge i medicina nuclear  


IDIADA 1990 Majoritària 


directa 100% 


EMO Recerca Contribuir a la millora tecnològica i de qualitat de 


l’automòbil en els àmbits social, industrial i acadèmic 


IFERCAT 2001 Majoritària 


directa 100% 


TES Infraestructures, 


transport i 


habitatge 


Construir les infraestructures de transport ferroviari que 


li encomani el Govern i conservar, gestionar i adminis-


trar aquestes noves infraestructures. 


IGC 2006 Majoritària 


directa 100% 


TES Infraestructures, 


transport i 


habitatge 


Impulsar i portar a terme actuacions relatives al conei-


xement, la prospecció i la informació sobre el sòl i el 


subsòl, dins de l’àmbit de les competències de la Ge-


neralitat 


INCASOL 1980 Majoritària 


directa 100% 


TES Infraestructures, 


transport i 


habitatge 


Promoure actuacions de promoció de sòl urbanitzable i 


remodelacions urbanes. Promoure habitatges públics i 


la seva rehabilitació. Programar i executar actuacions 


de rehabilitació de nuclis antics. Exercir la gestió urba-


nística en execució de plans per qualsevol dels siste-


mes previstos per la legislació urbanística, etc. 


IRTA 1985 Majoritària 


directa 100% 


AG Recerca Fer recerca i desenvolupament tecnològic dins de 


l’àmbit agroalimentari. Facilitar l’assistència tècnica, la 


transferència i l’aplicació d’avenços científics propis i 


aliens al sector, així com la formació especialitzada 


LGAI 1984 Majoritària 


directa 100% 


EMO Recerca Col·laborar amb la indústria, mitjançant la realització 


d’assaigs i investigacions sobre problemes tècnics es-


pecífics que li siguin proposats per les empreses pri-


vades, pels particulars i per l’Administració pública 


MD 2007 Majoritària 


directa 100% 


GO Cultura i 


ensenyament 


Fomentar el coneixement històric de la lluita per la de-


mocràcia. Fer exposicions, publicacions i ponències, 


donar subvencions i premis 


PDG 1998 Majoritària 


directa 100% 


TES Infraestructures, 


transport i 


habitatge 


Gestionar el domini públic portuari de la Generalitat 
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Quadre 6. Entitats de dret públic (contin.) 


Entitat 


Any de 


creació 


Participació 


Generalitat 


Depen-


dència Àmbit d’activitat Objecte social 


PSPV 1999 Majoritària 


indirecta 100% 


SCS Salut i serveis 


socials 


Gestionar l’Hospital Militar de Barcelona i prestar de 


forma directa o indirecta serveis assistencials 


SMC 1996 Majoritària 


directa 100% 


TES Agricultura i 


medi ambient 


Assistir les administracions i les institucions que neces-


siten informació meteorològica i climàtica i col·laborar-


hi. Gestionar i mantenir la xarxa d’equipaments meteo-


rològics de la Generalitat. Tractar, explotar i divulgar 


les dades procedents dels equipaments meteorològics 


Font: Elaboració pròpia. 


 


La Generalitat té una participació del 100% en totes les EDP en el període analitzat. A 31 


de desembre del 2012 aquesta participació és indirecta en nou entitats, vuit depenen del 


SCS i una entitat depèn del CSB. 


 


La LPGC de l’exercici 2011 inclou les següents entitats no incloses en la de l’exercici 2010: 


 


 AHC, creada per la Llei 13/2009, del 22 de juliol. •


 


 ACC1Ó, creada per la Llei 9/2009, del 30 de juny. •


 


 APDCAT, creada per la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, subrogant-se en la posició jurí-•


dica de l’Agència Catalana de Protecció de Dades, que era una secció pressupostària 


de l’Administració de la Generalitat fins a l’exercici 2010. 


 


La LPGC de l’exercici 2012 inclou l’ASPC, creada per la Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de 


salut pública. 


 


Cal destacar els fets següents: 


 


 La Llei 11/2011, del 29 de desembre, de reestructuració del sector públic per agilitzar •


l’activitat administrativa, va establir la dissolució i extinció de la personalitat jurídica del 


LGAI i de l’IDIADA. El 30 de desembre de 2011 es va acordar dissoldre aquestes 


entitats. L’Administració de la Generalitat va assumir les funcions i es va subrogar en els 


drets i obligacions d’aquestes entitats mitjançant el Departament d’Empresa i Ocupació.  


 


 La Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millora de la regulació normativa, •


va preveure en les disposicions addicionals primera i segona que la prestació del servei 


que realitza l’ATLL s’havia de dur a terme mitjançant gestió indirecta i que l’ATLL s’havia 


de dissoldre una vegada s’hagués concedit el servei. L’Administració de la Generalitat 


es va subrogar en els drets i obligacions de l’ATLL a 31 de desembre del 2012 un cop 


es va adjudicar la concessió del servei i es va dissoldre l’entitat. 
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La distribució gràfica de les entitats de dret públic per àmbits d’activitat l’exercici 2012 és 


la següent: 


Gràfic 5. Distribució de les entitats de dret públic per àmbit d’activitat. Exercici 2012 


 
Font: Elaboració pròpia. 


 


Agric. 


11% 


Cult. 


17% 


Infr. 


19% 
Rec. 


6% 


Salut 


28% 


Altres 


19% 


Clau: 


Agric.: Agricultura i medi ambient 


Cult.: Cultura i ensenyament 


Infr.: Infraestructures, transport i 


habitatge 


Rec.: Recerca 


Salut: Salut i serveis socials 


 


2.3. ANÀLISI INSTITUCIONAL DE LES SOCIETATS MERCANTILS 


A continuació és presenta l’anàlisi institucional de les societats mercantils incloses en les 


lleis de pressupostos de la Generalitat de Catalunya dels exercicis 2011 i 2012. 


 


Quadre 7. Societats mercantils 


Entitat 


Any de 


creació 


Participació 


Generalitat Dependència  Àmbit d’activitat Objecte social 


ACTIVA 1983 Majoritària 


indirecta 100% 


No inclosa en la 


LPGC 2012 


TVC MULTI Cultura i 


ensenyament 


Gestionar, explotar i administrar tot tipus de drets 


audiovisuals; produir, programar, comercialitzar i 


distribuir programes audiovisuals en els àmbits 


radiofònic, televisiu, telemàtic, i suports multi-


mèdia, així com editar i comercialitzar revistes i 


publicacions periòdiques 


APC 2007 Majoritària 


directa 100% 


TES Infraestructures, 


transport i 


habitatge 


Gestionar els aeroports i aeròdroms de Catalunya 


AURA 2005 Majoritària 


indirecta 100% 


CST Salut i serveis 


socials 


Prestar i gestionar serveis de salut pública i co-


munitària, de serveis sociosanitaris i de residèn-


cies assistencials. Donar suport a l’atenció pri-


mària i especialitzada i coordinar els diferents 


nivells assistencials 


AUTOMETRO 2006 Majoritària 


indirecta 60% 


FGC Infraestructures, 


transport i 


habitatge 


Gestionar el transport de mercaderies de vehicles 


de SEAT des de la factoria de Martorell fins al 


Port de Barcelona 
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Quadre 7. Societats mercantils (contin.) 


Entitat 


Any de 


creació 


Participació 


Generalitat Dependència  Àmbit d’activitat Objecte social 


BARNACLINIC 1989 Majoritària 


indirecta 


49,02% 


20,98% 


HCPB 


TSF 


Salut i serveis 


socials 


Prestar assistència sanitària en totes les moda-


litats, investigació, desenvolupament, producció, 


explotació i assistència de productes biosanitaris 


i activitats relacionades amb les ciències de la 


salut 


CADÍ 1979 Majoritària 


directa 


50,52% 


39,07% 


 


 


TES 


INFRAES-


TRUCTURES 


Infraestructures, 


transport i 


habitatge 


Complir les obligacions de la gestió de la con-


cessió administrativa, en els aspectes de cons-


trucció, conservació i explotació en règim de 


peatge del Túnel del Cadí i els seus accessos 


CARGOMETRO 2009 Majoritària 


indirecta 51% 


Inclosa en la 


LPGC 2011 


FGC Infraestructures, 


transport i 


habitatge 


Prestar serveis de transport de mercaderies per 


ferrocarril o qualsevol altre mitjà de transport 


terrestre complementari, amb l’aportació de la 


tracció i/o el material per al remolc, dins la xarxa 


de transport terrestre 


CATRADIO 1983 Majoritària 


indirecta 100% 


CCMA Cultura i 


ensenyament 


Produir, reproduir i transmetre per mitjans radio-


fònics esdeveniments culturals, educatius, artís-


tics, informatius i d’espai, entre d’altres, destinats 


al públic en general 


CCRTVI 1987 Majoritària 


indirecta 100% 


No inclosa en la 


LPGC 2012 


CCMA Cultura i 


ensenyament 


Produir, publicar, comprar, vendre, distribuir, ex-


plotar i comercialitzar tota mena de continguts 


multimèdia a empreses, institucions, organitza-


cions professionals, i públic en general 


CCSL 1971 Majoritària 


indirecta 100% 


CCC Altres Administrar i explotar circuits, àrees de terrenys i 


edificis per a la realització d’actes esportius i 


lúdics 


CIMALSA 1992 Majoritària 


directa 100% 


TES Infraestructures, 


transport i 


habitatge 


Planificar, promocionar, gestionar i administrar in-


fraestructures i equipaments, relacionats amb les 


comunicacions i els transports terrestres, marí-


tims i aeris per al desenvolupament d’activitats i 


operacions logístiques de mercaderies 


CLS 2006 Majoritària 


indirecta 


42,86% 


32% 


18% 


Inclosa en la 


LPGC 2011 


 


 


MARPARC 


CSPT 


UDIAT 


Salut i serveis 


socials 


Desenvolupar activitats econòmiques auxiliars a 


les desenvolupades pels seus membres, rela-


cionades amb l’emmagatzematge i la logística de 


materials, béns i documentació en l’àmbit sanitari 


CMCSL 2009 Majoritària 


indirecta 100% 


CCMC Altres Explotar circuits de competició de tot tipus de 


vehicles a motor 


CPST 2003 Majoritària 


indirecta 100% 


Inclosa en la 


LPGC 2011 


CST Salut i serveis 


socials 


Portar a terme les activitats pròpies de les entitats 


especialitzades en la prevenció de riscos relatius 


a la seguretat i a la salut dels treballadors, així 


com aquelles activitats complementàries que 


siguin necessàries per dotar-se de recursos 


personals i materials necessaris per a l’adequada 


prestació de serveis inherents a la seva activitat 


principal  


EFIENSA 1991 Majoritària 


indirecta 100% 


ICAEN  Infraestructures, 


transport i 


habitatge 


Fer l’explotació pròpia o en arrendament de 


centrals de producció d’energia tèrmica i/o 


elèctrica, mitjançant sistemes de generació 


conjunta, o utilització d’energies renovables, que 


suposin una millora de l’eficiència en l’ús de 


l’energia o en la utilització de recursos autòctons 
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Quadre 7. Societats mercantils (contin.) 


Entitat 


Any de 


creació 


Participació 


Generalitat Dependència  Àmbit d’activitat Objecte social 


EISSA 1991 Majoritària 


indirecta 


50% 


50% 


No inclosa en la 


LPGC 2012 


 


 


SCS 


ICAEN 


Salut i serveis 


socials 


Establir programes, executar projectes i realitzar 


actuacions de tota mena per a la millora de l’efi-


ciència energètica als centres sanitaris que 


configuren l’SCS 


EPLICSA 1985 Majoritària 


directa 100% 


EMO Altres Crear, organitzar, gestionar, administrar i asses-


sorar tècnicament, econòmicament i administra-


tivament a empreses. Participar en projectes de 


reconversió i reindustrialització d’empreses 


EQUACAT 1993 Majoritària 


indirecta  


50% 


50% 


 


 


INCASOL 


TES 


Infraestructures, 


transport i 


habitatge 


Gestionar i explotar el Canal Olímpic de Cata-


lunya i totes les seves construccions i instal·la-


cions i fomentar la pràctica de l’activitat esportiva 


sense finalitat de lucre 


ERI 1995 Majoritària 


indirecta 


70,83% 


ARC  Infraestructures, 


transport i 


habitatge 


Promoció, manteniment i actualització de les ins-


tal·lacions necessàries per al tractament de 


residus perillosos 


ESTICAT 1998 Majoritària 


indirecta 51% 


PDG Infraestructures, 


transport i 


habitatge 


Assegurar la racionalització dels serveis portuaris 


i la regularitat de la prestació d’aquests serveis. 


Assegurar la professionalitat dels treballadors 


mitjançant l’adequada formació professional 


EUOC 2001 Majoritària 


indirecta 100% 


GUOC Cultura i 


ensenyament  


Difondre els materials que la UOC elabora amb 


una metodologia específica per facilitar l’apre-


nentatge no presencial 


EURECA 1999 Majoritària 


indirecta 100% 


GUOC Cultura i 


ensenyament 


Confeccionar els materials didàctics dels estudis 


de la UOC 


FGCM 2008 Majoritària 


indirecta 100% 


Inclosa en la 


LPGC 2011 


FGC Infraestructures, 


transport i 


habitatge 


Prestar serveis de transport de viatgers i de mer-


caderies per ferrocarril amb aportació de tracció 


FIRA 2000 1993 Majoritària 


directa 51,3% 


Inclosa en la 


LPGC 2011 


ECO Infraestructures, 


transport i 


habitatge 


Comprar, invertir, promoure, urbanitzar, par-


cel·lar, construir i aprofitar terrenys i edificacions 


destinades a espais firals, així com a centres de 


convencions i congressos i en relació amb això la 


seva cessió o explotació directa per a qualsevol 


títol admès a dret 


FOCASA 1988 Majoritària 


directa 100% 


AG Agricultura i 


medi ambient 


Produir i comercialitzar plantes i llavors per a la 


repoblació forestal i la restauració del medi na-


tural 


GEOCAT 1990 Majoritària 


indirecta 


60% 


40%  


 


 


ICC 


IGC  


Infraestructures, 


transport i 


habitatge 


Executar, supervisar i dirigir informes, estudis, 


projectes, obres, sondeigs, reconeixements, 


auscultacions o assaigs; desenvolupar, comer-


cialitzar, implementar o mantenir tecnologies, 


xarxes, instrumental o material; i en general fer 


qualsevol activitat relacionada amb la geologia, la 


geotècnia, el medi ambient, l’enginyeria geolò-


gica o civil, la cartografia o la teledetecció 


GESCLINIC 1994 Majoritària 


indirecta 100% 


No inclosa en la 


LPGC 2012 


CGCS Salut i serveis 


social 


Dirigir i gestionar serveis sanitaris extrahospi-


talaris i especialment àrees bàsiques de salut 
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Quadre 7. Societats mercantils (contin.) 


Entitat 


Any de 


creació 


Participació 


Generalitat Dependència  Àmbit d’activitat Objecte social 


GISA 1990 Majoritària 


directa 100% 


TES Infraestructures, 


transport i 


habitatge 


Projectar, construir, conservar, explotar i pro-


moure tota mena d’infraestructures i edificacions 


que la Generalitat promogui o en les quals par-


ticipi i els serveis que s’hi puguin instal·lar o 


desenvolupar 


GMS 2007 Majoritària 


indirecta 100% 


Ass. Prom. 


Desenv. 


Comarques 


Gironines 


Altres Oferir serveis de màrqueting i publicitat 


GUOC 1996 Majoritària 


indirecta 100% 


UOC Cultura i 


ensenyament 


Vincular la universitat a projectes i experiències 


innovadores de sectors diferents 


ICFC 2010 Majoritària 


indirecta 100% 


Inclosa en la 


LPGC 2011 


ICFH Altres Administrar i gestionar fons de capital risc i 


d’actius de societats de capital risc. La societat 


també pot realitzar tasques d’assessorament a 


les empreses vinculades 


ICFE/EECAT 2004 Majoritària 


directa 100% 


ECO Infraestructures, 


transport i 


habitatge 


Promoure les obres de construcció d’edificis per 


destinar-los a equipaments públics i instrumentar-


ne l’arrendament als diferents departaments de la 


Generalitat de Catalunya o a les entitats usuàries 


dels esmentats equipaments 


ICFH 2003 Majoritària 


indirecta 100% 


ICF Altres Promoure instruments de capital-risc per a la 


capitalització d’empreses i la tinença, compra-


venda i gestió de participacions financeres i patri-


monials 


IFEM 2008 Majoritària 


indirecta 100% 


ICF Altres Tinença i gestió de participacions financeres, en 


fons de qualsevol tipus, en societats i fons de 


garantia, societats i fons de capital risc i partici-


pacions en altres societats, públiques o privades, 


així com la concessió de refinançaments 


INTRACAT 1999 Majoritària 


directa  


70% 


30% 


 


 


PRE 


TVCMULTI 


Cultura i 


ensenyament 


Presentar i gestionar serveis i activitats de comu-


nicació escrita, ràdio i televisió, en l’àmbit local i 


comarcal de les zones de parla catalana 


INVERTEC 2002 Majoritària 


indirecta  


93,60% 


3,41% 


 


 


ACC1Ó 


EMO 


Altres Promocionar projectes d’empreses innovadores 


i/o de base tecnològica a Catalunya 


LOGARITME 2003 Majoritària 


indirecta  


93,97% 


2,59% 


0,86% 


 


 


ICS 


BST 


CASAP 


Salut i serveis 


socials 


Facilitar i millorar els resultats de les activitats 


dels seus socis mitjançant la prestació de serveis 


auxiliars i complementaris de les activitat princi-


pals d’aquests. 


S’inclouen com a serveis els de caràcter logístic 


vinculats amb el transport i emmagatzematge de 


tot tipus, servei d’arxiu i de reprografia. 


PRODECA 1986 Majoritària 


directa 99,75% 


AG Altres Promoure i ajudar l’exportació de productes agro-


alimentaris i forestals catalans; prestació de ser-


veis tècnics, comptables i econòmics a les em-


preses agràries 


REGSA 1991 Majoritària 


directa 100% 


ECO Infraestructures, 


transport i 


habitatge 


Realitzar actuacions de promoció i execució de 


regs 
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Quadre 7. Societats mercantils (contin.) 


Entitat 


Any de 


creació 


Participació 


Generalitat Dependència  Àmbit d’activitat Objecte social 


REGSEGA 2002 Majoritària 


directa 100% 


ECO Infraestructures, 


transport i 


habitatge 


Projectar, construir, mantenir i explotar les sè-


quies i els canals secundaris de distribució de 


l’aigua procedent del Canal Segarra-Garrigues 


REURSA 2006 Majoritària 


indirecta 100% 


No inclosa en la 


LPGC 2012 


INCASÒL Infraestructures, 


transport i 


habitatge 


Gestionar actuacions urbanes en sòl urbà, remo-


delar barris, gestionar plans i programes la fina-


litat dels quals sigui la remodelació o renovació 


urbana i la formació d’especialistes en gestió 


urbanística 


SAENSA 1997 Majoritària 


indirecta 


50% 


50% 


 


 


ICAEN 


ACA 


Infraestructures, 


transport i 


habitatge 


Establir programes, executar projectes i realitzar 


actuacions adreçades a la millora de l’eficiència 


energètica en les estacions depuradores d’ai-


gües residuals 


SEMSA 1992 Majoritària 


indirecta 100% 


SCS Salut i serveis 


socials 


Atendre les emergències mèdiques per tal de ga-


rantir en tot moment l’atenció prehospitalària, el 


transport assistit i l’ingrés en el centre adequat de 


malalts crítics 


SGG 1998 Majoritària 


indirecta 100% 


CSPT Salut i serveis 


socials 


Prestar serveis, de manera directa o indirecta, 


adreçats a la gent gran i amb la finalitat de donar 


suport, assistència personalitzada i de qualitat 


TABASA 1979 Majoritària 


directa  


76,33% 


20,21% 


 


 


TES 


INFRAES-


TRUCTURES 


Infraestructures, 


transport i 


habitatge 


Gestionar, construir, conservar i explotar els 


Túnels de Vallvidrera i els seus accessos 


TIE 2010 Majoritària 


indirecta 


52,68% 


Inclosa en la 


LPGC 2011 


 


 


CIMALSA 


Infraestructures, 


transport i 


habitatge 


Desenvolupar totes les accions amb relació di-


recta o indirecta amb la terminal ferroviària de 


Vilamalla i la futura terminal intermodal del Far de 


l’Empordà, situades a la comarca de l’Alt 


Empordà 


TISSUES 2006 Majoritària 


indirecta 100% 


TSF Salut i serveis 


socials 


Efectuar tractament cel·lular de teixits 


TNC 1995 Majoritària 


directa 100% 


CLT Cultura i 


ensenyament 


Desenvolupar i produir tot tipus d’espectacles es-


cènics, prestant una atenció especial a les obres 


originals en llegua catalana 


TVC 1983 Majoritària 


indirecta 100% 


CCMA Cultura i 


ensenyament 


Produir, reproduir i transmetre imatges i sons mit-


jançant emissions d’ones radioelèctriques o 


transmissions per cable destinades al públic en 


general amb finalitats culturals, educatives artísti-


ques, informatives i d’espai 


TVCEP 1987 Majoritària 


indirecta 100% 


CCMA Cultura i 


ensenyament 


Produir, reproduir i comercialitzar merchandising, 


editar llibres i tota mena de publicacions, pròpies 


i alienes 


TVCMULTI 1985 Majoritària 


indirecta 100% 


CCMA Cultura i 


ensenyament 


Gestionar, explotar i administrar tot tipus de drets 


audiovisuals; produir, programar, comercialitzar i 


distribuir tot tipus de programes audiovisuals 


UDIAT 1999 Majoritària 


indirecta 100% 


CSPT Salut i serveis 


socials 


Prestar serveis sanitaris, diagnòstics i terapèutics 


així com consultoria organitzativa de serveis 


sanitaris i explotació comercial de productes 


relacionats amb el tractament, la transmissió i 


l’emmagatzematge d’imatges mèdiques 


Font: Elaboració pròpia. 
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La Generalitat té una participació del 100% en trenta-quatre societats mercantils de les 


quaranta-set societats incloses en els pressupostos de l’exercici 2012; en deu d’aquestes 


entitats la seva participació és de forma directa i en vint-i-quatre de forma indirecta. 


 


Cal destacar els fets següents: 


 


 En els pressupostos de l’exercici 2011 s’hi van incorporar set entitats noves: CARGO-•


METRO, CLS, CPST, FGCM, FIRA 2000, ICFC i TIE. 


 


 L’Acord de Govern del 24 de maig del 2011, va autoritzar la modificació estructural so-•


cietària de la CCMA, mitjançant integració per absorció de les seves filials ACTIVA i 


CCRTVI, per part de TVC, amb extinció de les societats absorbides. El traspàs comp-


table d’aquestes dues empreses a TVC es va fer amb efectes de l’1 de gener del 2011. 


 


 Els acords de Govern del 29 de juny del 2010 i 2 d’agost del 2011 van instar a promoure •


les accions necessàries per fer efectiva la dissolució i liquidació de les societats EISSA i 


EFIENSA. El liquidador va formular els comptes a 31 de desembre del 2011 i del 2012. 


 


 Les societats GESCLINIC i REURSA van ser dissoltes i els seus actius i passius van ser •


incorporats, durant l’exercici 2011, al CAPSE i l’INCASOL, respectivament. 


 


 L’Acord de Govern del 29 de juny del 2010 va establir la desvinculació del CPST. El 31 •


de desembre del 2012 aquesta entitat es trobava en procés de liquidació i els comptes 


van ser formulats pel liquidador. 


 La participació en la societat AURA va ser venuda a la Fundació Sant Llàtzer l’1 de ge-•


ner del 2012, per tant AURA ha quedat exclosa d’anàlisi en l’exercici 2012. 


 


 L’Acord de Govern del 29 de novembre del 2011 va establir el procés de fusió de les so-•


cietats GISA, REGSA i REGSEGA i va acordar el canvi de denominació social de GISA per 


Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU (INFRAESTRUCTURES). Poste-


riorment l’Acord de Govern del 18 de setembre del 2012 va autoritzar la fusió per absorció 


de la societat EECAT (abans ICF Equipaments, SAU). La data d’efecte comptable d’a-


questes operacions de fusió per absorció es va establir en l’1 de gener del 2012. 


 


 L’Acord de Govern del 28 d’agost del 2012 va autoritzar la fusió per absorció de TVCEP •


per part de TVC. Aquesta operació va ser formalitzada amb efectes de l’1 de gener del 


2012. 


 


 L’Acord de Govern del 29 de juny del 2010 va establir la dissolució i liquidació de la •


societat SAENSA. La seva dissolució i liquidació va ser escripturada el 13 de desembre 


del 2012. 
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La distribució gràfica de les societats mercantils per àmbits d’activitat l’exercici 2012 és la 


següent:  


 


Gràfic 6. Distribució de les societats mercantils per àmbit d’activitat. Exercici 2012 


 


Font: Elaboració pròpia. 
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Agric.: Agricultura i medi ambient 


Cult.: Cultura i ensenyament 


Infr.: Infraestructures, transport i 


habitatge 


Salut: Salut i serveis socials 


 


 


2.4. ANÀLISI INSTITUCIONAL DELS CONSORCIS 


A continuació és presenta l’anàlisi institucional dels consorcis inclosos en les lleis de pres-


supostos de la Generalitat de Catalunya dels exercicis 2011 i 2012. 


 


Quadre 8. Consorcis 


Entitat 


Any de 


creació 


Participació 


Generalitat 


Depen-


dència  Àmbit d’activitat Objecte social 


AECT HC 2010 Majoritària 


directa  


57,14% 


Inclosa en la 


LPGC 2012 


SLT Salut i serveis 


socials 


Construir, posar en funcionament i governar l’Hospital 


transfronterer de la Cerdanya destinat a l’atenció de pa-


cients del territori de la Cerdanya espanyola i dels terri-


toris de l’Alta Cerdanya i Capcir (França) 


ATMG 2006 Majoritària 


directa 50% 


TES Infraestructures, 


transport i 


habitatge 


Elaborar propostes per planificar els serveis de transport 


públic de l’àrea de Girona, analitzar i estudiar la mobilitat 


en transport públic i privat; i elaborar propostes de coor-


dinació amb empreses ferroviàries 


ATML 2005 Majoritària 


directa 50% 


TES Infraestructures, 


transport i 


habitatge 


Coordinar el sistema de transport públic de viatgers en 


l’àmbit territorial del Segrià 


ATMT 2003 Majoritària 


directa 50% 


TES Infraestructures, 


transport i 


habitatge 


Articular la cooperació entre les administracions públi-


ques titulars dels serveis i de les infraestructures del 


transport públic de les comarques de la província de 


Tarragona 
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Quadre 8. Consorcis (contin.) 


Entitat 


Any de 


creació 


Participació 


Generalitat 


Depen-


dència  Àmbit d’activitat Objecte social 


BIOPOL 2008 Majoritària 


directa 


38,47% 


15,38% 


7,69% 


 


 


SLT 


ECO 


EMO 


Salut i serveis 


socials 


Impulsar la posada en marxa i la gestió d’un entorn d’in-


novació multidisciplinari per tal d’afavorir, estimular i ex-


plotar les sinergies entre les entitats que hi participen i 


promoure la interacció entre la recerca i la docència uni-


versitària els sectors productiu, científic i tecnològic i 


l’activitat assistencial sanitària 


CAOC 2001 Majoritària 


directa 61,11% 


GO Altres Modernitzar les administracions públiques catalanes per 


fer-les transparents, modernes, en xarxa i integrades al 


servei dels ciutadans i promoure el desenvolupament 


d’eines per millorar la coordinació 


CAPSE 2001 Majoritària 


indirecta 


55,56% 


44,44% 


 


 


ICS 


HCPB 


Salut i serveis 


socials 


Realitzar activitats d’atenció primària, assistencials, pre-


ventives, rehabilitadores, docents i d’investigació en algu-


nes Àrees Bàsiques de Salut de l’Eixample 


CASAP 2005 Majoritària 


indirecta 


71,43% 


ICS Salut i serveis 


socials 


Prestar serveis assistencials, preventius, curatius, rehabi-


litadors i d’investigació al servei de la població resident 


en l’àmbit sanitari de l’ABS de Castelldefels 2 


CATFILMS 2005 Majoritària 


indirecta 


57% 


ICIC 


CCMA  


ACC1Ó 


Cultura i 


ensenyament 


Donar suport al desenvolupament de la industria audiovi-


sual catalana en els àmbits de promoció, difusió i comer-


cialització i en la seva connexió amb els circuits interna-


cionals 


CATM 1997 Majoritària 


directa 51% 


TES Infraestructures, 


transport i 


habitatge 


Articular la cooperació entre les administracions públi-


ques titulars dels serveis i les infraestructures de trans-


port públic col·lectiu de l’àrea de Barcelona 


CCAM  2009 Majoritària 


directa 50% 


EMO 


AG 


CLT 


ECO  


ACC1Ó 


Altres Promocionar i impulsar el sector comercial artesanal i el 


suport a la moda catalana amb l’objectiu de fomentar la 


competitivitat i la qualitat d’aquests sectors a nivell nacio-


nal i internacional 


CCC 1989 Majoritària 


directa 72% 


PRE Altres Dotar Catalunya d’un circuit de velocitat de caràcter i 


interès nacional i internacional i gestionar i explotar les 


instal·lacions que integren el circuit 


CCMC 2001 Majoritària 


indirecta 75% 


Cons. Cat. 


Esport 


Altres Fer que Catalunya disposi d’un circuit permanent de 


motocròs d’interès nacional i internacional 


CEB 2002 Majoritària 


directa 60% 


EN Cultura i 


ensenyament 


Planificar, programar i gestionar les funcions, les activi-


tats i els serveis en matèria educativa dins l’àmbit territo-


rial de Barcelona. Construir i fer obres de reforma, d’am-


pliació i millora dels centres docents públics, llevat dels 


universitaris. Tenir cura de l’educació complementaria i 


extraescolar. Reglamentar i gestionar del transport, el 


menjador i altres serveis escolars 


CELLS 2000 Majoritària 


directa 57,14% 


ECO Recerca Col·laborar en projectes per a la Instal·lació europea de 


radiació de sincrotró, mesurar components magnètics 


d’altres laboratoris i fomentar la utilització de la llum de 


sincrotró 


CENIT 2001 Majoritària 


directa 57,14% 


TES 


ECO 


Recerca Dissenyar models de transports, elaborar estudis, difon-


dre la informació científica, organitzar cursos i propor-


cionar serveis de consulta 


CGCS 2007 Majoritària 


indirecta 50% 


Inclosa en la 


LPGC 2011 


HCPB Salut i serveis 


socials 


Prestar serveis sanitaris i altres relacionats amb les cièn-


cies de la salut, i específicament, els realitzats en 


l’Hospital Casa Maternitat de Barcelona, pel que fa a 


l’especialitat d’oftalmologia, de ginecologia, d’obstetrícia; 


i a l’Institut de Bioquímica Clínica pel que fa a l’activitat 


de laboratori  
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Quadre 8. Consorcis (contin.) 


Entitat 


Any de 


creació 


Participació 


Generalitat 


Depen-


dència  Àmbit d’activitat Objecte social 


CHV 1986 Majoritària 


directa 66,67% 


SLT Salut i serveis 


socials 


Desenvolupar activitats sanitàries assistencials, al servei 


de la població, en l’àmbit sanitari de Vic 


CIMNE 1987 Majoritària 


directa 50% 


TES Recerca Coordinar la xarxa internacional de centres per a l’aplica-


ció dels ordinadors a l’enginyeria, promoure la investi-


gació i el desenvolupament dels mètodes numèrics im-


pulsant la creació de grups de treball nacionals interna-


cionals i estimular la cooperació científica internacional 


CLI 2001 Majoritària 


indirecta 


71,43% 


ICS 


SCS 


CSAP 


Salut i serveis 


socials 


Executar les activitats assistencials, docents i de recerca 


que realitzen els serveis de laboratori que s’adscriguin al 


consorci 


CLL 2005 Majoritària 


directa 76,92% 


CLT Cultura i en-


senyament 


Promoure i facilitar la preservació, l’ús i desenvolupament 


de les llengües del món, com a vehicle de civilització i 


diàleg, com a patrimoni cultural de la humanitat i com a 


dret de les persones i les comunitats lingüístiques 


CM 2001 Majoritària 


directa 50% 


PRE Altres Realitzar el desenvolupament integrat de l’àmbit turístic, 


social i econòmic del Montsec 


COP 2004 Majoritària 


directa 36,36% 


TES Agricultura i 


medi ambient 


Gestionar, conservar i elaborar estudis per restaurar i 


millorar el paisatge 


CPNL 1988 Majoritària 


directa 65% 


CLT Cultura i en-


senyament 


Fomentar el coneixement, l’ús, i la divulgació de la 


llengua catalana, i prestar serveis d’animació cultural, 


traducció i correcció 


CREAF  1987 Majoritària 


directa 


25% 


8,34% 


8,33% 


8,33% 


8,33% 


8,33% 


 


 


AG 


ECO 


TES 


INT 


IRTA 


I-CERCA 


Recerca Executar programes d’investigació, realitzar estudis i 


organitzar seminaris i cursos en el camp de l’ecologia i 


les aplicacions forestals 


CREI 1994 Majoritària 


directa 50% 


ECO 


PRES 


Recerca Contribuir a una millor comprensió del funcionament de l’e-


conomia en la societat contemporània per assolir una 


millora en el disseny de polítiques i institucions que per-


metin augmentar el creixement econòmic i el benestar dels 


ciutadans 


CRM 2002 Majoritària 


directa 50% 


ECO Recerca Realitzar programes de recerca i de formació avançada 


en l’àmbit de les matemàtiques mitjançant la col·laboració 


i les sinergies amb les universitàries i institucions de re-


cerca de Catalunya per esdevenir un referent interna-


cional 


CSA 1992 Majoritària 


indirecta 60% 


SCS Salut i serveis 


socials 


Executar activitats hospitalàries, assistencials, preventi-


ves, rehabilitadores, docents i d’investigació al servei de 


la població resident en l’àmbit sanitari de la comarca de 


l’Anoia i la seva àrea sanitària d’influència 


CSAP 1994 Majoritària 


indirecta 


55,56% 


SCS Salut i serveis 


socials 


Executar activitats hospitalàries, assistencials, preven-


tives, rehabilitadores, docents i d’investigació al servei de 


la població resident en l’àmbit sanitari de la comarca de 


l’Alt Penedès i la seva àrea sanitària d’influència 


CSB 1987 Majoritària 


directa 60% 


SLT Salut i serveis 


socials 


Dirigir i coordinar la gestió dels centres, els serveis i els 


establiments de protecció de la salut i d’atenció sanitària i 


sociosanitària compresos en la Regió Sanitària Barcelona 


ciutat 
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Quadre 8. Consorcis (contin.) 


Entitat 


Any de 


creació 


Participació 


Generalitat 


Depen-


dència  Àmbit d’activitat Objecte social 


CSG 1992 Majoritària 


directa 60% 


BE Salut i serveis 


socials 


Efectuar la gestió compartida i integrada dels serveis als 


discapacitats 


CSI 1991 Majoritària 


indirecta 75% 


SCS 


ICS 


Salut i serveis 


socials 


Execució d’activitats hospitalàries, assistencials, preven-


tives, rehabilitadores, docents i d’investigació 


CSM 1998 Majoritària 


indirecta 60% 


SCS Salut i serveis 


socials 


Executar activitats hospitalàries, assistencials, preven-


tives, rehabilitadores, docents i d’investigació al servei de 


la població resident en l’àmbit sanitari de la comarca del 


Maresme i la seva àrea sanitària d’influència 


CSMV 2003 Majoritària 


indirecta 60% 


SCS Salut i serveis 


socials 


Executar activitats hospitalàries, assistencials, preven-


tives, rehabilitadores, docents i d’investigació al servei de 


la població resident al municipi de Mollet del Vallès, la 


comarca del Vallès Oriental i la seva àrea sanitària 


d’influència 


CSPT 1986 Majoritària 


directa 54,55% 


SLT Salut i serveis 


socials 


Realitzar activitats sanitàries, sociosanitàries, socials, do-


cents i d’investigació al servei dels ciutadans de Sabadell 


i la seva comarca 


CSSB 2006 Majoritària 


directa 60% 


BE Salut i serveis 


socials 


Desenvolupar, en l’àmbit territorial del municipi de Barce-


lona i sota el principi de proximitat als ciutadans, els ser-


veis, l’establiment de programes i activitats de prevenció, 


atenció i promoció social 


CST 1988 Majoritària 


directa 60% 


SLT Salut i serveis 


socials 


Executar activitats hospitalàries, assistencials, preven-


tives, rehabilitadores, docents i d’investigació al servei de 


la població resident en l’àmbit de Terrassa i la seva àrea 


sanitària 


CT 1994 Majoritària 


directa 60% 


Inclosa en la 


LPGC 2011 i 


baixa en la 


LPGC 2012 


BE 


ICASS 


Salut i serveis 


socials 


Gestionar integralment el centre residencial d’assistència 


al drogodependent, centres en construcció per al progra-


ma de reinserció sociolaboral per a drogodependents i 


altres col·lectius en situació d’exclusió social 


CTF 1984 Majoritària 


directa 50% 


CLT Cultura i 


ensenyament 


Restaurar, conservar i explotar el Teatre Fortuny de la ciu-


tat de Reus; fomentar-lo i posar a l’abast del públic qual-


sevol manifestació de l’art i la cultura 


CUPCB-IB 2002 Majoritària 


directa 57,14% 


Inclosa en la 


LPGC 2011 


PRE Infraestructures, 


transport i 


habitatge 


Desenvolupar, executar i explotar els projectes “Portal de 


la Costa Brava Illa de Blanes” i “Ciutat Esportiva de 


Blanes” 


CVC 1994 Majoritària 


directa 50% 


ECO Recerca Executar programes de recerca bàsica i aplicada, desen-


volupar aplicacions, impartir cursos de formació i prestar 


serveis a les empreses dins del camp de la visió per 


computador 


CVN 1988 Majoritària 


directa 53,85% 


TES Infraestructures, 


transport i 


habitatge 


Promoure i desenvolupar la Vall de Núria 


FCC 2003 Majoritària 


directa 33,33% 


EMO Cultura i 


ensenyament 


Gestionar i executar els programes de formació contínua, 


així com fer el seguiment i control de les activitats forma-


tives que es desenvolupen a Catalunya 


GALLECS 2006 Majoritària 


directa 50% 


TES 


AG 


Agricultura i 


medi ambient 


Gestionar, explotar, protegir i conservar els terrenys del 


seu àmbit territorial, desenvolupament econòmic i tecno-


lògic de l’activitat agrària i educació mediambiental 
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Quadre 8. Consorcis (contin.) 


Entitat 


Any de 


creació 


Participació 


Generalitat 


Depen-


dència  Àmbit d’activitat Objecte social 


GESFER 2005 Majoritària 


directa  


50% 


No inclosa en 


la LPGC 2012 


AG Agricultura i 


medi ambient 


Elaborar estudis de diagnòstic territorial, promocionar l’ús 


de dejeccions ramaderes com fertilitzants i participar en 


activitats de recerca 


HAMB 2007 Majoritària 


directa 50% 


TES Infraestructures, 


transport i 


habitatge 


Planificar, coordinar i gestionar l’habitatge de protecció 


oficial en règim de propietat o de lloguer a l’àrea metro-


politana de Barcelona 


HB 2000 Majoritària 


directa 57,14% 


TES Infraestructures, 


transport i 


habitatge 


Desenvolupar les funcions, activitats i serveis en matèria 


d’habitatge públic, en règim de propietat i lloguer al 


terme municipal de Barcelona 


HCPB  2007 Majoritària 


directa  


40% 


20% 


10% 


10% 


 


 


SLT, 


ECO 


SCS 


CSB 


Salut i serveis 


socials 


Prestar serveis sanitaris, sociosanitaris, socials i de 


desenvolupament del coneixement així com la parti-


cipació en programes de promoció i rehabilitació de la 


salut, prevenció de malalties, docència i investigació 


ICAC 2003 Majoritària 


directa  


50% 


12,50% 


 


 


ECO 


CLT 


Cultura i 


ensenyament 


Realitzar investigació i formació avançada en el camp de 


l’arqueologia clàssica 


ICCC 2000 Majoritària 


directa 55,56% 


ECO Recerca Investigar i desenvolupar activitats cardiovasculars, parti-


cipar en el desenvolupament de noves estratègies tera-


pèutiques, millorar la prevenció i diagnosi de les malalties 


cardiovasculars, desenvolupar programes per millorar 


l’assistència sanitària cardiovascular, formació avançada 


d’investigadors i divulgació de coneixements 


IDEG 1997 Majoritària 


directa 62,50% 


TES Recerca Fomentar i desenvolupar la geomàtica a través de la re-


cerca aplicada i la docència 


IDIBAPS 1996 Majoritària 


directa 


33,34% 


33,33% 


 


 


ECO 


HCPB 


Recerca Investigar en l’àmbit de les ciències biomèdiques i 


agrupar equips d’investigació en biomedicina que puguin 


beneficiar-se de possibles col·laboracions científiques 


entre ells 


IFAE 1991 Majoritària 


directa 50% 


ECO Recerca Fer investigació experimental i teòrica relacionada amb 


les altes energies i l’astrofísica de l’alta energia, així com 


en les tecnologies relacionades 


ITCAT 2005 Majoritària 


directa 60% 


EMO Infraestructures, 


transport i 


habitatge 


Gestionar infraestructures de telecomunicacions. Facilitar 


el desplegament de xarxes de comunicació electròniques 


MARPARC 2010 Majoritària 


directa 60% 


Inclosa en la 


LPGC 2011 


SLT Salut i serveis 


socials 


Prestar serveis sanitaris, sociosanitaris i de desenvolu-


pament del coneixement, així com participar en progra-


mes de promoció i rehabilitació de la salut, prevenció de 


malalties i recerca, principalment en l’àmbit territorial de 


la ciutat de Barcelona 


MATARÓ 1997 Majoritària 


directa 60% 


TES Infraestructures, 


transport i 


habitatge 


Gestionar i explotar el port esportiu de Mataró per asse-


gurar la prestació de serveis portuaris i concloure l’exe-


cució de les obres d’accessos 


MNAC 1991 Majoritària 


directa 50% 


CLT Cultura i 


ensenyament 


Gestionar els béns mobles provinents dels centres se-


güents: el Museu d’Art de Catalunya, el Museu d’Art Mo-


dern, Biblioteca General dels Museus d’Art de Catalunya, 


Gabinet Numismàtic i el Gabinet de Dibuixos i Gravats 
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Quadre 8. Consorcis (contin.) 


Entitat 


Any de 


creació 


Participació 


Generalitat 


Depen-


dència  Àmbit d’activitat Objecte social 


MOVE 2008 Majoritària 


directa 60% 


ECO Recerca Consolidar la investigació avançada en economia 


MUME 2008 Majoritària 


directa 


26,67% 


26,67% 


Inclosa en la 


LPGC 2011 


 


 


GO 


MD 


Altres Exposar, fer recerca, interpretar i divulgar els fenòmens 


històrics a l’entorn dels exilis 


PCM 1982 Majoritària 


directa 50% 


PRE Cultura i 


ensenyament 


Organitzar activitats i prestar serveis relacionats amb la 


difusió de la societat civil catalana dels coneixements i la 


informació necessària per promoure la seva internacio-


nalització 


PORTBOU 2001 Majoritària 


directa 54,55% 


TES Infraestructures, 


transport i 


habitatge 


Gestionar i explotar el port esportiu de Portbou per asse-


gurar la prestació de serveis portuaris l’acabament de les 


obres 


PRBB 2005 Majoritària 


directa 50% 


ECO Recerca Posar en funcionament, impulsar i promocionar el Parc de 


Recerca Biomèdica de Barcelona facilitant la col·labora-


ció econòmica, tècnica, administrativa i científica dels 


centres adherits 


TERMCAT 1994 Majoritària 


directa 75% 


CLT Cultura i 


ensenyament 


Portar la coordinació general de les activitats terminolò-


giques relatives a la llengua 


Font: Elaboració pròpia. 


 


La Generalitat té una participació majoritària molt variable en els consorcis inclosos en la 


LPGC del 2012. En cinquanta consorcis la participació de la Generalitat és majoritària de 


forma directa i en onze consorcis hi participa majoritàriament de forma indirecta. 


 


Cal destacar els fets següents: 


 


 En els pressupostos del 2011 s’hi van incorporar cinc nous consorcis, CGCS, CT, •


CUPCB-IB, MARPARC i MUME i un, AECT-HC en els pressupostos del 2012. 


 


 L’Acord de Govern del 2 d’agost del 2011 va instar a adoptar les mesures necessàries •


per fer efectiva la dissolució i liquidació de GESFER i CT. El Consell Rector de GESFER, 


en la reunió del 19 de desembre del 2011, va aprovar la cessió d’actius i passius al 


Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural que va ser 


efectiva en l’exercici 2012. 


 


 El Consell de Govern del CT en la sessió de 16 de novembre del 2011 va acordar la •


dissolució i liquidació del Consorci, que es va fer efectiva mitjançant el Decret 13/2012, 


del 23 d’octubre. 


 


 Per Acord de Govern del 27 de desembre del 2011 es va constituir la Comissió Liqui-•


dadora del Consorci Casa de les Llengües. Aquesta Comissió va formular els comptes 


de liquidació a 28 de desembre del 2012. 
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 El Consell General del CATFILMS, el 21 de setembre del 2012, va acordar la dissolució •


del Consorci i el nomenament de la Comissió Liquidadora, i va formular un Balanç de 


dissolució a 13 de setembre del 2012.  


 


 L’Acord de Govern del 2 d’agost del 2011 va preveure la dissolució del CCMC. El •


Consell Directiu del Consorci va nomenar la Comissió Liquidadora i aquesta va aprovar 


el Balanç de dissolució de data 22 d’octubre del 2012 i va autoritzar la cessió d’actius i 


passius a la societat CMCSL. 


 


 En la reunió del 20 de desembre del 2011 el Consell Rector del CSMV va acordar la •


dissolució del Consorci i la cessió d’actius i passius a la Fundació Sanitària Mollet del 


Vallès. El 21 de maig del 2012 el Consell de Direcció del SCS va ratificar la dissolució 


del Consorci i va aprovar les bases de liquidació. 


 


 La Junta de Govern del CM el 18 d’octubre del 2012 va acordar la seva dissolució. Per •


tant els comptes retuts en l’exercici 2012 van ser els formulats pel liquidador. 


 


 El Consell de Direcció del Consorci Laboratori de Llum de Sincrotó va aprovar l’1 de de-•


sembre del 2011 la dissolució i el nomenament d’una Comissió Liquidadora. Aquest 


acord va ser ratificat el 13 de novembre del 2012 per Acord de Govern de la Generalitat. 


Per tant els comptes a retre en l’exercici 2012 haurien de ser els formulats pel 


liquidador. 


 


La distribució gràfica dels consorcis per àmbits d’activitat l’exercici 2012 és la següent: 


 
Gràfic 7. Distribució dels consorcis per àmbit d’activitat. Exercici 2012 


 


Font: Elaboració pròpia. 
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Cult.: Cultura i ensenyament 


Infr.: Infraestructures, transport i 


habitatge 


Rec.: Recerca 


Salut: Salut i serveis socials 
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2.5. ANÀLISI INSTITUCIONAL DE LES FUNDACIONS 


A continuació és presenta l’anàlisi institucional de les fundacions incloses en les lleis de 


pressupostos de la Generalitat de Catalunya dels exercicis 2011 i 2012. 


 


Quadre 9. Fundacions 


Entitat 


Any de 


creació 


Participació 


Generalitat Dependència  


Àmbit 


d’activitat Objecte social 


CDP 1986 Majoritària 


directa 54,55% 


PRE Cultura i 


ensenyament 


Oferir un servei d’informació, documentació, premsa i 


hemeroteca independent de qualsevol ideologia al 


servei dels ideals democràtics 


CESICAT 2009 Majoritària 


directa 


21,44% 


7,14% 


7,14% 


14,29% 


7,14% 


7,14% 


Inclosa en la 


LPGC 2011 


 


 


EMO 


ECO 


INT 


CAOC 


CTTI 


ACC1Ó 


Altres Establir i fer el seguiment dels programes i plans 


d’actuació necessaris per garantir una societat de la 


informació segura per a tots, mitjançant un Centre de 


Seguretat de la Informació de Catalunya com a eina 


per a la generació d’un teixit empresarial català 


d’aplicacions i serveis de seguretat TIC que sigui 


referent nacional i internacional 


CMRB 2004 Majoritària 


directa 57,14% 


SLT Recerca Recerca científica i docència superior en biomedi-


cina i ciències de la salut i la vida, en particular en 


els àmbits de la biologia del desenvolupament i la 


medicina regenerativa 


CREAL 2005 Majoritària 


directa  


15,39% 


23,08% 


15,39% 


7,69% 


15,38% 


7,69% 


7,69% 


 


 


SLT 


ECO 


AG 


Ag. Prot. Salut 


IMIM 


PRBB 


MARPARC 


Recerca Recerca científica i docència superior en els àmbits 


de les ciències de la salut i la vida, la salut pública i 


la biomedicina, en particular en els camps de la 


epidemiologia i la salut ambiental 


CRESIB 2006 Majoritària 


directa  


18,18% 


18,18% 


9,09% 


9,10% 


 


 


SLT 


ECO 


HCPB 


IDIBAPS 


Recerca Gestionar un centre de recerca en salut internacional 


i assegurar que disposi dels espais, les infraestruc-


tures i els recursos personals i materials necessaris 


per al desenvolupament de les seves finalitats en 


l’àmbit de la salut internacional 


CRG 2000 Majoritària 


directa 70% 


ECO Recerca Desenvolupar la recerca en l’àmbit de la genòmica 


especialment orientada a la recerca del genoma 


humà 


CTTC 2002 Majoritària 


directa 50% 


ECO Recerca Impulsar, promocionar i desenvolupar la recerca 


d’alt nivell en les diferents branques de les tecnolo-


gies de les telecomunicacions potenciant grups de 


recerca d’excel·lència en ciència i enginyeria entre 


d’altres  


EIA 2004 Majoritària 


directa 100% 


ECO Cultura i 


ensenyament 


Potenciar l’ensenyament de la llengua anglesa a 


través de cursos de perfeccionament a alumnes de 


Santa Coloma de Farners i de la comarca de la 


Selva  
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Quadre 9. Fundacions (contin.) 


Entitat 


Any de 


creació 


Participació 


Generalitat Dependència  


Àmbit 


d’activitat Objecte social 


ESMUC 2000 Majoritària 


directa 61,90% 


EN 


CLT 


GO 


Cultura i 


ensenyament 


Gestionar l’Escola Superior de Música de Catalunya 


així com promocionar i donar suport a les iniciatives i 


activitats relacionades amb els ensenyaments 


superiors de música i de postgrau  


FCARRERAS 2010 Majoritària 


directa 


23,81% 


23,81% 


4,76% 


Inclosa en la 


LPGC 2011 


 


 


SALUT 


ECO 


I-CERCA 


Recerca Promoure, desenvolupar, transferir, gestionar i difon-


dre la recerca, el coneixement científic i tecnològic, 


la docència i la formació en l’àmbit de la biomedicina 


hematològica d’excel·lència 


FCSM 2000 Majoritària 


indirecta 100% 


CSM Salut i serveis 


socials 


Fer la provisió de serveis hospitalaris i promoure la 


recerca en àmbits vinculats a la salut i al desenvolu-


pament de sistemes d’informació i noves tecnologies  


FICSR 1986 Minoritària 


directa 


13,64% 


4,55% 


4,55% 


4,55% 


Inclosa en la 


LPGC 2011 


 


 


ECO 


SLT 


EMO 


AG 


Recerca Implementar i gestionar programes públics de suport 


a la recerca, atreure talent investigador, divulgar la 


ciència, així com mobilitzar el finançament privat per 


a la recerca i col·laborar en l’execució de les políti-


ques establertes en aquest camp per la Generalitat 


de Catalunya 


FMED 2006 Majoritària 


directa 55,56% 


CLT Cultura i 


ensenyament 


Difondre, potenciar i afavorir la cultura tradicional po-


pular catalana i la seva configuració amb els països 


de l’àmbit mediterrani 


FMR 2005 Majoritària 


directa 50% 


AG Agricultura i 


medi ambient 


Establir mecanismes facilitadors de la reflexió sobre 


els problemes específics o diferencials del món rural 


català 


FOBSIC 2003 Majoritària 


directa 66,67% 


EMO 


PRE 


IDESCAT 


UOC 


Recerca Realitzar investigacions i complementar l’actuació 


d’entitats que fan recerca en àmbits connexos amb 


la societat de la informació 


FPRBB 2002 Majoritària 


indirecta 60% 


Inclosa en la 


LPGC 2011 


IMIM Recerca Gestionar les activitats de recerca i docència de 


postgrau que facin els centres de recerca científica 


que s’integrin en el Parc 


FPT 1993 Majoritària 


indirecta 


55,56% 


CSPT Salut i serveis 


socials 


Promoure, impulsar, afavorir i divulgar treballs d’in-


vestigació, docència i formació de personal espe-


cialment en l’àmbit dels centres, serveis i establi-


ments de la CSPT 


GSSPAU 1991 Majoritària 


directa 60% 


SLT Salut i serveis 


socials 


Prestar serveis mèdics assistencials 


HTC 2006 Majoritària 


directa 100% 


SLT 


SCS 


Salut i serveis 


socials 


Impulsar la creació d’una entitat comuna entre l’Ad-


ministració pública francesa i la de la Generalitat de 


Catalunya per a la construcció, posada en funcio-


nament i governabilitat d’un hospital transfronterer de 


caràcter bàsic i comarcal ubicat a la Cerdanya i 


destinat a l’atenció de pacients aguts i de curta 


estada per a l’execució d’activitats sanitàries assis-


tencials i preventives de salut 
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Quadre 9. Fundacions (contin.) 


Entitat 


Any de 


creació 


Participació 


Generalitat Dependència  


Àmbit 


d’activitat Objecte social 


HUVH-IR 1994 Majoritària 


directa 


23,53% 


23,53% 


5,88% 


11,76% 


5,88% 


Inclosa en la 


LPGC 2011 


 


 


SLT 


ECO 


I-CERCA 


ICS 


BST 


Recerca Promoure, desenvolupar, transferir, gestionar i difon-


dre la recerca del coneixement científic i tecnològic, 


la docència i la formació en l’àmbit de les ciències de 


la vida i la salut 


HV 2001 Majoritària 


indirecta 


85,71% 


ICS Salut i serveis 


socials 


Promoure i dur a terme la recerca científica i la do-


cència així com la formació del personal en general 


de l’Hospital de Viladecans 


I2CAT 1999 Minoritària 


directa 18,52% 


Inclosa en la 


LPGC 2011 


EMO 


ACC1Ó 


Altres Desplegar els serveis i aplicacions a banda ampla 


per part de les comunitats de recerca i innovació tant 


públiques com privades i fomentar el desplegament 


d’infraestructures de banda ampla per part de les 


operadores de telecomunicacions presents a Cata-


lunya 


IC3 2008 Majoritària 


directa  


28,57% 


28,57% 


 


 


ECO 


AG 


Recerca Fer recerca de l’excel·lència en l’àmbit de les cièn-


cies del clima a fi d’esdevenir un centre de refe-


rència internacional en la recerca del clima i del 


canvi climàtic, per tal de millorar la predicció de les 


variacions dels fenòmens meteorològics i el canvi 


climàtic  


I-CERCA 2010 Majoritària 


directa 


45,46% 


9,09% 


9,09% 


Inclosa en la 


LPGC 2011 


 


 


ECO 


SLT 


AG 


Recerca Donar suport als centres de recerca de la Generalitat 


i la seva projecció corporativa, institucional i cientí-


fica per incrementar i consolidar posicions de lide-


ratge internacional; i implementar polítiques de 


l’Administració de la Generalitat adreçades als cen-


tres de recerca de la Generalitat 


ICFO 2002 Majoritària 


directa 50% 


ECO Recerca Fe recerca de l’excel·lència en l’àmbit de les ciències 


fotòniques a fi de d’esdevenir un centre de referència 


internacional  


ICIQ 2000 Minoritària 


directa 37,50% 


ECO Recerca Promoure i desenvolupar recerca bàsica aplicada de 


les diferents branques de la química; fer la produc-


ció, promoció i divulgació del coneixement i la for-


mació del personal tècnic i científic en química i 


transferència de tecnologia a la indústria 


ICN 2003 Majoritària 


directa 57,14% 


ECO Recerca Fer recerca de l’excel·lència en l’àmbit de les nano-


ciències i nanotecnologies a fi d’esdevenir un centre 


de referència internacional 


ICP 2006 Majoritària 


directa 60% 


ECO Cultura i 


ensenyament 


Fer recerca, conservar i difondre la paleontologia de 


vertebrats i humana a Catalunya 


ICRA 2006 Majoritària 


directa 


50% 


12,50% 


 


 


ECO 


ACA 


Recerca Desenvolupar projectes de recerca, transferència de 


coneixement i innovació en tots els aspectes relacio-


nats amb el cicle de l’aigua. Formar investigadors i 


tècnics 
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Quadre 9. Fundacions (contin.) 


Entitat 


Any de 


creació 


Participació 


Generalitat Dependència  


Àmbit 


d’activitat Objecte social 


ICREA 2001 Majoritària 


directa 50% 


ECO Recerca Impulsar, promoure i desenvolupar la investigació i el 


coneixement científic, humanístic i tecnològic en be-


nefici de la societat, de les universitats i dels centres 


d’investigació, i facilitar la progressiva consolidació 


del col·lectiu d’investigadors i científics arrelats a 


Catalunya 


ICRPC 2006 Majoritària 


directa 


37,5% 


12,5% 


 


 


ECO 


CLT 


Recerca Fer recerca en l’àmbit del patrimoni cultural 


IDIBELL 1989 Majoritària 


directa  


21,05% 


21,05% 


15,79% 


10,53% 


5,26% 


5,26% 


 


 


SLT  


ECO 


ICS  


ICO 


I-CERCA 


CSI 


Recerca Promoure, desenvolupar, transferir, gestionar i difon-


dre la recerca, el coneixement científic i tecnològic, 


la docència i la formació en l’àmbit de les ciències de 


la vida i la salut i potenciar l’intercanvi de coneixe-


ments entre els investigadors i grups de recerca que 


actuen en l’entorn del campus de Bellvitge 


IDIBGI 1995 Majoritària 


directa  


35,29% 


23,53% 


11,76% 


5,88% 


 


 


SLT 


ECO 


ICS  


I-CERCA 


Recerca Promoure, desenvolupar, transferir, gestionar i difon-


dre la recerca, el coneixement científic i tecnològic, 


la docència i la formació en l’àmbit de les ciències de 


la vida i de la salut. Promoure les relacions i l’inter-


canvi de coneixements entre els investigadors i els 


grups de recerca i entitats d’àmbit biomèdic que 


actuen en l’entorn de Girona  


IGTP 1995 Majoritària 


directa  


18,18% 


18,18% 


13,64% 


18,2% 


 


 


SLT 


ECO 


ICS  


Altres 


Recerca Produir coneixement d’excel·lència per a la millora de 


la salut mitjançant el desenvolupament de projectes 


de recerca, la formació d’investigadors i la transfe-


rència de tecnologia 


IIBSPAU 1992 Minoritària 


indirecta 


25% 


8,33% 


Inclosa en la 


LPGC 2012 


 


 


GSSPAU 


CSB 


Recerca Promoure i desenvolupar la investigació medicocien-


tífica i elaborar programes d’actuació de l’activitat 


medicoassistencial i de l’organització hospitalària 


IISPV 2005 Majoritària 


directa 


35,71% 


21,43% 


7,14% 


Inclosa en la 


LPGC 2011 


 


 


ECO 


SLT 


ICS 


 


 


Recerca Promoure, desenvolupar, gestionar i difondre tant la 


recerca sanitària i biomèdica com la formació en 


recerca en l’àmbit de les ciències de la salut, princi-


palment en l’àmbit del Camp de Tarragona i les 


Terres de l’Ebre 


IMIM 1992 Majoritària 


directa 


22,73% 


18,18% 


18,18% 


4,55% 


4,55% 


4,55% 


4,55% 


4,55% 


Inclosa en la 


LPGC 2011 


 


 


MARPARC 


SLT 


ECO 


ICREA 


PRBB 


I-CERCA 


CRG 


CMRB 


Recerca Fer recerca i docència en el camp de la biomedicina 


i les ciències de la salut i de la vida, i la seva promo-


ció en l’àmbit del Consorci Mar Parc de Salut de Bar-


celona 
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Quadre 9. Fundacions (contin.) 


Entitat 


Any de 


creació 


Participació 


Generalitat Dependència  


Àmbit 


d’activitat Objecte social 


IMPPC 2006 Majoritària 


directa 61,54% 


ECO 


SLT 


ICS 


Hosp. Germ. 


Trias i Pujol 


Recerca Impulsar, posar en marxa i gestionar l’institut de re-


cerca en biomedicina que disposi d’espais infraes-


tructures personals i materials necessaris per al 


desenvolupament de les tasques de recerca bàsica i 


aplicada i per al desenvolupament de noves tecno-


logies o tècniques 


IRB 2005 Majoritària 


directa 54,55% 


ECO 


SLT 


Recerca Identificar i promoure la recerca biomèdica i molt 


especialment en oncologia i metàstasi tumoral, po-


tenciant la recerca interdisciplinària i en col·laboració 


amb altres institucions per esdevenir un referent 


internacional i obtenir un impacte en salut 


IRBLL 1993 Majoritària 


directa 


35,29% 


23,53% 


11,76% 


5,89% 


Inclosa en la 


LPGC 2011 


 


 


SLT 


ECO 


ICS 


I-CERCA 


Recerca Promoure, desenvolupar, transferir i difondre la recer-


ca, el coneixement científic i tecnològic, la docència i 


la formació en l’àmbit de les ciències de la salut i la 


vida 


JONC 1999 Majoritària 


directa 


35% 


5% 


5% 


5% 


5% 


 


 


ENS 


CLT 


BE 


CCMA 


ESMUC 


Cultura i 


ensenyament 


Promocionar i donar suport a les activitats i iniciatives 


relacionades amb l’ensenyament de la música i la 


formació de joves músics 


MTV3 1996 Majoritària 


indirecta 100% 


CCMA Recerca Fomentar i promoure la recerca científica d’excel·lèn-


cia portada a terme per científics investigadors en 


centres de recerca biomèdica que provin la seva 


capacitat i qualitat de treball 


SISOSCAT 2003 Majoritària 


directa 57,14% 


Inclosa en la 


LPGC 2011 


Baixa en la 


LPGC 2012 


EMO 


BE 


TES 


Infraestruc-


tures, 


transport i 


habitatge 


Promoure la societat de la informació a Catalunya, 


combatre el desequilibri digital d’oportunitats i igual-


tats entre aquells col·lectius amb major discriminació 


social i menys recursos econòmics i alhora vetllar pel 


reciclatge i l’eliminació d’ordinadors, programari, 


impressores i altres recursos informàtics i tecnològics 


TIC 2006 Majoritària 


directa 66,67% 


SLT,  


PRE,  


ECO,  


SCS,  


ICS  


Salut i serveis 


socials 


Elaborar criteris, orientacions estratègiques, infor-


mació útil i estructurada per facilitar la presa de deci-


sions sobre tecnologies de la informació i comuni-


cació en l’àmbit de la salut 


TSF 1994 Majoritària 


indirecta 100% 


Baixa en la 


LPGC 2012 


HCPB Salut i serveis 


socials 


Promoure i dur a terme activitats relacionades amb el 


transplantament de teixits humans per a la seva apli-


cació terapèutica i científica per l’interès de la 


població 


UOC 1994 Minoritària 


directa  


34,78% 


4,35% 


 


 


ECO 


CCMA 


Cultura i 


ensenyament 


Promoure la creació i reconeixement d’una universitat 


amb la finalitat d’oferir ensenyaments universitaris no 


presencials 


VHIO 2006 Majoritària 


directa 60% 


SLT,  


ICS,  


ECO,  


HUVH 


Recerca Promoure i desenvolupar la investigació d’excel·lència 


relacionada amb les malalties oncològiques especial-


ment la investigació que suposi avenços per millorar la 


prevenció, el diagnòstic precoç i el tractament del càn-


cer 


Font: Elaboració pròpia. 
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La Generalitat té una participació majoritària molt variable en les fundacions. En els pres-


supostos de l’exercici 2012 participa de forma majoritària directa en trenta-tres fundacions 


de les quaranta-tres que inclou. 


 


Cal destacar els fets següents: 


 


 La LPGC de l’exercici 2011 inclou per primera vegada les següents fundacions: •


CESICAT, HUVH-IR, FICSR, I-CERCA, FCARRERAS, IISPV, IMIM, I2CAT, FPRBB, IRBLL i 


SISOSCAT. 


 


 La LPGC de l’exercici 2012 incorpora la fundació IIBSPAU. •


 


 En la sessió extraordinària del Patronat de la Fundació Privada Hospital Transfronterer •


de la Cerdanya, del 21 de juliol del 2011, es va acordar extingir i dissoldre la Fundació i 


cedir globalment els actius i passius a l’Agrupació Europea de Cooperació Territorial de 


l’Hospital de la Cerdanya (AECT-HC). La creació i posada en marxa d’aquest consorci 


va comportar la baixa de la Fundació en la LPGC del 2012. 


 


 El Patronat de SISOSCAT, reunit el 24 d’abril del 2012, va aprovar la dissolució de •


l’entitat. 


 


 La LPGC de l’exercici 2012 no va incloure els pressupostos de FOBSIC i TSF, ja que per •


Acord de Govern del 2 d’agost del 2011 es va disposar fer efectiva la seva dissolució. 


 


 El 14 de desembre del 2011 el Patronat de la fundació CDP va acordar extingir la •


fundació per la pèrdua del seu patrimoni. Els comptes presentats l’exercici 2012 van ser 


els formulats pel liquidador a 31 de desembre del 2012. 


 


 L’1 de desembre del 2011 el Patronat de la fundació FICSR va aprovar la modificació •


dels seus estatuts amb un canvi en la composició del Patronat, que va passar a tenir 


majoria de representants del sector privat; per tant, en l’exercici 2012 ja no es van in-


cloure els seus comptes. 


 


 El 7 de novembre del 2011 el Patronat de la Fundació Privada HV va acordar la dis-•


solució o liquidació de la Fundació i la cessió dels seus actius i passius a la Fundació 


IDIBELL per tant en l’exercici 2012 no van retre comptes. 
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Clau: 


Agric.: Agricultura i medi ambient 


Cult.: Cultura i ensenyament 


Rec.: Recerca 


Salut: Salut i serveis socials 


Gràfic 8. Distribució de les fundacions per àmbit d’activitat. Exercici 2012 


 


Font: Elaboració pròpia. 
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La distribució gràfica de les fundacions per àmbits d’activitat l’exercici 2012 és la següent: 


 


 


3. ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS 


A fi de mostrar la informació que reflecteixi la realitat economicofinancera del conjunt d’en-


titats del sector públic no administratiu incloses en les LPGC dels exercicis 2011 i 2012, en 


els apartats 3.1 i 3.2 d’aquest informe, es presenten, respectivament, el Balanç de situació 


i el Compte de pèrdues i guanys agregat a 31 de desembre del 2011 i del 2012 de totes 


les entitats analitzades classificades segons la seva forma jurídica, i a continuació s’in-


clouen els balanços i els comptes de pèrdues i guanys individuals de totes aquestes en-


titats. Als efectes comparatius s’inclouen també les dades corresponents a l’exercici 2010. 


 


 


3.1. BALANÇ DE SITUACIÓ 


En aquest apartat es presenta el Balanç de situació agregat corresponent als exercicis 


2011 i 2012 i la comparació amb el del 2010 de totes les entitats del sector públic no 


administratiu objecte d’anàlisi: 
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Quadre 10. Balanç de situació agregat de les entitats del sector públic no administratiu 


ACTIU 


EACIF EDP SM 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


ACTIU NO CORRENT 278.277 12.631 8.602 9.940.872 14.479.343 13.084.294 3.446.560 4.069.239 3.424.827 


Immobilitzat intangible 5.292 5.588 3.959 93.767 88.840 56.999 125.961 802.611 37.758 


Immobilitzat material 8.744 7.043 4.643 8.001.131 10.469.819 9.151.798 1.569.988 845.617 935.993 


Inversions immobiliàries - - - 802.505 837.008 771.009 311.954 852.760 841.995 


Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini - - - 517.288 2.493.532 2.653.630 1.081.875 1.417.881 1.431.186 


Inversions financeres a llarg termini 264.241 - - 450.184 514.647 375.731 141.707 111.992 143.840 


Actius per impost diferit - - - 14.758 17.156 20.770 21.978 38.374 34.058 


Despeses a distribuir en diversos exercicis - - - 61.236 58.337 54.357 193.099 - - 
          


ACTIU CORRENT 62.024 31.407 22.050 8.085.573 8.317.149 7.785.363 972.735 1.764.853 1.833.385 


Actius no corrents mantinguts per a la venda - - - 12.051 10.574 4.212 - 49.677 471 


Existències 730 473 163 1.689.359 1.602.657 1.600.277 99.994 107.094 183.094 


Deutors comercials i altres comptes a cobrar 33.980 5.056 3.893 4.590.925 5.361.379 4.879.842 697.494 1.407.016 1.414.570 


Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 1.531 - - 4.538 5.304 47.653 30.052 39.992 14.635 


Inversions financeres a curt termini 10.030 3 3 113.885 74.785 86.790 21.554 57.492 28.756 


Periodificacions a curt termini 979 37 39 143.617 157.016 78.956 28.121 13.907 7.799 


Efectiu i altres actius líquids equivalents 14.774 25.838 17.952 1.531.198 1.105.434 1.087.633 95.518 89.666 184.064 
          


TOTAL ACTIU 340.301 44.038 30.652 18.026.447 22.796.492 20.869.652 4.419.293 5.834.094 5.258.212 
          


PATRIMONI NET I PASSIU 


EACIF EDP SM 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


PATRIMONI NET 102.151 22.595 14.598 5.207.344 7.554.708 6.773.740 1.682.132 1.711.601 918.242 


Fons propis 93.014 17.591 10.742 3.193.897 3.504.837 3.168.680 1.410.710 1.554.303 795.679 


Capital * 79.712 15.703 15.126 4.606.481 4.904.350 4.483.217 1.352.224 1.684.188 1.409.786 


Prima d’emissió - - - - - - 519 519 519 


Reserves 5.604 - - 334.290 411.700 460.334 171.809 182.254 (181.140) 


Patrimoni lliurat en cessió - (32) (510) - - - - - - 


Resultats d’exercicis anteriors 10.097 6.539 2.206 (1.555.694) (1.734.898) (1.731.697) (763.913) (804.639) (881.491) 


Excedents pendents d’aplicació en activitats estatutàries - - - - - - - - - 


Altres aportacions de socis - - - 32.704 42.202 49.178 657.624 647.494 657.634 


Resultat de l’exercici (2.399) (4.620) (6.080) (223.880) (118.523) (92.352) (7.550) (155.511) (209.363) 


 Dividend a compte - - - - - - - - (266) 


Ajustos per canvis de valor  - - - (73.432) (145.069) (201.054) (3.669) (66.707) (86.894) 


Subvencions, donacions i llegats rebuts 9.138 5.004 3.856 2.086.876 4.194.940 3.806.110 275.087 224.005 209.457 
          


PASSIU NO CORRENT 178.130 395 368 10.463.056 12.323.904 11.683.547 1.940.720 2.020.210 2.132.984 


Provisions a llarg termini 12.454 - - 174.899 34.773 48.296 41.346 68.539 62.652 


Deutes a llarg termini  165.676 395 368 10.232.536 12.147.562 11.580.234 863.251 1.763.357 1.885.429 


Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini  - - - 2.686 15.070 19.232 940.368 114.373 128.660 


Passius per impost diferit - - - - 68 68 89.949 62.941 44.272 


Periodificacions a llarg termini - - - 52.936 126.435 35.716 5.805 11.002 11.971 
          


PASSIU CORRENT 60.020 21.049 15.686 2.356.047 2.917.880 2.412.366 796.440 2.102.284 2.206.988 


Provisions a curt termini 1.857 - - 4.522 7.679 6.678 4.964 6.382 35.844 


Deutes a curt termini 23.828 146 80 681.902 1.173.763 913.775 288.058 305.660 546.735 


Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini 14.409 12.321 6.990 57.549 126.332 54.203 91.338 808.666 802.388 


Creditors comercials i altres comptes a pagar 19.133 8.581 8.616 1.545.828 1.543.275 1.370.395 404.802 974.111 814.548 


Periodificacions a curt termini 792 - - 66.244 66.831 67.315 7.277 7.465 7.473 
          


TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 340.301 44.038 30.652 18.026.447 22.796.492 20.869.652 4.419.293 5.834.094 5.258.212 


Imports milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


* En el cas de les EACIF, Fons patrimonial i per a les EDP, consorcis i fundacions Fons dotacional o Fons social. 
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Quadre 10. Balanç de situació agregat de les entitats del sector públic no administratiu (contin.) 


ACTIU 


Consorcis Fundacions Total 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


ACTIU NO CORRENT 1.441.320 1.710.859 1.665.825 579.355 626.603 625.622 15.686.384 20.898.675 18.809.170 


Immobilitzat intangible 48.858 70.250 71.522 59.307 70.349 64.963 333.185 1.037.638 235.201 


Immobilitzat material 1.025.186 1.343.560 1.337.399 176.770 195.594 194.606 10.781.819 12.861.633 11.624.439 


Inversions immobiliàries 23.105 19.134 18.293 - - - 1.137.564 1.708.902 1.631.297 


Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 81.452 79.337 64.502 5.495 5.787 3.927 1.686.110 3.996.537 4.153.245 


Inversions financeres a llarg termini 262.722 198.578 174.113 337.782 354.873 362.124 1.456.636 1.180.090 1.055.808 


Actius per impost diferit - - - - - 8 36.736 55.530 54.836 


Despeses a distribuir en diversos exercicis - - - - - - 254.335 58.337 54.357 
          


ACTIU CORRENT 924.473 1.062.744 1.057.846 424.272 492.293 504.182 10.469.077 11.668.437 11.202.826 


Actius no corrents mantinguts per a la venda - - - - 162 - 12.051 60.413 4.683 


Existències 29.090 29.616 27.746 12.639 10.457 8.085 1.831.812 1.750.297 1.819.365 


Deutors comercials i altres comptes a cobrar 663.923 845.763 920.716 233.092 292.028 304.835 6.219.414 7.911.242 7.523.856 


Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 9.182 5.833 13.340 9.280 460 463 54.583 51.589 76.091 


Inversions financeres a curt termini 33.139 32.305 22.135 98.376 90.640 109.644 276.984 255.225 247.328 


Periodificacions a curt termini 6.070 3.590 5.799 1.925 1.865 1.617 180.712 176.415 94.210 


Efectiu i altres actius líquids equivalents 183.066 145.637 68.111 68.958 96.681 79.538 1.893.514 1.463.256 1.437.298 
          


TOTAL ACTIU 2.365.793 2.773.608 2.723.671 1.003.627 1.118.898 1.129.804 26.155.461 32.567.130 30.011.991 
        


PATRIMONI NET I PASSIU 


Consorcis Fundacions Total 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


PATRIMONI NET 755.227 941.772 939.059 304.258 341.378 353.808 8.051.112 10.572.054 8.999.447 


Fons propis 383.924 482.515 475.598 (160.373) (166.512) (176.423) 4.921.172 5.392.734 4.274.276 


Capital * 459.497 642.594 660.094 41.789 52.603 47.421 6.539.703 7.299.438 6.615.644 


Prima d’emissió - (20.317) (20.317) - - - 519 (19.798) (19.798) 


Reserves 12.119 17.430 16.051 12.416 12.079 19.681 536.238 623.463 314.926 


Patrimoni lliurat en cessió - - - - - - - (32) (510) 


Resultats d’exercicis anteriors (84.736) (140.355) (153.667) (215.800) (217.839) (234.568) (2.610.046) (2.891.192) (2.999.217) 


Excedents pendents aplicació en activitats estatutàries - - - - 5.481 - - 5.481 - 


Altres aportacions de socis 2.128 2.125 2.125 - - - 692.456 691.821 708.937 


Resultat de l’exercici (5.085) (18.956) (28.691) 1.222 (18.838) (8.961) (237.692) (316.448) (345.447) 


Dividend a compte - - - - - - - - (266) 


Ajustos per canvis de valor  (2.485) (11.389) (14.854) (196) (185) (318) (79.782) (223.350) (303.120) 


Subvencions, donacions i llegats rebuts 373.787 470.645 478.314 464.827 508.077 530.542 3.209.715 5.402.671 5.028.279 
          


PASSIU NO CORRENT 610.878 664.161 712.690 429.523 454.773 459.416 13.622.307 15.463.443 14.989.005 


Provisions a llarg termini 31.623 42.811 43.350 575 340 306 260.897 146.463 154.604 


Deutes a llarg termini  549.060 591.911 554.167 425.693 452.052 454.302 12.236.216 14.955.277 14.474.500 


Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini 6.642 8.034 98.954 3.025 2.362 333 952.721 139.839 247.179 


Passius per impost diferit - - - - - - 89.949 63.009 44.340 


Periodificacions a llarg termini 23.553 21.408 16.219 231 19 4.477 82.525 158.864 68.383 


PASSIU CORRENT 999.688 1.167.669 1.071.922 269.843 322.749 316.576 4.482.038 6.531.631 6.023.538 


Provisions a curt termini 688 3.280 4.949 1.043 7.363 6.205 13.074 24.704 53.676 


Deutes a curt termini 140.066 325.382 269.527 77.810 96.307 96.444 1.211.664 1.901.258 1.826.561 


Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini 50.482 56.124 51.728 4.200 5.930 5.570 217.978 1.009.373 920.879 


Creditors comercials i altres comptes a pagar 697.746 715.780 686.808 160.653 177.477 178.262 2.828.162 3.419.224 3.058.629 


Periodificacions a curt termini 110.704 67.103 58.913 26.137 35.669 30.095 211.154 177.068 163.796 
          


TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 2.365.793 2.773.608 2.723.671 1.003.627 1.118.898 1.129.804 26.155.461 32.567.130 30.011.991 


Imports milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


* En el cas de les EACIF, Fons patrimonial i per a les EDP, consorcis i fundacions Fons dotacional o Fons social. 
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A continuació es presenta el pes relatiu de les masses patrimonials de cada tipus d’entitat 


respecte al total agregat: 


 


Quadre 11. Pes relatiu de les masses patrimonials de cada entitat en percentatge 


Tipus d’entitat 2010 2011 2012 


EACIF 1,3 0,1 0,1 


EDP 68,9 70,1 69,5 


SM 16,9 17,9 17,5 


Consorcis 9,1 8,5 9,1 


Fundacions 3,8 3,4 3,8 


Total 100,0 100,0 100,0 


Font: Elaboració pròpia. 


 


En el període analitzat, les EDP representen entre el 68,9% i el 70,1% de l’actiu i del pa-


trimoni net i passiu mentre que les EACIF passen de representar l’1,3% en l’exercici 2010 


al 0,1% en el 2012, com a conseqüència de la integració de l’ICCA com un àrea de negoci 


especialitzada dins de l’ICF, amb efectes del 31 de juliol del 2011. 


 


En general l’actiu corrent de l’agregat duplica el passiu corrent llevat del cas dels con-


sorcis, en tots tres exercicis, i de les SM pels exercicis 2011 i 2012. 


 


Els diferents grups d’entitats presenten un patrimoni net positiu. Les fundacions són l’únic 


tipus d’ens que presenta uns fons propis negatius per 160,37 M€ en l’exercici 2010, per 


166,51 M€ en el 2011 i per 176,42 M€ en el 2012. 


 


El resultat de l’exercici agregat és negatiu per 237,69 M€ en l’exercici 2010, per 316,09 M€ 


en el 2011 i per 345,47 M€ en el 2012. Tots els grups d’entitats tenen un resultat de 


l’exercici negatiu en tots els exercici analitzats, excepte les fundacions, que en l’exercici 


2010 presenten un resultat positiu per 1,22 M€. 


 


En els exercicis 2011 i 2012 s’ha produït un augment significatiu de l’epígraf Subvencions, 


donacions i llegats, que passa de 3.213,72 M€ en l’exercici 2010 a 5.402,67 M€ en el 2011 i 


a 5.028,28 M€ en el 2012. Aquest augment global durant el període analitzat es concentra 


bàsicament en les EDP (vegeu l’apartat 3.1.2 d’aquest informe). 


 


 


3.1.1. Balanços de situació individuals de les entitats autònomes de caràcter 


comercial, industrial, financer o anàleg 


A continuació es presenta el Balanç de situació agregat i els balanços de situació indi-


viduals de les EACIF a 31 de desembre del 2011 i del 2012 comparats amb els de l’exer-


cici 2010. Per a una millor anàlisi de la situació economicofinancera, en l’apartat 3.3.1 


d’aquest informe es presenta una sèrie de ràtios de Balanç d’aquestes entitats. 
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Quadre 12. Balanç de situació de les entitats autònomes de caràcter comercial, industrial, financer o anàleg 


ACTIU 


AGREGAT CATCERT EADC 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


ACTIU NO CORRENT 278.277 12.631 8.602 3.162 2.585 1.631 322 198 Entitat dis-


solta durant 


el 2012. El 


Departament 


de Cultura se 


subroga en 


tots els drets 


i obligacions. 


Immobilitzat intangible 5.292 5.588 3.959 2.691 2.289 1.512 4 2 


Immobilitzat material 8.744 7.043 4.643 471 296 119 275 196 


Inversions immobiliàries - - - - - - - - 


Inversions financeres a llarg termini 264.241 - - - - - 43 - 
         


ACTIU CORRENT 62.024 31.407 22.050 5.185 1.808 958 1.945 1.135 


Existències 730 473 163 - - - - - 


Deutors comercials i altres comptes a cobrar  33.980 5.056 3.893 4.072 1.079 673 3 92 


Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 1.531 - - - - - 1.531 - - 


Inversions financeres a curt termini 10.030 3 3 - - - - - - 


Periodificacions a curt termini 979 37 39 - - - - - - 


Efectiu i altres actius líquids equivalents 14.774 25.838 17.952 1.113 729 284 411 1.043 - 
          


TOTAL ACTIU 340.301 44.038 30.652 8.346 4.393 2.589 2.267 1.333 - 


     


PATRIMONI NET I PASSIU 


AGREGAT CATCERT EADC 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


PATRIMONI NET 102.151 22.595 14.598 7.011 3.670 2.290 1.118 431 - 


Fons propis 93.014 17.591 10.742 3.398 3.053 1.844 392 431 - 


Fons patrimonial 79.712 15.703 15.126 9.911 10.891 11.032 662 718 - 


Reserves 5.604 - - - - - - - - 


Patrimoni lliurat en cessió - (32) (510) - - - - - - 


Resultats d’exercicis anteriors 10.097 6.539 2.206 (4.958) (6.513) (7.838) (213) (243) - 


Resultat de l’exercici (2.399) (4.620) (6.080) (1.555) (1.325) (1.350) (57) (44) - 


Subvencions, donacions i llegats rebuts 9.138 5.004 3.856 3.613 617 446 726 - - 
           


PASSIU NO CORRENT 178.130 395 368 - - - 47 4 - 


Provisions a llarg termini 12.454 - - - - - 43 - - 


Deutes a llarg termini  165.676 395 368 - - - 4 4 - 


Altres deutes - - - - - - - - - 
           


PASSIU CORRENT 60.020 21.049 15.686 1.335 723 298 1.103 898 - 


Provisions a curt termini 1.857 - - - - - - - - 


Deutes a curt termini  23.828 146 80 34 66 21 5 - - 


Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini 14.409 12.321 6.990 - - - - 257 - 


Creditors comercials i altres comptes a pagar 19.133 8.581 8.616 1.301 657 277 1.098 641 - 


Periodificacions a curt termini 792 - - - - - - - - 
         - 


TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 340.301 44.038 30.652 8.346 4.393 2.589 2.267 1.333 - 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 
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Quadre 12. Balanç de situació de les entitats autònomes de caràcter comercial, industrial, financer o anàleg (contin.) 


ACTIU 


EADOP EAJA ICCA 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


ACTIU NO CORRENT 7.342 7.079 4.366 2.879 2.769 2.604 264.571 L’ICCA ha 


quedat inte-


grat en l’ICF 


amb efectes 


al 31 de juliol 


del 2011. 


- 


Immobilitzat intangible 2.328 3.264 2.412 42 33 35 228 - 


Immobilitzat material 5.014 3.815 1.954 2.837 2.736 2.570 146 - 


Inversions immobiliàries - - - - - - - - 


Inversions financeres a llarg termini - - - - - - 264.198 - 
          


ACTIU CORRENT 16.290 10.312 6.931 21.347 18.152 14.163 17.258 - 


Existències 730 473 163 - - - - - - 


Deutors comercials i altres comptes a cobrar  4.618 2.353 1.878 19.461 1.532 1.342 5.826 - - 


Inversions a empreses del grup i associades a curt termini - - - - - - - - - 


Inversions financeres a curt termini 26 - - 4 3 3 10.000 - - 


Periodificacions a curt termini - - - 36 37 39 943 - - 


Efectiu i altres actius líquids equivalents 10.916 7.486 4.889 1.845 16.580 12.779 489 - - 
         - 


TOTAL ACTIU 23.632 17.391 11.297 24.226 20.922 16.767 281.830 - - 


     


PATRIMONI NET I PASSIU 


EADOP EAJA ICCA 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


PATRIMONI NET 18.658 14.861 8.841 3.528 3.632 3.467 71.836 - - 


Fons propis 16.527 13.247 8.038 860 860 860 71.836 - - 


Fons patrimonial 3.234 3.234 3.234 860 860 860 65.044 - - 


Reserves (816) - - - - - 6.420 - - 


Patrimoni lliurat en cessió - (32) (510) - - - - - - 


Resultats d’exercicis anteriors 15.268 13.295 10.044 - - - - - - 


Resultat de l’exercici (1.159) (3.251) (4.730) - - - 372 - - 


Subvencions, donacions i llegats rebuts 2.131 1.615 803 2.668 2.772 2.607 - - - 
            


PASSIU NO CORRENT 415 392 368 - - - 177.668 - - 


Provisions a llarg termini - - - - - - 12.411 - - 


Deutes a llarg termini  415 392 368 - - - 165.257 - - 


Altres deutes - - - - - - - - - 
           


PASSIU CORRENT 4.559 2.138 2.088 20.698 17.290 13.300 32.325 - - 


Provisions a curt termini - - - 1.057 - - 800 - - 


Deutes a curt termini  76 71 43 - 9 16 23.713 - - 


Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini - - - 14.409 12.064 6.990 - - - 


Creditors comercials i altres comptes a pagar 4.482 2.066 2.045 5.231 5.217 6.294 7.020 - - 


Periodificacions a curt termini - - - - - - 792 - - 
        - - 


TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 23.632 17.391 11.297 24.226 20.922 16.767 281.830 - - 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 
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La integració en l’exercici 2011 de l’ICCA dins de l’ICF provoca que les masses patri-


monials de les EACIF disminueixin en els exercicis 2011 i 2012 el 87,5% i el 91,0%, res-


pectivament, respecte a l’exercici 2010 i que el seu pes relatiu dins del conjunt de l’agregat 


d’entitats analitzades passi de representar l’1,3% en l’exercici 2010 a representar el 0,1% 


en els exercicis 2011 i 2012. 


 


a) Actiu 


L’epígraf més significatiu de l’actiu agregat en els exercicis 2011 i 2012 és l’Efectiu i altres 


actius líquids equivalents, que representa el 58,7% i el 58,6%, respectivament, de l’actiu 


total. Cal indicar que l’EAJA representa el 64,2% i el 71,2%, respectivament, d’aquest 


epígraf en els exercicis 2011 i 2012. 


 


b) Patrimoni net i passiu 


La partida més significativa del patrimoni net i passiu és l’epígraf Fons propis, 17,59 M€ en 


l’exercici 2011 i 10,74 M€ en el 2012, que representa el 39,9% i el 35%, respectivament, 


del patrimoni net i passiu total. El 75,3% dels fons propis de l’exercici 2011 i el 74,6% del 


2012 són de l’EADOP. La major part d’aquest import correspon als resultats d’exercicis 


anteriors.  


 


Els fons propis i el patrimoni net de les quatre EACIF són positius; no obstant això, totes les 


EACIF menys l’EAJA, amb resultat zero, presenten un resultat de l’exercici negatiu. Pel que 


fa als resultats d’exercicis anteriors, dues entitats –CATCERT i EADC– presenten un resultat 


negatiu. 


 


 


3.1.2. Balanços de situació individuals de les entitats de dret públic 


A continuació es presenta el Balanç de situació agregat i els balanços de situació indi-


viduals de les EDP a 31 de desembre del 2011 i del 2012 comparats amb els de l’exercici 


2010. Per a una millor anàlisi de la situació economicofinancera, en l’apartat 3.3.2 d’aquest 


informe es presenten una sèrie de ràtios de Balanç d’aquestes entitats. 
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Quadre 13. Balanç de situació de les entitats de dret públic 


ACTIU 


AGREGAT ACA ACCD 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


ACTIU NO CORRENT 9.940.872 14.479.343 13.084.294 1.936.052 1.964.109 1.829.762 455 345 1.628 


Immobilitzat intangible 93.767 88.840 56.999 13.534 10.296 6.472 104 65 13 


Immobilitzat material 8.001.131 10.469.819 9.151.798 1.920.381 1.952.460 1.822.659 311 240 114 


Inversions immobiliàries 802.505 837.008 771.009 - - - - - - 


Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 517.288 2.493.532 2.653.630 784 784 632 - - - 


Inversions financeres a llarg termini 450.184 514.647 375.731 1.352 569 - 40 40 1.500 


Actius per impost diferit 14.758 17.156 20.770 - - - - - - 


Despeses a distribuir en diversos exercicis  61.236 58.337 54.357 - - - - - - 
          


ACTIU CORRENT 8.085.573 8.317.149 7.785.363 243.420 284.319 223.985 19.078 11.385 13.968 


Actius no corrents mantinguts per a la venda 12.051 10.574 4.212 - - - - - - 


Existències 1.689.359 1.602.657 1.600.277 - - - - - - 


Deutors comercials i altres comptes a cobrar 4.590.925 5.361.379 4.879.842 103.985 136.502 130.294 14.928 9.445 11.562 


Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 4.538 5.304 47.653 - - - - - - 


Inversions financeres a curt termini 113.885 74.785 86.790 - - 25.045 - - - 


Periodificacions a curt termini 143.617 157.016 78.956 138.708 147.277 68.272 - - - 


Efectiu i altres actius líquids equivalents 1.531.198 1.105.434 1.087.633 728 540 375 4.150 1.940 2.406 
          


TOTAL ACTIU 18.026.447 22.796.492 20.869.652 2.179.472 2.248.428 2.053.748 19.534 11.729 15.596 


          


PATRIMONI NET I PASSIU 


AGREGAT ACA ACCD 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
           


PATRIMONI NET 5.207.344 7.554.708 6.773.740 445.947 621.010 665.204 (2.978) (3.239) (1.425) 


Fons propis 3.193.897 3.504.837 3.168.680 (301.958) (122.248) 279 (3.442) (3.544) (1.425) 


Fons social 4.606.481 4.904.350 4.483.217 101.328 166.009 166.009 - - - 


Reserves 334.290 411.700 460.334 204.530 215.065 226.972 - - 1.804 


Resultats d’exercicis anteriors (1.555.694) (1.734.898) (1.731.697) (553.862) (536.203) (497.948) (172) (3.213) (3.544) 


Altres aportacions de socis 32.704 42.202 49.178 - - - - - - 


Resultat de l’exercici (223.880) (118.523) (92.352) (53.953) 32.881 105.246 (3.270) (331) 314 


Ajustos per canvis de valor (73.432) (145.069) (201.054) (8.563) (8.563) (11.378) - - - 


Subvencions, donacions i llegats rebuts  2.086.876 4.194.940 3.806.110 756.468 751.821 676.303 464 304 - 
           


PASSIU NO CORRENT 10.463.056 12.323.904 11.683.547 1.209.157 937.799 1.018.264 - - - 


Provisions a llarg termini 174.899 34.773 48.296 520 520 520 - - - 


Deutes a llarg termini 10.232.536 12.147.562 11.580.234 1.208.637 937.279 1.017.744 - - - 


Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini 2.686 15.070 19.232 - - - - - - 


Passius per impost diferit - 68 68 - - - - - - 


Periodificacions a llarg termini 52.936 126.435 35.716 - - - - - - 
          


PASSIU CORRENT 2.356.047 2.917.880 2.412.366 524.368 689.619 370.279 22.511 14.969 17.021 


Provisions a curt termini 4.522 7.679 6.678 - - - - - 167 


Deutes a curt termini  681.902 1.173.763 913.775 195.300 417.990 147.649 126 - - 


Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini 57.549 126.332 54.203 - - - - - - 


Creditors comercials i altres comptes a pagar 1.545.828 1.543.275 1.370.395 328.376 271.134 222.307 22.385 14.969 16.854 


Periodificacions a curt termini 66.244 66.831 67.315 693 495 323 - - - 
          


TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 18.026.447 22.796.492 20.869.652 2.179.472 2.248.428 2.053.748 19.534 11.729 15.596 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 
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Quadre 13. Balanç de situació de les entitats de dret públic (contin.) 


ACTIU 


ACC1Ó ACJ ACT 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


ACTIU NO CORRENT 119.264 171.484 116.925 11.003 10.170 9.648 5.348 4.450 3.046 


Immobilitzat intangible 1.940 1.486 1.372 794 571 345 4.993 4.192 2.848 


Immobilitzat material 2.797 2.357 2.024 10.198 9.589 9.293 338 245 183 


Inversions immobiliàries 246 243 233 - - - - - - 


Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 25.094 24.460 23.830 - - - 5 5 5 


Inversions financeres a llarg termini 89.188 142.938 89.465 10 10 10 12 9 10 


Actius per impost diferit - - - - - - - - - 


Despeses a distribuir en diversos exercicis  - - - - - - - - - 
          


ACTIU CORRENT 279.576 328.291 292.832 2.770 2.754 4.149 8.969 9.260 6.381 


Actius no corrents mantinguts per a la venda - - - - - - - - - 


Existències - - - 262 192 197 122 101 54 


Deutors comercials i altres comptes a cobrar 245.695 302.392 251.985 1.336 1.044 2.089 4.827 4.119 4.472 


Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 49 502 171 - 3 15 - 3 - 


Inversions financeres a curt termini 1.458 13.221 26.775 - - 4 4 - - 


Periodificacions a curt termini - - 4.215 71 55 1 394 433 369 


Efectiu i altres actius líquids equivalents 32.374 12.175 9.688 1.099 1.459 1.844 3.621 4.605 1.486 
          


TOTAL ACTIU 398.840 499.775 409.757 13.774 12.924 13.797 14.317 13.711 9.427 


          


PATRIMONI NET I PASSIU 


ACC1Ó ACJ ACT 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


PATRIMONI NET 80.519 92.562 90.786 7.799 8.802 9.845 9.755 9.078 3.944 


Fons propis 76.812 77.626 35.810 7.799 8.802 9.845 4.374 2.183 1.158 


Fons social 80.221 82.821 43.178 6.532 6.532 6.532 6.297 6.297 6.297 


Reserves - - - - - - - (1.065) (1.065) 


Resultats d’exercicis anteriors - (3.409) (5.195) (8.308) (15.555) (20.786) (1.734) (1.923) (3.050) 


Altres aportacions de socis - - - 16.821 23.056 27.956 - - - 


Resultat de l’exercici (3.409) (1.786) (2.173) (7.247) (5.231) (3.857) (189) (1.127) (1.024) 


Ajustos per canvis de valor - - - - - - - - - 


Subvencions, donacions i llegats rebuts  3.707 14.936 54.977 - - - 5.381 6.895 2.786 
          


PASSIU NO CORRENT 110.517 212.334 86.620 607 623 - 39 26 10 


Provisions a llarg termini 110.517 25 - - 623 - 39 26 10 


Deutes a llarg termini - 212.309 86.620 - - - - - - 


Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini - - - 607 - - - - - 


Passius per impost diferit - - - - - - - - - 


Periodificacions a llarg termini - - - - - - - - - 
          


PASSIU CORRENT 207.804 194.879 232.351 5.368 3.500 3.953 4.524 4.607 5.473 


Provisions a curt termini - - 444 280 - - 1 - - 


Deutes a curt termini  1.938 59.991 78.183 214 187 417 19 82 82 


Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini - - - 1.363 625 - - - - 


Creditors comercials i altres comptes a pagar 205.866 133.582 153.724 3.508 2.663 3.506 4.503 4.524 5.391 


Periodificacions a curt termini - 1.307 - 2 24 29 - - - 
          


TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 398.840 499.775 409.757 13.774 12.924 13.797 14.317 13.711 9.427 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 
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Quadre 13. Balanç de situació de les entitats de dret públic (contin.) 


ACTIU 


AGAUR AHC AIAQS 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


          


ACTIU NO CORRENT 217 198 221 152.399 151.840 149.101 18 13 13 


Immobilitzat intangible 119 97 124 2.804 2.852 2.397 - - - 


Immobilitzat material 98 101 97 10.202 9.030 8.330 18 13 13 


Inversions immobiliàries - - - 125.504 128.526 127.480 - - - 


Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini - - - 304 304 - - - - 


Inversions financeres a llarg termini - - - 13.585 11.128 10.893 - - - 


Actius per impost diferit - - - - - - - - - 


Despeses a distribuir en diversos exercicis  - - - - - - - - - 
          


ACTIU CORRENT 54.797 60.526 48.317 93.454 142.241 158.100 2.310 4.997 10.622 


Actius no corrents mantinguts per a la venda - - - - - - - - - 


Existències - - - 7.015 10.261 10.763 - - - 


Deutors comercials i altres comptes a cobrar 35.445 21.495 29.754 61.831 100.303 126.379 2.025 4.099 9.827 


Inversions a empreses del grup i associades a curt termini - - - - - - - - - 


Inversions financeres a curt termini - - 3.255 1.390 542 25 - - - 


Periodificacions a curt termini - - - 285 252 351 7 6 2 


Efectiu i altres actius líquids equivalents 19.352 39.031 15.308 22.933 30.882 20.582 278 892 794 
          


TOTAL ACTIU 55.013 60.725 48.537 245.853 294.081 307.201 2.328 5.011 10.635 


          


PATRIMONI NET I PASSIU 


AGAUR AHC AIAQS 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


          


PATRIMONI NET 5.136 22 (5.177) 137.510 139.341 136.925 310 94 1.433 


Fons propis (45) (176) (5.398) 137.505 138.432 135.643 310 94 1.433 


Fons social - - - 129.089 137.767 137.767 257 257 257 


Reserves - - - - - - 28 28 28 


Resultats d’exercicis anteriors - (45) - - (9.158) (16.530) (107) 25 (191) 


Altres aportacions de socis - - - 13.932 17.195 19.271 - - - 


Resultat de l’exercici (45) (131) (5.398) (5.516) (7.372) (4.865) 132 (216) 1.339 


Ajustos per canvis de valor - - - - - - - - - 


Subvencions, donacions i llegats rebuts  5.182 198 221 5 909 1.282 - - - 
          


PASSIU NO CORRENT - - - 19.361 17.556 22.472 233 233 - 


Provisions a llarg termini - - - - - - 233 233 - 


Deutes a llarg termini - - - 18.476 16.815 14.908 - - - 


Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini - - - 885 741 7.564 - - - 


Passius per impost diferit - - - - - - - - - 


Periodificacions a llarg termini - - - - - - - - - 
          


PASSIU CORRENT 49.877 60.702 53.714 88.982 137.184 147.804 1.705 4.684 9.202 


Provisions a curt termini - - - - - - - - - 


Deutes a curt termini  2.985 9.825 5.891 2.123 2.236 2.282 - - - 


Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini - - - - 119 124 - - - 


Creditors comercials i altres comptes a pagar 46.893 50.877 47.824 86.858 134.829 145.398 541 2.957 7.198 


Periodificacions a curt termini - - - - - - 1.244 1.728 2.004 
          


TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 55.013 60.725 48.537 245.853 294.081 307.201 2.328 5.011 10.635 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 
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Quadre 13. Balanç de situació de les entitats de dret públic (contin.) 


ACTIU 


APDCAT AQU ARC 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


ACTIU NO CORRENT En l’exercici 


2010 l’APD-


CAT era una 


secció pressu-


postària de 


l’Administració 


de la Gene-


ralitat. 


- 263 286 226 256 106.890 102.067 83.996 


Immobilitzat intangible - 172 89 86 150 1.264 1.205 1.005 


Immobilitzat material - 91 197 140 106 36.330 35.132 16.555 


Inversions immobiliàries - - - - - - - - 


Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini - - - - - 8.060 8.060 13.890 


Inversions financeres a llarg termini - - - - - - - - 


Actius per impost diferit - - - - - - - - 


Despeses a distribuir en diversos exercicis  - - - - - 61.236 57.670 52.546 
         


ACTIU CORRENT - 942 989 820 892 130.470 122.425 83.259 


Actius no corrents mantinguts per a la venda - - - - - - - - - 


Existències - - - - - - 189 - - 


Deutors comercials i altres comptes a cobrar - - 151 445 10 77 115.659 107.945 60.279 


Inversions a empreses del grup i associades a curt termini - - - - - - - - - 


Inversions financeres a curt termini - - - - - - 83 - 83 


Periodificacions a curt termini - - - 27 63 34 151 122 135 


Efectiu i altres actius líquids equivalents - - 791 516 747 782 14.389 14.359 22.763 
          


TOTAL ACTIU - - 1.205 1.275 1.046 1.149 237.360 224.492 167.255 


          


PATRIMONI NET I PASSIU 


APDCAT AQU ARC 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


PATRIMONI NET - - 854 728 659 413 74.964 96.414 58.605 


Fons propis - - 842 709 558 293 5.136 30.820 5.010 


Fons social - - 309 1.569 1.652 1.410 57.229 57.800 50.068 


Reserves - - - - - - - - - 


Resultats d’exercicis anteriors - - 1.029 (682) (855) (967) (48.885) (52.093) (26.979) 


Altres aportacions de socis - - - - - - - - - 


Resultat de l’exercici - - (497) (178) (240) (150) (3.208) 25.113 (18.078) 


Ajustos per canvis de valor - - - - - - - - - 


Subvencions, donacions i llegats rebuts  - - 13 19 101 119 69.828 65.594 53.594 
           


PASSIU NO CORRENT - - 101 - - - 54.630 28.816 40.658 


Provisions a llarg termini - - 101 - - - 36.266 9.408 25.757 


Deutes a llarg termini - - - - - - - - - 


Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini - - - - - - - - - 


Passius per impost diferit - - -  - - - - - 


Periodificacions a llarg termini - - - - - - 18.364 19.409 14.901 
           


PASSIU CORRENT - - 250 547 387 736 107.766 99.262 67.992 


Provisions a curt termini - - - - - - - - - 


Deutes a curt termini   - - - - - 85.200 84.148 58.550 


Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini - - - - - - - - - 


Creditors comercials i altres comptes a pagar - - 250 548 387 736 22.566 15.114 9.443 


Periodificacions a curt termini - - - - - - - - - 
           


TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU - - 1.205 1.275 1.046 1.149 237.360 224.492 167.255 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 
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Quadre 13. Balanç de situació de les entitats de dret públic (contin.) 


ACTIU 


ASPC ATC ATLL 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


          


ACTIU NO CORRENT - - 507 19.790 19.267 16.025 1.451.305 1.478.727 L’Administració 


de la Genera-


litat s’ha subro-


gat en tots els 


drets i obliga-


cions d’ATLL a 


31.12.2012 un 


cop s’ha adju-


dicat la con-


cessió del ser-


vei i s’ha dis-


solt l’entitat. 


Immobilitzat intangible - - 101 3.882 4.539 2.302 13.413 11.149 


Immobilitzat material - - 406 15.907 14.728 13.723 1.416.130 1.444.790 


Inversions immobiliàries - - - - - - - - 


Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini - - - - - - - - 


Inversions financeres a llarg termini - - - - - - 21.761 22.788 


Actius per impost diferit - - - - - - - - 


Despeses a distribuir en diversos exercicis  - - - - - - - - 
         


ACTIU CORRENT - - 44.590 6.171 10.385 6.660 126.349 128.589 


Actius no corrents mantinguts per a la venda - - - - - - - - 


Existències - - - - - - 1.723 1.710 


Deutors comercials i altres comptes a cobrar - - 566 2.654 4.919 3.538 81.678 119.988 


Inversions a empreses del grup i associades a curt termini - - - - - - - - 


Inversions financeres a curt termini - - - 3.517 5.473 - 27.448 6.278 - 


Periodificacions a curt termini - - - - - 0 - - - 


Efectiu i altres actius líquids equivalents - - 44.023 - (7) 3.123 15.500 613 - 
          


TOTAL ACTIU - - 45.097 25.961 29.652 22.686 1.577.655 1.607.316 - 


          


PATRIMONI NET I PASSIU 


ASPC ATC ATLL 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


          


PATRIMONI NET - - 6.291 21.718 21.883 17.788 818.484 814.588 - 


Fons propis - - 6.291 7.711 6.731 794 354.326 320.365 - 


Fons social - - 8.690 13.984 13.984 13.984 397.663 397.663 - 


Reserves - - - - - - - 650 - 


Resultats d’exercicis anteriors - - - (6.208) (6.273) (7.254) 1.056 (43.987) - 


Altres aportacions de socis - - - - - - - - - 


Resultat de l’exercici - - (2.399) (65) (981) (5.937) (44.393) (33.960) - 


Ajustos per canvis de valor - - - - - - (48) (2.048) - 


Subvencions, donacions i llegats rebuts  - - - 14.006 15.152 16.994 464.206 496.271 - 
           


PASSIU NO CORRENT - - - - - - 632.938 626.340 - 


Provisions a llarg termini - - - - - - 90 90 - 


Deutes a llarg termini - - - - - - 632.848 626.250 - 


Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini - - - - - - - - - 


Passius per impost diferit - - - - - - - - - 


Periodificacions a llarg termini - - - - - - - - - 
             


PASSIU CORRENT - - 38.805 4.243 7.769 4.897 126.233 166.388 - 


Provisions a curt termini - - - - - - - - - 


Deutes a curt termini  - - - - - - 57.736 61.751 - 


Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini - - - - - - - - - 


Creditors comercials i altres comptes a pagar - - 38.805 4.243 7.769 4.897 68.497 104.637 - 


Periodificacions a curt termini - - - - - - - - - 
             


TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU - - 45.097 25.961 29.652 22.686 1.577.655 1.607.316 - 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 
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Quadre 13. Balanç de situació de les entitats de dret públic (contin.) 


ACTIU 


BST CAC CAR 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


ACTIU NO CORRENT 24.650 21.865 18.668 3.914 3.938 3.966 44.751 55.799 59.857 


Immobilitzat intangible 4.717 4.636 4.153 - - - 244 231 155 


Immobilitzat material 19.915 17.212 14.497 3.914 3.938 3.966 44.507 55.569 56.018 


Inversions immobiliàries - - - - - - - - - 


Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 18 18 - - - - - - 3.683 


Inversions financeres a llarg termini - - 18 - - - - - - 


Actius per impost diferit - - - - - - - - - 


Despeses a distribuir en diversos exercicis  - - - - - - - - - 
           


ACTIU CORRENT 53.098 50.408 65.318 2.330 2.436 2.382 10.057 7.157 8.700 


Actius no corrents mantinguts per a la venda - - - - - - - - - 


Existències 17.294 19.093 15.554 - - - 8 4 4 


Deutors comercials i altres comptes a cobrar 34.664 30.084 46.868 18 1.603 1.498 3.949 2.379 7.887 


Inversions a empreses del grup i associades a curt termini - - - - - - - 2.052 - 


Inversions financeres a curt termini - - - - 7 0 - - - 


Periodificacions a curt termini 348 65 65 - - 0 10 8 - 


Efectiu i altres actius líquids equivalents 792 1.165 2.831 2.312 826 884 6.091 2.714 808 
          


TOTAL ACTIU 77.749 72.273 83.986 6.245 6.373 6.347 54.808 62.956 68.557 


          


PATRIMONI NET I PASSIU 


BST CAC CAR 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


          


PATRIMONI NET 43.165 43.812 41.526 5.397 4.349 4.227 33.600 36.349 41.389 


Fons propis 42.580 43.216 41.009 4.712 3.522 3.263 21.125 25.001 18.107 


Fons social 8.301 8.301 8.308 3.321 3.321 3.321 32.958 41.017 36.341 


Reserves - - - - - - - - - 


Resultats d’exercicis anteriors 32.990 33.428 31.564 909 1.391 200 (9.334) (13.784) (17.967) 


Altres aportacions de socis - - - - - - 1.951 1.951 1.951 


Resultat de l’exercici 1.289 1.486 1.138 482 (1.191) (258) (4.450) (4.183) (2.217) 


Ajustos per canvis de valor - - - - - - - - - 


Subvencions, donacions i llegats rebuts  584 596 517 685 828 964 12.475 11.348 23.281 
           


PASSIU NO CORRENT 3.574 2.762 11.302 - - - 9.104 8.806 8.497 


Provisions a llarg termini 330 274 291 - - - - - - 


Deutes a llarg termini 3.244 2.488 11.011 - - - 9.104 8.806 8.497 


Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini - - - - - - - - - 


Passius per impost diferit - - - - - - - - - 


Periodificacions a llarg termini - - - - - - - - - 
           


PASSIU CORRENT 31.009 25.699 31.159 848 2.024 2.120 12.105 17.802 18.671 


Provisions a curt termini - - - - - - - - - 


Deutes a curt termini  1.454 1.233 2.494 - - - 302 578 309 


Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini - - - - - - - - - 


Creditors comercials i altres comptes a pagar 29.555 24.466 28.665 848 2.024 2.120 11.802 17.224 18.363 


Periodificacions a curt termini - - - - - - - - - 
          


TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 77.749 72.273 83.986 6.245 6.373 6.347 54.808 62.956 68.557 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 
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Quadre 13. Balanç de situació de les entitats de dret públic (contin.) 


ACTIU 


CCMA CCPAE CCPI 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


ACTIU NO CORRENT 167.150 149.281 122.771 124 162 170 11 6 2 


Immobilitzat intangible 3.685 2.620 1.834 84 127 142 6 3 1 


Immobilitzat material 2.716 1.877 1.321 37 30 24 5 3 1 


Inversions immobiliàries - - - - - - - - - 


Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 160.572 144.607 119.440 - - - - - - 


Inversions financeres a llarg termini 176 176 176 3 5 4 - - - 


Actius per impost diferit - - - - - - - - - 


Despeses a distribuir en diversos exercicis  - - - - - - - - - 
          


ACTIU CORRENT 47.164 38.275 30.432 721 555 372 245 212 203 


Actius no corrents mantinguts per a la venda - - - - - - - - - 


Existències - - - 2 4 3 - - - 


Deutors comercials i altres comptes a cobrar 14.780 10.814 5.447 403 225 153 70 55 68 


Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 4.484 2.560 9.174 - - - - - - 


Inversions financeres a curt termini - - - 4 1 1 - - - 


Periodificacions a curt termini - - - 6 5 7 - - - 


Efectiu i altres actius líquids equivalents 27.900 24.900 15.811 307 320 208 175 157 135 
          


TOTAL ACTIU 214.314 187.555 153.203 845 717 542 256 218 205 


          


PATRIMONI NET I PASSIU 


CCMA CCPAE CCPI 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


PATRIMONI NET 157.675 139.087 113.109 377 368 335 138 171 167 


Fons propis (2.692) (11.839) (13.800) 132 95 61 138 171 167 


Fons social 726.463 726.463 726.463 - - - - - - 


Reserves - - - - - - - - - 


Resultats d’exercicis anteriors (721.566) (729.156) (738.302) 165 132 95 215 205 171 


Altres aportacions de socis - - - - - - - - - 


Resultat de l’exercici (7.589) (9.147) (1.961) (33) (38) (34) (77) (34) (3) 


Ajustos per canvis de valor - - - - - - - - - 


Subvencions, donacions i llegats rebuts  160.368 150.926 126.909 245 274 274 - - - 
          


PASSIU NO CORRENT 19 19 - 16 31 48 - - - 


Provisions a llarg termini 19 19 - 16 31 48 - - - 


Deutes a llarg termini - - - - - - - - - 


Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini - - - - - - - - - 


Passius per impost diferit - - - - - - - - - 


Periodificacions a llarg termini - - - - - - - - - 
          


PASSIU CORRENT 56.619 48.449 40.095 453 317 160 119 47 38 


Provisions a curt termini - 303 - - - - - - - 


Deutes a curt termini  - - - 48 43 - - 5 2 


Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini 52.660 44.827 37.474 - - - - - - 


Creditors comercials i altres comptes a pagar 3.955 3.319 2.621 405 274 160 119 43 36 


Periodificacions a curt termini 4 - - - - - - - - 
          


TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 214.314 187.555 153.203 845 717 542 256 218 205 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 
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Quadre 13. Balanç de situació de les entitats de dret públic (contin.) 


ACTIU 


CENTRE-112 CIRE CNJC 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


ACTIU NO CORRENT 1.249 1.372 1.346 4.079 3.571 3.394 100 74 41 


Immobilitzat intangible - 66 44 58 13 4 11 7 3 


Immobilitzat material 1.249 1.306 1.302 4.021 3.558 3.006 84 59 28 


Inversions immobiliàries - - - - - - - - - 


Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini - - - - - - 5 - 10 


Inversions financeres a llarg termini - - - - - 384 - - - 


Actius per impost diferit - - - - - - - - - 


Despeses a distribuir en diversos exercicis  - - - - - - - - - 
          


ACTIU CORRENT 5.274 4.009 3.892 12.982 11.604 8.940 135 150 105 


Actius no corrents mantinguts per a la venda - - - - - - - - - 


Existències - -  507 726 564 - - - 


Deutors comercials i altres comptes a cobrar 2.097 3.267 3.498 10.581 8.487 7.689 86 113 75 


Inversions a empreses del grup i associades a curt termini - - - - 0 - - 18 - 


Inversions financeres a curt termini - - - 36 11 - - - - 


Periodificacions a curt termini - - - 28 36 32 - - - 


Efectiu i altres actius líquids equivalents 3.177 742 395 1.830 2.344 655 49 19 30 
          


TOTAL ACTIU 6.523 5.381 5.239 17.061 15.176 12.333 236 224 146 


          


PATRIMONI NET I PASSIU 


CENTRE-112 CIRE CNJC 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


PATRIMONI NET 2.435 749 811 6.986 5.877 5.177 146 125 103 


Fons propis 1.886 63 63 6.482 5.877 5.177 96 96 96 


Fons social - - - 6.765 7.156 7.156 57 57 57 


Reserves - 142 142 - - - 43 43 43 


Resultats d’exercicis anteriors - - (79) 506 211 (1.279) 93 (4) (4) 


Altres aportacions de socis - - - - - - - - - 


Resultat de l’exercici 1.886 (79) - (789) (1.490) (700) (97) - - 


Ajustos per canvis de valor - - - - - - - - - 


Subvencions, donacions i llegats rebuts  549 685 747 504 - - 50 29 7 
          


PASSIU NO CORRENT - - - 35 172 159 27 10 9 


Provisions a llarg termini - - - - 148 148 7 8 9 


Deutes a llarg termini - - - 35 24 11 20 2 - 


Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini - - - - - - - - - 


Passius per impost diferit - - - - - - - - - 


Periodificacions a llarg termini - - - - - - - - - 
          


PASSIU CORRENT 4.089 4.633 4.428 10.040 9.127 6.996 63 89 34 


Provisions a curt termini - - - - - - 4 - - 


Deutes a curt termini  - - - 740 676 790 1 19 3 


Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini - - - - - - - - - 


Creditors comercials i altres comptes a pagar 4.089 4.633 4.428 9.300 8.450 6.207 43 48 31 


Periodificacions a curt termini - - - - - - 15 22 1 
          


TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 6.523 5.381 5.239 17.061 15.176 12.333 236 224 146 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 
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Quadre 13. Balanç de situació de les entitats de dret públic (contin.) 


ACTIU 


CONCA CPF CTTI 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


ACTIU NO CORRENT 458 191 143 1.933 1.770 1.584 273.974 288.384 260.803 


Immobilitzat intangible 138 117 97 231 169 136 22.728 21.043 15.933 


Immobilitzat material 100 74 46 1.697 1.600 1.447 184.172 205.412 188.071 


Inversions immobiliàries - - - - - - - - - 


Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini - - - - - - 1.368 1.368 1.368 


Inversions financeres a llarg termini 220 - - 5 1 1 65.705 60.561 55.431 


Actius per impost diferit - - - - - - - - - 


Despeses a distribuir en diversos exercicis  - - - - - - - - - 
          


ACTIU CORRENT 3.436 2.285 212 10.468 8.459 7.300 170.770 153.614 228.222 


Actius no corrents mantinguts per a la venda - - - - - - - - - 


Existències - - - - - - 3.709 1.606 9 


Deutors comercials i altres comptes a cobrar 1.178 961 - 547 6.632 4.828 135.394 145.888 185.430 


Inversions a empreses del grup i associades a curt termini - - - - - - - - 38.236 


Inversions financeres a curt termini 276 - - - - - 29.042 1.557 - 


Periodificacions a curt termini - - - - - - 2.608 4.553 4.521 


Efectiu i altres actius líquids equivalents 1.982 1.324 212 9.921 1.827 2.472 17 10 26 
          


TOTAL ACTIU 3.895 2.476 355 12.401 10.228 8.885 444.744 441.998 489.025 


          


PATRIMONI NET I PASSIU 


CONCA CPF CTTI 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


PATRIMONI NET 324 191 143 2.365 1.764 1.579 100.174 115.281 110.371 


Fons propis 238 - - 1.035 939 857 35.828 35.824 29.685 


Fons social 285 - - 2.699 2.700 2.699 34.929 34.929 34.929 


Reserves - - - - - - - - - 


Resultats d’exercicis anteriors (4) - - (1.559) (1.664) (1.760) (1.042) 899 895 


Altres aportacions de socis - - - - - - - - - 


Resultat de l’exercici (43) - - (105) (97) (83) 1.941 (5) (6.139) 


Ajustos per canvis de valor - - - - - - - - - 


Subvencions, donacions i llegats rebuts  85 191 143 1.329 825 722 64.346 79.457 80.686 
          


PASSIU NO CORRENT 220 - - - 630 254 136.461 123.739 105.351 


Provisions a llarg termini - - - - - - - - - 


Deutes a llarg termini 220 - - - - - 124.464 112.771 95.412 


Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini - - - - 630 254 - - - 


Passius per impost diferit - - - - - - - - - 


Periodificacions a llarg termini - - - - - - 11.997 10.968 9.939 
          


PASSIU CORRENT 3.351 2.285 212 10.035 7.835 7.053 208.109 202.978 273.303 


Provisions a curt termini - - - - - - 0 - - 


Deutes a curt termini  277 - - - - - 74.529 43.725 29.421 


Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini - - - - - - - - - 


Creditors comercials i altres comptes a pagar 3.074 2.285 212 10.035 7.835 7.053 115.427 141.959 230.601 


Periodificacions a curt termini - - - - - - 18.152 17.294 13.281 
          


TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 3.895 2.476 355 12.401 10.228 8.885 444.744 441.998 489.025 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 
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Quadre 13. Balanç de situació de les entitats de dret públic (contin.) 


ACTIU 


FGC GPSS GSS 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


ACTIU NO CORRENT 1.294.962 1.458.020 1.636.647 15.496 15.235 14.439 27.796 31.077 29.381 


Immobilitzat intangible 2.693 2.948 2.792 80 70 35 1.290 2.082 1.392 


Immobilitzat material 1.288.475 1.451.500 1.628.134 15.407 15.154 14.394 25.518 28.011 27.200 


Inversions immobiliàries - - - - - - 5 5 5 


Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 345 164 188 8 6 6 - 979 - 


Inversions financeres a llarg termini 3.449 3.408 5.533 - 4 4 983 - 784 


Actius per impost diferit - - - - - - - - - 


Despeses a distribuir en diversos exercicis  - - - - - - - - - 
          


ACTIU CORRENT 132.818 128.196 103.587 8.964 7.741 8.431 17.617 17.775 22.761 


Actius no corrents mantinguts per a la venda 1.226 1.226 616 - - - - - - 


Existències 1.321 1.714 1.596 159 88 88 536 502 521 


Deutors comercials i altres comptes a cobrar 69.895 88.417 85.639 8.252 7.085 6.654 16.255 16.367 20.300 


Inversions a empreses del grup i associades a curt termini - - - - - - - - - 


Inversions financeres a curt termini 110 128 - 2 - - 696 750 1.000 


Periodificacions a curt termini 25 326 212 11 22 17 - - - 


Efectiu i altres actius líquids equivalents 60.242 36.384 15.524 540 547 1.673 131 157 940 
          


TOTAL ACTIU 1.427.780 1.586.216 1.740.234 24.460 22.976 22.870 45.413 48.851 52.142 


          


PATRIMONI NET I PASSIU 


FGC GPSS GSS 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


PATRIMONI NET 932.580 951.579 960.220 9.895 12.075 13.405 23.434 27.161 27.122 


Fons propis 826.551 816.396 794.495 (5.282) (4.942) (4.366) 17.221 18.371 18.408 


Fons social 969.757 984.865 982.776 (4.722) (4.722) (4.722) 22.615 23.338 23.338 


Reserves 25.406 25.406 25.406 3.132 3.132 3.132 - - - 


Resultats d’exercicis anteriors (145.597) (169.471) (193.971) (3.709) (3.353) (3.352) (5.179) (5.394) (4.967) 


Altres aportacions de socis - - - - - - - - - 


Resultat de l’exercici (23.015) (24.403) (19.716) 17 1 576 (215) 427 36 


Ajustos per canvis de valor (7.402) (10.620) (13.270) - - - - - - 


Subvencions, donacions i llegats rebuts  113.431 145.803 178.995 15.177 17.016 17.771 6.213 8.790 8.714 
          


PASSIU NO CORRENT 384.725 363.561 496.195 7.857 6.737 5.321 4.684 4.794 4.486 


Provisions a llarg termini 3.005 2.388 1.780 122 136 137 107 118 118 


Deutes a llarg termini 381.720 348.025 483.001 7.735 6.601 5.184 4.577 4.676 4.368 


Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini - 13.149 11.414 - - - - - - 


Passius per impost diferit - - - - - - - - - 


Periodificacions a llarg termini - - - - - - - - - 
          


PASSIU CORRENT 110.475 271.076 283.819 6.708 4.164 4.144 17.294 16.896 20.534 


Provisions a curt termini - - - - - - - - - 


Deutes a curt termini  65.437 235.884 235.583 2.260 2.042 1.442 3.447 1.830 2.308 


Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini - 1.162 2.021 - - - 3.526 3.183 1.927 


Creditors comercials i altres comptes a pagar 44.451 33.361 45.710 4.448 2.122 2.702 10.320 11.883 16.299 


Periodificacions a curt termini 587 669 504 - - - - - - 
          


TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 1.427.780 1.586.216 1.740.234 24.460 22.976 22.870 45.413 48.851 52.142 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 
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Quadre 13. Balanç de situació de les entitats de dret públic (contin.) 


ACTIU 


IAS ICAEN ICC 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


ACTIU NO CORRENT 78.447 77.056 75.922 14.033 13.792 15.482 27.527 25.125 23.857 


Immobilitzat intangible 324 337 207 255 217 152 1.130 351 84 


Immobilitzat material 78.027 76.435 75.210 393 335 300 25.987 24.439 23.438 


Inversions immobiliàries - - - - - - - - - 


Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini - - - 13.386 13.240 10.920 410 335 335 


Inversions financeres a llarg termini 96 284 505 - - 4.110 - - - 


Actius per impost diferit - - - - - - - - - 


Despeses a distribuir en diversos exercicis  - - - - - - - - - 
          


ACTIU CORRENT 32.129 33.536 34.316 70.720 175.464 71.952 5.004 4.556 6.423 


Actius no corrents mantinguts per a la venda - - - - - - 292 292 292 


Existències 811 728 656 12 - - 161 154 819 


Deutors comercials i altres comptes a cobrar 28.406 30.352 30.894 60.814 149.919 66.515 2.592 2.139 4.116 


Inversions a empreses del grup i associades a curt termini - - - 5 41 1 - 75 - 


Inversions financeres a curt termini 2.014 2.010 1.879 - - - 2 243 12 


Periodificacions a curt termini - - 0 5 7 6 140 114 103 


Efectiu i altres actius líquids equivalents 897 446 887 9.884 25.496 5.430 1.818 1.540 1.083 
          


TOTAL ACTIU 110.576 110.592 110.237 84.753 189.256 87.435 32.531 29.682 30.280 


          


PATRIMONI NET I PASSIU 


IAS ICAEN ICC 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


PATRIMONI NET 56.349 59.102 62.189 25.813 47.159 45.829 22.948 21.382 25.335 


Fons propis 16.899 17.024 17.744 25.813 25.614 24.996 - - - 


Fons social 9.971 10.068 10.743 31.941 32.068 32.157 - - - 


Reserves 6.882 6.928 6.957 - - - - - - 


Resultats d’exercicis anteriors - - - (5.927) (6.128) (6.453) - - - 


Altres aportacions de socis - - - - - - - - - 


Resultat de l’exercici 46 29 45 (200) (326) (707) - - - 


Ajustos per canvis de valor - - - - - - - - - 


Subvencions, donacions i llegats rebuts  39.450 42.078 44.445 - 21.545 20.833 22.948 21.382 25.335 
          


PASSIU NO CORRENT 30.625 27.105 23.984 77 77 77 5.775 5.244 - 


Provisions a llarg termini 1.162 1.194 1.608 77 77 77 - - - 


Deutes a llarg termini 28.269 25.361 22.375 - - - 5.775 5.244 - 


Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini 1.194 550 - - - - - - - 


Passius per impost diferit - - - - - - - - - 


Periodificacions a llarg termini - - - - - - - - - 
          


PASSIU CORRENT 23.602 24.384 24.064 58.863 142.020 41.529 3.807 3.056 4.946 


Provisions a curt termini - - 19 - - - - - - 


Deutes a curt termini  3.821 4.555 3.428 4 87.736 14.378 787 1.072 1.766 


Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini - 1.797 757 - 4.000 11.900 - - - 


Creditors comercials i altres comptes a pagar 19.781 18.033 19.860 58.835 50.260 15.226 3.000 1.976 3.139 


Periodificacions a curt termini - - - 24 24 24 20 7 41 
          


TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 110.576 110.592 110.237 84.753 189.256 87.435 32.531 29.682 30.280 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 
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Quadre 13. Balanç de situació de les entitats de dret públic (contin.) 


ACTIU 


ICF ICIC/ICEC ICIP 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


ACTIU NO CORRENT 341.744 287.015 282.425 16.981 43.024 25.913 787 654 520 


Immobilitzat intangible 1.852 1.896 886 3.071 3.247 4.532 99 62 28 


Immobilitzat material 408 8.587 8.470 3.356 5.457 7.507 689 592 492 


Inversions immobiliàries 74.257 69.928 58.312 - - - - - - 


Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 250.469 189.449 193.987 8.350 6.350 6.350 - - - 


Inversions financeres a llarg termini - - - 2.204 27.303 7.191 - - - 


Actius per impost diferit 14.758 17.156 20.770 - - - - - - 


Despeses a distribuir en diversos exercicis  - - - - 667 333 - - - 
          


ACTIU CORRENT 4.385.660 4.484.618 4.245.083 31.367 51.093 46.514 635 934 156 


Actius no corrents mantinguts per a la venda 10.533 9.056 3.304 - - - - - - 


Existències - - - - - - - - - 


Deutors comercials i altres comptes a cobrar 3.163.633 3.633.120 3.385.854 17.315 40.462 40.097 190 864 7 


Inversions a empreses del grup i associades a curt termini - - - - - - - - - 


Inversions financeres a curt termini - - - 826 9.994 2.011 - - - 


Periodificacions a curt termini 190 115 185 - - - - - - 


Efectiu i altres actius líquids equivalents 1.211.304 842.327 855.740 13.226 637 4.405 445 70 149 
          


TOTAL ACTIU 4.727.404 4.771.634 4.527.507 48.347 94.116 72.427 1.422 1.588 676 


          


PATRIMONI NET I PASSIU 


ICF ICIC/ICEC ICIP 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


PATRIMONI NET 656.467 781.636 790.967 36.046 45.696 23.707 1.192 975 520 


Fons propis 658.675 781.636 790.967 15.481 33.864 22.472 281 281 290 


Fons social 656.190 679.149 686.149 30.273 52.346 42.872 281 281 281 


Reserves 9.320 74.557 101.935 - - - - - - 


Resultats d’exercicis anteriors - - - (10.476) (14.791) (18.483) - - - 


Altres aportacions de socis - - - - - - - - - 


Resultat de l’exercici (6.835) 27.930 2.882 (4.316) (3.691) (1.917) - - 9 


Ajustos per canvis de valor (2.208) - - - - - - - - 


Subvencions, donacions i llegats rebuts  - - - 20.565 11.832 1.235 911 694 230 
          


PASSIU NO CORRENT 4.054.711 3.969.168 3.709.766 - 26.072 5.604 - - - 


Provisions a llarg termini - - - - - - - - - 


Deutes a llarg termini 4.040.565 3.877.773 3.703.397 - 26.072 5.604 - - - 


Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini - - - - - - - - - 


Passius per impost diferit - 68 68 - - - - - - 


Periodificacions a llarg termini 14.146 91.327 6.301 - - - - - - 
          


PASSIU CORRENT 16.226 20.829 26.773 12.301 22.348 43.116 230 612 156 


Provisions a curt termini 4.180 6.096 5.082 0 - - - - - 


Deutes a curt termini  531 7.621 17.605 6 - 5.625 - 4 6 


Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini - - - - - - - - - 


Creditors comercials i altres comptes a pagar 6.583 7.112 3.326 12.295 22.348 37.490 230 609 150 


Periodificacions a curt termini 4.932 - 760 - - - - - - 
          


TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 4.727.404 4.771.634 4.527.507 48.347 94.116 72.427 1.422 1.588 676 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 
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Quadre 13. Balanç de situació de les entitats de dret públic (contin.) 


ACTIU 


ICO IDI IDIADA 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


ACTIU NO CORRENT 50.369 54.725 50.888 16.576 17.366 22.078 71.671 71.738 L’Administra-


ció de la Ge-


neralitat va 


assumir les 


funcions i es 


va subrogar en 


els drets i les 


obligacions de 


l’IDIADA l’exer-


cici 2012. 


Immobilitzat intangible 765 2.741 2.327 54 53 59 466 3.675 


Immobilitzat material 48.909 51.549 48.561 16.522 17.313 22.019 65.899 62.757 


Inversions immobiliàries - - - - - - - - 


Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 693 433 - - - - 300 300 


Inversions financeres a llarg termini 2 2 - - - - 5.006 5.006 


Actius per impost diferit - - - - - - - - 


Despeses a distribuir en diversos exercicis  - - - - - - - - 
         


ACTIU CORRENT 73.982 75.096 74.386 14.084 13.547 19.613 21.126 24.385 


Actius no corrents mantinguts per a la venda - - - - - - - - 


Existències 3.264 3.201 3.554 320 321 316 - - - 


Deutors comercials i altres comptes a cobrar 67.490 65.140 56.747 13.110 12.246 17.273 17.664 14.670 - 


Inversions a empreses del grup i associades a curt termini - - - - - - - - - 


Inversions financeres a curt termini - - - 491 818 - 42 66 - 


Periodificacions a curt termini 246 249 123 159 156 53 - - - 


Efectiu i altres actius líquids equivalents 2.982 6.506 13.962 5 7 1.971 3.420 9.649 - 
           


TOTAL ACTIU 124.351 129.821 125.274 30.660 30.914 41.691 92.798 96.122 - 


          


PATRIMONI NET I PASSIU 


ICO IDI IDIADA 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


PATRIMONI NET 5.520 7.131 7.334 18.476 19.237 21.071 91.878 94.904 - 


Fons propis (1.465) (1.449) (1.427) 11.586 13.207 15.788 91.878 94.904 - 


Fons social 4.217 4.217 4.217 6.138 8.048 8.886 125.420 129.620 - 


Reserves 156 156 156 3.538 4.321 4.321 - - - 


Resultats d’exercicis anteriors (5.818) (5.837) (5.822) - - - (32.512) (33.542) - 


Altres aportacions de socis - - - - - - - - - 


Resultat de l’exercici (19) 15 23 1.910 838 2.580 (1.030) (1.174) - 


Ajustos per canvis de valor - - - - - - - - - 


Subvencions, donacions i llegats rebuts  6.985 8.580 8.761 6.890 6.029 5.283 - - - 
           


PASSIU NO CORRENT 1.896 3.616 2.192 2.219 4.047 8.196 4 4 - 


Provisions a llarg termini 458 358 401 84 96 136 - - - 


Deutes a llarg termini 1.439 3.258 1.791 2.135 3.951 8.060 4 4 - 


Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini - - - - - - - - - 


Passius per impost diferit - - -  - - - - - 


Periodificacions a llarg termini - - - - - - - - - 
           


PASSIU CORRENT 116.934 119.074 115.749 9.965 7.630 12.424 916 1.215 - 


Provisions a curt termini 46 - - - - - - - - 


Deutes a curt termini  5.419 5.020 4.320 2.491 2.394 3.413 - 3 - 


Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini - - - - - - - - - 


Creditors comercials i altres comptes a pagar 79.137 74.370 69.963 7.474 5.236 9.010 916 1.212 - 


Periodificacions a curt termini 32.332 39.684 41.466 - - - - - - 
           


TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 124.351 129.821 125.274 30.660 30.914 41.691 92.798 96.122 - 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 
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Quadre 13. Balanç de situació de les entitats de dret públic (contin.) 


ACTIU 


IFERCAT IGC INCASOL 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


ACTIU NO CORRENT 2.520.921 6.785.828 7.167.070 5.619 4.931 6.224 878.180 894.784 810.339 


Immobilitzat intangible 45 16 - 653 560 433 5.299 4.076 2.935 


Immobilitzat material 2.520.336 4.731.484 4.919.657 4.565 3.971 5.359 34.297 5.935 5.523 


Inversions immobiliàries - - - - - - 577.144 629.229 572.403 


Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 540 2.054.327 2.247.412 400 400 400 28.183 27.792 30.617 


Inversions financeres a llarg termini 1 - - 1 - 32 233.256 227.752 198.861 


Actius per impost diferit - - - - - - - - - 


Despeses a distribuir en diversos exercicis  - - - - - - - - - 
          


ACTIU CORRENT 113.404 86.396 92.560 6.758 6.070 2.800 1.801.578 1.746.813 1.739.170 


Actius no corrents mantinguts per a la venda - - - - - - - - - 


Existències - - - - - - 1.650.867 1.561.335 1.564.773 


Deutors comercials i altres comptes a cobrar 113.387 83.443 92.543 4.246 4.547 1.025 96.736 148.900 134.689 


Inversions a empreses del grup i associades a curt termini - - - - 50 - - - - 


Inversions financeres a curt termini - - - - 1 - 11.571 10.870 12.911 


Periodificacions a curt termini 17 2.952 17 30 32 39 0 - - 


Efectiu i altres actius líquids equivalents - - 0 2.482 1.441 1.735 42.403 25.709 26.797 
          


TOTAL ACTIU 2.634.325 6.872.224 7.259.630 12.377 11.001 9.023 2.679.758 2.641.597 2.549.509 


          


PATRIMONI NET I PASSIU 


IFERCAT IGC INCASOL 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


PATRIMONI NET 533.640 2.552.958 2.797.087 8.842 5.641 4.993 584.349 518.290 460.640 


Fons propis 582.373 668.162 813.262 - - - 362.420 282.668 234.430 


Fons social 600.676 730.676 937.922 - - - 340.075 341.734 342.853 


Reserves - (1.341) (1.341) - - - 73.309 73.581 79.477 


Resultats d’exercicis anteriors (1.118) (24.910) (61.173) - - - (4.931) (55.619) (120.467) 


Altres aportacions de socis - - - - - - - - - 


Resultat de l’exercici (17.185) (36.263) (62.146) - - - (46.033) (77.029) (67.432) 


Ajustos per canvis de valor (53.295) (121.105) (173.175) - - - (1.811) (2.698) (3.224) 


Subvencions, donacions i llegats rebuts  4.563 2.005.900 2.156.999 8.842 5.641 4.993 223.740 238.320 229.433 
          


PASSIU NO CORRENT 1.853.295 3.952.296 4.174.854 - 3.092 1.907 1.892.054 1.957.634 1.918.696 


Provisions a llarg termini - - - - - - 15.428 13.721 11.633 


Deutes a llarg termini 1.853.295 3.952.296 4.174.854 - 3.092 1.907 1.876.626 1.943.913 1.907.063 


Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini - - - - - - - - - 


Passius per impost diferit - - - - - - - - - 


Periodificacions a llarg termini - - - - - - - - - 
          


PASSIU CORRENT 247.389 366.970 287.689 3.535 2.268 2.123 203.355 165.673 170.173 


Provisions a curt termini - - - - - - 11 1.269 - 


Deutes a curt termini  53.531 51.066 194.310 - 51 165 103.741 74.374 89.962 


Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini - 70.619 - - - - - - - 


Creditors comercials i altres comptes a pagar 189.814 243.271 89.647 3.520 2.201 1.893 99.603 90.030 80.212 


Periodificacions a curt termini 4.044 2.014 3.732 15 17 65 - - - 
          


TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 2.634.325 6.872.224 7.259.630 12.377 11.001 9.023 2.679.758 2.641.597 2.549.509 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 
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Quadre 13. Balanç de situació de les entitats de dret públic (contin.) 


ACTIU 


IRTA LGAI MD 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


ACTIU NO CORRENT 45.798 52.850 51.605 33.645 33.707 L’Administra-


ció de la Ge-


neralitat va 


assumir les 


funcions i es 


va subrogar 


en els drets i 


les obligacions 


de LGAI l’exer-


cici 2012. 


891 607 484 


Immobilitzat intangible 263 285 373 - - - - - 


Immobilitzat material 41.491 47.344 48.780 (8.811) 6.286 891 607 484 


Inversions immobiliàries - - 311 15.564 0 - - - 


Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 134 1.755 527 17.765 18.294 - - - 


Inversions financeres a llarg termini 3.909 3.466 136 9.127 9.127 - - - 


Actius per impost diferit - - - - - - - - 


Despeses a distribuir en diversos exercicis  - - 1.478 - - - - - 
         


ACTIU CORRENT 51.981 42.039 41.308 2.763 4.288 1.344 1.075 330 


Actius no corrents mantinguts per a la venda - - - - - - - - 


Existències 336 379 400 - - - - - 


Deutors comercials i altres comptes a cobrar 14.327 17.927 22.064 1.976 1.001 483 919 2 


Inversions a empreses del grup i associades a curt termini - - 56 - - - - - - 


Inversions financeres a curt termini 34.806 22.491 13.765 67 - - - - - 


Periodificacions a curt termini 132 123 138 - - - - - - 


Efectiu i altres actius líquids equivalents 2.380 1.118 4.885 720 3.287 - 862 157 328 
          


TOTAL ACTIU 97.779 94.889 92.914 36.409 37.996 - 2.235 1.683 814 


          


PATRIMONI NET I PASSIU 


IRTA LGAI MD 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


PATRIMONI NET 42.241 43.745 45.786 32.452 37.785 - 975 1.055 493 


Fons propis 21.933 22.706 23.025 32.452 33.704 - - - - 


Fons social 16.237 27.011 27.794 60.435 60.435 - - - - 


Reserves (2.042) (949) (367) - - - - - - 


Resultats d’exercicis anteriors 9.884 (1.418) (1.929) (29.124) (27.982) - - - - 


Altres aportacions de socis - - - - - - - - - 


Resultat de l’exercici (2.146) (1.938) (2.473) 1.142 1.251 - - - - 


Ajustos per canvis de valor - - - - - - - - - 


Subvencions, donacions i llegats rebuts  20.307 21.039 22.761 - 4.080 - 975 1.055 493 
          


PASSIU NO CORRENT 28.943 24.400 24.201 3.595 - - - - - 


Provisions a llarg termini 1.434 90 83 - - - - - - 


Deutes a llarg termini 27.509 24.311 24.118 53 - - - - - 


Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini - - - - - - - - - 


Passius per impost diferit - - - - - - - - - 


Periodificacions a llarg termini - - - 3.542 - - - - - 
           


PASSIU CORRENT 26.595 26.744 22.926 362 211 - 1.260 628 320 


Provisions a curt termini - - 966 - 1 - - - - 


Deutes a curt termini  13.965 14.789 10.846 52 53 - - - - 


Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini - - - - - - - - - 


Creditors comercials i altres comptes a pagar 8.606 8.573 6.194 310 158 - 1.260 628 320 


Periodificacions a curt termini 4.024 3.382 4.921 - - - - - - 
          


TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 97.779 94.889 92.914 36.409 37.996 - 2.235 1.683 814 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 
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Quadre 13. Balanç de situació de les entitats de dret públic (contin.) 


ACTIU 


PDG PSPV SMC 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


ACTIU NO CORRENT 127.720 138.399 144.272 39.283 37.533 36.917 7.006 6.568 5.697 


Immobilitzat intangible 113 79 76 108 164 648 369 411 237 


Immobilitzat material 127.423 138.160 139.510 29.387 28.283 27.978 6.637 6.157 5.461 


Inversions immobiliàries - - 3.977 9.784 9.082 8.288 - - - 


Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 95 94 30 - - - - - - 


Inversions financeres a llarg termini 89 66 679 4 4 4 - - - 


Actius per impost diferit - - - - - - - - - 


Despeses a distribuir en diversos exercicis  - - - - - - - - - 
          


ACTIU CORRENT 11.157 11.580 8.512 12.121 13.262 14.187 5.326 3.528 2.491 


Actius no corrents mantinguts per a la venda - - - - - - - - - 


Existències - - - 174 160 100 567 378 306 


Deutors comercials i altres comptes a cobrar 6.735 10.749 7.863 9.581 8.450 11.507 3.563 1.893 1.639 


Inversions a empreses del grup i associades a curt termini - - - - - - - - - 


Inversions financeres a curt termini - 23 23 - 1 1 - 300 - 


Periodificacions a curt termini - 26 19 - - 40 19 19 - 


Efectiu i altres actius líquids equivalents 4.421 783 608 2.366 4.651 2.539 1.177 938 545 
          


TOTAL ACTIU 138.877 149.979 152.784 51.404 50.794 51.104 12.332 10.096 8.188 


          


PATRIMONI NET I PASSIU 


PDG PSPV SMC 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


PATRIMONI NET 120.687 128.552 135.900 40.513 40.636 40.182 10.373 8.676 6.537 


Fons propis 115.276 119.027 123.012 11.057 13.323 14.432 9.951 7.733 5.892 


Fons social 111.816 115.276 118.962 589 589 589 14.625 14.625 14.625 


Reserves - - - 9.988 11.046 12.734 - - - 


Resultats d’exercicis anteriors - - - - - - (3.658) (5.422) (7.199) 


Altres aportacions de socis - - - - - - - - - 


Resultat de l’exercici 3.460 3.751 4.049 481 1.688 1.109 (1.016) (1.470) (1.534) 


Ajustos per canvis de valor (105) (35) (7) - - - - - - 


Subvencions, donacions i llegats rebuts  5.516 9.560 12.895 29.455 27.313 25.750 422 943 645 
          


PASSIU NO CORRENT 10.909 11.545 9.730 4.749 4.616 4.509 - - 84 


Provisions a llarg termini 4.585 4.815 5.064 400 375 375 - - - 


Deutes a llarg termini 5.299 5.760 3.750 487 481 475 - - 84 


Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini - - - - - - - - - 


Passius per impost diferit - - - - - - - - - 


Periodificacions a llarg termini 1.025 970 916 3.862 3.761 3.659 - - - 
          


PASSIU CORRENT 7.280 9.883 7.154 6.143 5.542 6.413 1.959 1.421 1.567 


Provisions a curt termini - - - - - - - 10 - 


Deutes a curt termini  3.073 2.528 2.007 343 252 414 2 - 124 


Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini - - - - - - - - - 


Creditors comercials i altres comptes a pagar 4.153 7.291 5.084 5.699 5.188 5.898 1.957 1.411 1.442 


Periodificacions a curt termini 55 63 63 101 101 101 - - - 
          


TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 138.877 149.979 152.784 51.404 50.794 51.104 12.332 10.096 8.188 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 
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L’actiu i el patrimoni net i passiu agregats de les EDP a 31 de desembre del tres exercicis 


analitzats varia entre els 18.026,45 M€ de l’exercici 2010 i els 22.796,49 M€ del 2011. Sis 


entitats representen entre el 84,5% l’exercici 2010 i el 86,8% l’exercici 2012 del total 


agregat. 


 


Quadre 14. Actiu i patrimoni net i passiu 


Entitat 


Import Percentatge 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 


IFERCAT 2.634 6.872 7.260 14,6 30,1 34,8 


ICF 4.727 4.772 4.528 26,2 20,9 21,7 


INCASOL 2.680 2.642 2.550 14,9 11,6 12,2 


ACA 2.179 2.248 2.054 12,1 9,9 9,8 


ATLL 1.578 1.607 - 8,8 7,1 - 


FGC 1.428 1.586 1.740 7,9 7,0 8,3 


Total 15.226 19.727 18.132 84,5 86,6 86,8 


Imports en milions d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


 


a) Actiu 


L’epígraf més significatiu de l’actiu agregat per al període analitzat és el d’Immobilitzat 


material, que representa entre el 43,9% en l’exercici 2012 i el 45,9% en el 2011 del total de 


l’actiu. 


 


Quatre entitats concentren entre el 89,3% i el 91,5% del total d’Immobilitzat material, tal 


com es mostra en el quadre següent: 


 


Quadre 15. Immobilitzat material 


Entitat 


Import Percentatge 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 


IFERCAT 2.520 4.731 4.920 31,5 45,2 53,8 


ACA 1.920 1.952 1.823 24,0 18,6 19,9 


FGC 1.416 1.452 1.628 17,7 13,9 17,8 


ATLL 1.288 1.445 - 16,1 13,8 - 


Total 7.144 9.580 8.371 89,3 91,5 91,5 


Imports en milions d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


 


El saldo agregat dels Deutors comercials i altres comptes a cobrar a 31 de desembre del 


període analitzat representa entre el 23,4% en l’exercici 2012 i el 25,5% en el 2010 del total 


de l’actiu. Entre el 67,8% en l’exercici 2011 i el 69,4% en l’exercici 2012 d’aquests imports 


correspon a l’ICF per crèdits concedits. 
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b) Patrimoni net i passiu 


L’epígraf més significatiu del passiu agregat és Deutes a llarg termini, que representa entre 


el 54,1% en l’exercici 2011 i el 56,8% en el 2012 del total del patrimoni net i passiu, seguit 


pel de Subvencions, donacions i llegats rebuts, que representa entre l’11,6% en l’exercici 


2010 i el 18,4% del total en el 2011 i pel de Fons propis, que representa entre el 15,2% en 


l’exercici 2012 i el 17,7% en el 2010.  


 


Tres entitats –ICF, IFERCAT i INCASOL– concentren entre el 75,9% i el 84,6% de Deutes a 


llarg termini en el període analitzat. Cal destacar el fort augment de l’endeutament 


d’IFERCAT, que passa de representar el 18,1% en l’exercici 2010 al 36,1% en el 2012 de 


Deutes totals a llarg termini. 


 


Quadre 16. Deutes a llarg termini 


Entitat 


Import Percentatge  


2010 2011 2012 2010 2011 2012 


ICF 4.041 3.878 3.703 39,5 31,9 32,0 


IFERCAT 1.853 3.952 4.175 18,1 32,5 36,1 


INCASOL 1.877 1.944 1.907 18,3 16,0 16,5 


Total 7.771 9.774 9.875 75,9 80,4 84,6 


Imports en milions d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


 


Pel que fa a les Subvencions, donacions i llegats, hi ha un augment molt significatiu en els 


exercicis 2011 i 2012 respecte al 2010, del 101% i del 82,8%, respectivament. 


 


Quadre 17. Subvencions, donacions i llegats 


Entitat 


Import Percentatge 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 


ACA 756 752 676 36,2 17,9 17,8 


ATLL 464 496 - 22,2 11,8 - 


IFERCAT 5 2.006 2.157 0,2 47,8 56,7 


Total 1.225 3.254 2.833 58,6 77,5 74,5 


Imports en milions d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


 


Aquest augment de les subvencions es concentra en una única entitat, IFERCAT, que 


incrementa el seu pes relatiu des del 0,2% en l’exercici 2010 fins al 56,7% en el 2012. Això 


provoca que, en termes relatius, la participació de les altres entitats receptores de sub-


vencions hagi disminuït. 


 


Únicament l’ACCD presenta un patrimoni net negatiu durant els tres exercicis analitzats, 


per uns imports que varien entre l’1,43 M€ en l’exercici 2012 i els 3,24 M€ en el 2011, com a 
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conseqüència, principalment, d’uns resultats d’exercicis anteriors negatius. L’AGAUR pre-


senta un patrimoni net negatiu en l’exercici 2012 de 5,18 M€, com a conseqüència d’un 


resultat de l’exercici negatiu de 5,40 M€. 


 


Cinc entitats presenten uns fons propis negatius en els tres exercicis analitzats: l’ACCD, 


AGAUR, CCMA, GPSS i ICO. L’ACA té fons propis negatius en els exercicis 2010 i 2011, 


concretament de 301,96 M€ en l’exercici 2010 i de 122,25 M€ en el 2011, com a conse-


qüència d’uns elevats resultats d’exercicis anteriors negatius. En canvi, l’exercici 2012, 


l’ACA presenta uns fons propis positius de 2,28 M€ per l’augment significatiu del resultat de 


l’exercici, que passa de 32,88 M€ en l’exercici 2011 a 105,25 M€ en el 2012. 


 


En el quadre següent es detallen les principals entitats que presenten resultats negatius en 


el període 2010-2012: 


 


Quadre 18. Resultat d’exercicis anteriors i resultat de l’exercici negatius 


Entitat 


2010 2011 2012 


Resultats 


d’exercicis 


anteriors 


Resultat de 


l’exercici 


Resultats 


d’exercicis 


anteriors 


Resultat de 


l’exercici 


Resultats 


d’exercicis 


anteriors 


Resultat de 


l’exercici 


CCMA (722) (8) (729) (9) (738) (2) 


ACA (554) (54) (536) 33  (498) 105  


FGC (146) (23) (170) (24) (194) (20) 


ARC (49) (3) (52) 25  (27) (18) 


INCASOL (5) (46) (56) (77) (120) (67) 


IFERCAT (1) (17) (25) (36) (61) (62) 


ATLL -  (44) (44) (34) -  -  


Total (1.477) (195) (1.612) (122) (1.638) (64) 


Total agregat (1.556) (224) (1.735) (119) (1.732) (92) 


Imports en milions d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


 


L’ACA és l’única entitat que passa d’un resultat negatiu de l’exercici 2010 a un resultat 


positiu en els exercicis 2011 i 2012. 


 


 


3.1.3. Balanços de situació individuals de les societats mercantils 


A continuació es presenta el Balanç de situació agregat i els balanços de situació indi-


viduals de les societats mercantils a 31 de desembre del 2011 i 2012 comparats amb els 


de l’exercici 2010. Per a una millor anàlisi de la situació economicofinancera en l’apartat 


3.3.3 d’aquest informe es presenta una sèrie de ràtios de Balanç d’aquestes entitats. 
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Quadre 19. Balanç de situació de les societats mercantils 


ACTIU 


AGREGAT ACTIVA APC 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


ACTIU NO CORRENT 3.446.560 4.069.239 3.424.827 1.538 Integrada per 


absorció amb 


efectes des 


de l’1 de ge-


ner del 2011 a 


TVC SA 


- 6.264 14.068 14.368 


Immobilitzat intangible 125.961 802.611 37.758 892 - 25 7 4 


Immobilitzat material 1.569.988 845.617 935.993 646 - 6.237 14.059 14.362 


Inversions immobiliàries 311.954 852.760 841.995 - - - - - 


Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 1.081.875 1.417.881 1.431.186 - - - - - 


Inversions financeres a llarg termini 141.707 111.992 143.840 - - 2 2 3 


Actius per impost diferit 21.978 38.374 34.058 - - - - - 


Despeses a distribuir en diversos exercicis  193.099 - - - - - - - 
         


ACTIU CORRENT 972.735 1.764.853 1.833.385 2.977 - - 4.590 4.489 6.710 


Actius no corrents mantinguts per a la venda - 49.677 471 - - - - - - 


Existències 99.994 107.094 183.094 44 - - 20 12 - 


Deutors comercials i altres comptes a cobrar 697.494 1.407.016 1.414.570 2.846 - - 4.005 3.152 1.979 


Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 30.052 39.992 14.635 71 - - - - - 


Inversions financeres a curt termini 21.554 57.492 28.756 - - - - - - 


Periodificacions a curt termini 28.121 13.907 7.799 - - - 100 - - 


Efectiu i altres actius líquids equivalents 95.518 89.666 184.064 16 - - 465 1.324 4.731 
          


TOTAL ACTIU 4.419.293 5.834.094 5.258.212 4.515 - - 10.854 18.556 21.078 
          


PATRIMONI NET I PASSIU 


AGREGAT ACTIVA APC 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


PATRIMONI NET 1.682.132 1.711.601 918.242 385 - - 6.071 10.854 15.819 


Fons propis 1.410.710 1.554.303 795.679 70 - - 6.071 10.854 15.819 


Capital 1.352.224 1.684.188 1.409.786 938 - - 300 300 300 


Prima d’emissió 519 519 519 - - - - - - 


Reserves 171.809 182.254 (181.140) - - - 1 1 1 


Resultats d’exercicis anteriors (763.913) (804.639) (881.491) (776) - - (7.009) (17.351) (29.151) 


Altres aportacions de socis 657.624 647.494 657.634 313 - - 23.114 39.704 57.302 


Resultat de l’exercici (7.550) (155.511) (209.363) (405) - - (10.334) (11.800) (12.633) 


Dividend a compte - - (266) - - - - - - 


Ajustos per canvis de valor (3.669) (66.707) (86.694) - - - - - - 


Subvencions, donacions i llegats rebuts  275.087 224.005 209.457 315 - - - - - 
            


PASSIU NO CORRENT 1.940.720 2.020.210 2.132.984 59 - - - 4.660 - 


Provisions a llarg termini 41.346 68.539 62.652 15 - - - - - 


Deutes a llarg termini 863.251 1.763.357 1.885.429 - - - - 4.660 - 


Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini 940.368 114.373 128.660 - - - - - - 


Passius per impost diferit 89.949 62.941 44.272 44 - - - - - 


Periodificacions a llarg termini 5.805 11.002 11.971 - - - - - - 
          


PASSIU CORRENT 796.440 2.102.284 2.206.988 4.071 - - 4.782 3.042 5.259 


Provisions a curt termini 4.964 6.382 35.844 566 - - - - 335 


Deutes a curt termini  288.058 305.660 546.735 17 - - 481 1.866 965 


Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini 91.338 808.666 802.388 2.134 - - - - - 


Creditors comercials i altres comptes a pagar 404.802 974.111 814.548 1.284 - - 4.261 1.176 3.959 


Periodificacions a curt termini 7.277 7.465 7.473 70 - - 40 - - 
          


TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 4.419.293 5.834.094 5.258.212 4.515 - - 10.854 18.556 21.078 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 
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Quadre 19. Balanç de situació de les societats mercantils (contin.)   


ACTIU 


APM AURA AUTOMETRO 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


ACTIU NO CORRENT - La entitat ha 


estat 


liquidada en 


l’exercici 


2011. 


- 4 124 L’entitat ha es-


tat venuda a la 


Fundació Sant 


Llàtzer amb 


efectes de l’1 


de gener del 


2012. 


7 4 14 


Immobilitzat intangible - - - - - - - 


Immobilitzat material - - - 123 7 4 1 


Inversions immobiliàries - - - - - - - 


Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini - - - - - - - 


Inversions financeres a llarg termini - - 4 1 - - - 


Actius per impost diferit - - - - - - - 13 


Despeses a distribuir en diversos exercicis  - - - - - - - - 
  -       


ACTIU CORRENT 378 - - 119 159 - 535 839 658 


Actius no corrents mantinguts per a la venda - - -  - - - - - 


Existències - - - - - - - - - 


Deutors comercials i altres comptes a cobrar 263 - - 114 114 - 274 404 116 


Inversions a empreses del grup i associades a curt termini - - - - - - - - - 


Inversions financeres a curt termini 5 - - - - - - - - 


Periodificacions a curt termini - - - - - - - - - 


Efectiu i altres actius líquids equivalents 110 - - 4 45 - 261 435 542 
  -        


TOTAL ACTIU 378 - - 123 283 - 542 843 672 
          


PATRIMONI NET I PASSIU 


APM AURA AUTOMETRO 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


PATRIMONI NET (16) - - 7 8 - 108 117 86 


Fons propis (16) - - 7 8 - 108 117 86 


Capital 120 - - 3 3 - 60 60 60 


Prima d’emissió - - - - - - - - - 


Reserves 694 - - 3 4 - 48 50 56 


Resultats d’exercicis anteriors (708) - - - - - (27) (3) - 


Altres aportacions de socis - - - - - - - - - 


Resultat de l’exercici (122) - - - 1 - 27 9 (30) 


Dividend a compte - - - - - - - - - 


Ajustos per canvis de valor - - - - - - - - - 


Subvencions, donacions i llegats rebuts - - - - - - - - - 
  - -   -    


PASSIU NO CORRENT - - - - 147 - - - - 


Provisions a llarg termini - - - - - - - - - 


Deutes a llarg termini - - - - 2 - - - - 


Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini - - - - 145 - - - - 


Passius per impost diferit - - - - - - - - - 


Periodificacions a llarg termini - - - - - - - - - 
  - -   -    


PASSIU CORRENT 393 - - 116 128 - 434 726 586 


Provisions a curt termini - - - - - - - - - 


Deutes a curt termini  61 - - (50) 2 - - - - 


Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini - - - - - - - - - 


Creditors comercials i altres comptes a pagar 333 - - 166 106 - 434 726 586 


Periodificacions a curt termini - - - - 20 - - - - 
          


TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 378 - - 123 283 - 542 843 672 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia.  
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Quadre 19. Balanç de situació de les societats mercantils (contin.)   


ACTIU 


BARNACLÍNIC CADÍ CARGOMETRO 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


ACTIU NO CORRENT 3.534 3.077 3.043 175.309 165.715 36 - 13 29 


Immobilitzat intangible 210 18 107 215 163.569 - - - - 


Immobilitzat material 2.120 1.939 1.804 60.879 - - - - - 


Inversions immobiliàries 1.106 1.096 1.087 - - - - - - 


Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini - - - 733 733 - - - - 


Inversions financeres a llarg termini 11 11 8 52 16 - - - - 


Actius per impost diferit 87 12 37 213 1.397 36 - 13 29 


Despeses a distribuir en diversos exercicis  - - - 113.217 - - - - - 
          


ACTIU CORRENT 2.391 2.536 1.710 9.907 16.218 21.389 - 1.564 832 


Actius no corrents mantinguts per a la venda - - - - - - - - - 


Existències 104 49 34 31 44 - - - - 


Deutors comercials i altres comptes a cobrar 1.644 1.888 924 9.486 15.834 21.281 - 502 443 


Inversions a empreses del grup i associades a curt termini - - - 209 224 - - - - 


Inversions financeres a curt termini 310 310 - - - 2 - - - 


Periodificacions a curt termini 155 95 2 5 2 2 - - - 


Efectiu i altres actius líquids equivalents 178 194 750 176 113 106 - 1.062 389 
          


TOTAL ACTIU 5.925 5.613 4.753 185.216 181.933 21.425 - 1.577 861 
          


PATRIMONI NET I PASSIU 


BARNACLÍNIC CADÍ CARGOMETRO 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


PATRIMONI NET 318 711 952 138.557 135.555 (7.077) - 15 23 


Fons propis 244 711 952 138.732 135.692 (6.994) - 15 23 


Capital 135 135 135 105.504 105.504 105.504 - 15 61 


Prima d’emissió - - - - - - - - - 


Reserves 143 143 576 28.764 28.290 (112.280) - 35 35 


Resultats d’exercicis anteriors (148) (34) - - - - - - (35) 


Altres aportacions de socis - - - - - - - - - 


Resultat de l’exercici 114 467 240 4.464 1.898 (218) - (35) (38) 


Dividend a compte - - - - - - - - - 


Ajustos per canvis de valor - - - (175) (136) (83) - - - 


Subvencions, donacions i llegats rebuts  74 - - - - - - - - 
           


PASSIU NO CORRENT 1.065 907 899 30.067 24.855 - - - - 


Provisions a llarg termini 54 55 213 27 8.810 - - - - 


Deutes a llarg termini 979 853 687 28.800 14.909 - - - - 


Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini - - - - - - - - - 


Passius per impost diferit 32 - - 1.240 1.136 - - - - 


Periodificacions a llarg termini - - - - - - - - - 
          


PASSIU CORRENT 4.542 3.995 2.902 16.592 21.523 28.503 - 1.562 839 


Provisions a curt termini - - - - - - - - - 


Deutes a curt termini  582 583 182 13.930 20.599 25.892 - 150 - 


Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini 35 35 6 - - - - - - 


Creditors comercials i altres comptes a pagar 3.925 3.377 2.714 2.641 904 2.612 - 1.412 839 


Periodificacions a curt termini - - - 22 20 - - - - 
          


TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 5.925 5.613 4.753 185.216 181.933 21.425 - 1.577 861 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia.  
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Quadre 19. Balanç de situació de les societats mercantils (contin.)   


ACTIU 


CATRADIO CCRTVI CCSL 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


ACTIU NO CORRENT 6.895 6.147 5.322 1.059 Integrada per 


absorció a TVC 


SA amb efec-


tes des de l’1 


de gener del 


2011  


- 67.935 65.625 63.092 


Immobilitzat intangible 462 373 303 606 - 515 249 72 


Immobilitzat material 6.399 5.739 4.994 453 - 67.351 65.376 63.019 


Inversions immobiliàries - - - - - - - - 


Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini - - - - - - - - 


Inversions financeres a llarg termini 35 35 25 - - 69 - - 


Actius per impost diferit - - - - - - - - 


Despeses a distribuir en diversos exercicis  - - - - - - - - 
          


ACTIU CORRENT 5.700 3.946 4.553 3.128 - - 10.487 4.936 7.772 


Actius no corrents mantinguts per a la venda - - - - - - - - - 


Existències - - - - - - 358 40 27 


Deutors comercials i altres comptes a cobrar 5.521 3.806 4.128 3.099 - - 2.980 2.384 2.255 


Inversions a empreses del grup i associades a curt termini - - - - - - 2.617 450 - 


Inversions financeres a curt termini 2 1 313 - - - 2.952 968 1 


Periodificacions a curt termini - - 10 - - - 508 393 416 


Efectiu i altres actius líquids equivalents 177 139 102 29 - - 1.071 701 5.074 
          


TOTAL ACTIU 12.595 10.093 9.875 4.187 - - 78.422 70.561 70.864 
          


PATRIMONI NET I PASSIU 


CATRADIO CCRTVI CCSL 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


PATRIMONI NET 2.059 (277) (6.359) (863) - - 62.773 53.797 42.994 


Fons propis (2.751) (4.571) (10.083) (1.156) - - 62.917 52.830 42.994 


Capital 10.527 10.527 10.527 3.065 - - 74.331 74.331 74.331 


Prima d’emissió - - - - - - - - - 


Reserves - - - - - - 2.688 2.688 2.688 


Resultats d’exercicis anteriors (99.131) (102.278) (104.098) (14.537) - - (9.365) (14.102) (24.189) 


Altres aportacions de socis 89.000 89.000 89.000 10.841 - - - - - 


Resultat de l’exercici (3.147) (1.820) (5.512) (524) - - (4.737) (10.087) (9.836) 


Dividend a compte - - - - - - - - - 


Ajustos per canvis de valor - - - - - - (144) 967 - 


Subvencions, donacions i llegats rebuts  4.810 4.294 3.724 292 - - - - - 
     - -    


PASSIU NO CORRENT - - - 22 - - 8.280 - - 


Provisions a llarg termini - - - 22 - - 1 - - 


Deutes a llarg termini - - - - - - - - - 


Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini - - - - - - 8.278 - - 


Passius per impost diferit - - - - - - - - - 


Periodificacions a llarg termini - - - - - - - - - 
     - -    


PASSIU CORRENT 10.536 10.370 16.235 5.028 - - 7.369 16.764 27.870 


Provisions a curt termini 1.467 1.082 693 - - - - 0 - 


Deutes a curt termini  3 93 94 - - - 596 1.360 2.840 


Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini - 2.233 9.001 2.414 - - - 8.278 17.135 


Creditors comercials i altres comptes a pagar 9.065 6.962 6.447 2.614 - - 3.308 3.005 3.432 


Periodificacions a curt termini - - - - - - 3.466 4.120 4.462 
          


TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 12.595 10.093 9.875 4.187 - - 78.422 70.561 70.864 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia.  
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Quadre 19. Balanç de situació de les societats mercantils (contin.)   


ACTIU 


CIMALSA CLS CMCSL 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


ACTIU NO CORRENT 148.775 133.183 126.782 - 843 894 1.897 1.856 1.824 


Immobilitzat intangible 24 16 9 - 16 57 - - 8 


Immobilitzat material 5.319 5.296 5.323 - 826 837 1.897 1.856 1.816 


Inversions immobiliàries 119.797 118.488 117.663 - - - - - - 


Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 21.670 1.670 1.670 - - - - - - 


Inversions financeres a llarg termini 1.407 1.154 857 - 1 1 - - - 


Actius per impost diferit 559 6.559 1.260 - - - - - - 


Despeses a distribuir en diversos exercicis  - - - - - - - - - 
           


ACTIU CORRENT 95.894 93.591 93.818 - 721 660 55 62 162 


Actius no corrents mantinguts per a la venda - - - - - - - - - 


Existències 85.625 87.486 87.770 - 83 83 - - - 


Deutors comercials i altres comptes a cobrar 7.087 5.321 4.368 - 168 63 55 62 22 


Inversions a empreses del grup i associades a curt termini - - - - - - - - - 


Inversions financeres a curt termini 27 482 1.665 - - - - - - 


Periodificacions a curt termini 72 4 4 - 2 1 - - - 


Efectiu i altres actius líquids equivalents 3.084 298 10 - 468 514 - - 140 
          


TOTAL ACTIU 244.669 226.774 220.600 - 1.564 1.555 1.952 1.918 1.985 
          


PATRIMONI NET I PASSIU 


CIMALSA CLS CMCSL 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


PATRIMONI NET 115.330 103.156 98.838 - 552 629 1.045 970 909 


Fons propis 108.897 96.744 92.447 - 552 629 1.045 970 909 


Capital 114.026 118.026 122.026 - 700 700 1.977 1.977 1.977 


Prima d’emissió - - - - - - - - - 


Reserves (800) (800) (804) - (224) (148) - - - 


Resultats d’exercicis anteriors (2.848) (4.334) (20.487) - - - (424) (932) (1.007) 


Altres aportacions de socis 6 6 6 - - - - - - 


Resultat de l’exercici (1.486) (16.153) (8.294) - 77 77 (508) (74) (61) 


Dividend a compte - - - - - - - - - 


Ajustos per canvis de valor - - - - - - - - - 


Subvencions, donacions i llegats rebuts  6.433 6.412 6.391 - - - - - - 
           


PASSIU NO CORRENT 96.144 101.957 25.424 - 767 767 - - 877 


Provisions a llarg termini - - - - - - - - - 


Deutes a llarg termini 70.193 83.426 21.550 - - - - - 877 


Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini 22.451 14.760 - - 767 767 - - - 


Passius per impost diferit 2.757 2.748 2.739 - - - - - - 


Periodificacions a llarg termini 743 1.024 1.136 - - - - - - 
           


PASSIU CORRENT 33.195 21.661 96.337 - 245 159 907 948 200 


Provisions a curt termini 2.633 2.577 2.549 - - - - - - 


Deutes a curt termini  21.071 3.773 91.344 - - - 858 915 178 


Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini 6.120 12.649 - - - - - - - 


Creditors comercials i altres comptes a pagar 2.758 2.520 2.299 - 245 159 49 33 22 


Periodificacions a curt termini 613 142 146 - - - - - - 
          


TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 244.669 226.774 220.600 - 1.564 1.555 1.952 1.918 1.985 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia 







 


 


7
8


 


Quadre 19. Balanç de situació de les societats mercantils (contin.)   


ACTIU 


CPST EFIENSA EISSA 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


ACTIU NO CORRENT - - - 6.083 5.886 4.998 237 - Entitat dissolta i 


liquidada per A-


cord de la Junta 


General extraordi-


nària d’accionis-


tes del 14 de de-


sembre del 2011 


Immobilitzat intangible - - - - - - - - 


Immobilitzat material - - - 5 5 - 237 - 


Inversions immobiliàries - - - - - - - - 


Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini - - - 5.992 5.795 4.912 - - 


Inversions financeres a llarg termini - - - 86 86 86 - - 


Actius per impost diferit - - - - - - - - 


Despeses a distribuir en diversos exercicis  - - - - - - - - 
         


ACTIU CORRENT - 71 27 8.255 9.884 11.631 2.370 1.281 


Actius no corrents mantinguts per a la venda - - - - - - - - 


Existències - - - 2 - - - - - 


Deutors comercials i altres comptes a cobrar - 36 8 461 832 27 1.823 41 - 


Inversions a empreses del grup i associades a curt termini - - - 465 483 8.271 2 117 - 


Inversions financeres a curt termini - - - - - - - - - 


Periodificacions a curt termini - - - - 3 - - 4 - 


Efectiu i altres actius líquids equivalents - 35 19 7.328 8.566 3.333 545 1.118 - 
          


TOTAL ACTIU - 71 27 14.338 15.770 16.629 2.606 1.281 - 
          


PATRIMONI NET I PASSIU 


CPST EFIENSA EISSA 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


PATRIMONI NET - (537) (548) 14.009 15.397 16.453 1.308 1.183 - 


Fons propis - (537) (548) 14.009 15.397 16.453 1.240 1.183 - 


Capital - 3 3 10.920 10.920 10.920 2.401 2.401 - 


Prima d’emissió - - - - - - - - - 


Reserves - - - 1.832 3.088 4.477 19 19 - 


Resultats d’exercicis anteriors - (396) (540) - - - (1.037) (1.180) - 


Altres aportacions de socis - - - - - - - - - 


Resultat de l’exercici - (144) (12) 1.257 1.389 1.057 (143) (57) - 


Dividend a compte - - - - - - - - - 


Ajustos per canvis de valor - - - - - - - - - 


Subvencions, donacions i llegats rebuts  - - - - - - 68 - - 
           


PASSIU NO CORRENT - 567 567 52 42 42 28 - - 


Provisions a llarg termini - - - 52 42 42 - - - 


Deutes a llarg termini - - - - - - 28 - - 


Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini - 567 567 - - - - - - 


Passius per impost diferit - - - - - - - - - 


Periodificacions a llarg termini - - - - - - - - - 
           


PASSIU CORRENT - 40 7 277 331 133 1.270 98 - 


Provisions a curt termini - - - - - - - - - 


Deutes a curt termini  - - - - - - 57 - - 


Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini - - - 18 18 18 84 - - 


Creditors comercials i altres comptes a pagar - 40 7 259 313 115 1.129 98 - 


Periodificacions a curt termini - - - - - - - - - 
          


TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU - 71 27 14.338 15.770 16.629 2.606 1.281 - 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 
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Quadre 19. Balanç de situació de les societats mercantils (contin.)   


ACTIU 


EPLICSA EQUACAT ERI 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


ACTIU NO CORRENT 41.083 31.392 44.234 2.413 2.312 2.278 36.300 31.416 39.373 


Immobilitzat intangible - - - 3 12 9 -  - 


Immobilitzat material 43 4 2 2.410 2.299 2.269 36.299 31.414 39.372 


Inversions immobiliàries - - - - - - - - - 


Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 41.040 31.387 42.232 - - - 1 1 1 


Inversions financeres a llarg termini - - 2.000 - - - - - - 


Actius per impost diferit - - - - - - - - - 


Despeses a distribuir en diversos exercicis  - - - - - - - - - 
          


ACTIU CORRENT 9.530 4.961 35.830 470 375 273 22.208 23.083 8.776 


Actius no corrents mantinguts per a la venda  - - - - - - - - 


Existències - - - 2 6 3 - - 1.543 


Deutors comercials i altres comptes a cobrar 7.860 320 24.884 83 109 30 845 4.226 2.680 


Inversions a empreses del grup i associades a curt termini - - - - - - - - - 


Inversions financeres a curt termini - - - - - - 16.285 13.328 - 


Periodificacions a curt termini 6 6 6 4 3 5 7 3 4 


Efectiu i altres actius líquids equivalents 1.663 4.635 10.940 381 257 234 5.071 5.526 4.550 
          


TOTAL ACTIU 50.613 36.353 80.063 2.883 2.687 2.550 58.508 54.499 48.149 


          


PATRIMONI NET I PASSIU 


EPLICSA EQUACAT ERI 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


PATRIMONI NET 46.265 (20.036) 22.904 2.757 2.552 2.385 23.658 22.892 18.171 


Fons propis 46.265 (20.036) 18.402 2.757 2.552 2.385 14.676 15.345 11.688 


Capital 51.337 77.809 21.775 1.297 1.297 1.297 10.818 10.818 13.493 


Prima d’emissió - - - - - - - - - 


Reserves 129 119 98 608 633 633 2.433 2.961 3.207 


Resultats d’exercicis anteriors (11.965) (673) - (61) (61) (266) - - - 


Altres aportacions de socis 7.437 15.000 6.849 888 888 888 - - - 


Resultat de l’exercici (673) (112.292) (10.320) 25 (205) (167) 1.425 1.566 (5.013) 


Dividend a compte - - - - - - - - - 


Ajustos per canvis de valor - - - - - - - - - 


Subvencions, donacions i llegats rebuts  - - 4.502 - - - 8.982 7.547 6.484 
          


PASSIU NO CORRENT - 56.000 56.000 2 2 2 31.849 29.235 26.779 


Provisions a llarg termini - - - - - - - - - 


Deutes a llarg termini - 56.000 56.000 2 2 2 28.000 26.000 24.000 


Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini - - - - - - - - - 


Passius per impost diferit - - - - - - 3.849 3.235 2.779 


Periodificacions a llarg termini - - - - - - - - - 
          


PASSIU CORRENT 4.348 389 1.159 124 133 164 3.001 2.372 3.198 


Provisions a curt termini - - - - - - - - 512 


Deutes a curt termini  - - 1.118 - - - 2.014 2.023 2.006 


Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini 3.948 - - - - 29 541 - - 


Creditors comercials i altres comptes a pagar 400 389 42 124 133 135 445 349 680 


Periodificacions a curt termini - - - - - - - - - 
          


TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 50.613 36.353 80.063 2.883 2.687 2.550 58.508 54.499 48.149 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 
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Quadre 19. Balanç de situació de les societats mercantils (contin.)   


ACTIU 


ESTICAT EUOC EURECA 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


ACTIU NO CORRENT 77 76 8 27 19 9 251 201 101 


Immobilitzat intangible - - - 11 9 4 6 21 13 


Immobilitzat material 77 76 8 - - - 215 149 59 


Inversions immobiliàries - - - - - - - - - 


Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini - - - - - - - - - 


Inversions financeres a llarg termini - - - - - - 29 29 29 


Actius per impost diferit - - - 15 10 5 1 3 - 


Despeses a distribuir en diversos exercicis  - - - - - - - - - 
          


ACTIU CORRENT 327 314 302 988 1.005 1.046 2.573 2.348 2.634 


Actius no corrents mantinguts per a la venda - - - - - - - - - 


Existències - - - 152 146 128 779 299 165 


Deutors comercials i altres comptes a cobrar 151 119 140 363 308 460 270 786 2.385 


Inversions a empreses del grup i associades a curt termini - - - - - - - - - 


Inversions financeres a curt termini - - - - - - - - - 


Periodificacions a curt termini 3 7 2 1 - 1 1 3 7 


Efectiu i altres actius líquids equivalents 173 187 160 472 551 457 1.523 1.260 77 
          


TOTAL ACTIU 404 390 309 1.015 1.024 1.054 2.824 2.549 2.735 


          


PATRIMONI NET I PASSIU 


ESTICAT EUOC EURECA 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


PATRIMONI NET 201 200 129 805 848 875 2.041 2.164 2.193 


Fons propis 201 200 129 805 848 875 2.041 2.164 2.193 


Capital 186 186 122 1.228 1.228 1.228 100 100 100 


Prima d’emissió - - - - - - 519 519 519 


Reserves 15 15 8 10 12 17 1.307 1.422 1.545 


Resultats d’exercicis anteriors - - (1) (452) (435) (396) - - - 


Altres aportacions de socis - - - - - - - - - 


Resultat de l’exercici - - - 19 43 27 115 123 29 


Dividend a compte - - - - - - - - - 


Ajustos per canvis de valor - - - - - - - - - 


Subvencions, donacions i llegats rebuts  - - - - - - - - - 
          


PASSIU NO CORRENT - - - - - 6 9 26 116 


Provisions a llarg termini - - - - - 6 - 25 116 


Deutes a llarg termini - - - - - - 9 1 - 


Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini - - - - - - - - - 


Passius per impost diferit - - - - - - - - - 


Periodificacions a llarg termini - - - - - - - - - 
          


PASSIU CORRENT 204 190 181 210 175 172 773 359 426 


Provisions a curt termini - - - - - - - - - 


Deutes a curt termini  - - - - - - 18 13 3 


Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini - - - - - - - - - 


Creditors comercials i altres comptes a pagar 204 190 181 199 159 162 736 326 342 


Periodificacions a curt termini - - - 11 16 10 19 20 80 
          


TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 404 390 309 1.015 1.024 1.054 2.824 2.549 2.735 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 
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Quadre 19. Balanç de situació de les societats mercantils (contin.)   


ACTIU 


FGCM FIRA 2000 FOCASA 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


ACTIU NO CORRENT - 2 2 - 778.011 778.557 829 766 618 


Immobilitzat intangible - 2 2 - 31.071 29.987 15 13 7 


Immobilitzat material - - - - 16.997 19.691 811 751 609 


Inversions immobiliàries - - - - 711.931 702.855 - - - 


Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini - - - - - - - - - 


Inversions financeres a llarg termini - - - - 474 482 3 2 2 


Actius per impost diferit - - - - 17.538 25.541 - - - 


Despeses a distribuir en diversos exercicis  - - - - - - - - - 
            


ACTIU CORRENT - 104 45 - 72.249 47.619 17.139 13.441 8.965 


Actius no corrents mantinguts per a la venda - - - - - 471  - - 


Existències - - - - 6.477 4.328 874 854 769 


Deutors comercials i altres comptes a cobrar - - 8 - 22.999 33.718 13.086 10.046 4.876 


Inversions a empreses del grup i associades a curt termini - - - - - - - - - 


Inversions financeres a curt termini - - - - 30.117 7.390 - 147 237 


Periodificacions a curt termini - - - - 252 268 - - 5 


Efectiu i altres actius líquids equivalents - 104 36 - 12.403 1.443 3.179 2.394 3.078 
          


TOTAL ACTIU - 106 47 - 850.260 826.175 17.968 14.207 9.583 


          


PATRIMONI NET I PASSIU 


FGCM FIRA 2000 FOCASA 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


PATRIMONI NET - 70 47 - 199.832 162.191 5.244 4.550 3.938 


Fons propis - 70 47 - 207.540 190.036 5.244 4.550 3.938 


Capital - 120 120 - 267.114 272.119 2.746 2.746 2.746 


Prima d’emissió - - - - - - - - - 


Reserves - - - - (648) (650) 2.250 2.499 2.499 


Resultats d’exercicis anteriors - (15) (50) - (43.210) (58.926) - - (694) 


Altres aportacions de socis - - - - - - - - - 


Resultat de l’exercici - (36) (23) - (15.716) (22.508) 249 (694) (613) 


Dividend a compte - - - - - - - - - 


Ajustos per canvis de valor - - - - (66.020) (84.860) - - - 


Subvencions, donacions i llegats rebuts  - - - - 58.312 57.015 - - - 
            


PASSIU NO CORRENT - - - - 618.601 626.118 40 - - 


Provisions a llarg termini - - - - - - 40 - - 


Deutes a llarg termini - - - - 590.419 598.503 - - - 


Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini - - - - - - - - - 


Passius per impost diferit - - - - 24.989 24.433 - - - 


Periodificacions a llarg termini - - - - 3.194 3.181 - - - 
            


PASSIU CORRENT - 36 - - 31.826 37.867 12.685 9.657 5.645 


Provisions a curt termini - - - - - - - 219 - 


Deutes a curt termini  - - - - 26.615 34.322 72 4 8 


Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini - - - - - - - - - 


Creditors comercials i altres comptes a pagar - 36 - - 5.202 3.528 12.598 9.434 5.638 


Periodificacions a curt termini - - - - 9 17 15 - - 
          


TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU - 106 47 - 850.260 826.175 17.968 14.207 9.583 


Imports en milers d’euros.     


Font: Elaboració pròpia.     
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Quadre 19. Balanç de situació de les societats mercantils (contin.)   


ACTIU 


GEOCAT GESCLÍNIC GISA/INFRAESTRUCTURES 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


ACTIU NO CORRENT 381 287 210 298 Fusió per ab-


sorció de 


Gesclínic amb 


cessió global 


d’actius i pas-


sius en data 


19 de desem-


bre del 2011 


- 229.927 192.552 2.070.441 


Immobilitzat intangible 112 71 36 30 - 258 253 257 


Immobilitzat material 240 188 147 268 - 26.590 25.476 680.842 


Inversions immobiliàries - - - - - - - 20.390 


Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini - - - - - 203.027 166.772 1.366.456 


Inversions financeres a llarg termini 29 28 28 - - 52 52 21 


Actius per impost diferit - - - - - - - 2.476 


Despeses a distribuir en diversos exercicis  - - - - - - - - 
     -    


ACTIU CORRENT 1.997 1.156 1.073 1.544 - 226.226 765.768 1.138.175 


Actius no corrents mantinguts per a la venda - - - - - - - - - 


Existències - - 1 12 - - - - - 


Deutors comercials i altres comptes a cobrar 1.056 866 553 1.360 - - 223.120 762.136 1.104.858 


Inversions a empreses del grup i associades a curt termini - - - - - - - - 4.205 


Inversions financeres a curt termini 5 4 4 - - - 189 449 481 


Periodificacions a curt termini 3 3 3 5 - - 2.852 3.148 1.541 


Efectiu i altres actius líquids equivalents 932 283 511 167 - - 65 35 27.090 
          


TOTAL ACTIU 2.378 1.443 1.283 1.842 - - 456.153 958.320 3.208.616 


          


PATRIMONI NET I PASSIU 


GEOCAT GESCLÍNIC GISA/INFRAESTRUCTURES 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


PATRIMONI NET 1.853 933 934 58 - - 120.702 113.881 278.293 


Fons propis 1.853 933 934 53 - - 120.624 113.809 284.004 


Capital 500 500 500 60 - - 116.425 116.425 116.425 


Prima d’emissió - - - - - - - - - 


Reserves 1.208 353 433 (174) - - 6.783 6.805 285.533 


Resultats d’exercicis anteriors - - - - - - (2.803) (2.606) (9.422) 


Altres aportacions de socis - - - - - - - - - 


Resultat de l’exercici 144 80 2 167 - - 219 (6.815) (108.533) 


Dividend a compte - - - - - - - - - 


Ajustos per canvis de valor - - - - - - - - (5.777) 


Subvencions, donacions i llegats rebuts  - - - 5 - - 77 71 66 
     - -    


PASSIU NO CORRENT 53 42 34 2 - - 136.668 93.969 1.345.869 


Provisions a llarg termini - - - - - - - - 59.400 


Deutes a llarg termini - - - - - - 136.635 93.938 1.140.117 


Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini - - - - - - - - 126.304 


Passius per impost diferit 53 42 34 2 - - 33 31 12.669 


Periodificacions a llarg termini - - - - - - - - 7.380 
     - -    


PASSIU CORRENT 472 468 315 1.782 - - 198.783 750.471 1.584.454 


Provisions a curt termini - - - - - - 198 992 - 


Deutes a curt termini  - 125 - - - - 64.182 96.925 287.677 


Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini - - - - - - - - 675.935 


Creditors comercials i altres comptes a pagar 472 343 315 1.782 - - 134.403 652.554 619.047 


Periodificacions a curt termini - - - - - - - - 1.796 
          


TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 2.378 1.443 1.283 1.842 - - 456.153 958.320 3.208.616 


Imports en milers d’euros.          


Font: Elaboració pròpia.          
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Quadre 19. Balanç de situació de les societats mercantils (contin.)   


ACTIU 


GMS GUOC ICFC 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


ACTIU NO CORRENT - - - 6.491 5.828 5.164 - 54 42 


Immobilitzat intangible - - - - - - - 8 5 


Immobilitzat material - - - - - - - 46 38 


Inversions immobiliàries - - - - - - - - - 


Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini - - - 6.194 5.531 4.867 - - - 


Inversions financeres a llarg termini - - - - - - - - - 


Actius per impost diferit - - - 297 297 297 - - - 


Despeses a distribuir en diversos exercicis  - - - - - - - - - 
           


ACTIU CORRENT 1.853 1.646 2.664 1.107 1.276 1.503 - 638 966 


Actius no corrents mantinguts per a la venda  - -  - - - - - 


Existències - - 150 - - - - - - 


Deutors comercials i altres comptes a cobrar 1.224 1.401 1.959 31 9 17 - 34 67 


Inversions a empreses del grup i associades a curt termini - - - 670 670 667 - - - 


Inversions financeres a curt termini - - - - 430 801 - - - 


Periodificacions a curt termini - - - 1 1 1 - - - 


Efectiu i altres actius líquids equivalents 629 245 555 405 166 17 - 604 899 
           


TOTAL ACTIU 1.853 1.646 2.664 7.597 7.104 6.667 - 692 1.008 


          


PATRIMONI NET I PASSIU 


GMS GUOC ICFC 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


PATRIMONI NET 96 102 22 4.721 4.915 5.127 - 537 354 


Fons propis 96 102 22 4.721 4.915 5.127 - 537 354 


Capital 3 3 3 3.444 3.444 3.444 - 300 300 


Prima d’emissió - -  - - - - - - 


Reserves 74 93 99 1.151 1.278 1.471 - 127 24 


Resultats d’exercicis anteriors - - - - - - - - - 


Altres aportacions de socis - - - - - - - - - 


Resultat de l’exercici 18 6 (81) 127 193 212 - 110 296 


Dividend a compte - - - - - - - - (266) 


Ajustos per canvis de valor - - - - - - - - - 


Subvencions, donacions i llegats rebuts  - - - - - - - - - 
           


PASSIU NO CORRENT - - - 2.164 1.474 811 - - - 


Provisions a llarg termini - - - 504 476 478 - - - 


Deutes a llarg termini - - - 1.660 997 333 - - - 


Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini - - - - - - - - - 


Passius per impost diferit - - - - - - - - - 


Periodificacions a llarg termini - - - - - - - - - 
           


PASSIU CORRENT 1.757 1.544 2.642 712 716 729 - 155 655 


Provisions a curt termini - - - - - - - - - 


Deutes a curt termini  - - - 670 670 667 - - 479 


Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini - - - - - - - 100 139 


Creditors comercials i altres comptes a pagar 1.757 1.544 2.642 42 45 62 - 55 36 


Periodificacions a curt termini - - - - - - - - - 
          


TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 1.853 1.646 2.664 7.597 7.104 6.667 - 692 1.008 


Imports en milers d’euros.          


Font: Elaboració pròpia.          
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Quadre 19. Balanç de situació de les societats mercantils (contin.)   


 ICFE/EECAT ICFH IFEM 


ACTIU 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


ACTIU NO CORRENT 1.215.496 1.302.923 L’Acord de 


Govern del 


18 de setem-


bre del 2012 


autoritza la 


fusió per ab-


sorció per 


part d’Infra-


estructures 


de la Genera-


litat de Cata-


lunya, SAU. 


182.052 96.986 126.875 16.774 19.050 23.347 


Immobilitzat intangible 11 2 1 209 135 11 30 14 


Immobilitzat material 375.822 95.995 53 45 38 1 1 1 


Inversions immobiliàries 99.900 21.245 - - - - - - 


Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 739.130 1.183.994 58.165 4.950 4.950 3.223 4.650 5.365 


Inversions financeres a llarg termini 17 17 120.609 88.341 117.860 13.539 14.350 17.706 


Actius per impost diferit 616 1.670 3.224 3.441 3.892 - 19 260 


Despeses a distribuir en diversos exercicis  - - - - - - - - 
         


ACTIU CORRENT 79.993 157.273 2.699 70.001 64.749 15.210 21.829 26.639 


Actius no corrents mantinguts per a la venda - 49.677 - - - - - - 


Existències - - - - - - - - 


Deutors comercials i altres comptes a cobrar 75.324 82.659 2.170 54.530 23 65 552 711 


Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 1.971 2.842 - - 13.288 939 14.962 21.193 - 


Inversions financeres a curt termini - 17 - - - - - - - 


Periodificacions a curt termini 12 - - - - - - - - 


Efectiu i altres actius líquids equivalents 2.687 22.078 - 529 2.184 63.787 183 84 25.928 
          


TOTAL ACTIU 1.295.489 1.460.196 - 184.751 166.988 191.624 31.984 40.879 49.986 


          


PATRIMONI NET I PASSIU 


ICFE/EECAT ICFH IFEM 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


PATRIMONI NET 84.721 104.834 - 152.452 148.525 148.782 29.104 36.529 43.345 


Fons propis 86.158 108.733 - 154.364 146.101 144.589 29.104 36.573 43.711 


Capital 64.062 64.062 - 163.000 163.000 163.000 29.000 36.000 43.000 


Prima d’emissió - - - - - - - - - 


Reserves 17.939 22.098 - 1.369 1.369 1.369 68 240 573 


Resultats d’exercicis anteriors (3.302) - - (8.721) (10.005) (18.268) - - - 


Altres aportacions de socis - - - - - - - - - 


Resultat de l’exercici 7.459 22.573 - (1.284) (8.263) (1.513) 36 333 138 


Dividend a compte - - - - - - - - - 


Ajustos per canvis de valor (1.437) (3.899) - (1.913) 2.424 4.193 - (43) (367) 


Subvencions, donacions i llegats rebuts  - - - - - - - - - 
           


PASSIU NO CORRENT 1.127.505 563.447 - 22.398 13.847 29.083 1.920 2.619 3.690 


Provisions a llarg termini 28.844 44.811 - - - - - - - 


Deutes a llarg termini 382.152 411.619 - 19.475 12.485 27.737 1.920 2.619 3.690 


Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini 707.360 95.652 - - - - - - - 


Passius per impost diferit 9.149 11.365 - 2.923 1.362 1.346 - - - 


Periodificacions a llarg termini - - - - - - - - - 
           


PASSIU CORRENT 83.263 791.914 - 9.901 4.616 13.759 960 1.731 2.951 


Provisions a curt termini - - - - - - - - - 


Deutes a curt termini  42.263 38.708 - 6.582 4.464 13.683 627 1.295 2.313 


Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini 25.175 734.624 - 3.069 100 8 210 386 107 


Creditors comercials i altres comptes a pagar 15.825 18.582 - 250 52 69 123 50 532 


Periodificacions a curt termini - - - - - - - - - 
          


TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 1.295.489 1.460.196 - 184.751 166.988 191.624 31.984 40.879 49.986 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia.          
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Quadre 19. Balanç de situació de les societats mercantils (contin.)   


ACTIU 


INTRACAT INVERTEC LOGARITME 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


ACTIU NO CORRENT 1.864 1.481 1.147 2.306 5.539 4.662 7.356 6.858 5.654 


Immobilitzat intangible 722 620 490 - - - 838 805 114 


Immobilitzat material 815 618 493 1 - - 6.518 6.053 5.540 


Inversions immobiliàries - - - - - - - - - 


Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini - - - 278 230 244 - - - 


Inversions financeres a llarg termini 1 1 1 2.027 5.309 4.418 - - - 


Actius per impost diferit 326 243 164 - - - - - - 


Despeses a distribuir en diversos exercicis  - - - - - - - - - 
          


ACTIU CORRENT 985 786 980 12.523 9.008 11.597 5.508 6.486 6.111 


Actius no corrents mantinguts per a la venda - - - - - - - - - 


Existències - - - - - - 2 - - 


Deutors comercials i altres comptes a cobrar 719 548 474 89 139 198 4.149 4.776 4.161 


Inversions a empreses del grup i associades a curt termini - - - - - - - - - 


Inversions financeres a curt termini 1 1 1 342 7.926 9.752 - 11 16 


Periodificacions a curt termini - - - - - - - - - 


Efectiu i altres actius líquids equivalents 265 237 506 12.093 943 1.647 1.357 1.699 1.935 
          


TOTAL ACTIU 2.849 2.268 2.127 14.829 14.547 16.260 12.864 13.344 11.765 


          


PATRIMONI NET I PASSIU 


INTRACAT INVERTEC LOGARITME 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


PATRIMONI NET 1.803 975 1.231 14.794 14.518 14.130 734 950 1.990 


Fons propis 1.043 409 849 14.794 14.518 14.130 734 936 1.980 


Capital 850 850 850 17.858 17.858 17.483 679 697 697 


Prima d’emissió - - - - - - - - - 


Reserves - - - (120) (120) (120) - - - 


Resultats d’exercicis anteriors (5.231) (6.197) (7.117) (1.927) (2.944) (3.220) - 55 63 


Altres aportacions de socis 6.375 6.676 6.976 - - - - - - 


Resultat de l’exercici (951) (920) 140 (1.017) (276) (13) 55 184 1.220 


Dividend a compte - - - - - - - - - 


Ajustos per canvis de valor - - - - - - - - - 


Subvencions, donacions i llegats rebuts  761 566 382 - - - - 14 11 
          


PASSIU NO CORRENT 326 243 164 - - 1.360 7.232 6.984 5.956 


Provisions a llarg termini - - - - - - 440 590 - 


Deutes a llarg termini - - - - - 1.360 6.792 6.394 5.956 


Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini - - - - - - - - - 


Passius per impost diferit 326 243 164 - - - - - - 


Periodificacions a llarg termini - - - - - - - - - 
          


PASSIU CORRENT 720 1.050 731 35 29 770 4.898 5.410 3.818 


Provisions a curt termini - - 4 - - - - - - 


Deutes a curt termini  - - - - - 740 461 444 442 


Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini - - - - - - - - 331 


Creditors comercials i altres comptes a pagar 720 1.050 727 35 29 30 4.437 4.966 3.044 


Periodificacions a curt termini - - - - - - - - - 
          


TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 2.849 2.268 2.127 14.829 14.547 16.260 12.864 13.344 11.765 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia.  
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Quadre 19. Balanç de situació de les societats mercantils (contin.)   


ACTIU 


MESFILMS PRODECA REGSA 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


ACTIU NO CORRENT 2.027 L’entitat ha es-


tat liquidada 


durant l’exer-


cici 2011. 


- 266 231 200 2.561 2.419 El 2012 


REGSA junta-


ment amb 


REGSEGA 


han estat ab-


sorbides, per 


GISA que 


passa a ano-


menar-se In-


fraestructures 


de la Genera-


litat de Ca-


talunya, SAU. 


Immobilitzat intangible 1.427 - 11 9 8 17 9 


Immobilitzat material - - 146 112 83 2.526 2.410 


Inversions immobiliàries - - - - - - - 


Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini - - - - - - - 


Inversions financeres a llarg termini 600 - - 109 109 109 18 - 


Actius per impost diferit - - - - - - - - 


Despeses a distribuir en diversos exercicis  - - - - - - - - 
           


ACTIU CORRENT 1.500 - - 2.378 3.338 1.324 104.594 144.789 


Actius no corrents mantinguts per a la venda  - -  - -  - 


Existències - - - - - - - - 


Deutors comercials i altres comptes a cobrar 136 - - 689 2.072 378 104.585 144.576 


Inversions a empreses del grup i associades a curt termini - - - - - - - - 


Inversions financeres a curt termini 1.353 - - - - - - 18  


Periodificacions a curt termini - - - 347 338 358 6 194  


Efectiu i altres actius líquids equivalents 11 - - 1.342 928 588 2 -  
           


TOTAL ACTIU 3.527 - - 2.644 3.569 1.524 107.155 147.208 - 


          


PATRIMONI NET I PASSIU 


MESFILMS PRODECA REGSA 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


PATRIMONI NET 3.507 - - 200 165 527 5.858 4.922 - 


Fons propis 3.507 - - 192 159 523 5.858 4.922 - 


Capital 6.000 - - 509 509 509 4.069 4.069 - 


Prima d’emissió - - - - - - - - - 


Reserves 28 - - 43 43 43 1.754 1.789 - 


Resultats d’exercicis anteriors (1.998) - - (332) (360) (393) - - - 


Altres aportacions de socis - - - - - 393 - - - 


Resultat de l’exercici (523) - - (28) (33) (29) 35 (936) - 


Dividend a compte - - - - - - - - - 


Ajustos per canvis de valor - - - - - - - - - 


Subvencions, donacions i llegats rebuts  - - - 8 6 4 - - - 
             


PASSIU NO CORRENT - - - 1.334 2.086 18 55.034 39.340 - 


Provisions a llarg termini - - - - - - - - - 


Deutes a llarg termini - - - 1.334 2.086 18 55.034 39.340 - 


Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini - - - - - 0 - - - 


Passius per impost diferit - - - - - 0 - - - 


Periodificacions a llarg termini - - - - - 0 - - - 
             


PASSIU CORRENT 20 - - 1.110 1.318 979 46.263 102.947 - 


Provisions a curt termini - - - - - 0 - - - 


Deutes a curt termini  - - - 32 2 1 38.903 26.327 - 


Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini - - - - - 0 - - - 


Creditors comercials i altres comptes a pagar 20 - - 638 458 574 6.721 76.620 - 


Periodificacions a curt termini - - - 440 858 404 638 - - 
             


TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 3.527 - - 2.644 3.569 1.524 107.155 147.208 - 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia.  
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Quadre 19. Balanç de situació de les societats mercantils (contin.)   


ACTIU 


REGSEGA REURSA SAENSA 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


ACTIU NO CORRENT 303.071 467.637 El 2012 REG-


SEGA, ha estat 


absorbida, per 


GISA. 


365 En data 6 de 


juny del 2011 la 


Junta General 


d’accionistes 


acorda la 


dissolució sen-


se liquidació de 


l’entitat 


mitjançant la 


transmissió glo-


bal d’actius a 


l’INCASOL. 


- 1.428 1.425 L’entitat ha es-


tat dissolta i li-


quidada per 


acord de la 


Junta General 


extraordinària 


d’accionistes 


del 4 de de-


sembre del 


2012. 


Immobilitzat intangible 3 - 133 - - - 


Immobilitzat material 300.871 467.637 210 - - - 


Inversions immobiliàries - - - - - - 


Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini - - - - 173 170 


Inversions financeres a llarg termini - - - 21 - 1.255 1.255 


Actius per impost diferit 2.198 - - - - - - 


Despeses a distribuir en diversos exercicis  - - - - - - - 
          


ACTIU CORRENT 43.585 90.199 - 3.446 - 141 134 


Actius no corrents mantinguts per a la venda - - -  -  - 


Existències - - - - - - - 


Deutors comercials i altres comptes a cobrar 40.838 84.981 - 3.315 - 3 10 - 


Inversions a empreses del grup i associades a curt termini - 60 - - - - - - 


Inversions financeres a curt termini 21 21 - - - - - - - 


Periodificacions a curt termini - - - - - - 3 - - 


Efectiu i altres actius líquids equivalents 2.726 5.136 - 131 - - 135 124 - 
           


TOTAL ACTIU 346.656 557.836 - 3.811 - - 1.570 1.559 - 
          


PATRIMONI NET I PASSIU 


REGSEGA REURSA SAENSA 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


PATRIMONI NET 148.012 165.075 - 325 - - 1.569 1.558 - 


Fons propis 148.012 165.075 - 325 - - 1.569 1.558 - 


Capital 120.240 161.270 - 61 - - 2.609 2.609 - 


Prima d’emissió - - - - - - - - - 


Reserves 4.006 4.342 - 203 - - 23 23 - 


Resultats d’exercicis anteriors - - - - - - (934) (1.063) - 


Altres aportacions de socis 23.430 - - - - - - - - 


Resultat de l’exercici 336 (537) - 62 - - (129) (10) - 


Dividend a compte - - - - - - - - - 


Ajustos per canvis de valor - - - - - - - - - 


Subvencions, donacions i llegats rebuts  - - - - - - - - - 
              


PASSIU NO CORRENT 110.695 313.567 - 766 - - - - - 


Provisions a llarg termini - - - - - - - - - 


Deutes a llarg termini 102.300 306.028 - 7 - - - - - 


Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini - - - 750 - - - - - 


Passius per impost diferit 3.333 756 - 8 - - - - - 


Periodificacions a llarg termini 5.062 6.784 - - - - - - - 
              


PASSIU CORRENT 86.949 79.194 - 2.720 - - 1 1 - 


Provisions a curt termini - - - - - - - - - 


Deutes a curt termini  79.812 55.860 - 26 - - - - - 


Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini 580 - - 2.060 - - - - - 


Creditors comercials i altres comptes a pagar 6.995 21.775 - 633 - - 1 1 - 


Periodificacions a curt termini 561 1.559 - - - - - - - 
              


TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 346.656 557.836 - 3.811 - - 1.570 1.559 - 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia.  
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Quadre 19. Balanç de situació de les societats mercantils (contin.)   


ACTIU 


SEMSA SGG SIBLL 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


ACTIU NO CORRENT 10.341 10.534 7.907 4.794 4.630 4.402 114.916 L’entitat va ser 


liquidada en 


data 23 de no-


vembre del 


2010. 


- 


Immobilitzat intangible 1.642 2.057 1.124 23 23 1 146 - 


Immobilitzat material 8.678 8.464 6.774 4.771 4.607 4.401 23.619 - 


Inversions immobiliàries - - - - - - 91.151 - 


Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini - - - - - - - - 


Inversions financeres a llarg termini 9 9 9 - - - - - 


Actius per impost diferit 12 4 - - - - - - - 


Despeses a distribuir en diversos exercicis  - - - - - - - - - 
            


ACTIU CORRENT 66.489 69.245 58.484 195 294 383 8.072 - - 


Actius no corrents mantinguts per a la venda - - - - - - - - - 


Existències 255 228 326 13 19 19 - - - 


Deutors comercials i altres comptes a cobrar 65.105 67.310 44.810 177 252 352 3 - - 


Inversions a empreses del grup i associades a curt termini - - - - - - 6.951 - - 


Inversions financeres a curt termini - - 7 - - - - - - 


Periodificacions a curt termini 84 45 14 - - - - - - 


Efectiu i altres actius líquids equivalents 1.044 1.662 13.327 5 22 12 1.118 - - 
           


TOTAL ACTIU 76.830 79.779 66.392 4.988 4.924 4.785 122.988 - - 


          


PATRIMONI NET I PASSIU 


SEMSA SGG SIBLL 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


PATRIMONI NET 9.355 9.359 8.729 2.200 2.247 2.214 7.223 - - 


Fons propis 8.434 8.484 8.515 2.190 2.239 2.208 7.223 - - 


Capital 8.019 8.019 8.019 1.460 1.460 1.460 7.554 - - 


Prima d’emissió - - - - - - - - - 


Reserves 296 415 465 582 730 779 (173) - - 


Resultats d’exercicis anteriors - - - - - - - - - 


Altres aportacions de socis - - - - - - - - - 


Resultat de l’exercici 120 50 30 148 50 (32) (158) - - 


Dividend a compte - - - - - - - - - 


Ajustos per canvis de valor - - - - - - - - - 


Subvencions, donacions i llegats rebuts  921 874 214 10 8 6 - - - 
            


PASSIU NO CORRENT 2.415 2.532 2.170 1.516 1.355 1.310 109.251 - - 


Provisions a llarg termini 1.823 1.859 1.884 - - - - - - 


Deutes a llarg termini 197 299 195 1.513 1.353 1.308 - - - 


Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini - - - - - - 109.251 - - 


Passius per impost diferit 395 375 92 3 3 2 - - - 


Periodificacions a llarg termini - - - - - - - - - 
            


PASSIU CORRENT 65.060 67.888 55.492 1.272 1.321 1.262 6.515 - - 


Provisions a curt termini 100 186 187 - - - - - - 


Deutes a curt termini  2.356 557 167 102 94 98 - - - 


Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini 42 10.706 - 409 422 445 6.515 - - 


Creditors comercials i altres comptes a pagar 62.562 56.439 55.104 761 805 719 - - - 


Periodificacions a curt termini - - 34 - - - - - - 
            


TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 76.830 79.779 66.392 4.988 4.924 4.785 122.988 - - 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia.  
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Quadre 19. Balanç de situació de les societats mercantils (contin.)   


ACTIU 


TABASA TIE TISSUES 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


ACTIU NO CORRENT 649.423 523.025 - - 1.611 1.575 1.521 1.370 1.223 


Immobilitzat intangible 15.347 503.692 - - 1.604 1.568 - - - 


Immobilitzat material 538.142 - - - - - 1.521 1.370 1.223 


Inversions immobiliàries - - - - - - - - - 


Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini - 11.593 - - - - - - - 


Inversions financeres a llarg termini 1.622 612 - - - - - - - 


Actius per impost diferit 14.430 7.128 - - 7 7 - - - 


Despeses a distribuir en diversos exercicis  79.882 - - - - - - - - 
           


ACTIU CORRENT 53.729 46.402 89.449 - 1.565 1.871 489 656 783 


Actius no corrents mantinguts per a la venda - - - - - - - - - 


Existències 261 325 85 - - - - - - 


Deutors comercials i altres comptes a cobrar 13.904 35.100 75.979 - 9 9 489 655 782 


Inversions a empreses del grup i associades a curt termini - - - - - - - - - 


Inversions financeres a curt termini - 1.515 5.678 - 750 1.454 - - - 


Periodificacions a curt termini 18 9 - - - - - - - 


Efectiu i altres actius líquids equivalents 39.546 9.453 7.708 - 806 408 - 1 1 
           


TOTAL ACTIU 703.152 569.428 89.449 - 3.176 3.446 2.010 2.027 2.006 


          


PATRIMONI NET I PASSIU 


TABASA TIE TISSUES 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


PATRIMONI NET 464.803 372.658 (132.567) - 3.148 3.165 528 528 528 


Fons propis 362.253 372.658 (132.567) - 3.148 3.165 528 528 528 


Capital 258.836 258.836 258.836 - 3.170 3.170 600 600 600 


Prima d’emissió - - - - - - - - - 


Reserves 95.128 102.414 (373.569) - (39) (22) - - - 


Resultats d’exercicis anteriors - - - - - - (72) (72) (72) 


Altres aportacions de socis - - - - - - - - - 


Resultat de l’exercici 8.289 11.408 (17.835) - 17 17 - - - 


Dividend a compte - - - - - - - - - 


Ajustos per canvis de valor - - - - - - - - - 


Subvencions, donacions i llegats rebuts  102.549 - - - - - - - - 
           


PASSIU NO CORRENT 189.431 137.276 - - - 274 1460 1.460 1.460 


Provisions a llarg termini 8.442 11.429 - - - - - - - 


Deutes a llarg termini 25.411 109.209 - - - - - - 1.460 


Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini 89.796 - - - - - 1460 1.460 - 


Passius per impost diferit 65.783 16.638 - - - - - - - 


Periodificacions a llarg termini - - - - - 274 - - - 
           


PASSIU CORRENT 49.918 59.495 222.016 - 28 7 22 39 19 


Provisions a curt termini - - 29.392 - - - - - - 


Deutes a curt termini  11.606 20.809 80.458 - - - - 3 3 


Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini 34.532 34.532 95.098 - - - - - - 


Creditors comercials i altres comptes a pagar 2.781 4.153 17.069 - 28 7 22 36 16 


Periodificacions a curt termini - - - - - - - - - 
           


TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 703.152 569.428 89.449 - 3.176 3.446 2.010 2.027 2.006 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia.  
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Quadre 19. Balanç de situació de les societats mercantils (contin.)   


ACTIU 


TNC TVC TVCEP 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


ACTIU NO CORRENT 43.831 43.312 43.415 143.273 135.343 36.476 30 30 Fusió per ab-


sorció de 


TVCEP per 


part de TVC, 


SA amb efec-


tes l’1 de ge-


ner del 2012 


Immobilitzat intangible 564 503 389 101.378 97.150 2.967 1 1 


Immobilitzat material 43.264 42.805 43.020 40.659 38.133 33.408 - - 


Inversions immobiliàries - - - - - - - - 


Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini - - - 1.169 - - - - 


Inversions financeres a llarg termini 3 3 6 68 60 101 29 29 


Actius per impost diferit - - - - - - - - 


Despeses a distribuir en diversos exercicis  - - - - - - - - 
         


ACTIU CORRENT 7.573 6.678 3.917 117.640 96.564 155.110 462 692 - 


Actius no corrents mantinguts per a la venda - - - - 0 - - - - 


Existències 4 3 1 10.306 10.293 87.005 - - - 


Deutors comercials i altres comptes a cobrar 4.182 5.362 1.493 83.273 76.110 62.057 460 691 - 


Inversions a empreses del grup i associades a curt termini - - - - - - - - - 


Inversions financeres a curt termini 12 11 11 - 941 899 - - - 


Periodificacions a curt termini 289 423 221 23.632 8.959 4.899 - - - 


Efectiu i altres actius líquids equivalents 3.086 878 2.191 429 261 250 1 1 - 
           


TOTAL ACTIU 51.404 49.990 47.332 260.913 231.907 191.586 492 722 - 


          


PATRIMONI NET I PASSIU 


TNC TVC TVCEP 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


PATRIMONI NET 43.670 43.079 43.335 157.147 143.657 118.645 (159) (158) - 


Fons propis 1.006 821 757 50.416 40.176 30.701 (159) (158) - 


Capital 120 120 120 148.014 148.014 148.014 60 60 - 


Prima d’emissió - - - - - - - - - 


Reserves 1.335 1.335 1.335 - (1.470) (1.628) 5 5 - 


Resultats d’exercicis anteriors (389) (449) (634) (588.084) (593.818) (602.588) (226) (225) - 


Altres aportacions de socis - - - 496.220 496.220 496.220 - - - 


Resultat de l’exercici (60) (186) (65) (5.734) (8.770) (9.316) 2 1 - 


Dividend a compte - - - - - - - - - 


Ajustos per canvis de valor - - - - - - - - - 


Subvencions, donacions i llegats rebuts  42.664 42.258 42.579 106.730 103.481 87.944 - - - 
           


PASSIU NO CORRENT 33 34 7 1.036 211 72 2 2 - 


Provisions a llarg termini 33 34 7 1.036 211 72 2 2 - 


Deutes a llarg termini - - - - - - - - - 


Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini - - - - - - - - - 


Passius per impost diferit - - - - - - - - - 


Periodificacions a llarg termini - - - - - - - - - 
           


PASSIU CORRENT 7.701 6.877 3.989 102.730 88.040 72.868 649 878 - 


Provisions a curt termini - - - - 1.326 2.172 - - - 


Deutes a curt termini  443 978 356 66 379 211 - - - 


Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini - - - 6 398 565 262 327 - 


Creditors comercials i altres comptes a pagar 6.517 5.378 3.336 102.228 85.835 69.732 387 551 - 


Periodificacions a curt termini 741 522 297 430 102 188 - - - 
           


TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 51.404 49.990 47.332 260.913 231.907 191.586 492 722 - 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia.  
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Quadre 19. Balanç de situació de les societats mercantils (contin.)   


ACTIU 


TVCMULTI UDIAT VMSA 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


ACTIU NO CORRENT 973 292 451 4.277 5.086 6.054 1 L’entitat ha es-


tat liquidada 


durant l’exer-


cici 2011. 


- 


Immobilitzat intangible - - - 302 189 68 - - 


Immobilitzat material - - - 3.868 4.744 5.819 - - 


Inversions immobiliàries - - - - - - - - 


Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 973 292 369 107 113 120 - - 


Inversions financeres a llarg termini - - 82 - 6 6 1 - - 


Actius per impost diferit - - - - 33 41 - - - 


Despeses a distribuir en diversos exercicis  - - - - - - - - - 
            


ACTIU CORRENT 2.210 732 559 8.967 9.521 11.636 1.599 - - 


Actius no corrents mantinguts per a la venda - - - - - - 400 - - 


Existències - - - 749 730 657 700 - - 


Deutors comercials i altres comptes a cobrar 74 63 - 7.937 8.718 10.894 - - - 


Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 2.134 665 553 - - - - - - 


Inversions financeres a curt termini 2 - - 48 45 44 - - - 


Periodificacions a curt termini - - 5 7 10 24 - - - 


Efectiu i altres actius líquids equivalents - 4 2 225 17 17 499 - - 
            


TOTAL ACTIU 3.183 1.024 1.010 13.244 14.606 17.691 1.600 - - 
          


PATRIMONI NET I PASSIU 


TVCMULTI UDIAT VMSA 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


PATRIMONI NET 1.366 951 795 3.180 3.140 3.116 248 - - 


Fons propis 1.181 951 795 2.977 2.978 2.981 248 - - 


Capital 3.132 3.132 951 2.861 2.861 2.861 180 - - 


Prima d’emissió - - - - - - - - - 


Reserves - - - 7 117 117 130 - - 


Resultats d’exercicis anteriors (1.406) (1.951) - - - - - - - 


Altres aportacions de socis - - - - - - - - - 


Resultat de l’exercici (545) (230) (156) 109 - 3 (63) - - 


Dividend a compte - - - - - - - - - 


Ajustos per canvis de valor - - - - - - - - - 


Subvencions, donacions i llegats rebuts  185 - - 203 162 135 - - - 
            


PASSIU NO CORRENT - - 205 1.851 1.953 2.901 11 - - 


Provisions a llarg termini - - 205 - 195 229 11 - - 


Deutes a llarg termini - - - 810 718 1.636 - - - 


Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini - - - 1.022 1.022 1.022 - - - 


Passius per impost diferit - - - 19 18 14 - - - 


Periodificacions a llarg termini - - - - - - - - - 
            


PASSIU CORRENT 1.816 73 11 8.213 9.513 11.674 1.341 - - 


Provisions a curt termini - - - - - - - - - 


Deutes a curt termini  - - - 194 24 488 23 - - 


Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini 1.809 - - 1.375 3.858 3.571 - - - 


Creditors comercials i altres comptes a pagar 8 73 11 6.527 5.554 7.577 1.123 - - 


Periodificacions a curt termini - - - 116 77 39 95 - - 
            


TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 3.183 1.024 1.010 13.244 14.606 17.691 1.600 - - 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 
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L’actiu i el patrimoni net i passiu agregats de les SM a 31 de desembre del tres exercicis 


analitzats varia entre els 4.419,23 M€ en l’exercici 2010 i els 5.834,09 M€ en el 2011. Les 


cinc entitats més grans representen en l’exercici 2010 el 69,2% del total de l’actiu i el pa-


trimoni net; en canvi, en el 2012 una sola societat, INFRAESTRUCTURES, representa el 


61% del total. Això ha estat motivat perquè el mes d’abril del 2012 la Generalitat va aprovar 


l’operació de fusió per absorció en virtut de la qual GISA absorbia les societats REGSA i 


REGSEGA i el canvi de denominació social de GISA per Infraestructures de la Generalitat 


de Catalunya, SAU. En el més de setembre, el Govern de la Generalitat autoritza la fusió 


per absorció per part d’INFRAESTRUCTURES de la societat EECAT. 


 


Quadre 20. Actiu i patrimoni net i passiu 


Entitat 


Import Percentatge 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 


ICFE/EECAT 1.295 1.460 - 29,3 25,0 - 


TABASA 703 569 89 15,9 9,8 1,7 


GISA/INFRAESTRUCTURES 456 958 3.209 10,3 16,4 61,0 


REGSEGA 347 558 - 7,8 9,6 - 


TVC 261 232 192 5,9 4,0 3,6 


FIRA 2000 - 850 826 - 14,6 15,7 


Total 3.062 4.627 4.316 69,2 79,4 82,0 


Imports en milions d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


 


a) Actiu 


Els dos epígrafs més significatius de l’actiu agregat en el període analitzat són Inversions a 


empreses del grup i associades a llarg termini i Deutors comercials i altres comptes a 


cobrar, que representen entre el 24,5% i el 27,2% i entre el 15,8% i el 26,9%. del total de 


l’actiu, respectivament. 


 


Les societats mercantils amb més representació en aquests epígrafs es detallen en els dos 


quadres següents: 


 


Quadre 21. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 


Entitat 


Import Percentatge  


2010 2011 2012 2010 2011 2012 


ICFE/EECAT 739 1.184 - 68,3 83,5 - 


GISA/INFRAESTRUCTURES 203 167 1.366 18,8 11,8 95,5 


Total 942 1.351 1.366 87,1 95,3 95,5 


Imports en milions d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 
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Quadre 22. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 


Entitat 


Import Percentatge 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 


GISA/INFRAESTRUCTURES 223 762 1.105 32,0 54,2 78,1 


ICFE/EECAT 75 83 - 10,8 5,9 - 


REGSA 105 145 - 15,1 10,3 - 


TVC 83 76 62 11,9 5,4 4,4 


Total 486 1.066 1.167 69,8 74,8 82,5 


Imports en milions d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


 


b) Patrimoni net i passiu 


Els dos epígrafs més importants del patrimoni net i passiu agregat són Deutes a llarg 


termini, que representa entre el 19,5% i 35,9% del total i Fons propis, que representa entre 


el 15,1% i el 31,9%. 


 


Les següents entitats concentren entre el 72,1% en l’exercici 2010 i 92,2% en l’exercici 


2012 dels Deutes a llarg termini. El detall és el següent: 


 


Quadre 23. Deutes a llarg termini 


Entitat 


Import Percentatge 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 


ICFE/EECAT 382 412 - 44,3 23,3 - 


FIRA 2000 - 590 599 - 35,5 31,7 


GISA/INFRAESTRUCTURES 137 94 1.140 15,8 5,3 60,5 


REGSEGA 102 306 - 11,8 17,4 - 


Total 621 1.402 1.739 72,1 81,5 92,2 


Imports en milions d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


 


Els articles 327 i 363.1.d del Reial decret legislatiu 1/2010, del 2 de juliol, pel qual s’aprova 


el Text refós de la Llei de societats de capital, estableixen l’obligatorietat de reduir capital 


si el patrimoni net és inferior a les dues terceres parts del capital i de dissoldre la societat 


si les pèrdues deixen reduït el patrimoni net a una quantitat inferior a la meitat del capital 


social, llevat que aquesta l’augmenti o el redueixi en la quantitat necessària o que no sigui 


procedent sol·licitar concurs de creditors. 


 


D’altra banda la disposició addicional única del Reial decret llei 10/2008, del 12 de de-


sembre, estableix que a l’efecte de determinar les pèrdues per a la reducció obligatòria de 


capital i per a les causes de dissolució, no es computaran les pèrdues per deteriorament 


reconegudes en el comptes anuals derivades de l’immobilitzat material, les inversions 


immobiliàries i les existències. 


A 31 de desembre del 2012 CADÍ, CPST i TABASA tenen un patrimoni net negatiu. Durant 


l’exercici 2013 s’ha iniciat el procés de liquidació de les societats TABASA i CADÍ. La 
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societat CPST està en procés de liquidació des de l’exercici 2011. 


 


A més a 31 de desembre del 2012 quatre societats –CARGOMETRO, CATRADIO, CMCSL i 


FGCM– tenen un patrimoni inferior a la meitat del capital social i dues entitats –CCSL i FIRA 


2000– inferior a les dues terceres parts del seu capital. 


 


CATRADIO ha estat absorbida per TVC el 13 de novembre del 2013. CARGOMETRO i 


CCSL han reequilibrat la seva situació patrimonial a 31 de desembre del 2013. 


 


L’epígraf Resultats d’exercicis anteriors agregat presenta un saldo negatiu de 881,49 M€ 


en l’exercici 2012, que representa un augment de 117,58 M€ respecte al 2010. Un 68,4% 


d’aquest saldo correspon a TVC i un 11,8% a CATRADIO.  


 


Vint entitats en l’exercici 2010, vint-i-quatre en el 2011 i vint-i-cinc en el 2012 presenten un 


resultat de l’exercici negatiu. 


 


En el quadre següent es mostren les principals entitats amb el detall dels resultats d’exer-


cicis anteriors i del resultat de l’exercici negatiu en el període 2010-2012: 


 
Quadre 24. Resultats d’exercicis anteriors i resultat de l’exercici negatius 


Entitat 


2010 2011 2012 


Resultats 


d’exercicis 


anteriors 


Resultat de 


l’exercici 


Resultats 


d’exercicis 


anteriors 


Resultat de 


l’exercici 


Resultats 


d’exercicis 


anteriors 


Resultat de 


l’exercici 


TVC (588) (6) (594) (9) (603) (9) 


CATRADIO (99) (3) (104) (6) (104) (6) 


CCRTVI (15) (1) -  -  -  -  


EPLICSA (12) (1) (1) (112) -  (10) 


CCSL (9) (5) (14) (10) (24) (10) 


ICFH (9) (1) (10) (8) (18) (2) 


APC (7) (10) (17) (11) (29) (13) 


INTRACAT (5) (1) (6) (1) (7) -  


FIRA 2000 -  -  (43) (16) (59) (23) 


GISA/INFRAESTRUCTURES -  -  -  -  (9) (109) 


Total (744) (28) (789) (173) (853) (182) 


Total agregat (764) (8) (805) (156) (881) (209) 


Imports en milions d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


 


3.1.4. Balanços de situació individuals dels consorcis 


A continuació es presenta el Balanç de situació agregat i els balanços de situació indi-


viduals dels consorcis a 31 de desembre del 2011 i del 2012 comparats amb els de 


l’exercici 2010. Per a una millor anàlisi de la situació economicofinancera en l’apartat 3.3.4 


d’aquest informe es presenta una sèrie de ràtios de Balanç d’aquestes entitats. 
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Quadre 25. Balanç de situació dels consorcis 


ACTIU 


AGREGAT AECT HC ATMG ATML 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
             


ACTIU NO CORRENT 1.441.320 1.710.859 1.665.825 - - 36.339 93 25 13 128 77 45 


Immobilitzat intangible 48.858 70.250 71.522 - - 5.757 - - - 64 34 14 


Immobilitzat material 1.025.186 1.343.560 1.337.399 - - 30.582 93 25 13 61 42 31 


Inversions immobiliàries 23.105 19.134 18.293 - - - - - - - - - 


Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 81.452 79.337 64.502 - - - - - - - - - 


Inversions financeres a llarg termini 262.722 198.578 174.113 - - - - - - 3 1 - 


Actius per impost diferit - - - - - - - - - - - - 


Despeses a distribuir en diversos exercicis  - - - - - - - - - - - - 
               


ACTIU CORRENT 924.473 1.062.744 1.057.846 - - 21.313 3.564 3.390 1.218 3.956 3.306 2.955 


Actius no corrents mantinguts per a la venda - - - - - - - - - - - - 


Existències 29.090 29.616 27.746 - - - - - - - - - 


Deutors comercials i altres comptes a cobrar 663.923 845.763 920.716 - - 15.547 1.856 2.347 849 1.404 1.957 1.189 


Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 9.182 5.833 13.340 - - - - - - - - - 


Inversions financeres a curt termini 33.139 32.305 22.135 - - 4.154 3 - - - - - 


Periodificacions a curt termini 6.070 3.590 5.799 - - 14 - - - - - - 


Efectiu i altres actius líquids equivalents 183.066 145.637 68.111 - - 1.598 1.706 1.043 369 2.552 1.349 1.766 
             


TOTAL ACTIU 2.365.793 2.773.608 2.723.671 - - 57.652 3.657 3.415 1.231 4.084 3.383 3.000 


     


PATRIMONI NET I PASSIU 


AGREGAT AECT HC ATMG ATML 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
             


PATRIMONI NET 755.227 941.772 939.059 - - 42.062 626 872 91 1.884 1.085 709 


Fons propis 383.924 482.515 475.598 - - 180 626 872 91 1.884 1.085 709 


Fons social 459.497 642.594 660.094 - - 159 - - - - - - 


Prima d’emissió - (20.317) (20.317) - - - - - - - - - 


Reserves 12.119 17.430 16.051 - - - - - - - - - 


Resultats d’exercicis anteriors (84.736) (140.355) (153.667) - - 22 1.138 626 872 4.533 1.884 1.085 


Altres aportacions de socis 2.128 2.125 2.125 - - - - - - - - - 


Resultat de l’exercici (5.085) (18.956) (28.691) - - (1) (512) 246 (782) (2.649) (799) (376) 


Ajustos per canvis de valor (2.485) (11.389) (14.854) - - - - - - - - - 


Subvencions, donacions i llegats rebuts  373.787 470.645 478.314 - - 41.882 - - - - - - 
             


PASSIU NO CORRENT 610.878 664.161 712.690 - - 5.630 - - - - - - 


Provisions a llarg termini 31.623 42.811 43.350 - - - - - - - - - 


Deutes a llarg termini 549.060 591.911 554.167 - - 5.630 - - - - - - 


Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini 6.642 8.034 98.954 - - - - - - - - - 


Passius per impost diferit - - - - - - - - - - - - 


Periodificacions a llarg termini 23.553 21.408 16.219 - - - - - - - - - 
             


PASSIU CORRENT 999.688 1.167.669 1.071.922 - - 9.960 3.031 2.543 1.140 2.200 2.298 2.291 


Provisions a curt termini 688 3.280 4.949 - - - - - - - - - 


Deutes a curt termini  140.066 325.382 269.527 - - 9.847 1 1 - - - - 


Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini 50.482 56.124 51.728 - - - - - - - - - 


Creditors comercials i altres comptes a pagar 697.746 715.780 686.808 - - 113 3.030 2.542 1.140 2.200 2.298 2.291 


Periodificacions a curt termini 110.704 67.103 58.913 - - - - - - - - - 
             


TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 2.365.793 2.773.608 2.723.671 - - 57.652 3.657 3.415 1.231 4.084 3.383 3.000 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 
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Quadre 25. Balanç de situació dels consorcis (contin.) 


ACTIU 


ATMT BIOPOL CAOC CAPSE 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
             


ACTIU NO CORRENT 40 27 15 528 530 650 10.599 11.238 11.046 287 779 782 


Immobilitzat intangible 39 26 14 96 102 91 3.983 3.710 3.324 41 102 76 


Immobilitzat material 1 1 1 432 428 560 355 288 341 212 385 414 


Inversions immobiliàries - - - - - - - - - - - - 


Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini - - - - - - 6.260 7.240 7.381 - - - 


Inversions financeres a llarg termini - - - - - - - - - 35 292 292 


Actius per impost diferit - - - - - - - - - - - - 


Despeses a distribuir en diversos exercicis  - - - - - - - - - - - - 
             


ACTIU CORRENT 4.372 7.883 2.136 2.554 1.106 385 15.103 11.295 3.521 4.588 6.143 7.987 


Actius no corrents mantinguts per a la venda - - - - - - - - - - - - 


Existències - - - - - - - - - - 18 - 


Deutors comercials i altres comptes a cobrar 1.247 6.364 1.761 492 1.013 108 5.792 319 2.986 2.715 4.321 5.001 


Inversions a empreses del grup i associades a curt termini - - - - - - - - - - - - 


Inversions financeres a curt termini 2.000 - - - - - - - - - - - 


Periodificacions a curt termini - - - - - - - - - - - - 


Efectiu i altres actius líquids equivalents 1.125 1.519 375 2.062 93 277 9.311 10.976 535 1.873 1.804 2.986 
             


TOTAL ACTIU 4.412 7.910 2.151 3.082 1.636 1.035 25.702 22.533 14.567 4.875 6.923 8.769 


     


PATRIMONI NET I PASSIU 


ATMT BIOPOL CAOC CAPSE 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
             


PATRIMONI NET 3.545 2.383 409 717 717 146 18.688 18.868 12.523 2.679 3.991 5.499 


Fons propis 3.545 2.383 409 717 717 146 12.838 13.610 12.461 2.679 3.991 5.499 


Fons social - - - - - - 13.904 16.290 16.978 - - - 


Prima d’emissió - - - - - - - - - - - - 


Reserves - - - - - - - - - 1.830 2.932 3.991 


Resultats d’exercicis anteriors 5.046 3.545 2.383 614 717 717 673 (1.066) (2.680) - - - 


Altres aportacions de socis - - - - - - - - - - - - 


Resultat de l’exercici (1.501) (1.162) (1.974) 103 - (571) (1.739) (1.614) (1.837) 849 1.059 1.508 


Ajustos per canvis de valor - - - - - - - - - - - - 


Subvencions, donacions i llegats rebuts  - - - - - - 5.850 5.258 63 - - - 
             


PASSIU NO CORRENT - - - 2.076 455 509 - - - - - - 


Provisions a llarg termini - - - - - - - - - - - - 


Deutes a llarg termini - - - 2.076 455 509 - - - - - - 


Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini - - - - - - - - - - - - 


Passius per impost diferit - - - - - - - - - - - - 


Periodificacions a llarg termini - - - - - - - - - - - - 
             


PASSIU NO CORRENT 867 5.526 1.742 290 464 380 7.014 3.665 2.043 2.196 2.931 3.270 


Provisions a curt termini - - - - - - - - - - - - 


Deutes a curt termini  1 1 - - - 229 (2) 10 21 92 109 163 


Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini - - - - - - - - - - - - 


Creditors comercials i altres comptes a pagar 865 5.526 1.742 290 464 151 7.017 3.655 2.022 2.104 2.822 3.107 


Periodificacions a curt termini - - - - - - - - - - - - 
             


TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 4.412 7.910 2.151 3.082 1.636 1.035 25.702 22.533 14.567 4.875 6.923 8.769 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia.         
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Quadre 25. Balanç de situació dels consorcis (contin.) 


ACTIU 


CASAP CATFILMS CATM CCAM 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
             


ACTIU NO CORRENT 1.338 2.444 2.461 4 2 La comissió 


liquidadora 


ha presentat 


el Balanç de 


dissolució a 


data 13 de 


setembre del 


2012. 


49.680 5.298 5.229 4.923 2.773 1.957 


Immobilitzat intangible 1 - 9 1 1 4.144 4.069 3.971 363 282 186 


Immobilitzat material 47 2.438 2.196 3 1 1.648 1.199 1.228 602 558 462 


Inversions immobiliàries 1.284 - - - - - - - - - - 


Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 6 6 6 - - 30 30 30 1.918  - 


Inversions financeres a llarg termini - - 250 - - 43.858 - - 2.040 1.933 1.309 


Actius per impost diferit - - - - - - - - - - - 


Despeses a distribuir en diversos exercicis  - - - - - - - - - - - 
            


ACTIU CORRENT 3.874 2.709 2.791 171 102 185.162 155.197 112.612 47.606 47.578 40.594 


Actius no corrents mantinguts per a la venda - - - - - - - - - - - - 


Existències 17 7 6 - - - - - - - - - 


Deutors comercials i altres comptes a cobrar 1.737 1.191 1.252 68 66 - 84.666 87.978 107.917 44.419 45.700 35.206 


Inversions a empreses del grup i associades a curt termini - - - - - - - - - - - - 


Inversions financeres a curt termini - - - - - - 23 - 23 655 - 245 


Periodificacions a curt termini - - - 1 1 - 4.837 2.955 4.789 - - - 


Efectiu i altres actius líquids equivalents 2.120 1.511 1.534 103 35 - 95.636 64.264 (116) 2.532 1.878 5.143 
              


TOTAL ACTIU 5.212 5.153 5.252 176 104 - 234.842 160.495 117.841 52.530 50.351 42.551 


             


PATRIMONI NET I PASSIU 


CASAP CATFILMS CATM CCAM 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
             


PATRIMONI NET 3.229 4.282 4.612 (22) (46) - 21.170 20.380 12.619 18.060 19.271 15.524 


Fons propis 3.229 4.282 4.612 (27) (48) - 16.555 16.512 8.755 1.579 1.448 893 


Fons social - - - - - - 14.097 16.555 16.512 1.685 1.750 1.398 


Prima d’emissió - - - - - - - - - - - - 


Reserves 310 325 325 - - - - - - - - - 


Resultats d’exercicis anteriors 2.079 2.897 3.957 - (27) - - - - - (106) (302) 


Altres aportacions de socis - - - - - - - - - - - - 


Resultat de l’exercici 840 1.060 330 (27) (21) - 2.458 (43) (7.756) (106) (197) (203) 


Ajustos per canvis de valor - - - - - - - - - - - - 


Subvencions, donacions i llegats rebuts  - - - 4 2 - 4.615 3.869 3.864 16.481 17.823 14.631 
             


PASSIU NO CORRENT - - - - - - 20.776 - - 18.818 24.627 504 


Provisions a llarg termini - - - - - - - - - 0 - - 


Deutes a llarg termini - - - - - - 20.776 - - 18.818 24.627 504 


Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini - - - - - - - - - - - - 


Passius per impost diferit - - - - - - - - - - - - 


Periodificacions a llarg termini - - - - - - - - - - - - 
             


PASSIU CORRENT 1.983 871 640 198 150 - 192.897 140.115 105.222 15.652 8.191 26.523 


Provisions a curt termini 173 - - - - - - - - - - - 


Deutes a curt termini  - - - 2 1 - - - 7.582 83 72 16 


Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini - - - - - - - - - 656 - - 


Creditors comercials i altres comptes a pagar 1.810 871 640 196 149 - 128.059 120.898 88.976 14.913 8.119 26.507 


Periodificacions a curt termini - - - - - - 64.838 19.217 8.665 - - - 
             


TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 5.212 5.153 5.252 176 104 - 234.842 160.495 117.841 52.530 50.351 42.551 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia.         
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Quadre 25. Balanç de situació dels consorcis (contin.) 


ACTIU 


CCC CCMC CEB CELLS 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
             


ACTIU NO CORRENT 62.772 53.797 42.994 1.977 1.977 La comissió 


liquidadora 


ha formulat 


el Balanç de 


dissolució 


de data 22 


d’octubre 


del 2012. 


1.495 1.215 1.008 15 n/d n/d 


Immobilitzat intangible - - - - - 15 22 13 - - - 


Immobilitzat material - - - - - 1.480 1.193 995 15 - - 


Inversions immobiliàries - - - - - - - - - - - 


Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 62.772 53.797 42.994 1.977 1.977 - - - - - - 


Inversions financeres a llarg termini - - - - - - - - - - - 


Actius per impost diferit - - - - - - - - - - - 


Despeses a distribuir en diversos exercicis  - - - - - - - - - - - 
              


ACTIU CORRENT 7.625 8.209 19.221 952 995 23.837 19.806 20.504 124 - - 


Actius no corrents mantinguts per a la venda - - - - - - - - - - - - 


Existències - - - - - - - - - - - - 


Deutors comercials i altres comptes a cobrar 6.617 8.204 10.364 5 17 - 16.596 7.136 7.490 21 - - 


Inversions a empreses del grup i associades a curt termini - - 8.857 850 906 - - - - - - - 


Inversions financeres a curt termini - - - - - - - - - - - - 


Periodificacions a curt termini - - - - - - - - - - - - 


Efectiu i altres actius líquids equivalents 1.007 5 - 98 72 - 7.241 12.671 13.014 103 - - 
             


TOTAL ACTIU 70.397 62.005 62.215 2.929 2.972 - 25.332 21.022 21.512 139 - - 


     


PATRIMONI NET I PASSIU 


CCC CCMC CEB CELLS 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
             


PATRIMONI NET 59.954 56.002 54.599 1.629 1.787 - 236 450 7 94 n/d n/d 


Fons propis 59.954 56.002 54.599 1.629 1.787 - 236 450 7 94 - - 


Fons social 105.878 111.095 120.615 546 546 - 1.169 1.169 1.169 - - - 


Prima d’emissió - - - - - - - - - - - - 


Reserves - - - - - - - - - (329) - - 


Resultats d’exercicis anteriors (41.020) (45.924) (55.093) 972 1.083 - (884) (933) (720) 127 - - 


Altres aportacions de socis - - - - - - - - - - - - 


Resultat de l’exercici (4.904) (9.168) (10.924) 111 158 - (50) 214 (443) 296 - - 


Ajustos per canvis de valor - - - - - - - - - - - - 


Subvencions, donacions i llegats rebuts  - - - - - - - - - - - - 
             


PASSIU NO CORRENT 5.502 3.239 1.285 1.157 1.017 - - - - - - - 


Provisions a llarg termini - - - - - - - - - - - - 


Deutes a llarg termini 5.502 3.239 1.285 1.157 1.017 - - - - - - - 


Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini - - - - - - - - - - - - 


Passius per impost diferit - - - - - - - - - - - - 


Periodificacions a llarg termini - - - - - - - - - - - - 
             


PASSIU CORRENT 4.941 2.765 6.331 143 168 - 25.096 20.572 21.505 45 - - 


Provisions a curt termini - - - - - - - 2 - - - - 


Deutes a curt termini  2.293 2.292 3.072 143 168 - 1 1 1 (13) - - 


Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini 2.617 450 3.249 - - - - - - - - - 


Creditors comercials i altres comptes a pagar 31 22 11 - - - 23.598 19.280 20.192 58 - - 


Periodificacions a curt termini - - - - - - 1.496 1.289 1.311 - - - 
             


TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 70.397 62.005 62.215 2.929 2.972 - 25.332 21.022 21.512 139 - - 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


n/d: Informació no disponible.         
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Quadre 25. Balanç de situació dels consorcis (contin.) 


 CENIT CGCS CHV CIMNE 


ACTIU 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
             


ACTIU NO CORRENT 1.076 726 199 - 10.999 10.041 49.677 50.409 53.712 13.165 12.760 11.489 


Immobilitzat intangible 36 60 42 - 35 27 301 382 416 1.630 1.575 1.521 


Immobilitzat material 53 31 13 - 6.197 5.191 49.289 49.942 53.212 813 631 435 


Inversions immobiliàries - - - - - - - - - - - - 


Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini - - - - 4.518 4.574 82 2 2 149 378 477 


Inversions financeres a llarg termini 987 634 143 - 249 249 4 82 82 10.573 10.176 9.056 


Actius per impost diferit - - - - - - - - - - - - 


Despeses a distribuir en diversos exercicis  - - - - - - - - - - - - 
             


ACTIU CORRENT 2.238 2.005 777 - 6.087 2.351 32.816 34.901 36.555 9.230 8.435 6.742 


Actius no corrents mantinguts per a la venda - - - - - - - - - - - - 


Existències - - - - - - 2.171 1.654 1.645 112 97 72 


Deutors comercials i altres comptes a cobrar 561 852 634 - 5.002 2.254 26.230 26.720 29.160 3.799 2.623 3.631 


Inversions a empreses del grup i associades a curt termini - - - - 84 84 - - - - - - 


Inversions financeres a curt termini 700 200 - - 7 - 1.648 2.040 3.206 4.163 4.819 807 


Periodificacions a curt termini - - - - - - 29 - (26) 54 37 45 


Efectiu i altres actius líquids equivalents 977 953 143 - 994 14 2.738 4.487 2.571 1.102 860 2.186 
             


TOTAL ACTIU 3.314 2.731 975 - 17.086 12.392 82.493 85.309 90.267 22.394 21.195 18.231 


             


PATRIMONI NET I PASSIU 


CENIT CGCS CHV CIMNE 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
             


PATRIMONI NET 1.367 693 (111) - 2.924 2.876 42.149 43.269 47.024 908 2.309 6.216 


Fons propis 22 27 (236) - 2.924 2.876 35.070 34.981 35.055 (373) 964 5.150 


Fons social - - - - 10.566 10.566 40.166 40.166 40.166 - - - 


Prima d’emissió - - - - - - - - - - - - 


Reserves - - - - (225) (273) 2.129 2.137 2.145 - - - 


Resultats d’exercicis anteriors 285 22 27 - (7.417) (7.417) (6.714) (7.225) (7.322) 215 (373) 6.742 


Altres aportacions de socis - - - - - - - - - - - - 


Resultat de l’exercici (264) 5 (263) - - - (511) (97) 65 (588) 1.337 (1.592) 


Ajustos per canvis de valor - - - - - - - - - - - (58) 


Subvencions, donacions i llegats rebuts  1.345 666 125 - - - 7.079 8.288 11.969 1.281 1.345 1.123 
             


PASSIU NO CORRENT - - - - 5.465 5.584 14.258 13.505 12.332 7.438 6.477 5.881 


Provisions a llarg termini - - - - 698 761 2.585 3.085 3.201 - - - 


Deutes a llarg termini - - - - 4.518 4.574 11.673 10.420 9.131 7.438 6.477 5.881 


Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini - - - - 249 249 - - - - - - 


Passius per impost diferit - - - - - - - - - - - - 


Periodificacions a llarg termini - - - - - - - - - - - - 
              


PASSIU CORRENT 1.947 2.038 1.086 - 8.697 3.933 26.086 28.535 30.912 14.048 12.409 6.134 


Provisions a curt termini 101 168 45 - - - - - 835 - - - 


Deutes a curt termini  10 7 3 - 1 - 1.024 1.618 1.389 1.781 1.767 1.969 


Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini - - - - 6 1 5.648 8.741 5.241 - - - 


Creditors comercials i altres comptes a pagar 1.835 1.863 1.032 - 8.690 3.932 19.401 18.174 23.445 12.220 10.597 3.981 


Periodificacions a curt termini - - 7 - - - 13 2 2 47 45 184 
             


TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 3.314 2.731 975 - 17.086 12.392 82.493 85.309 90.267 22.394 21.195 18.231 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia.         
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Quadre 25. Balanç de situació dels consorcis (contin.) 


ACTIU 


CLI CLL CM COP 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
             


ACTIU NO CORRENT 837 801 724 14.179 16.700 - 4.836 4.866 4.482 173 141 114 


Immobilitzat intangible 64 49 34 10 4 - 128 105 94 45 29 19 


Immobilitzat material 774 752 691 14.170 16.696 - 4.708 4.761 4.388 128 112 95 


Inversions immobiliàries - - - - - - - - - - - - 


Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini - - - - - - - - - - - - 


Inversions financeres a llarg termini - - - - - - - - - - - - 


Actius per impost diferit - - - - - - - - - - - - 


Despeses a distribuir en diversos exercicis  - - - - - - - - - - - - 
              


ACTIU CORRENT 7.472 6.143 7.208 4.743 2.095 60 745 342 400 150 124 110 


Actius no corrents mantinguts per a la venda - - - - - - - - - - - - 


Existències 653 625 569 - - - - - - - - - 


Deutors comercials i altres comptes a cobrar 6.800 5.508 6.613 47 2 - 677 331 390 40 109 59 


Inversions a empreses del grup i associades a curt termini - - - - - - - - - - - - 


Inversions financeres a curt termini - - - - 2.034 - - - - - - - 


Periodificacions a curt termini 19 9 26 - - - - - - - - - 


Efectiu i altres actius líquids equivalents - 1 - 4.695 59 60 68 11 11 109 15 51 
              


TOTAL ACTIU 8.309 6.944 7.933 18.922 18.795 60 5.582 5.208 4.482 323 266 224 


             


PATRIMONI NET I PASSIU 


CLI CLL CM COP 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
             


PATRIMONI NET 883 890 889 18.728 17.265 60 4.949 4.729 4.536 173 141 114 


Fons propis 878 887 887 18.728 17.265 60 2.711 2.625 2.542 40 39 38 


Fons social 396 396 396 14.122 14.122 - 2.472 2.472 2.472 44 44 44 


Prima d’emissió - - - - - - - - - - - - 


Reserves - - - - - - - - - - - - 


Resultats d’exercicis anteriors (2) (4) 5 3.751 4.606 3.143 115 270 144 (4) (4) (5) 


Altres aportacions de socis 486 486 486 - - - - - - - - - 


Resultat de l’exercici (2) 9 - 855 (1.463) (3.083) 125 (116) (74) (1) (1) (1) 


Ajustos per canvis de valor - - - - - - - - 0 - - - 


Subvencions, donacions i llegats rebuts  5 2 1 - - - 2.238 2.104 1.994 133 102 76 
             


PASSIU NO CORRENT 54 58 750 - - - - - - 83 36 - 


Provisions a llarg termini 54 58 64 - - - - - - - - - 


Deutes a llarg termini - - 686 - - - - - - 83 36 - 


Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini - - - - - - - - - - - - 


Passius per impost diferit - - - - - - - - - - - - 


Periodificacions a llarg termini - - - - - - - - - - - - 
             


PASSIU CORRENT 7.372 5.996 6.295 193 1.529 - 633 479 346 66 89 110 


Provisions a curt termini - - - - - - - - - - - - 


Deutes a curt termini  1.538 2.585 289 - - - 175 197 162 2 1 43 


Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini 995 - - - - - - - - - - - 


Creditors comercials i altres comptes a pagar 4.839 3.411 6.005 193 1.529 - 458 281 184 64 88 67 


Periodificacions a curt termini - - - - - - - - - - - - 
             


TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 8.309 6.944 7.933 18.922 18.795 60 5.582 5.208 4.882 323 266 224 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia.         
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Quadre 25. Balanç de situació dels consorcis (contin.) 


ACTIU 


CPNL CREAF CREI CRM 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
             


ACTIU NO CORRENT 961 2.228 1.386 4.530 4.164 3.145 3.700 4.048 3.586 6.082 6.337 4.917 


Immobilitzat intangible 106 1.448 679 704 704 691 7 4 1 1.229 1.205 1.124 


Immobilitzat material 845 771 697 456 510 460 3.496 3.412 3.318 2.564 3.000 2.864 


Inversions immobiliàries - - - - - - - - - - - - 


Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini - - - - - - - - - - 2.131 - 


Inversions financeres a llarg termini 10 10 10 3.370 2.951 1.994 198 632 267 2.289 1 928 


Actius per impost diferit - - - - - - - - - - - - 


Despeses a distribuir en diversos exercicis  - - - - - - - - - - - - 
             


ACTIU CORRENT 11.528 9.858 5.952 3.825 1.863 1.275 5.721 4.745 3.478 2.357 1.828 1.674 


Actius no corrents mantinguts per a la venda - - - - - - - - - - - - 


Existències - - - - - - - - - - - - 


Deutors comercials i altres comptes a cobrar 10.521 5.268 4.552 1.068 1.197 836 3.106 2.814 2.105 1.165 899 1.351 


Inversions a empreses del grup i associades a curt termini - - - - - - - - - - - - 


Inversions financeres a curt termini - - - 100 - - 1.014 6 477 862 11 5 


Periodificacions a curt termini - 3 - - - - 10 13 6 - - - 


Efectiu i altres actius líquids equivalents 1.006 4.587 1.400 2.657 666 439 1.591 1.912 890 330 918 318 
             


TOTAL ACTIU 12.489 12.086 7.338 8.355 6.028 4.419 9.421 8.793 7.065 8.439 8.165 6.591 


             


PATRIMONI NET I PASSIU 


CPNL CREAF CREI CRM 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
             


PATRIMONI NET 5.957 2.686 1.853 4.817 4.264 3.051 7.880 6.970 5.745 4.418 4.401 3.708 


Fons propis 3.143 468 477 1.310 1.275 676 - 615 615 389 481 385 


Fons social 3.223 582 468 90 90 90 - 615 615 133 133 133 


Prima d’emissió - - - - - - - - - - - - 


Reserves - - - - - - - - - - - - 


Resultats d’exercicis anteriors - - - 1.590 1.220 1.185 - - - 257 256 348 


Altres aportacions de socis - - - - - - - - - - - - 


Resultat de l’exercici (80) (113) 9 (371) (34) (599) - - - (1) 92 (96) 


Ajustos per canvis de valor  - - - - - - - - - - - 


Subvencions, donacions i llegats rebuts  2.814 2.218 1.376 3.507 2.989 2.374 7.880 6.356 5.130 4.029 3.920 3.323 
             


PASSIU NO CORRENT - - - - - - 1.229 1.123 1.026 3.574 3.281 2.459 


Provisions a llarg termini - - - - - - - - - 121 120 80 


Deutes a llarg termini - - - - - - 1.229 1.123 1.026 3.453 3.162 2.380 


Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini - - - - - - - - - - - - 


Passius per impost diferit - - - - - - - - - - - - 


Periodificacions a llarg termini - - - - - - - - - - - - 
             


PASSIU CORRENT 6.532 9.399 5.484 3.538 1.764 1.369 313 700 294 447 483 423 


Provisions a curt termini - - - - - - - - - 40 40 40 


Deutes a curt termini  6 6 3 - - - 109 115 107 275 267 265 


Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini - - - - - - - - - - - - 


Creditors comercials i altres comptes a pagar 3.324 9.098 5.258 3.489 1.716 1.331 204 585 186 132 176 118 


Periodificacions a curt termini 3.202 296 223 49 47 38 - - 2 - - - 
             


TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 12.489 12.086 7.338 8.355 6.028 4.419 9.421 8.793 7.065 8.439 8.165 6.591 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia.         
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Quadre 25. Balanç de situació dels consorcis (contin.) 


ACTIU 


CSA CSAP CSB CSG 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
             


ACTIU NO CORRENT 52.110 49.164 45.050 23.380 23.845 23.960 21.758 32.557 11.868 4.581 6.757 7.261 


Immobilitzat intangible 443 193 104 867 703 562 1 - - 43 37 24 


Immobilitzat material 51.148 48.451 44.716 22.457 23.086 23.342 21.757 32.557 11.868 4.038 6.419 6.937 


Inversions immobiliàries - - - - - - - - - - - - 


Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 290 290 - - - - - - - 500 - - 


Inversions financeres a llarg termini 230 230 230 56 56 56 - - - - 300 300 


Actius per impost diferit - - - - - - - - - - - - 


Despeses a distribuir en diversos exercicis  - - - - - - - - - - - - 
             


ACTIU CORRENT 15.418 15.216 12.799 10.942 10.823 9.568 4.774 2.136 2.629 3.764 1.731 1.149 


Actius no corrents mantinguts per a la venda - - - - - - - - - - - - 


Existències 1.123 1.064 1.094 600 519 449 - - - 4 4 5 


Deutors comercials i altres comptes a cobrar 14.263 14.120 11.659 10.287 10.259 9.084 3.904 24 575 2.247 1.087 719 


Inversions a empreses del grup i associades a curt termini - - - - - - - - - - - - 


Inversions financeres a curt termini - - - - - - 14 10 10 - - 329 


Periodificacions a curt termini 27 25 30 - - - - - - - - 0 


Efectiu i altres actius líquids equivalents 5 7 15 55 45 35 856 2.102 2.044 1.513 640 96 
             


TOTAL ACTIU 67.528 64.380 57.849 34.323 34.668 33.528 26.531 34.692 14.497 8.345 8.488 8.410 


             


PATRIMONI NET I PASSIU 


CSA CSAP CSB CSG 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
             


PATRIMONI NET (12.142) (13.597) (15.696) 22.240 21.948 21.672 9.944 19.107 1.254 7.587 7.564 7.339 


Fons propis (27.930) (28.227) (28.140) 18.361 18.400 18.405 (11.702) (9.963) (8.314) 1.870 1.905 1.781 


Fons social (19.394) 924 924 22.212 22.212 22.212 1.252 1.252 1.252 26 26 26 


Prima d’emissió - (20.317) (20.317) - - - - - - - - - 


Reserves (856) (856) (856) 480 480 480 - - - 649 649 649 


Resultats d’exercicis anteriors (7.515) (7.680) (7.979) (3.918) (4.331) (4.292) (14.598) (12.954) (11.215) 1.023 1.194 1.230 


Altres aportacions de socis - - - - - - - - - 1 - - 


Resultat de l’exercici (165) (299) 88 (413) 39 5 1.644 1.739 1.649 171 36 (124) 


Ajustos per canvis de valor (1.226) (2.981) (4.435) - - - - - - - - - 


Subvencions, donacions i llegats rebuts  17.014 17.611 16.879 3.879 3.548 3.268 21.646 29.070 9.568 5.717 5.659 5.559 
             


PASSIU NO CORRENT 38.610 37.670 47.075 1.992 1.713 1.422 11.109 9.998 8.887 - - 334 


Provisions a llarg termini 582 445 448 342 363 372 - - - - - 84 


Deutes a llarg termini 38.028 37.225 35.111 1.650 1.350 1.050 11.109 9.998 8.887 - - 250 


Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini - - 11.516 - - - - - - - - - 


Passius per impost diferit - - - - - - - - - - - - 


Periodificacions a llarg termini - - - - - - - - - - - - 
             


PASSIU CORRENT 41.060 40.307 26.469 10.091 11.008 10.434 5.478 5.587 4.356 759 923 737 


Provisions a curt termini - 756 1.338 - - - - - - - - - 


Deutes a curt termini  12.933 12.524 3.864 992 944 816 1.329 1.309 1.290 231 219 192 


Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini 2.459 2.975 2.885 794 2.654 318 - - - - - - 


Creditors comercials i altres comptes a pagar 25.667 24.051 18.382 8.304 7.410 9.300 4.149 4.278 3.066 528 705 544 


Periodificacions a curt termini - - - - - - - - - - - - 
             


TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 67.528 64.380 57.849 34.323 34.668 33.528 26.531 34.692 14.497 8.345 8.488 8.410 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia.         
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Quadre 25. Balanç de situació dels consorcis (contin.) 


ACTIU 


CSI CSM CSMV CSPT 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
             


ACTIU NO CORRENT 160.110 154.282 146.666 73.726 78.528 77.626 1.406 991 Dissolució 


del Consorci 


i cessió 


d’actius i 


passius a la 


Fundació 


Sanitària 


Mollet del 


Vallés el 21 


de maig del 


2012 


63.155 76.578 72.027 


Immobilitzat intangible 3.474 3.539 2.841 1.775 1.728 1.637 350 238 2.619 2.726 2.012 


Immobilitzat material 152.154 145.001 138.090 71.801 76.396 75.595 1.056 753 53.043 60.801 62.535 


Inversions immobiliàries 4.272 4.272 4.272 - 253 245 - - 986 780 719 


Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 18 1.272 1.254 150 - - - - 5.250 5.282 5.313 


Inversions financeres a llarg termini 191 198 208 1 151 151 - - 1.257 6.990 1.448 


Actius per impost diferit - - - - - - - - - - - 


Despeses a distribuir en diversos exercicis  - - - - - - - - - - - 
            


ACTIU CORRENT 75.638 65.688 79.111 30.664 23.927 28.629 1.642 788 82.600 87.994 66.459 


Actius no corrents mantinguts per a la venda - - - - - - - - - - - 


Existències 2.889 2.871 2.688 2.941 2.905 2.709 - 2 3.569 3.250 3.098 


Deutors comercials i altres comptes a cobrar 65.728 59.238 69.569 27.606 20.929 25.807 980 380 76.767 79.991 58.703 


Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 6.539 182 - - - - - - - 1.780 4.263 4.001 


Inversions financeres a curt termini - - - 66 13 14 - - - 400 457 401 


Periodificacions a curt termini 147 164 139 85 55 79 6 - - - - - 


Efectiu i altres actius líquids equivalents 336 3.234 6.715 (34) 25 21 655 406 - 83 33 257 
             


TOTAL ACTIU 235.748 219.971 225.777 104.390 102.454 106.256 3.048 1.779 - 145.755 164.572 138.486 


             


PATRIMONI NET I PASSIU 


CSI CSM CSMV CSPT 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
             


PATRIMONI NET 49.235 53.898 54.328 54.359 59.350 61.302 1.525 1.217 - 35.581 48.107 51.820 


Fons propis 42.467 47.515 48.611 49.667 54.097 56.969 230 283 - 5.237 12.091 12.754 


Fons social 21.910 21.910 21.910 56.279 60.679 60.679 171 171 - 22.334 22.334 22.334 


Prima d’emissió - - - - - - - - - - - - 


Reserves 6.674 11.621 12.132 - - - (28) 59 - 1.323 1.313 1.313 


Resultats d’exercicis anteriors 13.057 13.883 13.984 (6.623) (6.612) (4.345) - - - (21.922) (11.585) (11.555) 


Altres aportacions de socis - - - - - - - - - - - - 


Resultat de l’exercici 826 101 585 12 29 634 87 54 - 3.502 30 663 


Ajustos per canvis de valor (1.229) (1.822) (2.270) - - - - - - - - - 


Subvencions, donacions i llegats rebuts  7.997 8.205 7.987 4.692 5.253 4.333 1.296 933 - 30.344 36.015 39.065 
             


PASSIU NO CORRENT 126.081 122.433 119.786 16.483 14.467 11.206 3 3 - 15.865 17.309 16.915 


Provisions a llarg termini 1.897 1.154 1.492 2.094 2.080 945 - - - 2.231 4.134 4.847 


Deutes a llarg termini 121.063 118.224 115.306 13.368 11.594 9.581 3 3 - 13.634 13.176 12.068 


Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini - - - 1.021 794 680 - - - - - - 


Passius per impost diferit - - - - - - - - - - - - 


Periodificacions a llarg termini 3.121 3.056 2.988 - - - - - - - - - 
              


PASSIU CORRENT 60.432 43.638 51.662 33.548 28.637 33.747 1.520 560 - 94.309 99.156 69.751 


Provisions a curt termini - 2.018 2.248 - - - - - - - - - 


Deutes a curt termini  3.696 3.571 3.886 2.222 2.270 2.099 8 7 - 46.369 55.214 6.654 


Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini - 847 5.573 9.645 8.886 10.518 - - - 655 233 344 


Creditors comercials i altres comptes a pagar 56.625 37.089 39.838 21.681 17.481 20.610 1.512 553 - 47.284 43.709 62.753 


Periodificacions a curt termini 111 114 118 - - 520 - - - - - - 
             


TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 235.748 219.971 225.777 104.390 102.454 106.256 3.048 1.779 - 145.755 164.572 138.486 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia.         
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Quadre 25. Balanç de situació dels consorcis (contin.) 


ACTIU 


CSSB CST CTF CUPCB-IB 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
             


ACTIU NO CORRENT 2.850 2.831 2.815 99.191 103.495 102.772 238 232 216 - 30.296 30.144 


Immobilitzat intangible 9 5 1 1.849 1.927 1.864 - - - - 30.290 30.138 


Immobilitzat material 2.841 2.826 2.814 96.637 101.282 100.621 233 228 211 - 6 6 


Inversions immobiliàries - - - - - - - - - - - - 


Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini - - - 552 131 131 - - - - - - 


Inversions financeres a llarg termini - - - 153 156 156 5 5 5 - - - 


Actius per impost diferit - - - - - - - - - - - - 


Despeses a distribuir en diversos exercicis  - - - - - - - - - - - - 
              


ACTIU CORRENT 3.555 3.394 6.131 52.120 43.687 51.665 263 344 365 - 1.436 277 


Actius no corrents mantinguts per a la venda - - - - - - - - - - - - 


Existències - - - 2.147 2.153 1.884 - - - - - - 


Deutors comercials i altres comptes a cobrar 1.775 1.220 3.454 48.900 41.241 48.824 174 306 299 - 1.060 8 


Inversions a empreses del grup i associades a curt termini - - - 13 15 15 - - - - - - 


Inversions financeres a curt termini - - - - - - 2 2 2 - 325 250 


Periodificacions a curt termini - - - 179 145 177 - - - - - - 


Efectiu i altres actius líquids equivalents 1.780 2.174 2.677 881 133 765 86 35 63 - 50 19 
              


TOTAL ACTIU 6.404 6.225 8.946 151.310 147.182 154.436 501 576 581 - 31.732 30.421 


             


PATRIMONI NET I PASSIU 


CSSB CST CTF CUPCB-IB 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
             


PATRIMONI NET 2.644 2.433 2.383 69.659 69.387 66.074 227 203 233 - 1.957 928 


Fons propis 2.644 2.433 2.457 38.223 39.534 35.893 227 203 233 - 1.957 928 


Fons social 2.644 2.668 2.692 57.499 60.965 60.965 921 921 921 - 2.433 2.433 


Prima d’emissió - - - - - 0 - - - - - - 


Reserves - - - 3.588 3.588 1.173 (716) - - - - - 


Resultats d’exercicis anteriors 711 - (235) (22.028) (23.259) (25.019) - (694) (718) - (54) (476) 


Altres aportacions de socis - - - 1 - - - - - - - - 


Resultat de l’exercici (711) (235) (73) (835) (1.760) (1.227) 21 (24) 30 - (422) (1.030) 


Ajustos per canvis de valor - - - - - - - - - - - - 


Subvencions, donacions i llegats rebuts  - - - 31.435 29.852 30.181 - - - - - - 
             


PASSIU NO CORRENT - - - 10.070 8.778 11.762 - - - - 29.408 29.408 


Provisions a llarg termini - - - 1.505 1.183 926 - - - - - - 


Deutes a llarg termini - - - 8.565 7.595 10.836 - - - - 29.408 29.408 


Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini - - - - - - - - - - - - 


Passius per impost diferit - - - - - - - - - - - - 


Periodificacions a llarg termini - - - - - - - - - - - - 
              


PASSIU CORRENT 3.761 3.793 6.563 71.582 69.017 76.601 273 373 348 - 367 86 


Provisions a curt termini - - - - - - - - - - - - 


Deutes a curt termini  3 - - 26.878 25.024 33.898 1 2 2 - 16 14 


Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini - - - 11.311 15.348 14.145 - - - - - - 


Creditors comercials i altres comptes a pagar 3.758 3.793 6.563 33.393 28.634 28.558 272 371 346 - 352 72 


Periodificacions a curt termini - - - - 11 - - - - - - - 
             


TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 6.404 6.225 8.946 151.310 147.182 154.436 501 576 581 - 31.732 30.421 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia.         
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Quadre 25. Balanç de situació dels consorcis (contin.) 


ACTIU 


CVC CVN FCC GALLECS 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
             


ACTIU NO CORRENT 982 883 809 78 74 70 744 615 143 342 243 228 


Immobilitzat intangible 706 661 617 - - - 633 408 117 68 4 3 


Immobilitzat material 276 221 192 78 74 70 112 66 26 274 239 225 


Inversions immobiliàries - - - - - - - - - - - - 


Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini - - - - - - - - - - - - 


Inversions financeres a llarg termini - - - - - - - 141 - - - - 


Actius per impost diferit - - - - - - - - - - - - 


Despeses a distribuir en diversos exercicis  - - - - - - - - - - - - 
             


ACTIU CORRENT 5.023 4.521 3.807 - 41 87 38.610 39.053 27.339 309 413 325 


Actius no corrents mantinguts per a la venda - - - - - - - - - - - - 


Existències - - - - - - - - - - - - 


Deutors comercials i altres comptes a cobrar 2.579 1.585 1.591 - - 14 37.778 38.344 26.991 295 402 272 


Inversions a empreses del grup i associades a curt termini - - - - - - - - - - - - 


Inversions financeres a curt termini 970 970 1.794 - - - - - - - 2 4 


Periodificacions a curt termini 2 2 4 - - - - - - - - 1 


Efectiu i altres actius líquids equivalents 1.471 1.964 418 - 41 73 832 709 348 14 9 48 
             


TOTAL ACTIU 6.005 5.404 4.617 78 115 157 39.354 39.669 27.482 651 656 553 


             


PATRIMONI NET I PASSIU 


CVC CVN FCC GALLECS 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
             


PATRIMONI NET 1.565 1.713 1.665 78 74 70 744 474 143 332 255 212 


Fons propis 644 762 729 - - - - - - 332 255 212 


Fons social 743 912 912 - - - - - - - (38) (38) 


Prima d’emissió - - - - - - - - - - - - 


Reserves - - - - - - - - - - - (27) 


Resultats d’exercicis anteriors 8 (389) (196) - - - - - - 449 332 292 


Altres aportacions de socis - - - - - - - - - - - - 


Resultat de l’exercici (108) 239 13 - - - - - - (117) (40) (15) 


Ajustos per canvis de valor 0 - - - - - - - - - - - 


Subvencions, donacions i llegats rebuts  921 951 936 78 74 70 744 474 143 - - - 
             


PASSIU NO CORRENT 3.258 2.588 2.204 - - - 0 141 - - - - 


Provisions a llarg termini - - - - - - - - - - - - 


Deutes a llarg termini 406 2.588 2.204 - - - - 141 - - - - 


Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini - - - - - - - - - - 0 - 


Passius per impost diferit - - - - - - - - - - - - 


Periodificacions a llarg termini 2.852 - - - - - - - - - - - 
             


PASSIU CORRENT 1.182 1.103 748 - 41 87 38.610 39.053 27.339 318 402 341 


Provisions a curt termini 295 196 219 - - - - - - - - - 


Deutes a curt termini  10 60 13 - - - 7.118 4.351 4.922 2 41 72 


Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini - - - - - - - - - - - - 


Creditors comercials i altres comptes a pagar 877 847 516 - 41 87 30.820 29.490 20.236 316 361 270 


Periodificacions a curt termini - - - - - - 671 5.212 2.181 - - - 
             


TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 6.005 5.404 4.617 78 115 157 39.354 39.669 27.482 651 656 553 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia.         
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Quadre 25. Balanç de situació dels consorcis (contin.) 


ACTIU 


GESFER HAMB HB HCPB 


2010 2011  2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
             


ACTIU NO CORRENT 442 399 Dissolució 


i liquida-


ció de 


GESFER 


amb la 


cessió 


d’actius i 


passius al 


Departa-


ment 


d’Agri-


cultura 


18 2.418 15 - - - 390.948 377.652 370.099 


Immobilitzat intangible 79 30 - - - - - - 8.135 8.467 8.269 


Immobilitzat material 63 69 18 18 15 - - - 212.766 219.123 225.301 


Inversions immobiliàries - - - - - - - - 16.563 13.829 13.057 


Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini - - - - - - - - 1.498 1.747 1.804 


Inversions financeres a llarg termini 300 300 - 2.400 - - - - 151.986 134.486 121.668 


Actius per impost diferit - - - - - - - - - - - 


Despeses a distribuir en diversos exercicis  - - - - -  - - - - - 
            


ACTIU CORRENT 1.198 897 543 4.290 3.984 6.576 18.277 22.266 119.913 204.881 217.707 


Actius no corrents mantinguts per a la venda - - - - - - - - - - - 


Existències - - - - - - - - 12.077 10.308 9.434 


Deutors comercials i altres comptes a cobrar 324 668 30 2.434 3.497 4.376 13.064 20.310 107.181 193.047 207.066 


Inversions a empreses del grup i associades a curt termini - - - - - - - - - - - 


Inversions financeres a curt termini - - - - - - 2.199 5.212 - 203 246 289 


Periodificacions a curt termini 2 - - - - - - - - 12 10 196 


Efectiu i altres actius líquids equivalents 872 229 - 513 1.856 487 - - 1.957 440 1.270 722 
             


TOTAL ACTIU 1.640 1.296 - 561 6.708 3.999 6.576 18.277 22.266 510.861 582.533 587.806 


             


PATRIMONI NET I PASSIU 


GESFER HAMB HB HCPB 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
             


PATRIMONI NET 1.396 811 - 445 1.866 385 15 22 23 83.064 87.050 95.829 


Fons propis 586 - - 42 80 (53) 15 22 23 22.127 22.993 25.952 


Fons social 586 - - - - - - - - 23.963 23.963 27.367 


Prima d’emissió - - - - - - - - - - - - 


Reserves - - - - - - - - - (3.218) (2.764) (3.358) 


Resultats d’exercicis anteriors - - - 24 46 80 10 14 22 1.300 1.382 1.794 


Altres aportacions de socis - - - - - - - - - 1 - - 


Resultat de l’exercici - - - 18 34 (133) 4 8 1 82 412 149 


Ajustos per canvis de valor - - - - - - - - - - - - 


Subvencions, donacions i llegats rebuts  810 811 - 403 1.786 438 - - - 60.937 64.057 69.877 
             


PASSIU NO CORRENT - - - - 2.400 - - - - 183.543 168.077 241.496 


Provisions a llarg termini - - - - - - - - - 20.112 25.351 25.313 


Deutes a llarg termini - - - - - - - - - 157.810 138.208 129.674 


Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini - - - - 2.400 - - - - 5.621 4.518 86.509 


Passius per impost diferit - - - - - - - - - - - - 


Periodificacions a llarg termini - - - - - - - - - - - - 
             


PASSIU CORRENT 244 485 - 116 2.442 3.613 6.561 18.255 22.243 244.255 327.406 250.481 


Provisions a curt termini - -  - - - - - - - - - 


Deutes a curt termini  2 - - - - 185 - - - 16.167 125.802 84.787 


Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini - - - - 2.400 3.400 - - - 15.702 13.584 6.055 


Creditors comercials i altres comptes a pagar 242 485 - 116 42 28 4.178 16.128 19.348 204.920 182.203 156.690 


Periodificacions a curt termini - - - - - - 2.383 2.127 2.895 7.466 5.817 2.949 
              


TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 1.640 1.296 - 561 6.708 3.999 6.576 18.277 22.266 510.861 582.533 587.806 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia.         
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Quadre 25. Balanç de situació dels consorcis (contin.) 


ACTIU 


ICAC ICCC IDEG IDIBAPS 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
             


ACTIU NO CORRENT 826 763 675 5.198 5.124 4.485 3.360 3.154 2.945 46.258 36.450 33.996 


Immobilitzat intangible 4 2 4 89 86 53 16 42 36 166 135 137 


Immobilitzat material 822 762 672 5.109 5.038 4.432 3.345 3.113 2.909 19.855 18.731 16.184 


Inversions immobiliàries - - - - - - - - - - - - 


Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini - - - - - - - - - - - - 


Inversions financeres a llarg termini - - - - - - - - - 26.238 17.584 17.675 


Actius per impost diferit - - - - - - - - - - - - 


Despeses a distribuir en diversos exercicis  - - - - - - - - - - - - 
             


ACTIU CORRENT 1.676 1.485 1.321 3.143 2.828 2.439 701 450 508 40.316 34.852 30.860 


Actius no corrents mantinguts per a la venda - - - - - - - - - - - - 


Existències - - - - - - - - - - - - 


Deutors comercials i altres comptes a cobrar 1.314 884 723 1.459 1.363 1.622 330 392 454 23.867 21.392 26.232 


Inversions a empreses del grup i associades a curt termini - - - - - - - - 0 - - - 


Inversions financeres a curt termini - - 0 - - - - - 0 10 5.012 1.000 


Periodificacions a curt termini 193 158 307 25 - - 3 6 5 374 - - 


Efectiu i altres actius líquids equivalents 169 442 291 1.659 1.465 817 368 53 48 16.065 8.448 3.628 
             


TOTAL ACTIU 2.502 2.248 1.996 8.341 7.952 6.924 4.061 3.605 3.453 86.574 71.302 64.856 


     


PATRIMONI NET I PASSIU 


ICAC ICCC IDEG IDIBAPS 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
             


PATRIMONI NET 1.368 1.207 1.063 (3) (729) (830) 2.429 2.338 2.223 13.777 11.463 8.019 


Fons propis 57 115 173 (1.576) (1.553) (1.565) 2.316 2.241 2.160 417 (1.045) (2.070) 


Fons social 57 115 173 - - - 2.155 2.155 2.155 - - - 


Prima d’emissió - - - - - - - - - - - - 


Reserves - - - - - - - - - - - - 


Resultats d’exercicis anteriors - - - (817) (1.576) (1.553) 249 161 87 390 (754) (1.043) 


Altres aportacions de socis - - - - - - - - - - - - 


Resultat de l’exercici - - - (759) 23 (12) (88) (74) (81) 27 (291) (1.025) 


Ajustos per canvis de valor - - 0 - - - - - - (30) (246) (472) 


Subvencions, donacions i llegats rebuts  1.310 1.092 889 1.573 825 735 113 96 63 13.390 12.755 10.561 
             


PASSIU NO CORRENT 619 551 490 6.074 5.453 4.798 776 651 570 36.648 35.895 28.609 


Provisions a llarg termini - - - - - - - - - - - - 


Deutes a llarg termini 619 551 490 6.074 5.453 4.798 776 651 570 20.975 19.361 17.122 


Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini - - - - - - - - - - - - 


Passius per impost diferit - - - - - - - - - - - - 


Periodificacions a llarg termini - - - - - - - - - 15.674 16.534 11.487 
             


PASSIU CORRENT 515 489 443 2.270 3.228 2.956 856 616 660 36.149 23.944 28.228 


Provisions a curt termini - - - - - - - - - - 100 224 


Deutes a curt termini  48 58 60 614 624 672 144 118 272 1.482 1.526 2.431 


Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini - - - - - - - - - - - - 


Creditors comercials i altres comptes a pagar 467 431 383 610 1.030 536 712 498 388 11.311 5.630 3.394 


Periodificacions a curt termini - - - 1.046 1.574 1.748 - - - 23.356 16.688 22.179 
             


TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 2.502 2.248 1.996 8.341 7.952 6.924 4.061 3.605 3.453 86.574 71.302 64.856 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia.         
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Quadre 25. Balanç de situació dels consorcis (contin.) 


ACTIU 


IFAE ITCAT IUEE MARPARC 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
             


ACTIU NO CORRENT 4.046 3.764 3.506 - - - 11 L’entitat 


passa a 


ser mino-


ritària 


l’exercici 


2011. 


- - 201.094 201.065 


Immobilitzat intangible 296 320 294 - - - 4 - - 518 487 


Immobilitzat material 3.747 3.440 3.208 - - - 7 - - 200.040 200.042 


Inversions immobiliàries - - - - - - - - - - - 


Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini - - - - - - - - - 536 536 


Inversions financeres a llarg termini 4 4 4 - - - - - - - - 


Actius per impost diferit - - - - - - - - - - - 


Despeses a distribuir en diversos exercicis  - - - - - - - - - - - - 
             


ACTIU CORRENT 8.484 7.435 6.744 68 131 77 526 - - - 115.485 159.378 


Actius no corrents mantinguts per a la venda - - - - - - - - - - - - 


Existències - - - - - - 2 - - - 3.517 3.852 


Deutors comercials i altres comptes a cobrar 992 1.683 2.016 - 101 - 254 - - - 110.535 152.230 


Inversions a empreses del grup i associades a curt termini - - - - - - - - - - 383 383 


Inversions financeres a curt termini 5.685 4.185 3.085 - - - 92 - - - - - 


Periodificacions a curt termini - - - 53 - - - - - - - - 


Efectiu i altres actius líquids equivalents 1.807 1.567 1.643 15 30 77 178 - - - 1.049 2.912 
             


TOTAL ACTIU 12.530 11.199 10.250 68 131 77 537 - - - 316.579 360.443 


             


 IFAE ITCAT IUEE MARPARC 


PATRIMONI NET I PASSIU 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
             


PATRIMONI NET 4.306 3.853 3.690 57 - - 21 - - - 85.317 87.502 


Fons propis 1.088 990 1.124 - - - 21 - - - 72.619 72.667 


Fons social 2.296 2.296 2.296 - - - - - - - 123.447 123.447 


Prima d’emissió - - - - - - - - - - - - 


Reserves - - - - - - 203 - - - (1.986) (1.986) 


Resultats d’exercicis anteriors (909) (1.209) (1.306) - - - (139) - - - (42.881) (48.841) 


Altres aportacions de socis - - - - - - - - - - - - 


Resultat de l’exercici (300) (97) 133 - - - (44) - - - (5.960) 47 


Ajustos per canvis de valor - - - - - - - - - - (6.340) (7.619) 


Subvencions, donacions i llegats rebuts  3.218 2.863 2.566 57 - - - - - - 19.038 22.455 
             


PASSIU NO CORRENT 1.649 1.204 235 - 73 - - - - - 72.122 81.993 


Provisions a llarg termini - - - - - - - - - - 3.954 4.301 


Deutes a llarg termini 1.649 1.204 235 - - - - - - - 68.168 77.692 


Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini - - - - 73 - - - - - - - 


Passius per impost diferit - - - - - - - - - - - - 


Periodificacions a llarg termini - - - - - - - - - - - - 
             


PASSIU CORRENT 6.575 6.143 6.306 11 57 77 516 - - - 159.140 190.948 


Provisions a curt termini - - - - - - - - - - - - 


Deutes a curt termini  1.188 1.146 - - - - - - - - 70.083 86.359 


Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini - - - - - - - - - - - - 


Creditors comercials i altres comptes a pagar 701 918 938 11 57 77 68 - - - 78.477 94.085 


Periodificacions a curt termini 4.686 4.079 5.387 - - - 448 - - - 10.580 10.504 
             


TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 12.530 11.199 10.250 68 131 77 537 - - - 316.579 360.443 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia.         
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Quadre 25. Balanç de situació dels consorcis (contin.) 


ACTIU 


MATARÓ MNAC MOVE MUME 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
             


ACTIU NO CORRENT 11.054 12.417 13.046 85.582 156.224 167.008 30 884 685 - 3.223 3.108 


Immobilitzat intangible 4 - - 421 295 466 14 9 7 - 58 37 


Immobilitzat material 11.050 12.267 12.896 85.161 155.930 166.460 16 17 20 - 3.165 3.071 


Inversions immobiliàries - - - - - - - - - - - - 


Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini - - - - - - - - - - - - 


Inversions financeres a llarg termini - 150 150 - - 82 - 857 659 - - - 


Actius per impost diferit - - - - - - - - - - - - 


Despeses a distribuir en diversos exercicis  - - - - - - - - - - - - 
             


ACTIU CORRENT 6.646 5.508 5.167 8.369 8.170 6.016 1.719 1.164 979 - 127 58 


Actius no corrents mantinguts per a la venda - - - - - - - - - - - - 


Existències 28 43 30 722 548 186 7 - - - 15 12 


Deutors comercials i altres comptes a cobrar 65 191 130 1.588 4.733 1.890 929 659 333 - 98 33 


Inversions a empreses del grup i associades a curt termini - - - - - - - - - - - - 


Inversions financeres a curt termini 5.957 5.051 4.720 - 3 - 380 200 220 - - - 


Periodificacions a curt termini - - - - - - - - - - - - 


Efectiu i altres actius líquids equivalents 596 222 287 6.059 2.885 3.940 403 304 426 - 14 13 
             


TOTAL ACTIU 17.700 17.925 18.213 93.952 164.394 173.024 1.750 2.047 1.664 - 3.351 3.166 


             


PATRIMONI NET I PASSIU 


MATARÓ MNAC MOVE MUME 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
             


PATRIMONI NET 12.581 12.994 13.491 80.780 153.312 162.518 359 432 295 - 3.297 3.135 


Fons propis 9.601 10.011 10.511 12.133 16.897 33.874 - - - - 3.297 3.135 


Fons social 1.803 1.803 1.803 8.449 14.719 32.778 - - - - 3.408 3.408 


Prima d’emissió - - - - - - - - - - - - 


Reserves - - - - - - - - - - - - 


Resultats d’exercicis anteriors 7.177 7.798 8.208 1.326 1.025 539 - - - - (24) (111) 


Altres aportacions de socis - - - 1.639 1.639 1.639 - - - - - - 


Resultat de l’exercici 621 410 500 719 (486) (1.082) - - - - (86) (162) 


Ajustos per canvis de valor - - - - - - - - - - - - 


Subvencions, donacions i llegats rebuts  2.980 2.983 2.980 68.647 136.415 128.644 359 432 295 - - - 
              


PASSIU NO CORRENT 4.476 4.324 4.094 7.645 5.949 5.077 1.264 1.495 1.223 - - - 


Provisions a llarg termini - 125 255 100 - 200 - - - - - - 


Deutes a llarg termini 4.476 4.199 3.839 7.545 5.949 4.877 1.264 1.495 1.223 - - - 


Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini - - - - - - - - - - - - 


Passius per impost diferit - - - - - - - - - - - - 


Periodificacions a llarg termini - - - - - - - - - - - - 
             


PASSIU CORRENT 643 606 629 5.527 5.133 5.429 127 120 147 - 53 31 


Provisions a curt termini 79 - - - - - - - - - - - 


Deutes a curt termini  272 272 358 1.247 1.436 1.902 25 84 103 - - - 


Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini - - - - - - - - - - - - 


Creditors comercials i altres comptes a pagar 292 334 271 3.388 3.692 3.527 102 36 44 - 53 31 


Periodificacions a curt termini - - - 892 5 - - - - - - - 
              


TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 17.700 17.925 18.213 93.952 164.394 173.024 1.750 2.047 1.664 - 3.351 3.166 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia.         
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Quadre 25. Balanç de situació dels consorcis (contin.) 


ACTIU 


PCM PORTBOU PRBB TERMCAT 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
             


ACTIU NO CORRENT 71 61 57 12.367 12.218 12.070 141.987 138.117 134.016 1.374 1.161 1.060 


Immobilitzat intangible 31 33 36 9.658 - - 2.846 2.781 2.703 1.251 1.067 970 


Immobilitzat material 40 28 21 2.709 12.218 12.070 120.207 117.728 114.572 123 94 91 


Inversions immobiliàries - - - - - - - - - - - - 


Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini - - - - - - - - - - - - 


Inversions financeres a llarg termini - - - - - - 18.934 17.609 16.741 - - - 


Actius per impost diferit - - - - - - - - - - - - 


Despeses a distribuir en diversos exercicis  - - - - - - - - - - - - 
             


ACTIU CORRENT 2.622 882 381 132 136 363 11.625 7.871 7.143 582 543 296 


Actius no corrents mantinguts per a la venda - - - - - - - - - - - - 


Existències - - - 28 16 13 - - - - - - 


Deutors comercials i altres comptes a cobrar 1.324 473 77 83 26 29 4.415 5.439 5.109 459 457 141 


Inversions a empreses del grup i associades a curt termini - - - - - - - - - - - - 


Inversions financeres a curt termini - - - 3 - 100 5.990 1.500 1.000 - - - 


Periodificacions a curt termini 9 6 8 1 - - - - - 2 1 0 


Efectiu i altres actius líquids equivalents 1.288 403 296 17 93 220 1.220 932 1.034 121 85 155 
             


TOTAL ACTIU 2.693 943 437 12.499 12.354 12.433 153.612 145.989 141.159 1.956 1.704 1.356 


             


PATRIMONI NET I PASSIU 


PCM PORTBOU PRBB TERMCAT 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
             


PATRIMONI NET 2.100 634 103 10.332 10.114 10.279 72.160 71.614 71.711 1.746 1.505 1.135 


Fons propis 2.100 634 103 9.216 9.048 9.263 36.311 37.775 39.836 1.746 1.505 1.135 


Fons social 5.456 5.456 5.456 9.719 9.719 9.719 36.155 37.432 38.662 4.121 4.121 3.827 


Prima d’emissió - - - - - - - - - - - - 


Reserves - - - - - - 80 157 343 - - - 


Resultats d’exercicis anteriors (2.446) (3.356) (4.822) (562) (504) (671) - - - (1.539) (2.375) (2.616) 


Altres aportacions de socis - - - - - - - - - - - - 


Resultat de l’exercici (910) (1.466) (531) 59 (167) 215 77 186 831 (836) (241) (76) 


Ajustos per canvis de valor - - - - - - - - - - - - 


Subvencions, donacions i llegats rebuts  - - - 1.116 1.066 1.016 35.849 33.839 31.875 - - - 
             


PASSIU NO CORRENT - - - 1.915 1.940 1.952 67.832 61.975 57.194 - - - 


Provisions a llarg termini - - - - 61 61 - - - - - - 


Deutes a llarg termini - - - 9 60 146 67.832 61.975 57.194 - - - 


Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini - - - - - - - - - - - - 


Passius per impost diferit - - - - - - - - - - - - 


Periodificacions a llarg termini - - - 1.906 1.818 1.744 - - - - - - 
             


PASSIU CORRENT 593 309 334 252 300 201 13.620 12.401 12.254 211 200 221 


Provisions a curt termini - - - - - - - - - - - - 


Deutes a curt termini  - - - 62 8 14 9.502 9.454 9.501 - - - 


Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini - - - - - - - - - - - - 


Creditors comercials i altres comptes a pagar 593 309 334 190 292 188 4.118 2.946 2.753 211 200 221 


Periodificacions a curt termini - - - - - - - - - - - - 
             


TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 2.693 943 437 12.499 12.354 12.433 153.612 145.989 141.159 1.956 1.704 1.356 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 
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L’actiu i el patrimoni net i passiu agregats dels consorcis a 31 de desembre dels tres exer-


cicis analitzats varia entre els 2.365,79 M€ en l’exercici 2010 i els 2.773,61 M€ en el 2011. 


Vuit consorcis representen entre el 64,6% l’exercici 2010 i el 69,8% l’exercici 2012 de l’ac-


tiu i el patrimoni net i passiu agregat amb el detall següent: 


 


Quadre 26. Actiu i patrimoni net i passiu 


Entitat 


Import Percentatge 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 


HCPB 511 583 588 21,6 21,0 21,6 


CSI 236 220 226 10,0 7,9 8,3 


CATM 235 160 118 9,9 5,8 4,3 


PRBB 154 146 141 6,5 5,3 5,2 


CST 151 147 154 6,4 5,3 5,7 


CSPT 146 165 138 6,2 5,9 5,1 


MNAC 94 164 173 4,0 5,9 6,4 


MARPARC - 317 360 - 11,4 13,2 


Total 1.527 1.902 1.898 64,6 68,5 69,8 


Imports en milions d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


 


a) Actiu 


L’epígraf més significatiu de l’actiu agregat en el període analitzat és el d’Immobilitzat 


material, que representa entre el 43,5% en l’exercici 2010 i el 48,7% en el 2012 del total de 


l’actiu. Els consorcis amb una representació major d’aquest epígraf són els següents: 


 


Quadre 27. Immobilitzat material 


Entitat 


Import Percentatge 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 


HCPB 213 219 225 20,8 16,3 17,0 


CSI 152 145 138 14,8 10,8 10,4 


PRBB 120 117 115 11,7 8,8 8,6 


MNAC 85 156 166 8,3 11,6 12,6 


MARPARC - 200 200 - 14,9 15,1 


Total 570 838 844 55,6 62,4 63,7 


Imports en milions d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


 


El saldo agregat de Deutors comercials i altres comptes a cobrar a 31 de desembre del 


període analitzat representa entre el 28,1% en l’exercici 2010 i el 33,8% en el 2012 del total 


de l’actiu. El detall és el següent: 
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Quadre 28. Deutors comercials 


Entitat 


Import Percentatge 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 


HCPB 107 193 207 16,1 22,8 22,5 


CATM 85 88 108 12,8 10,4 11,7 


CSPT 77 80 59 11,6 9,5 6,4 


CSI 66 59 70 9,9 7,0 7,6 


MARPARC - 111 152 - 13,1 16,5 


Total 335 50,4 531 62,8 59,6 64,7 


Imports en milions d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


 


b) Patrimoni net i passiu 


L’epígraf més important del patrimoni net i passiu agregat és el de Creditors comercials i 


altres comptes a pagar, que representa entre el 25,2% del total del patrimoni net i passiu 


en l’exercici 2012 i el 29,5% en el 2010, seguit del de Capital, que representa entre el 


19,4% en l’exercici 2010 i el 24,5% en el 2012 i del de Deutes a llarg termini, que repre-


senta entre el 20,3% en l’exercici 2012 i el 23,2% en el 2010. 


 


Quatre entitats en l’exercici 2010 i cinc entitats en els exercicis 2011 i 2012 representen 


entre el 62,5% i el 64,7% del total de Creditors comercials i altres comptes a pagar. 


Destaca el consorci HCPB, que representa entre el 22,8% en l’exercici 2012 i el 29,4% en 


l’exercici 2010 del total. 


 


Quadre 29. Creditors comercials i altres comptes a pagar 


Entitat 


Import Percentatge 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 


HCPB 205 182 157 29,4 25,5 22,8 


CATM 128 121 89 18,3 16,9 13,0 


CSI 57 37 40 8,1 5,2 5,8 


CSPT 47 44 63 6,7 6,1 9,1 


MARPARC - 74 94 - 11,0 13,7 


Total 437 458 443 62,5 64,7 64,4 


Imports en milions d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


 


Tres entitats en l’exercici 2010 i quatre en els exercicis 2011 i 2012 concentren entre el 


53,8% i 68,5% del total de Deutes a llarg termini. El detall és el següent: 
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Quadre 30. Deutes a llarg termini 


Entitat 


Import Percentatge 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 


HCPB 158 138 130 28,8 23,3 23,4 


CSI 125 118 115 22,8 20,0 20,8 


PRBB 67 62 57 12,2 10,5 10,3 


MARPARC - 68 78 - 11,5 14,0 


Total 350 386 380 53,8 65,3 68,5 


Imports en milions d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


 


A 31 de desembre del 2012 tres entitats –CSA, ICCC i CENIT– presenten un patrimoni net 


negatiu tal com es detalla a continuació: 


 


Quadre 31. Patrimoni net 


Entitat 2010 2011 2012 


CATFILMS (0,02) (0,05) -  


CENIT -  -  (0,23) 


CSA (12,14) (11,59) (15,70) 


ICCC (0,003) (0,73) (0,83) 


Total (12,16) (12,37) (16,58) 


Imports en milions d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


 


En l’exercici 2012 sis entitats –CENIT, CSA, CSB, HAMB, ICCC i IDIBAPS– presenten uns 


fons propis negatius. Durant l’exercici 2013 no s’ha restablert la situació de desequilibri 


patrimonial d’aquestes entitats. 


 


L’epígraf Resultats d’exercicis anteriors presenta un saldo negatiu de 153,67 M€ en l’exer-


cici 2012, que representa un augment de 68,93 M€ respecte al 2010.  


 


Vint-i-vuit consorcis en els exercicis 2010 i 2011 i trenta en el 2012 presenten un resultat de 


l’exercici negatiu.  


 


En el quadre següent es detallen les principals entitats amb resultats d’exercicis anteriors i 


resultat de l’exercici negatius en el període 2010-2012: 
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Quadre 32. Resultats d’exercicis anteriors i resultats de l’exercici negatius 


 2010 2011 2012 


Entitat 


Resultats 


d’exercicis 


anteriors 


Resultat de 


l’exercici 


Resultats 


d’exercicis 


anteriors 


Resultat de 


l’exercici 


Resultats 


d’exercicis 


anteriors 


Resultat de 


l’exercici 


CCC (41,02) (4,90) (45,92) (9,17) (55,09) (10,92) 


CGCS -  -  (7,42) -  (7,41) -  


CHV (6,71) (0,51) (7,22) (0,10) (7,32) -  


CSA (7,51) (0,16) (7,68) 0,30) (7,98) -  


CSB (14,60) (1,64) (12,95) -  (11,21) -  


CSM (6,62) -  (6,61) -  (4,34) -  


CSPT (21,92) -  (11,58) -  (11,56) -  


CST (27,03) (0,84) (23,26) (1,76) (25,02) (1,23) 


MARPARC -  -  (42,88) (5,96) (48,84) (0,05) 


Total (125,41) (8,05) (165,52) (17,29) (178,77) (12,20) 


Total agregat (84,74) (5,08) (140,36) (18,96) (153,67) (28,69) 


Imports en milions d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


 


 


3.1.5. Balanços de situació individuals de les fundacions 


A continuació es presenta el Balanç de situació agregat i els balanços de situació indi-


viduals de les fundacions a 31 de desembre del 2011 i del 2012 comparats amb els de 


l’exercici 2010. Per a una millor anàlisi de la situació economicofinancera, en l’apartat 3.3.5 


d’aquest informe es presenta una sèrie de ràtios de Balanç d’aquestes entitats. 
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Quadre 33. Balanç de situació de les fundacions 


ACTIU 


AGREGAT ASSAIG CDP 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


ACTIU NO CORRENT 579.355 626.603 625.622 41 Entitat no in-


closa en els 


pressupos-


tos de l’exer-


cici 2011 


- 30 18 - 


Immobilitzat intangible 59.307 70.349 64.963 1 - 4 2 - 


Immobilitzat material 176.770 195.594 194.606 40 - 25 16 - 


Inversions immobiliàries - - - - - - - - 


Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini 5.495 5.787 3.927 - - - - - 


Inversions financeres a llarg termini 337.782 354.873 362.124 - - - - - 


Actius per impost diferit - - 8 - - - - - 
         


ACTIU CORRENT 424.272 492.293 504.182 1.710 - - 287 378 - 


Actius no corrents mantinguts per a la venda - 162 - - - - - - - 


Existències 12.639 10.457 8.085 - - - - - - 


Deutors comercials i altres comptes a cobrar 233.092 292.028 304.835 9 - - 166 196 4 


Inversions en entitats del grup i associades a curt termini 9.280 460 463 - - - - - - 


Inversions financeres a curt termini 98.376 90.640 109.644 - - - - 171 - 


Periodificacions a curt termini 1.925 1.865 1.617 727 - - 4 4 - 


Efectiu i altres actius líquids equivalents 68.958 96.681 79.538 973 - - 117 7 - 
          


TOTAL ACTIU 1.003.627 1.118.898 1.129.804 1.751 - - 317 396 4 


          


PATRIMONI NET I PASSIU 


AGREGAT ASSAIG CDP 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


PATRIMONI NET 304.258 341.378 353.808 612 - - (56) (295) 4 


Fons propis (160.373) (166.512) (176.423) 612 - - (298) (295) 4 


Fons dotacional o fons social 41.789 52.603 47.421 42 - - 42 42 42 


Reserves 12.416 12.079 19.681 120 - - - - - 


Resultats d’exercicis anteriors (215.800) (217.839) (234.568) 435 - - (253) (341) (569) 


Excedents pendents d’aplicació en activitats estatutàries  - 5.481 - - - - - - - 


Resultat de l’exercici 1.222 (18.838) (8.961) 15 - - (88) 4 531 


Ajustos per canvis de valor (196) (185) (318) - - - - - - 


Subvencions, donacions i llegats rebuts  464.827 508.077 530.542 - - - 242 - - 
          


PASSIU NO CORRENT 429.523 454.773 459.416 - - - - - - 


Provisions a llarg termini 575 340 306 - - - - - - 


Deutes a llarg termini 425.693 452.052 454.302 - - - - - - 


Deutes amb entitats del grup i associades a llarg termini 3.025 2.362 333 - - - - - - 


Passius per impost diferit - - - - - - - - - 


Periodificacions a llarg termini 231 19 4.477 - - - - - - 
          


PASSIU CORRENT 269.843 322.749 316.576 1.139 - - 373 691 - 


Provisions a curt termini 1.043 7.363 6.205 - - - - - - 


Deutes a curt termini  77.810 96.307 96.444 - - - 1 - - 


Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini 4.200 5.930 5.570 - - - - - - 


Creditors comercials i altres comptes a pagar 160.653 177.477 178.262 771 - - 373 691 - 


Periodificacions a curt termini 26.137 35.669 30.095 367 - - - - - 
          


TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 1.003.627 1.118.898 1.129.804 1.751 - - 317 396 4 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 
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Quadre 33. Balanç de situació de les fundacions (contin.) 


ACTIU 


CESICAT CMRB CREAL 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


ACTIU NO CORRENT - 180 164 5.513 4.402 3.631 308 382 336 


Immobilitzat intangible - 49 46 74 81 48 33 22 11 


Immobilitzat material - 131 118 5.316 4.321 3.583 234 317 283 


Inversions immobiliàries - - - - - - - - - 


Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini - - - - - - - - - 


Inversions financeres a llarg termini - - - 123 - - 40 42 42 


Actius per impost diferit - - - - - - - - - 
          


ACTIU CORRENT - 889 1.072 7.929 6.166 5.479 4.316 5.014 3.671 


Actius no corrents mantinguts per a la venda - - - - - - - - - 


Existències - - - - - - - - - 


Deutors comercials i altres comptes a cobrar - 683 620 3.578 4.133 4.992 782 1.493 1.612 


Inversions en entitats del grup i associades a curt termini - - - - - - - - - 


Inversions financeres a curt termini - - - 3.239 884 - - - - 


Periodificacions a curt termini - 5 5 15 5 12 - - - 


Efectiu i altres actius líquids equivalents - 201 447 1.097 1.143 475 3.533 3.520 2.059 
          


TOTAL ACTIU - 1.069 1.237 13.442 10.569 9.110 4.624 5.395 4.007 


          


PATRIMONI NET I PASSIU 


CESICAT CMRB CREAL 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


PATRIMONI NET - 926 1.019 5.828 4.505 3.660 884 958 1.036 


Fons propis - 703 859 (318) (318) (318) 637 652 673 


Fons dotacional o fons social - 60 60 30 30 30 32 32 32 


Reserves - 490 670 - - - - - - 


Resultats d’exercicis anteriors - - - - (348) (348) 296 605 620 


Excedents pendents d’aplicació en activitats estatutàries - - - - - - - - - 


Resultat de l’exercici - 153 128 (348) - - 309 15 21 


Ajustos per canvis de valor - - - - - - - - - 


Subvencions, donacions i llegats rebuts  - 223 161 6.146 4.823 3.978 247 307 363 
          


PASSIU NO CORRENT - - - 6.693 4.762 3.068 2.114 2.477 1.876 


Provisions a llarg termini - - - - - - - - - 


Deutes a llarg termini - - - 6.693 4.762 3.068 2.114 2.477 1.876 


Deutes amb entitats del grup i associades a llarg termini - - - - - - - - - 


Passius per impost diferit - - - - - - - - - 


Periodificacions a llarg termini - - - - - - - - - 
          


PASSIU CORRENT - 143 217 921 1.301 2.381 1.626 1.960 1.096 


Provisions a curt termini - - - 10 - 74 - - - 


Deutes a curt termini  - - 1 - - - 1.080 1.129 429 


Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini - - - - - - - - - 


Creditors comercials i altres comptes a pagar - 143 156 886 1.297 2.305 546 692 487 


Periodificacions a curt termini - - 60 25 4 2 - 139 180 
          


TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU - 1.069 1.237 13.442 10.569 9.110 4.624 5.395 4.007 


Imports en milers d’euros.          


Font: Elaboració pròpia.          
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Quadre 33. Balanç de situació de les fundacions (contin.) 


ACTIU 


CRESIB CRG CTTC 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


ACTIU NO CORRENT 152 120 107 22.395 18.616 15.975 4.925 4.357 4.188 


Immobilitzat intangible - 1 18 335 320 176 43 32 37 


Immobilitzat material 152 119 89 10.717 7.950 6.468 4.882 4.314 3.947 


Inversions immobiliàries - - - - - - - - - 


Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini - - - - - - - - 185 


Inversions financeres a llarg termini - - - 11.343 10.346 9.332 - 11 19 


Actius per impost diferit - - - - - - - - - 
          


ACTIU CORRENT 8.431 8.150 11.677 46.987 46.708 41.297 6.559 5.361 4.850 


Actius no corrents mantinguts per a la venda - - - - - - - - - 


Existències - - - 370 180 217 - - - 


Deutors comercials i altres comptes a cobrar 4.624 5.549 6.842 12.000 17.619 16.909 1.269 2.535 2.206 


Inversions en entitats del grup i associades a curt termini - - - - - - - - - 


Inversions financeres a curt termini 2.272 1 1 10.226 4.118 2.054 4.259 2.452 1.538 


Periodificacions a curt termini - - - - - - 78 69 59 


Efectiu i altres actius líquids equivalents 1.534 2.600 4.835 24.391 24.791 22.116 953 305 1.046 
          


TOTAL ACTIU 8.583 8.270 11.784 69.382 65.325 57.272 11.484 9.718 9.038 


         


PATRIMONI NET I PASSIU 


CRESIB CRG CTTC 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


PATRIMONI NET 1.023 1.015 940 18.211 14.824 13.350 2.880 1.865 1.482 


Fons propis 936 941 886 7.656 6.903 6.536 1.026 385 41 


Fons dotacional o fons social 70 70 70 91 91 91 90 90 90 


Reserves - - - - - - - - - 


Resultats d’exercicis anteriors 307 866 871 8.911 7.565 6.812 936 936 295 


Excedents pendents d’aplicació en activitats estatutàries - - - - - - - - - 


Resultat de l’exercici 559 5 (55) (1.346) (753) (368) - (640) (344) 


Ajustos per canvis de valor - - - - - - - - - 


Subvencions, donacions i llegats rebuts  87 74 54 10.555 7.921 6.814 1.854 1.480 1.441 
          


PASSIU NO CORRENT 1.472 986 2.096 34.436 33.286 28.437 6.552 5.946 5.315 


Provisions a llarg termini - - - - - - - - - 


Deutes a llarg termini 1.472 986 2.096 34.436 33.286 28.437 6.552 5.946 5.315 


Deutes amb entitats del grup i associades a llarg termini - - - - - - - - - 


Passius per impost diferit - - - - - - - - - 


Periodificacions a llarg termini - - - - - - - - - 
          


PASSIU CORRENT 6.088 6.269 8.748 16.735 17.215 15.485 2.052 1.906 2.240 


Provisions a curt termini - - - 124 124 124 - - - 


Deutes a curt termini  3.853 4.289 3.821 7.393 7.787 4.867 613 610 609 


Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini - - - - - - - - - 


Creditors comercials i altres comptes a pagar 1.958 1.522 4.404 9.217 9.304 10.495 670 613 728 


Periodificacions a curt termini 278 458 523 - - - 768 684 903 
          


TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 8.583 8.270 11.784 69.382 65.325 57.272 11.484 9.718 9.038 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 
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Quadre 33. Balanç de situació de les fundacions (contin.) 


ACTIU 


EIA ESMUC FCARRERAS 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


ACTIU NO CORRENT 32.908 33.558 32.652 1.902 1.496 1.077 - 371 1.708 


Immobilitzat intangible 1 - - 47 21 12 - 11 20 


Immobilitzat material 3 3 2 1.855 1.475 1.065 - 360 1.657 


Inversions immobiliàries - - - - - - - - - 


Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini - - - - - - - - - 


Inversions financeres a llarg termini 32.904 33.556 32.650 - - - - - 31 


Actius per impost diferit - - - - - - - - - 
          


ACTIU CORRENT 223 184 177 2.730 2.611 2.365 - 399 1.333 


Actius no corrents mantinguts per a la venda - - - - - - - - - 


Existències - - - - - - - - - 


Deutors comercials i altres comptes a cobrar 63 - - 502 508 985 - 267 669 


Inversions en entitats del grup i associades a curt termini - - - - - - - - - 


Inversions financeres a curt termini 2 2 2 - - 7 - - - 


Periodificacions a curt termini - - - - - - - - - 


Efectiu i altres actius líquids equivalents 158 182 133 2.228 2.103 1.373 - 132 663 
          


TOTAL ACTIU 33.131 33.742 32.787 4.631 4.107 3.443 - 770 3.040 


          


PATRIMONI NET I PASSIU 


EIA ESMUC FCARRERAS 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


PATRIMONI NET 32.811 33.309 32.461 1.953 1.515 1.097 - 635 2.144 


Fons propis 32.811 33.309 32.461 248 143 86 - 414 870 


Fons dotacional o fons social 29.905 29.905 29.905 48 48 48 - 414 868 


Reserves 5.082 4.399 4.399 - - - - - - 


Resultats d’exercicis anteriors (3.992) (1.557) (996) 696 560 595 - - - 


Excedents pendents d’aplicació en activitats estatutàries - - - - - - - - - 


Resultat de l’exercici 1.815 561 (848) (496) (465) (558) - - 2 


Ajustos per canvis de valor - - - - - - - - - 


Subvencions, donacions i llegats rebuts  - - - 1.705 1.372 1.011 - 221 1.274 
          


PASSIU NO CORRENT - - - - - - - - 232 


Provisions a llarg termini - - - - - - - - - 


Deutes a llarg termini - - - - - - - - 232 


Deutes amb entitats del grup i associades a llarg termini - - - - - - - - - 


Passius per impost diferit - - - - - - - - - 


Periodificacions a llarg termini - - - - - - - - - 
          


PASSIU CORRENT 320 434 326 2.678 2.592 2.346 - 135 664 


Provisions a curt termini - - - - - - - - - 


Deutes a curt termini  - - - 4 3 34 - 45 507 


Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini - - - - - - - 40 10 


Creditors comercials i altres comptes a pagar 320 434 326 1.700 1.798 1.466 - 50 147 


Periodificacions a curt termini - - - 974 791 876 - - - 
          


TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 33.131 33.742 32.787 4.631 4.107 3.443 - 770 3.040 


Imports en milers d’euros.          


Font: Elaboració pròpia.          
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Quadre 33. Balanç de situació de les fundacions (contin.) 


 FCSM FICSR FMED 


ACTIU 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


ACTIU NO CORRENT 59 51 53 - 6.545 En l’exercici 


2012 la fun-


dació passa 


a ser mino-


ritària 


142 131 137 


Immobilitzat intangible - - 1 - 246 13 10 7 


Immobilitzat material 59 51 52 - 5.504 129 121 122 


Inversions immobiliàries - - - - - - - - 


Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini - - - - - - - - 


Inversions financeres a llarg termini - - - - 795 - - - - 


Actius per impost diferit - - - - - - - - 8 
          


ACTIU CORRENT 1.150 1.266 1.356 - 2.657 - 814 721 513 


Actius no corrents mantinguts per a la venda - - - - - - - - - 


Existències - - - - - - - - - 


Deutors comercials i altres comptes a cobrar 739 831 831 - 1.864 - 278 518 447 


Inversions en entitats del grup i associades a curt termini - - - - - - - - - 


Inversions financeres a curt termini 150 200 229 - 735 - 460 70 - 


Periodificacions a curt termini - - - - 13 - (31) - - 


Efectiu i altres actius líquids equivalents 261 236 296 - 45 - 107 133 66 
          


TOTAL ACTIU 1.209 1.317 1.409 - 9.202 - 956 853 650 


        


PATRIMONI NET I PASSIU 


FCSM FICSR FMED 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


PATRIMONI NET 317 343 441 - 5.730 - 475 353 149 


Fons propis 317 343 432 - 5.730 - 218 219 149 


Fons dotacional o fons social 30 30 30 - 9.648 - 55 55 55 


Reserves (10) (10) (10) - - - - - - 


Resultats d’exercicis anteriors 220 298 323 - (3.502) - 162 163 164 


Excedents pendents d’aplicació en activitats estatutàries - - - - - - - - - 


Resultat de l’exercici 77 26 89 - (417) - 2 1 (70) 


Ajustos per canvis de valor - - - - 1 - - - - 


Subvencions, donacions i llegats rebuts  - - 9 - - - 257 134 - 
          


PASSIU NO CORRENT - - - - 776 - - - - 


Provisions a llarg termini - - - - 52 - - - - 


Deutes a llarg termini - - - - 724 - - - - 


Deutes amb entitats del grup i associades a llarg termini - - - - - - - - - 


Passius per impost diferit - - - - - - - - - 


Periodificacions a llarg termini - - - - - - - - - 
          


PASSIU CORRENT 891 974 968 - 2.695 - 480 500 501 


Provisions a curt termini - - - - - - - - - 


Deutes a curt termini  691 790 823 - 614 - - - - 


Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini - - - - - - - - - 


Creditors comercials i altres comptes a pagar 165 151 144 - 1.007 - 480 500 501 


Periodificacions a curt termini 35 33 1 - 1.074 - - - - 
          


TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 1.209 1.317 1.409 - 9.202 - 956 853 650 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia.  
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Quadre 33. Balanç de situació de les fundacions (contin.) 


ACTIU 


FMR FOBSIC FPRBB 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


ACTIU NO CORRENT 5 5 13 3 3 Entitat no in-


closa en els 


pressupostos 


de l’exercici 


2012 


- 81 49 


Immobilitzat intangible 1 - - 2 2 - - - 


Immobilitzat material 3 3 11 1 1 - 81 49 


Inversions immobiliàries - - - - - - - - 


Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini - - - - - - - - 


Inversions financeres a llarg termini - 2 2 - - - - - 


Actius per impost diferit - - - - - - - - - 
          


ACTIU CORRENT 311 395 88 363 179 - - 104 76 


Actius no corrents mantinguts per a la venda - - - - - - - - - 


Existències - - - - - - - - - 


Deutors comercials i altres comptes a cobrar 131 259 39 121 122 - - 84 25 


Inversions en entitats del grup i associades a curt termini - - - - - - - - - 


Inversions financeres a curt termini - - - - - - - - - 


Periodificacions a curt termini - - - 40 - - - - - 


Efectiu i altres actius líquids equivalents 180 136 49 202 57 - - 20 51 
          


TOTAL ACTIU 316 400 101 366 182 - - 185 124 


          


PATRIMONI NET I PASSIU 


FMR FOBSIC FPRBB 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


PATRIMONI NET 230 346 31 251 155 - - 142 119 


Fons propis 230 346 31 186 152 - - 142 119 


Fons dotacional o fons social 30 30 30 36 36 - - 30 30 


Reserves - - - - - - - - - 


Resultats d’exercicis anteriors 224 192 316 461 116 - - 135 112 


Excedents pendents d’aplicació en activitats estatutàries  -   - - - -  


Resultat de l’exercici (24) 124 (315) (311) - - - (23) (23) 


Ajustos per canvis de valor - - - - - - - - - 


Subvencions, donacions i llegats rebuts  - - - 65 3 - - - - 
          


PASSIU NO CORRENT - - - - - - - - - 


Provisions a llarg termini - - - - - - - - - 


Deutes a llarg termini - - - - - - - - - 


Deutes amb entitats del grup i associades a llarg termini - - - - - - - - - 


Passius per impost diferit - - - - - - - - - 


Periodificacions a llarg termini - - - - - - - - - 
          


PASSIU CORRENT 87 54 70 115 27 - - 43 5 


Provisions a curt termini - - - - - - - - - 


Deutes a curt termini  - - - - - - - - - 


Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini - - - - - - - - - 


Creditors comercials i altres comptes a pagar 87 54 70 115 27 - - 43 5 


Periodificacions a curt termini - - - - - - - - - 
          


TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 316 400 101 366 182 - - 185 124 


Imports en milers d’euros.    


Font: Elaboració pròpia.    
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Quadre 33. Balanç de situació de les fundacions (contin.) 


ACTIU 


FPT GSSPAU HTC 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


ACTIU NO CORRENT 4.721 3.705 2.338 303.208 296.230 290.390 615 1.413 La posada en 


funciona-


ment el 2012 


del Consorci 


de l’Agrupa-


ció Europea 


de Coopera-


ció Territorial 


Hospital de la 


Cerdanya 


(AECTHC) ha 


comportat la 


baixa de la 


Fundació 


HTC. 


Immobilitzat intangible 191 188 186 2.300 2.003 1.608 615 1.410 


Immobilitzat material 1.566 932 793 51.722 49.634 47.352 - 3 


Inversions immobiliàries - - - - - - - - 


Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini - - - - 292 292 - - 


Inversions financeres a llarg termini 2.964 2.585 1.359 249.186 244.301 241.138 - - 


Actius per impost diferit - - - - - - - - 
         


ACTIU CORRENT 4.270 5.277 6.585 104.495 91.574 85.669 1.231 1.177 


Actius no corrents mantinguts per a la venda - - - - - - - - 


Existències - - - 10.182 8.655 7.219 - - 


Deutors comercials i altres comptes a cobrar 1.239 789 1.553 85.656 81.862 77.728 838 755 


Inversions en entitats del grup i associades a curt termini - - - 8.003 1 4 - - 


Inversions financeres a curt termini 2.116 3.396 3.315 408 446 643 - - 


Periodificacions a curt termini - 11 8 36 55 56 - - 


Efectiu i altres actius líquids equivalents 914 1.081 1.709 210 555 20 393 422 
         


TOTAL ACTIU 8.991 8.982 8.923 407.703 387.804 376.059 1.846 2.590  
          


PATRIMONI NET I PASSIU 


FPT GSSPAU HTC 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


PATRIMONI NET 6.837 6.140 6.229 28.287 7.094 (3.798) 716 1.656 - 


Fons propis 5.475 5.682 5.633 (249.721) (266.715) (269.186) 93 246 - 


Fons dotacional o fons social 327 327 344 5.494 5.494 5.494 30 30 - 


Reserves 39 39 39 - - 12.463 - - - 


Resultats d’exercicis anteriors 4.514 5.110 5.299 (253.628) (255.215) (280.808) 6 63 - 


Excedents pendents d’aplicació en activitats estatutàries - - -  -  - - - 


Resultat de l’exercici 596 207 (49) (1.587) (16.994) (6.335) 58 152 - 


Ajustos per canvis de valor (126) (186) 7 - - - - - - 


Subvencions, donacions i llegats rebuts  1.488 644 589 278.008 273.809 265.389 623 1.411 - 
          


PASSIU NO CORRENT 1.289 1.469 1.251 253.030 249.968 249.579 - - - 


Provisions a llarg termini - - - 129 45 45 - - - 


Deutes a llarg termini 1.289 1.469 1.251 252.901 249.923 249.535 - - - 


Deutes amb entitats del grup i associades a llarg termini - - - - - - - - - 


Passius per impost diferit - - - - - - - - - 


Periodificacions a llarg termini - - - - - - - - - 
          


PASSIU CORRENT 865 1.374 1.442 126.386 130.742 130.186 1.130 934 - 


Provisions a curt termini - - - 83 124 2.725 - - - 


Deutes a curt termini  246 683 901 32.724 45.556 43.338 223 - - 


Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini 208 209 - 49 2.000 501 - - - 


Creditors comercials i altres comptes a pagar 411 478 520 93.093 82.620 83.038 907 934 - 


Periodificacions a curt termini - 3 22 437 442 678 - - - 
          


TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 8.991 8.982 8.923 407.703 387.804 376.059 1.846 2.590 - 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia.  
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Quadre 33. Balanç de situació de les fundacions (contin.) 


ACTIU 


HUVH-IR HV I-CERCA 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


ACTIU NO CORRENT - 38.327 36.520 63 118 El Patronat de 


la Fundació en 


reunió del 7 de 


novembre del 


2011 va acor-


dar la dissolu-


ció i liquidació 


de la Fundació 


i la cessió glo-


bal dels seus 


actius i passius 


a la Fundació 


IDIBELL. 


- 12 20 


Immobilitzat intangible - 10.635 10.181 - - - 2 2 


Immobilitzat material - 17.641 18.002 63 78 - 10 18 


Inversions immobiliàries - - - - - - - - 


Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini - - - - - - - - 


Inversions financeres a llarg termini - 10.051 8.337 - 40 - - - 


Actius per impost diferit - - - - - - - - 
         


ACTIU CORRENT - 31.110 33.604 571 668 - 700 585 


Actius no corrents mantinguts per a la venda - 162 - - - - - - 


Existències - - - - - - - - 


Deutors comercials i altres comptes a cobrar - 18.111 18.139 197 155 - 354 359 


Inversions en entitats del grup i associades a curt termini - - - - - - - - 


Inversions financeres a curt termini - 8.092 10.861 322 367 - - - 


Periodificacions a curt termini - - 15 - - - - - 


Efectiu i altres actius líquids equivalents - 4.745 4.590 52 146 - 346 226 
         


TOTAL ACTIU - 69.437 70.125 634 785 - - 712 605 


          


 HUVH-IR HV I-CERCA 


PATRIMONI NET I PASSIU 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


PATRIMONI NET - 39.097 38.809 556 579 - - 669 495 


Fons propis - 3.289 3.295 187 223 - - 669 495 


Fons dotacional o fons social - 30 30 31 31 - - 60 60 


Reserves - - - - - - - - - 


Resultats d’exercicis anteriors - 3.443 3.259 89 156 - - 509 572 


Excedents pendents d’aplicació en activitats estatutàries - - - - - - - - - 


Resultat de l’exercici - (184) 6 68 36 - - 100 (137) 


Ajustos per canvis de valor - - - - - - - - - 


Subvencions, donacions i llegats rebuts  - 35.809 35.515 369 356 - - - - 
          


PASSIU NO CORRENT - 22.377 24.034 44 187 - - - 12 


Provisions a llarg termini - - - - - - - - - 


Deutes a llarg termini - 22.377 24.034 44 168 - - - 12 


Deutes amb entitats del grup i associades a llarg termini - - - - - - - - - 


Passius per impost diferit - - - - - - - - - 


Periodificacions a llarg termini - - - - 19 - - - - 
          


PASSIU CORRENT - 7.963 7.281 34 20 - - 44 98 


Provisions a curt termini - - - - - - - - - 


Deutes a curt termini  - 4.709 4.501 30 - - - - 11 


Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini - - - - - - - - - 


Creditors comercials i altres comptes a pagar - 3.254 2.759 4 17 - - 44 87 


Periodificacions a curt termini - - 22 - 3 - - - - 
          


TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU - 69.437 70.125 634 785 - - 712 605 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 
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Quadre 33. Balanç de situació de les fundacions (contin.) 


 I2CAT IC3 ICFO 


ACTIU 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


ACTIU NO CORRENT - 488 336 1.108 1.328 1.818 22.682 23.103 29.217 


Immobilitzat intangible - 12 - 56 65 71 201 252 263 


Immobilitzat material - 467 322 981 1.181 1.665 22.330 22.721 28.847 


Inversions immobiliàries - - - - - - - - - 


Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini - - - - - - - - - 


Inversions financeres a llarg termini - 10 14 71 82 82 152 130 106 


Actius per impost diferit - - - - - - - - - 
          


ACTIU CORRENT - 6.794 5.986 2.048 1.388 2.305 32.907 36.631 37.321 


Actius no corrents mantinguts per a la venda - - - - - - - - - 


Existències - - - - - - 19 - - 


Deutors comercials i altres comptes a cobrar - 5.584 4.976 934 543 402 14.562 18.642 18.575 


Inversions en entitats del grup i associades a curt termini - - - - - - - - - 


Inversions financeres a curt termini - 1.044 855 150 150 - 16.610 15.772 16.249 


Periodificacions a curt termini - - - 2 3 5 71 122 44 


Efectiu i altres actius líquids equivalents - 166 156 962 692 1.898 1.644 2.095 2.453 
          


TOTAL ACTIU - 7.282 6.322 3.157 2.716 4.123 55.589 59.734 66.538 
          


 I2CAT IC3 ICFO 


PATRIMONI NET I PASSIU 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


PATRIMONI NET - 1.198 752 446 7 127 28.632 34.762 43.492 


Fons propis - 73 77 40 (300) (263) 549 465 380 


Fons dotacional o fons social - 39 39 60 60 60 90 90 90 


Reserves - - - - - - - - - 


Resultats d’exercicis anteriors - 31 34 92 (20) (360) 488 459 375 


Excedents pendents d’aplicació en activitats estatutàries - - - - - - - - - 


Resultat de l’exercici - 4 4 (113) (340) 37 (29) (84) (85) 


Ajustos per canvis de valor - - - (34) (53) (76) - - - 


Subvencions, donacions i llegats rebuts  - 1.125 675 440 361 466 28.083 34.297 43.112 
          


PASSIU NO CORRENT - 1.669 1.548 2.427 922 816 23.332 21.411 19.457 


Provisions a llarg termini - - - - - - - - - 


Deutes a llarg termini - 1.669 1.548 2.427 922 816 23.332 21.411 19.457 


Deutes amb entitats del grup i associades a llarg termini - - - - - - - - - 


Passius per impost diferit - - - - - - - - - 


Periodificacions a llarg termini - - - - - - - - - 
          


PASSIU CORRENT - 4.415 4.022 283 1.786 3.180 3.625 3.561 3.589 


Provisions a curt termini - - - - - - - - - 


Deutes a curt termini  - 2.845 3.057 182 1.617 2.959 2.028 2.105 2.327 


Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini - - - - - - - - - 


Creditors comercials i altres comptes a pagar - 1.389 822 102 170 221 1.050 1.366 1.242 


Periodificacions a curt termini - 181 143 - - - 547 90 20 
          


TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU - 7.282 6.322 3.157 2.716 4.123 55.589 59.734 66.538 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia.        
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Quadre 33. Balanç de situació de les fundacions (contin.) 


ACTIU 


ICIQ ICN ICP 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


ACTIU NO CORRENT 24.142 22.648 22.440 13.835 15.309 16.755 2.235 2.431 5.511 


Immobilitzat intangible 178 199 252 137 152 114 2 25 19 


Immobilitzat material 23.919 22.405 22.142 8.584 6.248 6.141 2.229 2.403 5.488 


Inversions immobiliàries - - - - - - - - - 


Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini - - - - - - - - - 


Inversions financeres a llarg termini 45 45 46 5.114 8.910 10.499 4 4 4 


Actius per impost diferit - - - - - - - - - 
          


ACTIU CORRENT 21.560 23.141 21.401 14.660 12.134 9.055 3.644 3.839 3.171 


Actius no corrents mantinguts per a la venda - - -  - - - - - 


Existències 408 289 321 - - - 23 34 34 


Deutors comercials i altres comptes a cobrar 11.753 17.412 17.528 8.914 5.474 6.086 1.945 2.310 1.937 


Inversions en entitats del grup i associades a curt termini - - - 1.277 459 459 - - - 


Inversions financeres a curt termini 8.115 1.778 256 2.425 2.331 1.171 500 500 600 


Periodificacions a curt termini 39 41 47 86 84 42 - - - 


Efectiu i altres actius líquids equivalents 1.246 3.621 3.249 1.958 3.786 1.297 1.176 995 600 
          


TOTAL ACTIU 45.702 45.789 43.840 28.496 27.443 25.810 5.879 6.271 8.682 


          


PATRIMONI NET I PASSIU 


ICIQ ICN ICP 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


PATRIMONI NET 17.160 16.628 16.029 11.056 7.413 7.289 1.560 1.922 2.016 


Fons propis 2.582 1.899 1.045 2.012 2.172 2.155 413 222 107 


Fons dotacional o fons social 90 90 90 90 90 90 35 35 35 


Reserves - - - - - - - - - 


Resultats d’exercicis anteriors 6.165 2.492 1.809 2.032 2.044 2.082 110 452 187 


Excedents pendents d’aplicació en activitats estatutàries - - - - - - - - - 


Resultat de l’exercici (3.673) (683) (854) 90 37 (17) 268 (265) (114) 


Ajustos per canvis de valor - - - (25) (19) (19) - - - 


Subvencions, donacions i llegats rebuts  14.577 14.729 14.984 8.869 5.260 5.154 1.147 1.700 1.908 
          


PASSIU NO CORRENT 14.517 13.415 12.269 12.906 8.246 7.697 3.025 2.773 6.316 


Provisions a llarg termini - - - - - - - - - 


Deutes a llarg termini 14.517 13.415 12.269 12.906 8.246 3.220 3.025 2.773 6.316 


Deutes amb entitats del grup i associades a llarg termini - - - - - - - - - 


Passius per impost diferit - - - - - - - - - 


Periodificacions a llarg termini - - - - - 4.477 - - - 
          


PASSIU CORRENT 14.025 15.746 15.543 4.534 11.784 10.824 1.293 1.576 350 


Provisions a curt termini - - - - - - - - - 


Deutes a curt termini  1.151 1.200 1.241 1.148 1.351 1.653 252 252 252 


Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini - - - - - - - - - 


Creditors comercials i altres comptes a pagar 3.245 2.016 2.699 3.239 5.500 4.255 1.041 146 98 


Periodificacions a curt termini 9.630 12.530 11.602 147 4.933 4.916 - 1.178 - 
          


TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 45.702 45.789 43.840 28.496 27.443 25.810 5.879 6.271 8.682 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia.  
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Quadre 33. Balanç de situació de les fundacions (contin.) 


ACTIU 


ICRA ICREA ICRPC 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


ACTIU NO CORRENT 2.655 4.529 3.128 93 82 66 64 50 38 


Immobilitzat intangible 39 27 14 84 76 63 17 10 5 


Immobilitzat material 2.612 4.499 3.114 8 6 2 47 40 33 


Inversions immobiliàries - - - - - - - - - 


Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini - - - - - - - - - 


Inversions financeres a llarg termini 4 4 - - - - - - - 


Actius per impost diferit - - - - - - - - - 
          


ACTIU CORRENT 8.766 7.124 5.517 3.015 3.472 3.252 322 236 185 


Actius no corrents mantinguts per a la venda - - - - - - - - - 


Existències - - - - - - - - - 


Deutors comercials i altres comptes a cobrar 5.326 5.618 4.170 2.396 13 1.883 57 161 143 


Inversions en entitats del grup i associades a curt termini - - - - - - - - - 


Inversions financeres a curt termini 240 - 755 - - - 200 40 20 


Periodificacions a curt termini 6 - - - - - - - - 


Efectiu i altres actius líquids equivalents 3.194 1.505 592 619 3.459 1.368 65 36 22 
          


TOTAL ACTIU 11.421 11.653 8.645 3.108 3.555 3.317 385 287 223 


          


PATRIMONI NET I PASSIU 


ICRA ICREA ICRPC 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


PATRIMONI NET 5.732 5.272 3.266 304 243 196 301 164 97 


Fons propis 1.012 798 242 180 180 180 268 138 77 


Fons dotacional o fons social 69 69 69 180 180 180 31 31 31 


Reserves - - - - - - - - - 


Resultats d’exercicis anteriors 1.171 943 729 - - - 457 237 107 


Excedents pendents d’aplicació en activitats estatutàries - - - - - - - - - 


Resultat de l’exercici (228) (214) (556) - - - (219) (130) (61) 


Ajustos per canvis de valor - - - - - - - - - 


Subvencions, donacions i llegats rebuts  4.720 4.474 3.024 124 62 16 33 26 20 
          


PASSIU NO CORRENT 3.853 2.846 1.721 - - - 18 - - 


Provisions a llarg termini - - - - - - - - - 


Deutes a llarg termini 3.853 2.846 1.721 - - - - - - 


Deutes amb entitats del grup i associades a llarg termini - - - - - - - - - 


Passius per impost diferit - - - - - - - - - 


Periodificacions a llarg termini - - - - - - 18 - - 
          


PASSIU CORRENT 1.836 3.536 3.658 2.804 3.312 3.121 66 122 126 


Provisions a curt termini - - - - - - - - - 


Deutes a curt termini  705 1.938 1.991 - - - 2 - - 


Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini - - - - - - - - - 


Creditors comercials i altres comptes a pagar 561 680 958 1.654 1.861 1.847 39 98 114 


Periodificacions a curt termini 570 918 709 1.149 1.450 1.274 26 24 12 
          


TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 11.421 11.653 8.645 3.108 3.555 3.317 385 287 223 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia.  
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Quadre 33. Balanç de situació de les fundacions (contin.) 


 IDIBELL IDIBGI IGTP 


ACTIU 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


ACTIU NO CORRENT 31.700 35.728 37.009 1.343 2.632 2.799 10.061 9.055 18.292 


Immobilitzat intangible 6.575 6.927 7.363 100 127 100 5.200 5.111 3.995 


Immobilitzat material 7.352 7.529 7.982 1.243 1.044 1.136 2.849 3.931 3.791 


Inversions immobiliàries - - - - - - - - - 


Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini - - - - - - 6 6 - 


Inversions financeres a llarg termini 17.773 21.272 21.664 - 1.462 1.563 2.007 7 10.507 


Actius per impost diferit - - - - - - - - - 
          


ACTIU CORRENT 21.882 28.547 29.797 7.670 7.273 7.836 20.596 25.036 15.155 


Actius no corrents mantinguts per a la venda - - - - - - - - - 


Existències - - - - - - - - - 


Deutors comercials i altres comptes a cobrar 15.695 19.899 24.327 2.244 1.488 1.737 13.878 10.319 8.844 


Inversions en entitats del grup i associades a curt termini - - - - - - - - - 


Inversions financeres a curt termini 4.995 6.318 4.832 5.000 1.500 5.550 6.112 12.277 2.799 


Periodificacions a curt termini 3 9 52 4 8 17 5 5 29 


Efectiu i altres actius líquids equivalents 1.189 2.322 587 422 4.277 531 601 2.435 3.483 
          


TOTAL ACTIU 53.582 64.276 66.807 9.012 9.906 10.635 30.657 34.091 33.447 


          


 IDIBELL IDIBGI IGTP 


PATRIMONI NET I PASSIU 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


PATRIMONI NET 21.387 20.608 22.306 3.145 3.022 3.075 14.396 14.803 13.863 


Fons propis 3.306 3.490 2.997 2.101 2.181 2.222 8.204 8.219 8.202 


Fons dotacional o fons social 3.309 3.339 3.339 113 113 113 587 587 587 


Reserves - - - - - - - - - 


Resultats d’exercicis anteriors 84 252 (20) 1.692 1.554 1.930 7.943 7.617 7.544 


Excedents pendents d’aplicació en activitats estatutàries - - - - - - - - - 


Resultat de l’exercici (87) (101) (322) 295 513 179 (326) 16 71 


Ajustos per canvis de valor 92 99 (210) 1.044 - - - - - 


Subvencions, donacions i llegats rebuts  17.989 17.018 19.518 295 842 853 6.192 6.583 5.661 
          


PASSIU NO CORRENT 25.528 34.091 33.030 810 1.462 1.562 8.903 9.556 10.154 


Provisions a llarg termini - - - - - - - - - 


Deutes a llarg termini 25.528 34.091 33.030 810 1.462 1.562 8.903 9.556 10.154 


Deutes amb entitats del grup i associades a llarg termini - - - - - - - - - 


Passius per impost diferit - - - - - - - - - 


Periodificacions a llarg termini - - - - - - - - - 
          


PASSIU CORRENT 6.667 9.577 11.471 5.058 5.422 5.998 7.358 9.732 9.430 


Provisions a curt termini - - - - 511 537 - - 61 


Deutes a curt termini  1.274 1.886 2.422 4.587 4.504 5.080 4.208 5.979 6.067 


Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini - - - - - - - - - 


Creditors comercials i altres comptes a pagar 5.394 7.691 9.049 438 406 370 2.134 2.272 1.700 


Periodificacions a curt termini - - - 33 - 10 1.016 1.481 1.603 
          


TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 53.582 64.276 66.807 9.012 9.906 10.635 30.657 34.091 33.447 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia.  
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Quadre 33. Balanç de situació de les fundacions (contin.) 


 IIBSPAU IISPV IMIM 


ACTIU 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


ACTIU NO CORRENT - - 10.382 - 152 129 - 7.036 6.353 


Immobilitzat intangible - - 134 - 18 30 - 49 44 


Immobilitzat material - - 5.298 - 134 99 - 3.574 3.188 


Inversions immobiliàries - - - - - - - - - 


Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini - - - - - - - - - 


Inversions financeres a llarg termini - - 4.950 - - - - 3.412 3.121 


Actius per impost diferit - - - - - - - - - 
          


ACTIU CORRENT - - 21.077 - 3.847 4.017 - 16.862 16.721 


Actius no corrents mantinguts per a la venda - - - - - - - - - 


Existències - - - - - - - 11 11 


Deutors comercials i altres comptes a cobrar - - 5.814 - 1156 666 - 7.517 8.372 


Inversions en entitats del grup i associades a curt termini - - - - - - - - - 


Inversions financeres a curt termini - - 14.293 - 2.465 2.767 - 5.545 5.676 


Periodificacions a curt termini - - 46 - 44 18 - - - 


Efectiu i altres actius líquids equivalents - - 925 - 182 566 - 3.790 2.662 
          


TOTAL ACTIU - - 31.459 - 3.999 4.146 - 23.897 23.074 


          


PATRIMONI NET I PASSIU 


IIBSPAU IISPV IMIM 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


PATRIMONI NET - - 15.883 - 393 363 - 8.650 9.636 


Fons propis - - (392) - 285 286 - 8.052 9.165 


Fons dotacional o fons social - - 1.116 - 30 30 - 479 479 


Reserves - - - - - - - - - 


Resultats d’exercicis anteriors - - (2.824) - 266 255 - 1.517 7.573 


Excedents pendents d’aplicació en activitats estatutàries - -  - -  - 5.481 - 


Resultat de l’exercici - - (1.684) - (11) - - 575 1.113 


Ajustos per canvis de valor - - - - - - - 1 1 


Subvencions, donacions i llegats rebuts  - - 16.275 - 107 78 - 598 470 
          


PASSIU NO CORRENT - - 13.462 - - - - 8.098 8.702 


Provisions a llarg termini - - 9 - - - - - - 


Deutes a llarg termini - - 13.454 - - - - 8.098 8.702 


Deutes amb entitats del grup i associades a llarg termini - - - - - - - - - 


Passius per impost diferit - - - - - - - - - 


Periodificacions a llarg termini - - - - - - - - - 
          


PASSIU CORRENT - - 2.114 - 3.606 3.783 - 7.149 4.736 


Provisions a curt termini - - - - - - - - - 


Deutes a curt termini  - - 635 - - - - 2.739 1.719 


Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini - - - - - - - - - 


Creditors comercials i altres comptes a pagar - - 1.479 - 3.606 3.783 - 4.411 3.017 


Periodificacions a curt termini - - - - - - - - - 
          


TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU - - 31.459 - 3.999 4.146 - 23.897 23.074 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia.          
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Quadre 33. Balanç de situació de les fundacions (contin.) 


ACTIU 


IMPPC IRB IRBLL 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


ACTIU NO CORRENT 8.476 11.062 8.648 15.613 11.640 14.664 - 1.916 1.901 


Immobilitzat intangible 6.391 6.227 6.413 182 94 87 - 75 45 


Immobilitzat material 2.085 2.799 2.235 10.217 8.303 7.221 - 1841 1.856 


Inversions immobiliàries - - - - - - - - - 


Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini - - - - - - - - - 


Inversions financeres a llarg termini - 2.037 - 5.214 3.242 7.356 - - - 


Actius per impost diferit - - - - - - - - - 
          


ACTIU CORRENT 7.799 7.916 10.395 22.940 22.974 29.898 - 7.362 7.756 


Actius no corrents mantinguts per a la venda - - - - - - - - - 


Existències 1 - - 74 35 33 - - - 


Deutors comercials i altres comptes a cobrar 5.743 4.252 5.479 11.377 16.843 21.636 - 2.409 2.122 


Inversions en entitats del grup i associades a curt termini - - - - - - - - - 


Inversions financeres a curt termini 10 2.043 4.289 5.060 11 3.499 - 3.996 3.185 


Periodificacions a curt termini 26 39 185 - - - - - - 


Efectiu i altres actius líquids equivalents 2.019 1.582 442 6.429 6.084 4.730 - 957 2.449 
          


TOTAL ACTIU 16.276 18.978 19.043 38.554 34.614 44.561 - 9.279 9.657 


          


 IMPCC IRB IRBLL 


PATRIMONI NET I PASSIU 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


PATRIMONI NET 8.474 11.505 11.111 23.237 21.807 32.004 - 4.489 4.105 


Fons propis (918) (243) 51 2.203 2.240 2.245 - 2.004 2.026 


Fons dotacional o fons social 37 37 37 120 120 120 - 18 18 


Reserves - - - 2.107 2.083 2.120 - - - 


Resultats d’exercicis anteriors 104 (955) (280) 3 - - - 1.979 1.986 


Excedents pendents d’aplicació en activitats estatutàries - - - - - - - - - 


Resultat de l’exercici (1.059) 675 294 (27) 37 5 - 7 21 


Ajustos per canvis de valor - - - - - - - - - 


Subvencions, donacions i llegats rebuts  9.392 11.748 11.060 21.034 19.567 29.759 - 2.485 2.079 
          


PASSIU NO CORRENT 4.727 5.412 5.369 7.901 7.322 6.716 - 346 1.004 


Provisions a llarg termini - - - - - - - - 3.460 


Deutes a llarg termini 4.727 5.412 5.369 7.901 7.322 6.716 - 346 1.004 


Deutes amb entitats del grup i associades a llarg termini - - - - - - - - - 


Passius per impost diferit - - - - - - - - - 


Periodificacions a llarg termini - - - - - - - - - 
          


PASSIU CORRENT 3.075 2.062 2.563 7.416 5.485 5.842 - 4.444 4.548 


Provisions a curt termini 281 - - - - 398 - 4.276 2.286 


Deutes a curt termini  1.383 941 1.700 2.385 944 844 - (116) 1.987 


Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini - - - 3.253 2.668 2.456 - - - 


Creditors comercials i altres comptes a pagar 1.411 1.120 863 1.778 1.872 2.144 - 283 275 


Periodificacions a curt termini - - - - - - - - - 
          


TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 16.276 18.978 19.043 38.554 34.614 44.561 - 9.279 9.657 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia.        
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Quadre 33. Balanç de situació de les fundacions (contin.) 


 JONC MTV3 SISOSCAT 


ACTIU 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


ACTIU NO CORRENT 62 54 21 7 2.004 2.001 - - Fundació 


no inclosa 


en el pres-


supost de 


l’exercici 


2012 


Immobilitzat intangible 4 2 - - - - - - 


Immobilitzat material 58 52 21 7 4 1 - - 


Inversions immobiliàries - - - - - - - - 


Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini - - - - - - - - 


Inversions financeres a llarg termini - - - - 2.000 2.000 - - 


Actius per impost diferit - - - - - - - - 
         


ACTIU CORRENT 249 288 245 21.807 21.470 26.788 - 24 - 


Actius no corrents mantinguts per a la venda - - -  - - - - - 


Existències - - - - - - - - - 


Deutors comercials i altres comptes a cobrar 121 233 126 1.233 1.301 1.512 - - - 


Inversions en entitats del grup i associades a curt termini - - - - - - - - - 


Inversions financeres a curt termini - - - 13.787 12.952 18.531 - - - 


Periodificacions a curt termini - - - - - - - - - 


Efectiu i altres actius líquids equivalents 127 55 119 6.787 7.217 6.745 - 24 - 
          


TOTAL ACTIU 311 342 266 21.814 23.474 28.790 - 24 - 


          


PATRIMONI NET I PASSIU 


JONC MTV3 SISOSCAT 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


PATRIMONI NET 98 118 116 8.015 8.419 11.771 - 19 - 


Fons propis 98 118 116 8.015 30 30 - 19 - 


Fons dotacional o fons social 60 60 60 30 30 30 - 18 - 


Reserves - - - - - - - - - 


Resultats d’exercicis anteriors - 38 32 129 - - - 18 - 


Excedents pendents d’aplicació en activitats estatutàries - - - - - - - - - 


Resultat de l’exercici 37 20 24 7.856 - - - (18) - 


Ajustos per canvis de valor - - - - - - - - - 


Subvencions, donacions i llegats rebuts  - - - - 8.389 11.741 - - - 
          


PASSIU NO CORRENT 42 42 42 5.886 6.953 7.369 - - - 


Provisions a llarg termini 42 42 42 - - - - - - 


Deutes a llarg termini - - - 5.886 6.953 7.369 - - - 


Deutes amb entitats del grup i associades a llarg termini - - - - - - - - - 


Passius per impost diferit - - - - - - - - - 


Periodificacions a llarg termini - - - - - - - - - 
          


PASSIU CORRENT 171 183 108 7.912 8.101 9.649 - 5 - 


Provisions a curt termini - - - - - - - - - 


Deutes a curt termini  - - 3 7.350 3 1 - - - 


Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini - - - - - - - - - 


Creditors comercials i altres comptes a pagar 171 183 105 541 8.098 9.648 - 5 - 


Periodificacions a curt termini - - - 21 - - - - - 
          


TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 311 342 266 21.814 23.474 28.790 - 24 - 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia.          
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Quadre 33. Balanç de situació de les fundacions (contin.) 


 TIC TSF UOC VHIO 


ACTIU 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
             


ACTIU NO CORRENT 135 124 125 3.466 3.104 Fundació 


no inclo-


sa en el 


pressu-


post de 


l’exercici 


2012 


59.272 51.210 44.928 5.416 10.794 9.703 


Immobilitzat intangible 7 17 9 580 498 35.730 34.536 32.452 163 815 1.137 


Immobilitzat material 122 100 109 352 348 9.755 8.185 6.190 5.253 4.718 4.114 


Inversions immobiliàries - - - - - - - - - - - 


Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini - - - 2.045 2.045 3.444 3.444 3.444 - - - 


Inversions financeres a llarg termini 6 7 7 489 213 10.343 5.045 2.843 - 5.262 4.452 


Actius per impost diferit - - - - - - - - - - - 
            


ACTIU CORRENT 3.062 1.876 1.214 3.311 4.200 - 26.111 29.951 35.596 9.546 8.220 9.133 


Actius no corrents mantinguts per a la venda - - - - - - - - - - - - 


Existències 8 - - 948 1.028 - 606 225 250 - - - 


Deutors comercials i altres comptes a cobrar 2.966 1.747 1.119 2.148 3.031 - 12.950 22.620 28.177 6.657 4.769 5.244 


Inversions en entitats del grup i associades a curt termini - - - - - - - - - - - - 


Inversions financeres a curt termini 6 - - 3 3 - 9.627 4 3.157 2.081 977 2.510 


Periodificacions a curt termini - - - 10 2 - 802 1.283 949 2 63 28 


Efectiu i altres actius líquids equivalents 82 128 95 202 137 - 2.126 5.819 3.064 806 2.411 1.351 
             


TOTAL ACTIU 3.197 2.000 1.339 6.777 7.304 - 85.382 81.161 80.525 14.962 19.013 18.836 
          


 TIC TSF UOC VHIO 


PATRIMONI NET I PASSIU 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
             


PATRIMONI NET (255) (207) (78) 167 46 - 45.203 41.653 39.125 13.385 16.883 17.596 


Fons propis (255) (339) (232) 146 29 - 8.802 8.188 9.416 374 405 379 


Fons dotacional o fons social 32 32 32 6 6 - 189 189 189 278 278 278 


Reserves - - - 24 24 - 5.054 5054 - - - - 


Resultats d’exercicis anteriors 441 (287) (371) 3 115 - 3.816 3.559 7.999 86 96 128 


Excedents pendents d’aplicació en activitats estatutàries - - - - - - - - - - - - 


Resultat de l’exercici (728) (84) 107 112 (117) - (257) (614) 1.228 11 31 (26) 


Ajustos per canvis de valor - - - 22 17 - (103) (45) (21) - - - 


Subvencions, donacions i llegats rebuts  - 132 154 - - - 36.504 33.510 29.729 13.011 16.477 17.217 
             


PASSIU NO CORRENT 528 739 573 1.590 1.377 - 7.900 5.859 5.709 - - - 


Provisions a llarg termini - 6 6 12 12 - 392 183 204 - - - 


Deutes a llarg termini 528 733 567 - - - 5.848 4.679 5.172 - - - 


Deutes amb entitats del grup i associades a llarg termini - - - 1.365 1.365 - 1.660 997 333 - - - 


Passius per impost diferit - - - - - - - - - - - - 


Periodificacions a llarg termini - - - 213 - - - - - - - - 
             


PASSIU CORRENT 2.924 1.468 844 5.020 5.881 - 32.279 33.649 35.691 1.576 2.131 1.239 


Provisions a curt termini 518 363 - - - - 27 27 - - - - 


Deutes a curt termini  625 624 535 - 573 - 3.488 2.512 2.099 184 178 63 


Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini - - - 20 - - 670 1.008 2.603 - - - 


Creditors comercials i altres comptes a pagar 1.781 481 309 4.648 5.083 - 19.108 21.887 24.655 615 1.190 971 


Periodificacions a curt termini - - - 351 225 - 8.986 8.215 6.334 777 763 205 
             


TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 3.197 2.000 1.339 6.777 7.304 - 85.382 81.161 80.525 14.962 19.013 18.836 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 
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L’actiu i el patrimoni net i passiu agregats de les fundacions a 31 de desembre dels tres 


exercicis analitzats ha passat de 1.003,63 M€ en l’exercici 2010 a 1.129,80 M€ en el 2012.  


 


Sis fundacions concentren entre el 63,5% i el 65% de l’actiu i patrimoni net agregat en el 


període 2011-2012. 


 


Quadre 34. Actiu i patrimoni net i passiu 


Entitat 


Import Percentatge 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 


GSSPAU 408 388 376 40,6 34,7 33,3 


UOC 85 82 81 8,5 7,3 7,1 


HUVH-IR - 69 70 - 6,2 6,2 


ICFO 56 60 67 5,5 5,3 5,9 


IDIBELL 54 64 67 5,3 5,7 5,9 


CRG 69 65 57 6,9 5,8 5,1 


Total 672 728 718 66,8 65,0 63,5 


Imports en milions d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


 


a) Actiu 


Els epígrafs més significatius de l’actiu agregat en el període analitzat són Inversions fi-


nanceres a llarg termini, que representen entre el 31,7% en l’exercici 2011 i el 33,7% en 


l’exercici 2010 del total de l’actiu i Deutors comercials i altres comptes a cobrar a 31 de 


desembre que representen entre el 23,2% en l’exercici 2010 i el 27% en l’exercici 2012 del 


total de l’actiu. 


 


Les fundacions que concentren un percentatge més gran d’aquests epígrafs són les 


següents: 


 


Quadre 35. Inversions financeres a llarg termini 


Entitat 


Import Percentatge 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 


GSSPAU 249 244 241 73,8 68,8 66,7 


EIA 33 34 33 9,7 9,5 9,0 


IDIBELL 18 21 22 5,3 6,0 6,0 


Total 300 299 296 88,8 84,3 81,7 


Imports en milions d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 
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Quadre 36. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 


Entitat 


Import Percentatge 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 


GSSPAU 86 82 78 36,7 28,0 25,6 


UOC 13 23 28 5,6 7,7 9,2 


IDIBELL 16 20 24 6,7 6,8 7,9 


IRB 11 17 22 4,9 5,8 7,1 


ICFO 15 19 19 6,2 6,4 6,2 


Total 141 161 171 60,1 54,7 56,0 


Imports en milions d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


 


b) Patrimoni net i passiu 


Els epígrafs més importants del patrimoni net i passiu agregat són Subvencions, donacions 


i llegats, que representa entre el 45,4% en l’exercici 2011 i el 47% en l’exercici 2012 i 


Deutes a llarg termini, que representa entre el 40,2% en l’exercici 2012 i el 42,4% en 


l’exercici 2010 del total patrimoni net i passiu. En ambdós casos, els imports registrats per 


la fundació GSSPAU representen més del 50% del total. 


 


Quatre entitats concentren entre el 70,4% i el 74,3% del total de Subvencions, donacions i 


llegats en el període analitzat. 


 


Quadre 37. Subvencions, donacions i llegats 


Entitat 


Import Percentatge 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 


GSSPAU 278 274 265 59,3 53,9 50,0 


ICFO 23 34 43 5,0 6,8 8,1 


HUVH-IR - 36 36 - 7,0 6,7 


UOC 37 34 30 7,8 6,6 5,6 


Total 338 378 374 72,1 74,3 70,4 


Imports en milions d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


 


Les següents entitats representen entre el 73,5% en l’exercici 2010 i el 75,2% en l’exercici 


2011 del total de deutes a llarg termini en el període analitzat.  
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Quadre 38. Deutes a llarg termini 


Entitat 


Import Percentatge  


2010 2011 2012 2010 2011 2012 


GSSPAU 253 250 250 59,4 55,3 54,9 


IDIBELL 26 34 33 6,0 7,5 7,3 


CRG 34 33 28 8,1 7,4 6,3 


HUVH-IR - 22 24 - 5,0 5,3 


Total 313 339 335 73,5 75,2 73,8 


Imports en milions d’euros. 


 


A 31 de desembre del 2012 les fundacions GSSPAU i TIC presenten un patrimoni net 


negatiu. El detall és el següent: 


 


Quadre 39. Patrimoni net negatiu 


Entitat 2010 2011 2012 


CDP (0,06) (0,30) -  


TIC (0,26) (0,21) (0,08) 


GSSPAU -  -  (3,80) 


Total (0,32) (0,51) (3,88) 


Imports en milions d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


 


En l’exercici 2012 destaca la fundació GSSPAU amb un patrimoni net negatiu per 3,8 M€, 


com a conseqüència d’uns resultat d’exercicis anteriors negatius de 280,81 M€, d’un 


resultat de l’exercici negatiu de 6,34 M€ i subvencions per 265,39 M€. 


 


En el 2012 cinc entitats –CMRB, GSSPAU, IC3, IIBSPAU i TIC– presenten uns fons propis 


negatius. Cal destacar la fundació GSSPAU amb uns fons propis negatius per un import 


entre 249,72 M€ en l’exercici 2010 i 269,19 M€ en el 2012. 


 


A 31 de desembre del 2013 la fundació TIC presenta un patrimoni net positiu. Per Acord de 


Govern del 17 de setembre del 2013 la Generalitat insta a prendre mesures per dissoldre 


IC3. La fundació IIBSPAU està elaborant un pla de viabilitat per restablir l’equilibri patri-


monial. 


 


L’epígraf Resultats d’exercicis anteriors presenta un saldo negatiu de 234,57 M€ en 


l’exercici 2012, que representa un augment de 18,77 M€ respecte al 2010, és a dir, un 


8,7%. Divuit fundacions en els exercicis 2010 i 2011 i vint en el 2012 presenten un resultat 


de l’exercici negatiu. 


 


En el quadre següent es detallen les principals entitats amb resultats d’exercicis anteriors i 


resultat de l’exercici negatius en el període 2010-2012: 
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Quadre 40. Resultats d’exercicis anteriors i resultats de l’exercici negatius 


Entitat 


2010 2011 2012 


Resultats 


d’exercicis 


anteriors 


Resultat de 


l’exercici 


Resultats 


d’exercicis 


anteriors 


Resultat de 


l’exercici 


Resultats 


d’exercicis 


anteriors 


Resultat de 


l’exercici 


EIA (3,99) - (1,56) - (1,00) (0,85) 


FICSR - - (3,50) (0,42) - - 


GSSPAU (253,63) (1,59) (255,21) (16,99) (280,81) (6,34) 


ICIQ - (3,67) - (0,68) - (0,85) 


IIBSPAU - - - - (2,82) (1,68) 


IMPPC - (1,06) (0,96) - (0,28) - 


Total (257,62) (6,32) (261,23) (18,09) (284,91) (9,72) 


Total Agregat (215,80) 1,22  (217,84) (18,48) (234,57) (8,98) 


Imports en milions d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


 


 


3.2. COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 


En aquest apartat es presenta el Compte de pèrdues i guanys agregat corresponent als 


exercicis 2011 i 2012 i la comparació amb el del 2010 de totes les entitats del sector públic 


no administratiu objecte d’anàlisi. Els epígrafs del Compte de pèrdues i guanys han estat 


classificats com a ingressos o com a despeses en funció del seu signe positiu o negatiu, 


respectivament. 


 







 


1
3


5
 


Quadre 41. Compte de pèrdues i guanys agregat de les entitats del sector públic no administratiu 


CONCEPTE 


EACIF EDP SM 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


          


OPERACIONS CONTINUADES          
                


Import net de la xifra de negocis 38.366 27.379 27.724 1.501.351 1.524.848 1.383.111 783.109 671.044 578.917 


Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació (121) (206) (130) 2.257 (95.891) (42.925) (3.623) 459 (16.689) 


Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu - - - 9.908 101.919 24.861 18.600 15.287 1.605 


Aprovisionaments (31.093) (23.902) (19.800) (1.317.604) (1.055.759) (953.389) (456.384) (358.677) (369.930) 


Altres ingressos d’explotació 11.853 9.284 2.050 1.278.363 1.192.169 1.310.863 383.911 353.209 319.234 


Despeses de personal (10.114) (8.042) (5.363) (613.099) (601.765) (571.578) (309.396) (287.253) (261.863) 


Altres despeses d’explotació (11.477) (7.163) (7.286) (824.503) (821.850) (913.648) (274.299) (287.215) (243.170) 


Amortització de l’immobilitzat (2.531) (2.883) (3.003) (281.200) (334.619) (253.054) (133.608) (130.136) (61.749) 


Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres 437 554 812 188.857 204.840 245.976 15.359 6.253 5.684 


Excessos de provisions 883 80 - 183 39.030 5.593 1.693 6.288 1.392 


Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat (5.264) (44) (1.123) (48.244) (35.820) (32.887) (22.681) (6.235) (1.117) 


Diferència negativa de combinacions de negoci - - - - (2) - - - - 


Altres resultats 959 73 (5) 3.110 1.656 1.649 1.009 (10) 523 
                


RESULTAT D’EXPLOTACIÓ (8.101) (4.870) (6.123) (100.623) 118.755 204.573 3.691 (16.986) (47.164) 
             


Ingressos financers 7.212 266 59 35.948 28.604 173.928 86.112 111.112 108.050 


Despeses financeres (1.504) (17) (16) (97.742) (229.689) (400.910) (81.603) (117.082) (121.070) 


Variació de valor raonable en instruments financers - - - - 29.432 9.746 (3.726) 25 (747) 


Diferències de canvi - - - (114) (8) (144) (397) (492) 97 


Deteriorament i resultat per alienacions d’instruments financers (1) - - (68.126) (64.435) (77.337) 237 (133.470) (130.493) 
               


RESULTAT FINANCER 5.706 249 43 (130.030) (236.097) (294.717) 622 (139.906) (144.162) 
               


Ajustaments positius - - - - 2 - - - - 
            


RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS (2.395) (4.620) (6.080) (230.649) (117.340) (90.145) 4.317 (156.893) (191.326) 
                


Impostos sobre beneficis (4) - - 6.770 (1.181) (2.208) (11.867) 1.385 (18.033) 
             


RESULTAT DE L’EXERCICI PROCEDENT D’OPERACIONS CONTINUADES (2.399) (4.620) (6.080) (223.880) (118.523) (92.352) (7.550) (155.511) (209.363) 
             


OPERACIONS INTERROMPUDES - - - - - - - - - 
             


RESULTAT DE L’EXERCICI (2.399) (4.620) (6.080) (223.880) (118.523) (92.352) (7.550) (155.511) (209.363) 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 
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Quadre 41. Compte de pèrdues i guanys agregat de les entitats del sector públic no administratiu (contin.) 


CONCEPTE 


Consorcis Fundacions Total 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


          


OPERACIONS CONTINUADES          
               


Import net de la xifra de negocis 1.884.109 2.114.533 2.113.846 166.950 396.198 389.035 4.373.885 4.734.002 4.492.633 


Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació 19 (3) - 59 80 - (1.409) (95.561) (59.744) 


Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu (422.096) 1.671 1.317 125 316 598 (393.463) 119.193 28.381 


Aprovisionaments (453.778) (976.516) (1.003.659) (148.555) (152.868) (146.055) (2.407.414) (2.567.722) (2.492.833) 


Altres ingressos d’explotació 901.662 981.011 950.298 437.308 239.696 281.569 3.013.097 2.775.369 2.864.014 


Despeses de personal (988.892) (1.127.041) (1.071.377) (321.644) (359.022) (352.748) (2.243.145) (2.383.123) (2.262.929) 


Altres despeses d’explotació (990.804) (1.021.081) (990.578) (131.063) (163.130) (174.086) (2.232.146) (2.300.439) (2.328.768) 


Amortització de l’immobilitzat (59.301) (81.418) (81.986) (44.000) (49.411) (48.938) (520.640) (598.467) (448.730) 


Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres 136.145 115.409 89.091 34.414 67.422 41.278 375.212 394.478 382.841 


Excessos de provisions 647 1.412 3.132 - 294 13 3.406 47.104 10.130 


Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat (2.090) (2.739) (2.903) (707) (587) (195) (78.986) (45.425) (38.225) 


Diferència negativa de combinacions de negoci - - - - - - - (2) - 


Altres resultats 3.448 (354) (4.861) 1.850 140 287 10.376 1.505 (2.407) 
               


RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 9.063 4.884 2.319 (5.259) (20.871) (9.244) (101.229) 80.912 144.361 
             


Ingressos financers 3.904 9.404 8.467 15.080 14.052 13.874 148.256 163.438 304.378 


Despeses financeres (12.816) (25.449) (25.171) (11.177) (13.276) (13.732) (204.842) (385.513) (560.899) 


Variació de valor raonable en instruments financers (217) (524) (408) 255 355 659 (3.688) 29.288 9.250 


Diferències de canvi 146 2 (60) 2.323 910 (524) 1.958 412 (647) 


Deteriorament i resultat per alienacions d’instruments financers (5.002) (6.962) (13.748) (2) (8) - (72.894) (204.875) (221.578) 
                


RESULTAT FINANCER (13.985) (23.526) (30.917) 6.482 2.034 278 (131.205) (397.246) (469.475) 
              


Ajustaments positius - - - - - - - 2 - 
             


RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS (4.922) (18.646) (28.601) 1.222 (18.838) (8.969) (232.427) (316.337) (325.116) 
               


Impostos sobre beneficis (163) (313) (90) - - 8 (5.264) (109) (20.323) 
            


RESULTAT DE L’EXERCICI PROCEDENT D’OPERACIONS CONTINUADES (5.085) (18.956) (28.691) 1.222 (18.838) (8.961) (237.692) (316.448) (345.447) 
            


OPERACIONS INTERROMPUDES - - - - - - - - - 
            


RESULTAT DE L’EXERCICI (5.085) (18.956) (28.691) 1.222 (18.838) (8.961) (237.692) (316.448) (345.447) 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 
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La comparació, per tipus d’entitat, dels resultats d’explotació, financer i de l’exercici per a 


l’any 2012 es presenta en el gràfic següent: 


 


Gràfic 9. Resultats d’explotació, financer i de l’exercici. Any 2012 


 
Font: Elaboració pròpia. 


-300.000


-250.000


-200.000


-150.000


-100.000


-50.000


0


50.000


100.000


150.000


200.000


250.000


EACIF EDP SM Consorcis Fundacions


Resultat d’explotació Resultat financer Resultat de l’exercici 


 


 


3.2.1. Comptes de pèrdues i guanys individuals de les entitats autònomes de 


caràcter comercial, industrial, financer o anàleg 


A continuació es presenta el Compte de pèrdues i guanys agregat i els comptes de 


pèrdues i guanys individuals de les EACIF a 31 de desembre del 2011 i del 2012 i la 


comparació amb el del 2010. Per a una millor anàlisi de la situació economicofinancera en 


l’apartat 3.3.1 es detallen una sèrie de ràtios del Compte de pèrdues i guanys d’aquestes 


entitats. 
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Quadre 42. Compte de pèrdues i guanys de les entitats autònomes de caràcter comercial, industrial, financer o anàleg 


Concepte 


AGREGAT CATCERT EADC 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


          


OPERACIONS CONTINUADES          
          


Import net de la xifra de negocis 38.366 27.379 27.724 281 331 233 - - - 


Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació (121) (206) (130) - - - - - - 


Aprovisionaments (31.093) (23.902) (19.800) - - - (3.444) (2.552) - 


Altres ingressos d’explotació 11.853 9.284 2.050 3.405 3.077 792 5.886 4.308 - 


Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 2.893 1.694 975 329 19 7 12 12 - 


Subvencions d’explotació incorporades al resultat exercici 8.960 7.591 1.075 3.076 3.058 785 5.874 4.296 - 


Despeses de personal (10.114) (8.042) (5.363) (1.694) (1.646) (464) (1.063) (998) - 


Altres despeses d’explotació (11.477) (7.163) (7.286) (2.038) (1.805) (532) (1.409) (764) - 


Amortització de l’immobilitzat (2.531) (2.883) (3.003) (1.508) (1.432) (1.374) (57) (65) - 


Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres 437 554 812 - - - 26 37 - 


Excessos de provisions 883 80 - - 80 - - - - 


Deteriorament i resultat per alienació d’immobilitzat (5.264) (44) (1.123) - - - - (16) - 


Altres resultats (beneficis/despeses d’exercicis anteriors) 959 73 (5) (1) 66 (6) 4 7 - 
          


RESULTAT D’EXPLOTACIÓ (8.101) (4.870) (6.123) (1.555) (1.329) (1.350) (57) (44) - 
          


Ingressos financers 7.212 266 59 1 3 - - - - 


Despeses financeres (1.504) (17) (16) - - - - - - 


Per deutes amb empreses del grup i associades (12) - - - - - - - - 


Per deutes amb tercers (1.492) (17) (16) -  - - - - 


Per actualització de provisions - - - - - - - - - 


Variació del valor raonable en instruments financers - - - - - - - - - 


Diferències de canvi - - - - - - - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions d’instruments financers (1) - - (1) - - - - - 
          


RESULTAT FINANCER 5.706 249 43 - 3 - - - - 
          


RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS (2.395) (4.620) (6.080) (1.555) (1.326) (1.350) (57) (44) - 
           


Imports sobre beneficis (4) - - - - - - - - 
          


RESULTAT DE L’EXERCICI PROCEDENT D’OPERACIONS CONTINUADES (2.399) (4.620) (6.080) (1.555) (1.326) (1.350) (57) (44) - 
          


OPERACIONS INTERROMPUDES - - - - - - - - - 
          


RESULTAT DE L’EXERCICI (2.399) (4.620) (6.080) (1.555) (1.326) (1.350) (57) (44) - 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 
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Quadre 42. Compte de pèrdues i guanys de les entitats autònomes de caràcter comercial, industrial, financer o anàleg (contin.) 


Concepte 


EADOP EAJA ICCA 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


          


OPERACIONS CONTINUADES          
          


Import net de la xifra de negocis 11.206 5.113 4.268 26.879 21.936 23.223 - - - 


Variació d’existències de productes acabat i en curs de fabricació (121) (206) (130) - - - - - - 


Aprovisionaments (4.378) (953) (578) (23.271) (20.397) (19.222) - - - 


Altres ingressos d’explotació 10 25 75 1.347 1.875 1.183 1.205 - - 


Ingressos accessoris i altres de gestió corrent - - - 1.347 1.663 967 1.205 - - 


Subvencions d’explotació incorporades al resultat exercici 10 25 75 - 212 215 - - - 


Despeses de personal (4.453) (4.076) (3.747) (1.625) (1.322) (1.152) (1.279) - - 


Altres despeses d’explotació (2.801) (2.510) (2.884) (4.399) (2.084) (3.870) (830) - - 


Amortització de l’immobilitzat (739) (1.175) (1.414) (146) (212) (215) (81) - - 


Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres 265 516 812 146 - - - - - 


Excessos de provisions - - - - - - 883 - - 


Deteriorament i resultat per alienació d’immobilitzat (131) (28) (1.123) - - - (5.133) - - 


Altres resultats (beneficis/despeses d’exercicis anteriors) 4 - 1 952 - - - - - 
          


RESULTAT D’EXPLOTACIÓ (1.138) (3.293) (4.719) (116) (205) (54) (5.235) - - 
          


Ingressos financers 34 59 5 116 205 54 7.061 - - 


Despeses financeres (55) (17) (16) - - - (1.449) - - 


Per deutes amb empreses del grup i associades (12) - - - - - - - - 


Per deutes amb tercers (43) (17) (16) - - - (1.449) - - 


Per actualització de provisions - - - - - - - - - 


Variació del valor raonable en instruments financers - - - - - - - - - 


Diferències de canvi - - - - - - - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions d’instruments financers - - - - - - - - - 
          


RESULTAT FINANCER (21) 42 (11) 116 205 54 5.611 - - 
          


RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS (1.159) (3.251) (4.730) - - - 376 - - 
          


Imports sobre beneficis - - - - - - (4) - - 
          


RESULTAT DE L’EXERCICI PROCEDENT D’OPERACIONS CONTINUADES (1.159) (3.251) (4.730) - - - 372 - - 
          


OPERACIONS INTERROMPUDES - - - - - - - - - 
          


RESULTAT DE L’EXERCICI (1.159) (3.251) (4.730) - - - 372 - - 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 
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Els aspectes més significatius que es desprenen de l’anàlisi del Compte de pèrdues i 


guanys de les EACIF són els següents: 


 


• El resultat de l’exercici del conjunt de les EACIF durant tot el període analitzat és negatiu 


per un import entre 2,40 M€ en el 2010 i 6,08 M€ en el 2012 amb un resultat d’explotació 


negatiu compensat en part per un resultat financer positiu. 


 


• S’observa una disminució important de les subvencions al llarg del període analitzat, 


que passen de 8,96 M€ en l’exercici 2010 a 7,59 M€ en el 2011 i a 1,08 M€ en el 2012. 


Aquesta forta disminució de les subvencions en l’exercici 2012 ha estat motivada pel fet 


que en els pressupostos aprovats per a l’exercici 2012 es dóna de baixa l’EADC, que 


s’integra dins del Departament de Cultura, que era la principal receptora de subven-


cions, ja que va rebre 5,87 M€ en l’exercici 2010 i 4,30 M€ en el 2011, i per la disminució 


de les subvencions rebudes per l’entitat CATCERT, que passen de 3,08 M€ en l’exercici 


2010 a 0,78 M€ en el 2012. 


 


L’estructura dels epígrafs més importants del Compte de pèrdues i guanys en el període 


2010-2012 és la següent: 


 


Quadre 43. Estructura del Compte de pèrdues i guanys de les EACIF 


Concepte 2010 2011 2012 


Ingressos d’explotació 87,9 99,3 99,8 


Subvencions 15,7 21,6 6,2 


Ingressos d’explotació sense subvencions 72,2 77,7 93,6 


Ingressos financers 12,1 0,7 0,2 


Xifres en percentatges. 


Font: Elaboració pròpia. 


 


En el quadre anterior s’observa que durant el període analitzat els Ingressos d’explotació 


guanyen 11,9 punts en la participació dels ingressos totals. La participació de les sub-


vencions passa de representar el 15,7% dels ingressos totals en l’exercici 2010 al 6,2% en 


el 2012. 


 


La baixa de l’ICCA en l’exercici 2011, per integrar-se dins de l’ICF, provoca que els in-


gressos financers de les EACIF passen de representar el 12,1% dels Ingressos totals en 


l’exercici 2010 al 0,2% en el 2012.  


 


En el quadre següent es presenten els ingressos i despeses totals de cada EACIF, el re-


sultat de l’exercici i el resultat de l’exercici ajustat sense tenir en compte l’import de les 


subvencions rebudes imputades al Compte de pèrdues i guanys: 
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Quadre 44. Resultat de l’exercici ajustat de les entitats autònomes de caràcter comercial, industrial, financer o anàleg 


Concepte 


AGREGAT CATCERT EADC 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


Ingressos totals 59.710 37.637 30.647 3.687 3.557 1.026 5.916 4.352 - 


Despeses totals (62.109) (42.258) (36.727) (5.242) (4.882) (2.376) (5.973) (4.396) - 


Resultat de l’exercici (A) (2.399) (4.620) (6.080) (1.555) (1.326) (1.350) (57) (44) - 


Subvencions d’explotació incorporades al resultat de l’exercici (B) 8.960 7.591 1.075 3.076 3.058 785 5.874 4.296 - 


Subvencions d’immobilitzat no financer incorporades al resultat de l’exercici (C) 437 554 812 - - - 26 37 - 


Resultat de l’exercici ajustat (A-B-C) (11.796) (12.765) (7.967) (4.631) (4.384) (2.135) (5.957) (4.377) - 


          


Concepte 


EADOP EAJA ICCA 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


Ingressos totals 11.519 5.713 5.162 29.440 24.015 24.459 9.149 - - 


Despeses totals (12.678) (8.965) (9.892) (29.440) (24.015) (24.459) (8.776) - - 


Resultat de l’exercici (A) (1.159) (3.251) (4.730) - -  372 - - 


Subvencions d’explotació incorporades al resultat de l’exercici (B) 10 25 75 - 212 215 - - - 


Subvencions d’immobilitzat no financer incorporades al resultat de l’exercici (C) 265 516 812 146 - - - - - 


Resultat de l’exercici ajustat (A-B-C) (1.434) (3.793) (5.617) (146) (212) (215) 372 - - 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 
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El resultat de l’exercici de les EACIF en el període analitzat és negatiu llevat el de l’EAJA i 


en l’exercici 2010 el de l’ICCA. Si s’exclou l’import de les subvencions rebudes imputades 


en el Compte de pèrdues i guanys aquest resultat de l’exercici agregat negatiu s’incre-


menta en 9,40 M€ en l’exercici 2010, en 8,14 M€ en el 2011 i en 1,89 M€ en el 2012. 


 


En el cas de l’EAJA, el resultat de l’exercici a final d’any és zero perquè les despeses de 


gestió són cobertes amb un ingrés del mateix import procedent de la part de recaptació 


obtinguda per la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el Decret 213/2000, del 25 de juny, 


d’organització i funcionament de l’EAJA. 


 


S’observa que CATCERT i EADC tenen una dependència important de les subvencions 


rebudes, ja que els ingressos incorporats a resultats en concepte de subvencions 


representen entre el 76,5% en l’exercici 2012 i el 86% en el 2011, en el cas de CATCERT i 


entre el 99,6% en el 2012 i el 99,7% en el 2011, en el cas d’EADC dels ingressos totals 


d’aquestes entitats. 


 


 


3.2.2. Comptes de pèrdues i guanys individuals de les entitats de dret públic 


A continuació es presenta el Compte de pèrdues i guanys agregat i els individuals de les 


EDP de la Generalitat a 31 de desembre del 2011 i del 2012 i la comparació amb el del 


2010. Per a una millor anàlisi de la situació economicofinancera en l’apartat 3.3.2 es 


detallen una sèrie de ràtios del Compte de pèrdues i guanys d’aquestes entitats. 
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Quadre 45. Compte de pèrdues i guanys de les entitats de dret públic  


Concepte 


AGREGAT ACA ACCD ACC1Ó 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
             


OPERACIONS CONTINUADES              
             


Import net de la xifra de negocis 1.501.351 1.524.848 1.383.111 356.192 375.652 432.793 - - - 1.603 2.539 2.899 


Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació 2.257 (95.891) (42.925) - - - - - - - - - 


Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu 9.908 101.919 24.861 - - - - - - - - - 


Aprovisionaments (1.317.604) (1.055.759) (953.389) (229.319) (183.602) (159.849) - - - - - - 


Altres ingressos d’ explotació 1.278.363 1.192.169 1.310.863 3.113 885 678 37.978 22.080 9.762 26.089 32.498 31.988 


 Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 337.554 214.316 241.052 3.113 885 678 - - - 862 1.193 1.473 


 Subvencions d’explotació incorporades al resultat de l’exercici 940.806 977.853 1.069.812 - - - 37.978 22.080 9.762 25.227 31.305 30.516 


Despeses de personal (613.099) (601.765) (571.578) (32.864) (31.876) (29.158) (4.403) (4.877) (2.176) (12.796) (19.566) (19.717) 


Altres despeses d’explotació (824.503) (821.850) (913.648) (72.789) (22.451) (27.406) (36.884) (17.435) (7.104) (93.470) (54.959) (56.067) 


Amortització de l’immobilitzat (281.200) (334.619) (253.054) (51.423) (53.779) (56.402) (83) (115) (87) (714) (1.237) (1.242) 


Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres 188.857 204.840 245.976 15.503 12.044 16.928 26 1 - 66.673 37.226 39.752 


Excessos de provisions 183 39.030 5.593 - - - - - - - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat (48.244) (35.820) (32.887) (6.828) (20.384) (21.492) (5) - (82) (275) (162) (5) 


 Deterioraments i pèrdues (842) - (33.185) - - (20.409) - - - (275) (125) - 


 Resultats per alienacions i altres (47.402) - 306 (6.828) (20.384 (1.083) (5) - (82) - (37) (5) 


Altres resultats 3.110 1.656 1.649 760 244 1.014 103 16 1 (7) 192 8 
             


RESULTAT D’EXPLOTACIÓ (100.623) 118.755 204.573 (17.654) 76.732 157.107 (3.269) (330) 314 (12.897) (3.470) (2.384) 
             


Ingressos financers 35.948 28.604 173.928 3.721 5.664 3.631 1 - - 13.273 5.453 4.771 


Despeses financeres (97.742) (229.689) (400.910) (39.956) (49.515) (55.255) - - - (1.636) (3.481) (3.719) 


 Per deutes amb empreses del grup i associades (7.267) (90) (263) - - - - - - - - - 


 Per deutes amb tercers (89.137) (235.088) (400.647) (39.351) (49.515) (55.255) - - - (1.636) (3.481) (3.719) 


 Per actualització de provisions (605) 5.489 - (605) - - - - - - - - 


Variació de valor raonable en instruments financers - 29.432 9.746 - - - - - - - - - 


 Cartera de negociació i altres - 29.432 9.746 - - - - - - - - - 


Diferències de canvi (114) (8) (144) - - - (2) - - 29 3 (135) 


Deteriorament i resultat per alienacions d’instruments financers (68.126) (64.435) (77.337) (65) - - - - - (2.178) (291) (706) 


 Deterioraments i pèrdues (67.894) - (77.152) (65) - - - - - (2.028) (291) (706) 


 Resultats per alienacions i altres (232) - (186) - - - - - - (150) - - 
             


RESULTAT FINANCER (130.030) (236.097) (294.717) (36.299) (43.851) (51.624) (1) - - 9.488 1.684 211 
             


Ajustaments positius - 2 - - - - - - - - - - 
             


RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS (230.649) (117.340) (90.145) (53.953) 32.881 105.483 (3.270) (330) 314 3.409 (1.786) (2.173) 
             


Impostos sobre beneficis 6.770 (1.181) (2.208) - - (237) - - - - - - 
             


RESULTAT DE L’EXERCICI PROCEDENT D’OPERACIONS 


CONTINUADES (223.880) (118.523) (92.352) (53.953) 32.881 105.246 (3.270) (330) 314 (3.409) (1.786) (2.173) 
             


OPERACIONS INTERROMPUDES - - - - - - - - - - - - 
             


RESULTAT DE L’EXERCICI (223.880) (118.523) (92.352) (53.9523 32.881 105.246 (3.270) (330) 314 (3.409) (1.786) (2.173) 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 
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Quadre 45. Compte de pèrdues i guanys de les entitats de dret públic (contin.) 


 ACJ ACT AGAUR AHC 


Concepte 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
             


OPERACIONS CONTINUADES             
             


Import net de la xifra de negocis 15.479 14.012 13.322 938 1.009 1.389 - - - 5.824 3.128 2.748 


Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació - - - - - - - - - - - - 


Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu - - - - - - - - - - - - 


Aprovisionaments (2.243) (1.992) (1.491) (164) (124) (90) - - - (32.458) (8.896) (7.804) 


Altres ingressos d’ explotació 656 654 594 19.655 13.876 15.043 104.471 90.510 152.099 80.289 129.089 97.955 


 Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 608 630 588 29 24 30 137 109 9.179 14.085 15.754 15.079 


 Subvencions d’explotació incorporades al resultat de l’exercici 48 24 6 19.627 13.853 15.013 104.334 90.401 142.920 66.204 113.335 82.876 


Despeses de personal (9.301) (8.751) (7.059) (5.355) (5.217) (4.641) (3.371) (3.040) (2.547) (20.281) (20.172) (16.554) 


Altres despeses d’explotació (10.793) (8.072) (8.171) (14.161) (9.641) (11.584) (101.165) (87.687) (154.970) (38.592) (151.613) (170.228) 


Amortització de l’immobilitzat (1.122) (1.066) (1.032) (1.140) (1.506) (1.637) (86) (83) (72) (2.090) (2.241) (2.299) 


Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres - - - - 256 404 86 (83) 98 - 44.999 91.885 


Excessos de provisions - - - - 13 - - - - - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat - - - - - - - - (26) 1.704 (1.487) (431) 


 Deterioraments i pèrdues - - - - - - - - - 2.219 (866) (425) 


 Resultats per alienacions i altres - - - - - - - - (26) (515) (621) (6) 


Altres resultats 116 7 (16) 40 204 92 - - - 293 - - 
             


RESULTAT D’EXPLOTACIÓ (7.209) (5.210) (3.854) (188) (1.130) (1.024) (65) (217) (5.418) (5.310) (7.195) (4.728) 
             


Ingressos financers 8 12 8 - - - 20 86 21 404 317 315 


Despeses financeres (46) (34) (10) (1) - - - - - (610) (494) (453) 


 Per deutes amb empreses del grup i associades (46) (34) (10) - - - - - - (1) - - 


 Per deutes amb tercers - - - (1) - - - - - (609) (494) (453) 


 Per actualització de provisions - - - - - - - - - - - - 


Variació de valor raonable en instruments financers - - - - - - - - - - - - 


 Cartera de negociació i altres - - - - - - - - - - - - 


Diferències de canvi - - - 2 3 - - - - - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions d’instruments financers - - - (4) - - - - - - - - 


 Deterioraments i pèrdues - - - (4) - - - - - - - - 


 Resultats per alienacions i altres - - - - - - - - - - - - 
             


RESULTAT FINANCER (38) (22) (2) (2) 3 - 20 86 21 (206) (177) (138) 
             


Ajustaments positius - - - - - - - - - - - - 
             


RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS (7.247) (5.231) (3.857) (189) (1.127) (1.024) (45) (131) (5.398) (5.516) (7.372) (4.865) 
             


Impostos sobre beneficis - - - - - - - - - - - - 
             


RESULTAT DE L’EXERCICI PROCEDENT D’OPERACIONS 


CONTINUADES  (7.247) (5.231) (3.857) (189) (1.127) (1.024) (45) (131) (5.398) (5.516) (7.372) (4.865) 
             


OPERACIONS INTERROMPUDES - - - - - - - - - - - - 
             


RESULTAT DE L’EXERCICI (7.247) (5.231) (3.857) (189) (1.127) (1.024) (45) (131) (5.398) (5.516) (7.372) (4.865) 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 
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Quadre 45. Compte de pèrdues i guanys de les entitats de dret públic (contin.) 


 AIAQS APDCAT AQU ARC 


Concepte 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
             


OPERACIONS CONTINUADES             
             


Import net de la xifra de negocis 218 434 550 - - - 22 22 43 4.912 11.827 7.287 


Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació - - - - - - - - - - - - 


Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu - - - - - - - - - - - - 


Aprovisionaments - - - - - - - - 9 - - - 


Altres ingressos d’ explotació 3.781 6.548 13.113 - - 2.344 3.130 2.963 2.832 43.647 44.650 35.806 


 Ingressos accessoris i altres de gestió corrent - 1 - - - 99 24 40 60 26.873 26.539 30.702 


 Subvencions d’explotació incorporades al resultat de l’exercici 3.781 6.547 13.113 - - 2.245 3.106 2.923 2.772 16.774 18.110 5.105 


Despeses de personal (2.689) (2.598) (2.257) - - (1.940) (1.966) (1.864) (1.710) (9.897) (9.748) (9.210) 


Altres despeses d’explotació (1.172) (4.707) (10.362) - - (782) (1.193) (1.216) (1.204) (91.055) (104.925) (95.910) 


Amortització de l’immobilitzat (6) (5) (4) - - (119) (171) (147) (105) (1.987) (1.828) (6.915) 


Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres - _ - - - - - - - 51.264 49.562 49.005 


Excessos de provisions - _ - - - - - - - - 34.746 - 


Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat - - - - - - - (1) (15) 9 - 1.700 


 Deterioraments i pèrdues - - - - - - - (1) - - - - 


 Resultats per alienacions i altres - - - - - - - - (15) 9 - 1.700 


Altres resultats (1) 110 298 - - - -  9 (799) (163) (280) 
             


RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 131 (216) 1.339 - - (497) (178) (244) (151) (3.906) 24.122 (18.517) 
             


Ingressos financers - - - - - - - 3 2 714 1.046 452 


Despeses financeres - - - - - - - - - (16) (54) (11) 


 Per deutes amb empreses del grup i associades - - - - - - - - - - - - 


 Per deutes amb tercers - - - - - - - - - (16) (54) (11) 


 Per actualització de provisions - - - - - - - - - - - - 


Variació de valor raonable en instruments financers - - - - - - - - - - - - 


 Cartera de negociació i altres - - - - - - - - - - - - 


Diferències de canvi - - - - - - - - - - - (1) 


Deteriorament i resultat per alienacions d’instruments financers 1 - - - - - - - - - - - 


 Deterioraments i pèrdues - - - - - - - - - - - - 


 Resultats per alienacions i altres 1 - - - - - - - - - - - 
             


RESULTAT FINANCER 1 - - - - - 1 3 2 698 991 439 
             


Ajustaments positius - - - - - - - 2 - - - - 
             


RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS 132 (216) 1.339 - - (497) (178) (239) (149) (3.208) 25.113 (18.078) 
             


Impostos sobre beneficis - - - - - - 1 - (1) 1 - - 
             


RESULTAT DE L’EXERCICI PROCEDENT D’OPERACIONS 


CONTINUADES  132 (216) 1.339 - - (497) (178) (239) (150) (3.208) 25.113 (18.078) 
             


OPERACIONS INTERROMPUDES -  - - - - - - - - - - 
             


RESULTAT DE L’EXERCICI 132 (216) 1.339 - - (497) (178) (239) (150) (3.208) 25.113 (18.078) 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 
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Quadre 45. Compte de pèrdues i guanys de les entitats de dret públic (contin.) 


Concepte 


ASPC ATC ATLL BST 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
             


OPERACIONS CONTINUADES             
             


Import net de la xifra de negocis - - - 36 31 25 76.872 71.552 - 76.212 71.629 75.566 


Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació - - - - - - - - - (1.474) 3.664 (417) 


Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu - - - - - - 1.156 873 - - - - 


Aprovisionaments - - - - - - (22.807) (22.187) - (27.228) (26.896) (28.256) 


Altres ingressos d’ explotació - - 82.315 29.130 25.745 22.579 - - - 150 393 790 


 Ingressos accessoris i altres de gestió corrent - - 11.612 68 116 41 - - - - 28 392 


 Subvencions d’explotació incorporades al resultat de l’exercici - - 70.703 29.063 25.629 22.538 - - - 150 365 398 


Despeses de personal - - (31.682) (15.318) (14.015) (12.561) (13.229) (12.463) - (26.479) (25.326) (23.617) 


Altres despeses d’explotació - - (52.889) (12.532) (9.828) (10.541) (14.388) (14.942) - (16.246) (17.973) (18.853) 


Amortització de l’immobilitzat - - (151) (1.382) (2.915) (2.091) (58.609) (61.682) - (3.558) (3.803) (3.616) 


Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres - - - - - - 28.961 21.457 - 3 5 61 


Excessos de provisions - - - - - - - - - - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat - - - - - (910) (36.607) (547) - (1) - (63) 


 Deterioraments i pèrdues - - - - - - - - - - - - 


 Resultats per alienacions i altres - - - - - (910) (36.607) (547) - (1) - (63) 


Altres resultats - - - - - (2.439) 1.275 85 - - - - 
              


RESULTAT D’EXPLOTACIÓ - - (2.407) (65) (982) (5.938) (37.376) (17.854) - 1.379 1.693 1.594 
             


Ingressos financers - - 8 - 2 1 107 678 - 24 25 20 


Despeses financeres - - - - - - (7.125) (14.872) - (114) (233) (477) 


 Per deutes amb empreses del grup i associades - - - - - - - - - (95) - - 


 Per deutes amb tercers - - - - - - - (20.361) - (20) (233) (477) 


 Per actualització de provisions - - - - - - - 5.489 - - - - 


Variació de valor raonable en instruments financers - - - - - - - - - - - - 


 Cartera de negociació i altres - - - - - - - - - - - - 


Diferències de canvi - - - - - - - - - - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions d’instruments financers - - - - - - - (1.911) - - - - 


 Deterioraments i pèrdues - - - - - - - (1.911) - - - - 


 Resultats per alienacions i altres - - - - - - - - - - - - 
             


RESULTAT FINANCER - - 8 - 2 1 (7.018) (16.105) - (90) (208) (457) 
              


Ajustaments positius - - - - - - - - - - - - 
             


RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS - - (2.399) (65) (981) (5.937) (44.393) (33.960) - 1.289 1.485 1.137 
              


Impostos sobre beneficis - - - - - - - - - - - - 
             


RESULTAT DE L’EXERCICI PROCEDENT D’OPERACIONS 


CONTINUADES  - - (2.399) (65) (981) (5.937) (44.393) (33.960) - 1.289 1.485 1.137 
             


OPERACIONS INTERROMPUDES - - - - - - - - - - - - 
             


RESULTAT DE L’EXERCICI - - (2.399) (65) (981) (5.937) (44.393) (33.960) - 1.289 1.485 1.137 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 
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Quadre 45. Compte de pèrdues i guanys de les entitats de dret públic (contin.) 


 CAC CAR CCMA CCPAE 


Concepte 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
             


OPERACIONS CONTINUADES             
             


Import net de la xifra de negocis 230 162 308 3.633 3.740 4.597 23.996 21.215 12.684 813 931 1.083 


Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació - - - - - - - - - - - - 


Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu - - - - - - 322 281 - - - - 


Aprovisionaments - - - (2.384) (2.527) (2.733) (344.922) (317.496) (285.803) (24) (14) (27) 


Altres ingressos d’ explotació 9.454 6.840 5.685 3.505 3.632 4.663 339.738 316.670 286.773 480 305 96 


 Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 199 35 31 232 402 92 535 275 242 25 19 8 


 Subvencions d’explotació incorporades al resultat de l’exercici 9.255 6.805 5.654 3.272 3.230 4.571 339.203 316.395 286.531 456 286 88 


Despeses de personal (5.555) (5.302) (4.371) (4.328) (4.050) (3.446) (16.985) (13.340) (4.797) (795) (815) (869) 


Altres despeses d’explotació (3.648) (2.892) (1.884) (3.873) (3.858) (3.957) (7.474) (14.110) (9.208) (494) (427) (298) 


Amortització de l’immobilitzat - - - (1.613) (1.852) (2.066) (2.309) (2.150) (1.701) (16) (22) (20) 


Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres - - - 1.001 1.127 876 22 22 22 - - - 


Excessos de provisions - - - - (14) - - - 59 - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat - - - - - - (2) (317) (12) - - - 


 Deterioraments i pèrdues - - - - - - -  - - - - 


 Resultats per alienacions i altres - - - - - - (2) (317) (12) - - - 


Altres resultats - - - - - 223 - - - - - - 
              


RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 482 (1.191) (261) (4.060) (3.802) (1.844) (7.613) (9.225) (1.982) (36) (42) (35) 
             


Ingressos financers - - 2 22 26 14 24 87 24 3 4 1 


Despeses financeres - - - (409) (398) (386) - (9) (3) - - - 


 Per deutes amb empreses del grup i associades - - - - - - - - - - - - 


 Per deutes amb tercers - - - (409) (398) (386) - (9) (3) - - - 


 Per actualització de provisions - - - - - - - _ - - - - 


Variació de valor raonable en instruments financers - - - - - - - - - - - - 


 Cartera de negociació i altres - - - - - - - - - - - - 


Diferències de canvi - - - (2) (9) (2) - - - - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions d’instruments financers - - - - - - - - - - - - 


 Deterioraments i pèrdues - - - - - - - - - - - - 


 Resultats per alienacions i altres - - - - - - - - - - - - 
             


RESULTAT FINANCER - - 2 (390) (381) (374) 24 78 21 3 4 1 
              


Ajustaments positius - - - - - - - - - - - - 
             


RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS 482 (1.191) (258) (4.450) (4.183) (2.217) (7.589) (9.147) (1.961) (33) (38) (34) 
              


Impostos sobre beneficis - - - - - - - - - - - - 
             


RESULTAT DE L’EXERCICI PROCEDENT D’OPERACIONS 


CONTINUADES  482 (1.191) (258) (4.450) (4.183) (2.217) (7.589) (9.147) (1.961) (33) (38) (34) 
             


OPERACIONS INTERROMPUDES - - - - - - - - - - - - 
             


RESULTAT DE L’EXERCICI 482 (1.191) (258) (4.450) (4.183) (2.217) (7.589) (9.147) (1.961) (33) (38) (34) 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 
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Quadre 45. Compte de pèrdues i guanys de les entitats de dret públic (contin.) 


 CCPI CENTRE-112 CIRE CNJC 


Concepte 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
             


OPERACIONS CONTINUADES             
              


Import net de la xifra de negocis 787 573 697 1.222 116 277 35.778 30.939 27.482 - 11 11 


Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació - - - - - - (80) 97 (103) - - - 


Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu - - - - - - 9 10 34 - - - 


Aprovisionaments (753) (682) - - - - (17.922) (13.896) (10.726) -  - 


Altres ingressos d’ explotació - 182 66 6.445 9.888 9.489 8.112 7.089 5.074 493 416 379 


 Ingressos accessoris i altres de gestió corrent - - 8 2 2 - 1.199 1.173 491 56 44 37 


 Subvencions d’explotació incorporades al resultat de l’exercici - 182 58 6.443 9.886 9.489 6.913 5.916 4.583 437 372 342 


Despeses de personal (105) (99) (104) (1.418) (1.943) (1.501) (21.964) (20.972) (18.239) (385) (283) (246) 


Altres despeses d’explotació - - (658) (4.367) (8.146) (8.265) (3.970) (3.854) (3.023) (195) (130) (133) 


Amortització de l’immobilitzat (6) (6) (4) - (63) (69) (706) (708) (666) (33) (37) (33) 


Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres - - - - 63 69 - 10 - 22 22 22 


Excessos de provisions - - - - - - - - - - 1 2 


Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat - - - - - - (11) (25) (40) - - (2) 


 Deterioraments i pèrdues - - - - - - - - - - - - 


 Resultats per alienacions i altres - - - - - - (11) (25) (40) - - (2) 


Altres resultats (1) (2) - - - - (15) (154) (451) 1 - 2 
              


RESULTAT D’EXPLOTACIÓ (78) (34) (3) 1.882 (86) (1) (769) (1.461) (659) (97) - - 
             


Ingressos financers 1 - - 4 7 1 12 7 35 - - - 


Despeses financeres - - - - - - (32) (35) (76) - - - 


 Per deutes amb empreses del grup i associades - - - - - - - - - - - - 


 Per deutes amb tercers - - - - - - (32) (35) (76) - - - 


 Per actualització de provisions - - - - - - - - - - - - 


Variació de valor raonable en instruments financers - - - - - - - - - - - - 


 Cartera de negociació i altres - - - - - - - - - - - - 


Diferències de canvi - - - - - - - - - - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions d’instruments financers - - - - - - - - - - - - 


 Deterioraments i pèrdues - - - - - - - - - - - - 


 Resultats per alienacions i altres - - - - - - - - - - - - 
             


RESULTAT FINANCER - - - 4 7 1 (20) (29) (41) - - - 
              


Ajustaments positius - - - - - - - - - - - - 
             


RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS (77) (34) (3) 1.886 (79) - (789) (1.490) (700) (97) - - 
              


Impostos sobre beneficis - - - -  - - - - - - - - 
             


RESULTAT DE L’EXERCICI PROCEDENT D’OPERACIONS 


CONTINUADES  (77) (34) (3) 1.886 (79) - (789) (1.490) (700) (97) - - 
             


OPERACIONS INTERROMPUDES - - - - - - - - - - - - 
             


RESULTAT DE L’EXERCICI (77) (34) (3) 1.886 (79) - (789) (1.490) (700) (97) - - 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia.  
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Quadre 45. Compte de pèrdues i guanys de les entitats de dret públic (contin.) 


 CONCA CPF CTTI FGC 


Concepte 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
             


OPERACIONS CONTINUADES             
              


Import net de la xifra de negocis - - - 9 8 26 188.697 182.060 252.322 80.568 83.913 84.973 


Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació - - - - - - - - - - - - 


Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu - - - - - - 2.340 588 222 - - - 


Aprovisionaments (399) (127) (75) - - - (151.123) (143.099) (232.215) (15.021) (17.126) (16.335) 


Altres ingressos d’ explotació 15.368 10.976 1.322 15.275 10.407 6.411 18.306 26.326 20.970 78.278 76.009 71.976 


 Ingressos accessoris i altres de gestió corrent - 1 - - - - 17.278 19.601 14.777 11.476 12.819 16.015 


 Subvencions d’explotació incorporades al resultat de l’exercici 15.368 10.975 1.322 15.275 10.407 6.411 1.028 6.725 6.193 66.802 63.190 55.961 


Despeses de personal (2.003) (1.742) (926) (2.198) (2.092) (1.857) (24.182) (24.035) (18.792) (75.329) (73.220) (69.947) 


Altres despeses d’explotació (12.975) (9.275) (481) (13.087) (8.318) (4.579) (11.316) (18.363) (11.138) (23.236) (24.197) (26.721) 


Amortització de l’immobilitzat (43) (48) (48) (250) (237) (232) (25.775) (31.566) (32.269) (62.330) (68.274) (68.742) 


Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres - 48 50 138 133 143 6.295 9.945 14.308 2.530 7.354 12.437 


Excessos de provisions - - - 2 - - - 0 - 351 351 - 


Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat - - - 2 2 - (184) (603) 1.400 144 195 30 


 Deterioraments i pèrdues - - - - - - - - - - - - 


 Resultats per alienacions i altres - - - 2 2 - (184) (603) 1.400 144 195 30 


Altres resultats 9 166 158 6 2 6 - - - 152 484 1.685 
              


RESULTAT D’EXPLOTACIÓ (43) (1) - (104) (96) (82) 3.057 1.253 (5.193) (13.893) (14.511) (10.644) 
             


Ingressos financers - 1 - - - - 1.003 991 963 426 779 460 


Despeses financeres - - - (1) (1) (1) (2.119) (2.249) (1.909) (9.549) (10.680) (9.532) 


 Per deutes amb empreses del grup i associades - - - - - - - - - - - (38) 


 Per deutes amb tercers - - - (1) (1) (1) (2.119) (2.249) (1.909) (9.549) (10.680) (9.494) 


 Per actualització de provisions - - - - - - - - - - - - 


Variació de valor raonable en instruments financers - - - - - - - - - - - - 


 Cartera de negociació i altres - - - - - - - - - - - - 


Diferències de canvi - - - - - - - - - 1 - - 


Deteriorament i resultat per alienacions d’instruments financers - - - - - - - - - - 9 - 


 Deterioraments i pèrdues - - - - - - - - - - - - 


 Resultats per alienacions i altres - - - - - - - - - - 9 - 
             


RESULTAT FINANCER - - - (1) (1) (1) (1.116) (1.258) (946) (9.122) (9.892) (9.072) 
             


Ajustaments positius - - - - - - - - -  - - 
             


RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS (43)  - (105) (97) (83) 1.941 (5) (6.139) (23.015) (24.403) (19.716) 
              


Impostos sobre beneficis - - - - - - - - - - - - 
             


RESULTAT DE L’EXERCICI PROCEDENT D’OPERACIONS 


CONTINUADES  (43) - - (105) (97) (83) 1.941 (5) (6.139) (23.015) (24.403) (19.716) 
             


OPERACIONS INTERROMPUDES - - - - - - - - - - - - 
             


RESULTAT DE L’EXERCICI (43) - - (105) (97) (83) 1.941 (5) (6.139) (23.015) (24.403) (19.716) 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


       


 


    







 


 


1
5
0
 


Quadre 45. Compte de pèrdues i guanys de les entitats de dret públic (contin.) 


 GPSS GSS IAS ICAEN 


Concepte 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
             


OPERACIONS CONTINUADES             
              


Import net de la xifra de negocis 17.545 15.214 15.784 51.174 61.307 59.984 92.687 86.629 83.501 131 612 98 


Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació 24 - - - - - - - - - - - 


Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu - - - 396 27 - - - - - - - 


Aprovisionaments (2.692) (2.594) (2.434) (11.320) (13.941) (15.490) (17.661) (16.849) (16.172) - - - 


Altres ingressos d’ explotació 645 791 661 4.058 4.249 4.231 830 632 704 48.960 45.661 38.173 


 Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 4 182 52 276 653 630 817 632 704 41.708 35.269 33.146 


 Subvencions d’explotació incorporades al resultat de l’exercici 641 609 609 3.781 3.596 3.602 13 - - 7.252 10.392 5.027 


Despeses de personal (13.434) (11.812) (11.852) (40.749) (46.426) (43.208) (66.802) (62.809) (60.743) (3.188) (3.086) (2.668) 


Altres despeses d’explotació (1.630) (1.102) (829) (2.661) (3.158) (3.826) (6.876) (6.268) (6.095) (46.047) (43.280) (35.633) 


Amortització de l’immobilitzat (666) (714) (702) (1.374) (2.149) (2.364) (2.476) (2.539) (2.538) (87) (180) (177) 


Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres 235 244 263 336 703 1.105 1.451 1.573 1.640 - - - 


Excessos de provisions - - - - - - - - 56 - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat (7) - (238) (6) (133) (359) (5) (5) (3) - - - 


 Deterioraments i pèrdues - - (173) - - - - - - - - - 


 Resultats per alienacions i altres (7) - (66) (6) (133) (359) (5) (5) (3) - - - 


Altres resultats - - (57) 1 33 24 (997) (3) 34 109 - - 
              


RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 20 27 596 (144) 512 96 151 360 383 (122) (272) (208) 
             


Ingressos financers 107 124 76 13 20 6 214 425 253 16 92 59 


Despeses financeres (110) (150) (96) (84) (105) (66) (320) (512) (325) - - - 


 Per deutes amb empreses del grup i associades - - - - (56) - - - - - - - 


 Per deutes amb tercers (110) (150) (96) (84) (49) (66) (320) (512) (325) - - - 


 Per actualització de provisions - - - - - - - - - - - - 


Variació de valor raonable en instruments financers - - - - - - - (1) (23) - - - 


 Cartera de negociació i altres - - - - - - - (1) - - - - 


Diferències de canvi - - - - - - - - - - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions d’instruments financers - - - - - - - (243) (244) (95) (146) (558) 


 Deterioraments i pèrdues - - - - - - - (243) (244) (95) (146) (530) 


 Resultats per alienacions i altres - - - - - - - - - - - (28) 
             


RESULTAT FINANCER (3) (26) (20) (71) (85) (60) (105) (331) (339) (79) (54) (500) 
              


Ajustaments positius - - - - - - - - - - - - 
             


RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS 17 1 576 (215) 427 36 46 29 44 (200) (325) (707) 
              


Impostos sobre beneficis - - - - - - - - - - - - 
             


RESULTAT DE L’EXERCICI PROCEDENT D’OPERACIONS 


CONTINUADES  17 1 576 (215) 427 36 46 29 44 (200) (325) (707) 
             


OPERACIONS INTERROMPUDES - - - - - - - - - - - - 
             


RESULTAT DE L’EXERCICI 17 1 576 (215) 427 36 46 29 44 (200) (325) (707) 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 
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Quadre 45. Compte de pèrdues i guanys de les entitats de dret públic (contin.) 


 ICC ICF ICIC/ICEC ICIP 


Concepte 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
             


OPERACIONS CONTINUADES             
             


Import net de la xifra de negocis 3.363 2.804 4.104 105.500 156.565 - 355 328 351 - - - 


Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació (39) 4 684 - - - - - - - - - 


Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu - - - - - - - - - - - - 


Aprovisionaments (5.308) (2.290) (3.129) (66.884) (94.708) - - - - - - - 


Altres ingressos d’ explotació 17.850 12.167 13.878 26.343 21.172 28.375 55.350 47.760 38.118 2.160 1.625 1.190 


 Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 32 61 41 26.343 21.172 19.160 1.825 917 - - 4 7 


 Subvencions d’explotació incorporades al resultat de l’exercici 17.818 12.107 13.837 - - 9.215 53.523 46.843 38.118 2.160 1.621 1.182 


Despeses de personal (11.877) (11.633) (11.140) (2.790) (3.518) (3.908) (6.933) (6.606) (5.830) (442) (576) (508) 


Altres despeses d’explotació (4.226) (3.284) (3.456) (5.504) (6.294) (5.924) (52.191) (44.070) (34.323) (1.718) (1.050) (673) 


Amortització de l’immobilitzat (3.287) (2.990) (2.303) (2.651) (3.096) (1.660) (547) (558) (1.122) (109) (142) (144) 


Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres 4.149 5.111 1.718 - - - - - 1.332 109 206 144 


Excessos de provisions - - - - 2.044 2.348 - - - - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat (729) (214) (80) (4.043) (12.724) (11.844) (416) - 3 - (64) - 


 Deterioraments i pèrdues - (214) - (4.043) - (12.105) - - - - (64 - 


 Resultats per alienacions i altres (729)  (80) - - 261 (416) - 3 - - - 


Altres resultats 133 3 3 - - 645 - (16) 600 - - - 
              


RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 29 (321) 279 49.971 59.441 8.033 (4.383) (3.162) (872) - - 8 
             


Ingressos financers 1 603 1 708 - 149.114 201 379 67 - - 1 


Despeses financeres (25) (206) (275) - - (88.392) (1) (333) (333) - - - 


 Per deutes amb empreses del grup i associades - - - - - - - - - - - - 


 Per deutes amb tercers (25) (206) (275) - - (88.392) (1) (333) (333) - - - 


 Per actualització de provisions - - - - - - - - - - - - 


Variació de valor raonable en instruments financers - - - - 29.923 9.802 - (417) - - - - 


 Cartera de negociació i altres - - - - 29.923 9.802 - (417) - - - - 


Diferències de canvi (5) (1) (4) - - - (1) - (1) - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions d’instruments financers - (75) - (65.296 (61.447) (74.994) (132) (159) (777) - - - 


 Deterioraments i pèrdues - (75) - (65.296) (61.447) (74.836) (132) (159) (777) - - - 


 Resultats per alienacions i altres - - - - - (157) -  - - - - 
             


RESULTAT FINANCER (29) 321 (279) (64.588) (31.524) (4.470) 67 (530) (1.045) - - 1 
              


Ajustaments positius - - - - - - - - - - - - 
             


RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS - - - (14.618) 27.917 3.562 (4.316) (3.692) (1.917) - - 9 
              


Impostos sobre beneficis - - - 7.782 13 (680) - - - - - - 
             


RESULTAT DE L’EXERCICI PROCEDENT D’OPERACIONS 


CONTINUADES  - - - (6.835) 27.930 2.882 (4.316) (3.692) (1.917) - - 9 
             


OPERACIONS INTERROMPUDES - - - - - (680) - - - - - - 
             


RESULTAT DE L’EXERCICI - - - (6.835) 27.930 2.882 (4.316) (3.692) (1.917) - - 9 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


       


 


    







 


 


1
5
2
 


Quadre 45. Compte de pèrdues i guanys de les entitats de dret públic (contin.) 


 ICO IDI IDIADA IFERCAT 


Concepte 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
             


OPERACIONS CONTINUADES             
             


Import net de la xifra de negocis 137.840 124.032 126.927 33.284 28.927 30.708 - 4.488 - - 1.151 - 


Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació - - - - - - - - - - - - 


Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu - - - - - - - - - - 20.672 - 


Aprovisionaments (81.169) (71.854) (73.929) (6.622) (5.779) (7.100) - - - - (1.151) - 


Altres ingressos d’ explotació 12.904 11.837 12.261 901 1.383 1.362 4.760 - - 53.801 154.312 239.328 


 Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 12.834 11.796 12.157 748 1.257 1.214 4.760 - - 27.676 59.091 66.364 


 Subvencions d’explotació incorporades al resultat de l’exercici 70 41 105 153 126 148 - - - 26.124 95.221 172.964 


Despeses de personal (53.802) (50.089) (51.823) (17.828) (16.714) (15.696) - - - (1.265) (784) (390) 


Altres despeses d’explotació (13.130) (12.703) (12.827) (4.790) (4.535) (4.343) (639) (469) - (38.993) (40.659) (61.502) 


Amortització de l’immobilitzat (4.392) (4.966) (4.351) (3.422) (3.090) (2.858) (5.276) (5.408) - (14.510) (46.051) (25.910) 


Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres 2.352 3.144 3.779 845 855 746 - - - 63 - 60 


Excessos de provisions 140 180 - - - - - - - - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat (355) 10 (49) (176) (1) - - - - (140) (164) - 


 Deterioraments i pèrdues - - - -  - - - - -  - 


 Resultats per alienacions i altres (355) - (49) (176)  - - - - (140) (164) - 


Altres resultats (82) 737 208 - - - - - - - - - 
              


RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 306 328 197 2.193 1.046 2.820 (1.155) (1.389) - (1.046) 87.326 151.588 
             


Ingressos financers 20 59 39 1 2 1 130 217 - - 25 5.259 


Despeses financeres (367) (370) (215) (284) (209) (241) (1) - - (16.140) (123.614) (218.994) 


 Per deutes amb empreses del grup i associades - - (215) - - - - - - - - - 


 Per deutes amb tercers (367) (370) - (284) (209) (241) (1) - - (16.140) (123.614) (218.994) 


 Per actualització de provisions - - - - - - - - - - - - 


Variació de valor raonable en instruments financers - - - - - - - - - - - - 


 Cartera de negociació i altres - - - - - - - - - - - - 


Diferències de canvi 18 (2) 2 - - - (4) (1) - - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions d’instruments financers - - - - - - - - - - - - 


 Deterioraments i pèrdues - - - - - - - - - - - - 


 Resultats per alienacions i altres - - - - - - - - - - - - 
             


RESULTAT FINANCER (326) (314) (175) (283) (207) (240) 125 215 - (16.140) (123.589) (213.734) 
             


Ajustaments positius - - - - - -  - -  - - 
              


RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS (19) 15 23 1.910 839 2.580 (1.030) (1.174) - (17.185) (36.263) (62.146) 
              


Impostos sobre beneficis - - - - - - - - - - - - 
             


RESULTAT DE L’EXERCICI PROCEDENT D’OPERACIONS 


CONTINUADES  (19) 15 23 1.910 839 2.580 (1.030) (1.174) - (17.185) (36.263) (62.146) 
             


OPERACIONS INTERROMPUDES - - - - - - - - - - - - 
             


RESULTAT DE L’EXERCICI (19) 15 23 1.910 839 2.580 (1.030) (1.174) - (17.185) (36.263) (62.146) 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 
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Quadre 45. Compte de pèrdues i guanys de les entitats de dret públic (contin.) 


 IGC INCASOL IRTA LGAI 


Concepte 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
             


OPERACIONS CONTINUADES             
              


Import net de la xifra de negocis 1.024 356 399 136.546 119.466 94.287 9.046 9.301 8.772 1.656 1.698 - 


Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació - - - 3.849 (99.642) (43.102) (23) (15) 13 - - - 


Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu - - - 5.685 79.467 24.605 - - - - - - 


Aprovisionaments (5.542) (3.787) (3.300) (264.100) (95.028) (77.002) (4.086) (3.827) (3.624) 1 - - 


Altres ingressos d’ explotació 9.303 7.625 7.353 151.922 5.266 11.065 29.848 27.419 25.196 - - - 


 Ingressos accessoris i altres de gestió corrent - 18 3 143.104 2.868 4.859 404 399 820 - - - 


 Subvencions d’explotació incorporades al resultat de l’exercici 9.302 7.607 7.350 8.818 2.398 6.206 29.444 27.019 24.376 - - - 


Despeses de personal (3.231) (3.259) (2.952) (25.752) (26.611) (25.528) (27.855) (26.483) (23.900) (93) (66) - 


Altres despeses d’explotació (1.559) (1.334) (1.454) (35.513) (38.225) (30.245) (8.024) (7.298) (7.656) (192) (195) - 


Amortització de l’immobilitzat (1.244) (1.177) (1.138) (14.863) (14.546) (14.515) (3.294) (3.812) (3.656) (467) (467) - 


Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres (1.244) 1.177 1.138 1.149 2.963 2.777 2.237 2.368 2.550 - - - 


Excessos de provisions - - - (310) 1.708 2.088 - - - - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat - - - - 29 (261) (30) - (1) - - - 


 Deterioraments i pèrdues - - - - - (56) - - - - - - 


 Resultats per alienacions i altres - - - - 29 (196) (30) - (1) - - - 


Altres resultats 5 - - - - - (82) (93) (120) - (17) - 
              


RESULTAT D’EXPLOTACIÓ - (400) 47 (41.387) (65.152) (55.831) (2.264) (2.440) (2.425) 904 954 - 
             


Ingressos financers - 400 6 13.563 9.468 7.550 935 1.259 747 237 297 - 


Despeses financeres - - (51) (17.891) (21.165) (19.100) (776) (765) (788) - - - 


 Per deutes amb empreses del grup i associades - - - - - - - - - - - - 


 Per deutes amb tercers - - (51) (17.891) (21.165) (19.100) (776) (765) (788) - - - 


 Per actualització de provisions - - - - - - - - - - - - 


Variació de valor raonable en instruments financers - - - - - - - - - - - - 


 Cartera de negociació i altres - - - - - - - - - - - - 


Diferències de canvi - - (2) - - - (1) - - - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions d’instruments financers - - - (317) 180 (51) (40) 8 (7) - - - 


 Deterioraments i pèrdues - - - (234) (180) (51) (40) - (7) - - - 


 Resultats per alienacions i altres   - (83) - - - - - - - - 
             


RESULTAT FINANCER - 400 (47) (4.646) (11.876) (11.601) 118 502 (48) 237 297 - 
             


Ajustaments positius - - - - - - - - - - - - 
              


RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS - - - (46.033) (77.029) (67.432) (2.146) (1.938) (2.473) 1.142 1.251 - 
              


Impostos sobre beneficis - - - - - - - - - - - - 
             


RESULTAT DE L’EXERCICI PROCEDENT D’OPERACIONS 


CONTINUADES  - - - (46.033) (77.029) (67.432) (2.146) (1.938) (2.473) 1.142 1.251 - 
             


OPERACIONS INTERROMPUDES - - - - - - - - - - - - 
             


RESULTAT DE L’EXERCICI - - - (46.033) (77.029) (67.432) (2.146) (1.938) (2.473) 1.142 1.251 - 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 
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Quadre 45. Compte de pèrdues i guanys de les entitats de dret públic (contin.) 


 MD PDG PSPV SMC 


Concepte 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
             


OPERACIONS CONTINUADES             
              


Import net de la xifra de negocis - - 1 13.628 14.068 13.796 22.973 21.780 22.543 558 620 772 


Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació - - - - - - - - - - - - 


Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu - - - - - - - - - - - - 


Aprovisionaments - - - - - - (5.305) (5.036) (5.586) (149) (251) (219) 


Altres ingressos d’ explotació 3.000 1.758 1.437 89 147 98 1.605 3.918 1.988 6.491 5.816 4.643 


 Ingressos accessoris i altres de gestió corrent - - - 57 140 91 165 167 172 - - - 


 Subvencions d’explotació incorporades al resultat de l’exercici 3.000 1.758 1.437 32 7 7 1.440 3.751 1.816 6.491 5.816 4.643 


Despeses de personal (1.071) (1.247) (947) (2.872) (2.740) (2.464) (16.058) (16.057) (14.725) (3.861) (3.844) (3.371) 


Altres despeses d’explotació (2.179) (511) (490) (4.378) (3.667) (3.476) (2.312) (2.053) (2.087) (2.866) (2.677) (2.393) 


Amortització de l’immobilitzat (115) (160) (160) (3.568) (3.533) (3.880) (2.184) (2.452) (2.584) (1.216) (1.219) (1.369) 


Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres 364 285 160 105 167 462 1.669 1.556 1.555 25 131 488 


Excessos de provisions - - - - - 1.040 - 1 - - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat - (125) - (445) 964 (17) 163 - 3 (1) (63) (92) 


 Deterioraments i pèrdues - - - 1.094 964 (17) 163 - - - - - 


 Resultats per alienacions i altres - (125) - (1.539) - - - - 3 (1) (63) (92) 


Altres resultats 1 - - 2.170 (202) 4 (80) 22 (1) - - - 
              


RESULTAT D’EXPLOTACIÓ - - - 4.728 5.203 5.564 472 1.679 1.107 (1.017) (1.487) (1.543) 
             


Ingressos financers - - - 11 11 4 22 18 8 2 17 9 


Despeses financeres - - - (116) (197) (196) (13) (9) (5) - - - 


 Per deutes amb empreses del grup i associades - - - - - - - - - - - - 


 Per deutes amb tercers - - - (116) (197) (196) (13) (9) (5) - - - 


 Per actualització de provisions - - - - - - - - - - - - 


Variació de valor raonable en instruments financers - - - - (73) (33) - - - - - - 


 Cartera de negociació i altres - - - - (73) (33) - - - - - - 


Diferències de canvi - - - (149) - - - - - - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions d’instruments financers - - - - - - - - - - - - 


 Deterioraments i pèrdues - - - - - - - - - - - - 


 Resultats per alienacions i altres - - - - - - - - - - - - 
             


RESULTAT FINANCER - - - (254) (258) (225) 9 9 2 2 17 9 
             


Ajustaments positius - - - - - - - - - - - - 
              


RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS - - - 4.474 4.945 5.339 481 1.688 1.109 (1.016) (1.470) (1.534) 
              


Impostos sobre beneficis - - - (1.014) (1.194) (1.290) - - - - - - 
             


RESULTAT DE L’EXERCICI PROCEDENT D’OPERACIONS 


CONTINUADES  - - - 3.460 3.751 4.049 481 1.688 1.109 (1.016) (1.470) (1.534) 
             


OPERACIONS INTERROMPUDES - - - - - - - - - -  - 
             


RESULTAT DE L’EXERCICI - - - 3.460 3.751 4.049 481 1.688 1.109 (1.016) (1.470) (1.534) 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 
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Els aspectes més significatius que es desprenen de l’anàlisi del Compte de pèrdues i 


guanys de les entitats de dret públic són els següents: 


 


• El resultat de l’exercici del període analitzat del conjunt de les EDP és negatiu per un 


import entre 92,35 M€ en l’exercici 2012 i 223,88 M€ en el 2010. Aquesta millora del 


resultat està motivada pel fet que el resultat d’explotació que en l’exercici 2010 és 


negatiu de 100,62 M€ ha passat a ser positiu en els exercicis 2011 i 2012 per 118,76 M€ 


i de 204,57 M€, respectivament. 


 


• El resultat financer agregat és negatiu en tots tres exercicis analitzats. 


 


L’estructura dels epígrafs més importants del Compte de pèrdues i guanys en el període 


2010-2012 és la següent: 


 


Quadre 46. Estructura del Compte de pèrdues i guanys de les entitats de dret públic 


Concepte 2010 2011 2012 


Ingressos d’explotació 98,8 98,1 94,2 


Subvencions 37,2 37,9 41,6 


Ingressos d’explotació sense subvencions 61,6 60,2 52,6 


Ingressos financers 1,2 1,9 5,8 


Xifres en percentatges. 


Font: Elaboració pròpia 


 


Del quadre anterior es desprèn que els ingressos d’explotació perden 4,6 punts en la par-


ticipació dins dels ingressos totals durant el període analitzat; les subvencions augmenten 


la participació en 4,4 punts. Els ingressos financers augmenten la participació fins al 5,8% 


en l’exercici 2012. 


 


En el quadre següent es presenten els ingressos i les despeses totals de cada EDP, el 


resultat de l’exercici i el resultat de l’exercici ajustat sense tenir en compte l’import de les 


subvencions rebudes imputades al Compte de pèrdues i guanys: 
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Quadre 47. Resultat de l’exercici ajustat de les entitats de dret públic  


Entitat  


Ingressos totals Despeses totals Resultat de l’exercici (A) 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


ACA 379.290 394.489 455.045 (433.243) (361.608) (349.799) (53.953) 32.881 105.246 


ACCD 38.107 22.097 9.763 (41.377) (22.427) (9.449) (3.270) (330) 314 


ACC1Ó 107.667 77.910 79.417 (111.076) (79.696) (81.590) (3.409) (1.786) (2.173) 


ACJ 16.258 14.685 13.923 (23.505) (19.916) (17.780) (7.247) (5.231) (3.857) 


ACT 20.634 15.361 16.928 (20.823) (16.488) (17.952) (189) (1.127) (1.024) 


AGAUR 104.577 90.679 152.218 (104.622) (90.810) (157.616) (45) (131) (5.398) 


AHC 88.514 177.532 192.903 (94.030) (184.904) (197.768) (5.516) (7.372) (4.865) 


AIAQS 4.000 7.092 13.962 (3.868) (7.309) (12.623) 132 (217) 1.339 


APDCAT - - 2.344 - - (2.841) - - (497) 


AQU 3.153 2.989 2.886 (3.331) (3.228) (3.036) (178) (239) (150) 


ARC 100.547 141.831 94.250 (103.755) (116.718) (112.328) (3.208) 25.113 (18.078) 


ASPC - - 82.323 - - (84.722) - - (2.399) 


ATC 29.166 25.778 22.605 (29.231) (26.758) (28.542) (65) (981) (5.937) 


ATLL 108.371 94.645  - (152.764) (128.604) - (44.393) (33.960)  - 


BST 76.389 75.716 76.019 (75.100) (74.231) (74.882) 1.289 1.485 1.137 


CAC 9.684 7.002 5.996 (9.202) (8.193) (6.254) 482 (1.191) (258) 


CAR 8.160 8.525 10.373 (12.610) (12.708) (12.590) (4.450) (4.183) (2.217) 


CCMA 364.102 338.275 299.563 (371.691) (347.422) (301.524) (7.589) (9.147) (1.961) 


CCPAE 1.296 1.240 1.180 (1.329) (1.277) (1.214) (33) (38) (34) 


CCPI 788 755 763 (865) (789) (766) (77) (34) (3) 


CENTRE 112 7.671 10.073 9.835 (5.785) (10.152) (9.835) 1.886 (79) - 


CIRE 43.911 38.153 32.625 (44.700) (39.643) (33.325) (789) (1.490) (700) 


CNJC 516 450 415 (613) (450) (415) (97) - - 


CONCA 15.377 11.191 1.530 (15.420) (11.191) (1.530) (43) - - 


CPF 15.432 10.552 6.586 (15.537) (10.649) (6.669) (105) (97) (83) 
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Quadre 47. Resultat de l’exercici ajustat de les entitats de dret públic (contin.) 


Entitat  


Ingressos totals Despeses totals Resultat de l’exercici (A) 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


CTTI 216.641 219.910 290.185 (214.700) (219.914) (296.324) 1.941 (5) (6.139) 


FGC 162.450 169.093 171.561 (185.465) (193.496) (191.277) (23.015) (24.403) (19.716) 


GPSS 18.556 16.373 16.785 (18.539) (16.372) (16.209) 17 1 576 


GSS 55.978 66.339 65.350 (56.193) (65.912) (65.314) (215) 427 36 


IAS 95.182 89.259 86.188 (95.136) (89.230) (86.144) 46 29 44 


ICAEN 49.216 46.366 38.330 (49.416) (46.691) (39.037) (200) (325) (707) 


ICC 25.496 20.694 20.388 (25.496) (20.694) (20.388) - - - 


ICF 140.333 209.716 190.284 (147.168) (181.787) (187.402) (6.835) 27.930 2.882 


ICIC/ICEC 55.906 48.466 40.467 (60.222) (52.159) (42.384) (4.316) (3.693) (1.917) 


ICIP 2.269 1.831 1.335 (2.269) (1.831) (1.326) - - 9 


ICO 153.276 139.999 143.217 (153.295) (139.984) (143.194) (19) 15 23 


IDI 35.031 31.167 32.818 (33.121) (30.328) (30.238) 1.910 839 2.580 


IDIADA 4.890 4.705 - (5.920) (5.879) - (1.030) (1.174) - 


IFERCAT 53.864 176.160 244.648 (71.049) (212.423) (306.794) (17.185) (36.263) (62.146) 


IGC 11.576 9.557 8.897 (11.576) (9.558) (8.897) - (1) - 


INCASOL 312.714 218.368 142.371 (358.747) (295.397) (209.803) (46.033) (77.029) (67.432) 


IRTA 42.066 40.354 37.278 (44.212) (42.292) (39.751) (2.146) (1.938) (2.473) 


LGAI 1.893 1.995 - (751) (744) - 1.142 1.251  - 


MD 3.365 2.043 1.598 (3.365) (2.043) (1.598) - - - 


PDG 14.989 15.357 15.405 (11.529) (11.606) (11.356) 3.460 3.751 4.049 


PSPV 26.352 27.296 26.097 (25.871) (25.607) (24.988) 481 1.688 1.109 


SMC 7.076 6.584 5.911 (8.092) (8.054) (7.445) (1.016) (1.470) (1.534) 


Total 3.032.729 3.128.654 3.162.565 (3.256.609) (3.247.174) (3.254.919) (223.880) (118.523) (92.352) 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 
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Quadre 47. Resultat de l’exercici ajustat de les entitats de dret públic (contin.) 


Entitat  


Subvencions d’explotació incorporades al resultat de 


l’exercici (B) 


Subvencions d’immobilitzat no financer incorporades al 


resultat de l’exercici (C) 


Resultat de l’exercici ajustat 


(A-B-C) 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


ACA - - - 15.503 12.044 16.928 (69.456) 20.837 88.318 


ACCD 37.978 22.080 9.762 26 1 - (41.274) (22.411) (9.448) 


ACC1Ó 25.227 31.305 30.516 66.673 37.226 39.752 (95.309) (70.317) (72.441) 


ACJ 48 24 6 - - - (7.295) (5.255) (3.863) 


ACT 19.627 13.853 15.013 - 256 404 (19.816) (15.235) (16.441) 


AGAUR 104.334 90.401 142.920 86 83 98 (104.465) (90.615) (148.416) 


AHC 66.204 113.335 82.876 - 44.999 91.885 (71.720) (165.705) (179.626) 


AIAQS 3.781 6.547 13.113 - - - (3.649) (6.764) (11.774) 


APDCAT - - 2.245 - - - - - (2.742) 


AQU 3.106 2.923 2.772 - - - (3.284) (3.163) (2.922) 


ARC 16.774 18.110 5.105 51.264 49.562 49.005 (71.246) (42.559) (72.188) 


ASPC - - 70.703 - - - - - (73.102) 


ATC 29.063 25.629 22.538 - - - (29.128) (26.610) (28.475) 


ATLL - - - 28.961 21.457  - (73.354) (55.417) - 


BST 150 365 398 3 5 61 1.136 1.115 678 


CAC 9.255 6.805 5.654 - - - (8.773) (7.996) (5.912) 


CAR 3.272 3.230 4.571 1.001 1.127 876 (8.723) (8.540) (7.664) 


CCMA 339.203 316.395 286.531 22 22 22 (346.814) (325.564) (288.514) 


CCPAE 456 286 88 - - - (489) (324) (122) 


CCPI - 182 58 - - - (77) (216) (61) 


CENTRE 112 6.443 9.886 9.489 - 63 69 (4.557) (10.028) (9.558) 


CIRE 6.913 5.916 4.583 - 10 - (7.702) (7.416) (5.283) 


CNJC 437 372 342 22 22 22 (556) (393) (364) 


CONCA 15.368 10.975 1.322 - 48 50 (15.411) (11.024) (1.372) 


CPF 15.275 10.407 6.411 138 133 143 (15.518) (10.637) (6.637) 
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Quadre 47. Resultat de l’exercici ajustat de les entitats de dret públic (contin.) 


Entitat  


Subvencions d’explotació incorporades al resultat de 


l’exercici (B) 


Subvencions d’immobilitzat no financer incorporades al 


resultat de l’exercici (C) 


Resultat de l’exercici ajustat 


(A-B-C) 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


CTTI 1.028 6.725 6.193 6.295 9.945 14.308 (5.382) (16.675) (26.640) 


FGC 66.802 63.190 55.961 2.530 7.354 12.437 (92.347) (94.946) (88.114) 


GPSS 641 609 609 235 244 263 (859) (852) (296) 


GSS 3.781 3.596 3.602 336 703 1.105 (4.332) (3.872) (4.671) 


IAS 13 - - 1.451 1.573 1.640 (1.418) (1.544) (1.596) 


ICAEN 7.252 10.392 5.027 - - - (7.452) (10.718) (5.734) 


ICC 17.818 12.107 13.837 4.149 5.111 1.718 (21.967) (17.218) (15.555) 


ICF - - 9.215 - - - (6.835) 27.930 (6.333) 


ICIC/ICEC 53.523 46.843 38.118 - - 1.332 (57.839) (50.535) (41.367) 


ICIP 2.160 1.621 1.182 109 206 144 (2.269) (1.827) (1.317) 


ICO 70 41 105 2.352 3.144 3.779 (2.441) (3.170) (3.861) 


IDI 153 126 148 845 855 746 912 (142) 1.686 


IDIADA - - - - - - (1.030) (1.174) - 


IFERCAT 26.124 95.221 172.964 63 - 60 (43.372) (131.484) (235.170) 


IGC 9.302 7.607 7.350 1.244 1.177 1.138 (10.546) (8.785) (8.488) 


INCASOL 8.818 2.398 6.206 1.149 2.963 2.777 (56.000) (82.390) (76.415) 


IRTA 29.444 27.019 24.376 2.237 2.368 2.550 (33.827) (31.326) (29.399) 


LGAI - - - - - - 1.142 1.251 - 


MD 3.000 1.758 1.437 364 285 160 (3.364) (2.043) (1.597) 


PDG 32 7 7 105 167 462 3.323 3.578 3.580 


PSPV 1.440 3.751 1.816 1.669 1.556 1.555 (2.628) (3.619) (2.262) 


SMC 6.491 5.816 4.643 25 131 488 (7.532) (7.417) (6.665) 


Total 940.806 977.853 1.069.812 188.857 204.840 245.977 (1.353.543) (1.301.214) (1.408.142) 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 
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El resultat de l’exercici de les diferents EDP en el període analitzat és negatiu llevat de 


quinze, disset i dinou EDP en els exercicis 2010, 2011 i 2012, respectivament. Si s’exclou 


l’import de les subvencions rebudes imputades al Compte de pèrdues i guanys aquest 


resultat de l’exercici agregat negatiu s’incrementa en 1.129,66 M€ en l’exercici 2010, en 


1.182,69 M€ en el 2011 i en 1.315,79 M€ en el 2012. 


 


Les principals EDP amb resultat de l’exercici positiu més elevat són les següents: 


 


Quadre 48. Entitats de dret públic amb resultat de l’exercici positiu més elevat  


Entitat 2010 Entitat 2011 Entitat 2012 


PDG 3.460 ACA 32.881 ACA 105.246 


CTTI 1.941 ICF 27.930 PDG 4.049 


IDI 1.910 ARC 25.113 ICEC 2.882 


CENTRE-112 1.886 PDG 3.751 IDI 2.580 


BST 1.289 PSPV 1.688 AIAQS 1.339 


Total 10.486 Total 91.363 Total 116.096 


Imports en milers d’euros.     


Font: Estats financers.   


 


Les principals EDP amb resultat de l’exercici negatiu més elevat són les següents: 


 
Quadre 49. Entitats de dret públic amb resultat de l’exercici negatiu més elevat  


Entitat 2010 Entitat 2011 Entitat 2012 


ICA (53.953) INCASOL (77.029) INCASOL (67.432) 


INCASOL (46.033) IFERCAT (36.263) IFERCAT (62.146) 


ATLL (44.093) ATLL (33.960) FGC (19.716) 


FGC (23.015) FGC (24.403) ARC (18.078) 


IFERCAT (17.185) CCMA (9.147) CTTI (6.139) 


Total (184.279) Total (180.802) Total (173.511) 


Imports en milers d’euros.     


Font: Estats financers.   


 


L’ACA incrementa el resultat positiu de l’exercici en el 2012 en 72,37 M€. 


 


Per valorar la dependència de les subvencions cal tenir en compte la naturalesa de cada 


entitat, atès que en algunes el seu objectiu principal és repartir les subvencions rebudes. 


 


S’observa que entre quinze i setze EDP en el període 2010-2012 tenen una gran depen-


dència de les subvencions rebudes, ja que els ingressos incorporats a resultats en con-


cepte de subvencions representen més del 90% dels ingressos totals. El detall de les 


subvencions rebudes és el següent: 
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Quadre 50. Subvencions rebudes respecte als ingressos totals 


Entitat * 2010 2011 2012 


ICIP 100,0 99,8 99,3 


MD 100,0 100,0 99,9 


CONCA 99,9 98,5 89,7 


CPF 99,9 99,9 99,5 


AGAUR 99,8 99,8 94,0 


ACCD 99,7 99,9 100,0 


ATC 99,6 99,4 99,7 


AQU 98,5 97,8 96,0 


ICIC/ICEC 95,7 96,6 97,5 


CAC 95,6 97,2 94,3 


ACT 95,1 91,8 91,1 


AIAQS 94,5 92,3 93,9 


CCMA 93,2 93,5 95,7 


SMC 92,1 90,3 86,8 


IGC 91,1 91,9 95,4 


CENTRE-112 84,0 98,8 97,2 


APDCAT - - 95,8 


AHC 74,8 89,2 90,6 


Xifres en percentatges. 


Font: Elaboració pròpia. 


* Entitats amb una dependència de les subvencions superior al 90% dels seus 


ingressos totals. Als efectes comparatius s’inclouen els percentatges d’altres 


exercicis encara que siguin inferiors al 90%. 


 


 


3.2.3. Comptes de pèrdues i guanys individuals de les societats mercantils 


A continuació es presenten el Compte de pèrdues i guanys agregat i els comptes de 


pèrdues i guanys individuals de les SM a 31 de desembre del 2011 i del 2012 i la com-


paració amb el del 2010. Per a una millor anàlisi de la situació economicofinancera en 


l’apartat 3.3.3 es presenta una sèrie de ràtios del Compte de pèrdues i guanys d’aquestes 


entitats.  
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Quadre 51. Compte de pèrdues i guanys de les societats mercantils 


Concepte 


AGREGAT ACTIVA APC 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


          


OPERACIONS CONTINUADES          
             


Import net de la xifra de negocis 783.109 671.044 578.917 2.147 - - 634 137 180 


Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació (3.623) 459 (16.689) (36) - - - - - 


Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu 18.600 15.287 1.605 156 - - - - - 


Aprovisionaments (456.384) (358.677) (369.930) (122) - - (50) (44) (110) 


Altres ingressos d’explotació 383.911 353.209 319.234 3.200 - - 664 41 434 


 Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 23.128 19.740 11.890 506 - - 1 1 19 


 Subvencions d’explotació incorporades al resultat de l’exercici 360.784 333.468 307.344 2.694 - - 663 40 415 


Despeses de personal (309.396) (287.253) (261.863) (2.354) - - (1.513) (1.503) (1.184) 


Altres despeses d’explotació (274.299) (287.215) (243.170) (2.752) - - (9.855) (10.125) (11.435) 


Amortització de l’immobilitzat (133.608) (130.136) (61.749) (532) - - (206) (248) (208) 


Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres 15.359 6.253 5.684 - - - - - - 


Excessos de provisions 1.693 6.288 1.392 - - - - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat (22.681) (6.235) (1.117) - - - - (57) - 


Deterioraments i pèrdues (12.681) - (2.689) - - - - - - 


Resultats per alienacions i altres (7.416) - 1.572 - - - - (57) - 


Altres resultats 1.009 (10) 523 - - - (1) (1) (2) 
             


RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 3.691 (16.986) (47.164) (293) - - (10.326) (11.799) (12.326) 
            


Ingressos financers 86.112 111.112 108.050 - - - - - 25 


Despeses financeres (81.603) (117.082) (121.070) (16) - - (10) - (332) 


Per deutes amb empreses del grup i associades (40.657) (53.570) (39.026) (10) - - (10) - (332) 


Per deutes amb tercers (40.505) (62.738) (81.009) (7) - - - - - 


Per actualització de provisions (440) (775) (1.036) - - - - - - 


Variació de valor raonable en instruments financers (3.726) 25 (747) - - - - - - 


Cartera de negociació i altres (3.726) 25 (747) - - - - - - 


Diferències de canvi (397) (492) 97 - - - 2 - - 


Deteriorament i resultat per alienacions d’instruments financers 237 (133.470) (130.493) - - - - - - 


Deterioraments i pèrdues 223 - (130.976) - - - - - - 


Resultats per alienacions i altres 14 - 483 - - - - - - 
              


RESULTAT FINANCER 622 (139.906) (144.162) (16) - - (8) - (307) 
             


RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS 4.317 (156.893) (191.326) (310) - - (10.334) (11.799) (12.633) 
             


Impostos sobre beneficis (11.867) 1.385 (18.033) (95) - - - - - 
            


RESULTAT DE L’EXERCICI PROCEDENT D’OPERACIONS CONTINUADES (7.550) (155.511) (209.363) (405) - - (10.334) (11.799) (12.633) 
            


OPERACIONS INTERROMPUDES - - - - - - - - - 
            


RESULTAT DE L’EXERCICI (7.550) (155.511) (209.363) (405) - - (10.334) (11.799) (12.633) 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 
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Quadre 51. Compte de pèrdues i guanys de les societats mercantils (contin.) 


Concepte 


APM AURA AUTOMETRO 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


          


OPERACIONS CONTINUADES          
              


Import net de la xifra de negocis 83 - - 757 963 - 1.501 1.918 2.191 


Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació - - - - - - - - - 


Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu - - - - - - - - - 


Aprovisionaments - - - (176) (236) - (1.417) (1.801) (2.132) 


Altres ingressos d’explotació 189 - - 2 11 - - - - 


Ingressos accessoris i altres de gestió corrent - - - 2 9 - - - - 


Subvencions d’explotació incorporades al resultat de l’exercici 189 - - - 2 - - - - 


Despeses de personal (260) - - (577) (727) - - - - 


Altres despeses d’explotació (131) - - (6) (9) - (41) (102) (100) 


Amortització de l’immobilitzat (1) - - - - - (3) (3) (3) 


Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres - - - - - - - - - 


Excessos de provisions - - - - - - - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat (2) - - - - - - - - 


Deterioraments i pèrdues (2) - - - - - - - - 


Resultats per alienacions i altres - - - - - - - - - 


Altres resultats 1 - - - - - - - - 
              


RESULTAT D’EXPLOTACIÓ (121) - - - 3 - 39 12 (44) 
            


Ingressos financers - - - - - - (1) 1 - 


Despeses financeres (1) - - - (1) - - - - 


Per deutes amb empreses del grup i associades - - - - - - - - - 


Per deutes amb tercers (1) - - - (1) - - - - 


Per actualització de provisions - - - - - - - - - 


Variació de valor raonable en instruments financers - - - - - - - - - 


Cartera de negociació i altres - - - - - - - - - 


Diferències de canvi - - - - - - - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions d’instruments financers - - - - - - - - - 


Deterioraments i pèrdues - - - - - - - - - 


Resultats per alienacions i altres - - - - - - - - - 
                


RESULTAT FINANCER (1) - - - - - (1) 1 - 
              


RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS (122) - - - 2 - 38 13 (44) 
               


Impostos sobre beneficis - - - - (1) - (12) (4) 13 
             


RESULTAT DE L’EXERCICI PROCEDENT D’OPERACIONS CONTINUADES (122) - - - 1 - 27 9 (30) 
             


OPERACIONS INTERROMPUDES - - - - - - - - - 
             


RESULTAT DE L’EXERCICI (122) - - - 1 - 27 9 (30) 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia.          
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Quadre 51. Compte de pèrdues i guanys de les societats mercantils (contin.) 


Concepte 


BARNACLÍNIC CADÍ CARGOMETRO 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


          


OPERACIONS CONTINUADES          
           


Import net de la xifra de negocis 10.665 12.572 11.887 23.299 23.135 21.123 - 1.445 1.595 


Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació - - - - - - - - - 


Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu - - - - - - - - - 


Aprovisionaments (7.607) (8.420) (7.807) (4) 13 (3) - (918) (1.076) 


Altres ingressos d’explotació 224 278 165 289 231 237 - 42 24 


Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 224 278 165 289 231 237 - 42 24 


Subvencions d’explotació incorporades al resultat de l’exercici - - - - - - - - - 


Despeses de personal (2.424) (2.562) (2.489) (2.112) (1.926) (1.957) - - - 


Altres despeses d’explotació (431) (971) (1.315) (3.479) (6.201) (4.895) - (613) (599) 


Amortització de l’immobilitzat (278) (216) (170) (5.028) (5.010) (5.090) - - - 


Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres - 105 - - - - - - - 


Excessos de provisions - - 40 - - - - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat - (57) 38 (963) 2 - - - - 


Deterioraments i pèrdues - - - - - - - - - 


Resultats per alienacions i altres - (57) 38 (963) 2 - - - - 


Altres resultats - - - 874 - - - - - 
           


RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 151 730 350 12.876 10.243 9.414 - (43) (56) 
          


Ingressos financers - 1 22 - - - - - 2 


Despeses financeres (26) (63) (35) (6.502) (7.534) (7.201) - - - 


Per deutes amb empreses del grup i associades (1) (16) - - - - - - - 


Per deutes amb tercers (25) (47) (35) (6.502) (7.182) (6.762) - - - 


Per actualització de provisions - - - - (353) (438) - - - 


Variació de valor raonable en instruments financers - - - - - - - - - 


Cartera de negociació i altres - - - - - - - - - 


Diferències de canvi - - - - - - - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions d’instruments financers - - - - - (969) - - - 


Deterioraments i pèrdues - - - - - (969) - - - 


Resultats per alienacions i altres - - - - - - - - - 
           


RESULTAT FINANCER (26) (62) (13) (6.502) (7.534) (8.169) - - 2 
           


RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS 125 667 337 6.374 2.708 1.245 - (43) (54) 
           


Impostos sobre beneficis (11) (200) (97) (1.910) (810) (1.463) - 8 16 
          


RESULTAT DE L’EXERCICI PROCEDENT D’OPERACIONS CONTINUADES 114 467 240 4.464 1.898 (218) - (35) (38) 
          


OPERACIONS INTERROMPUDES - - - - - - - - - 
          


RESULTAT DE L’EXERCICI 114 467 240 4.464 1.898 (218) - (35) (38) 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia.          
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Quadre 51. Compte de pèrdues i guanys de les societats mercantils (contin.) 


Concepte 


CATRADIO CCRTVI CCSL 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


          


OPERACIONS CONTINUADES          
            


Import net de la xifra de negocis 9.461 8.184 6.985 7.647 - - 30.092 24.926 22.450 


Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació - - - - - - - - - 


Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu 1 - - - - - - - - 


Aprovisionaments (648) (635) (611) (64) - - (715) (667) (722) 


Altres ingressos d’explotació 40.286 39.193 29.439 3.723 - - 1.435 302 5.035 


Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 478 514 454 19 - - - - - 


Subvencions d’explotació incorporades al resultat de l’exercici 39.808 38.679 28.984 3.704 - - 1.435 302 5.035 


Despeses de personal (26.868) (25.167) (23.076) (4.099) - - (2.985) (2.986) (2.688) 


Altres despeses d’explotació (23.138) (21.864) (17.382) (7.100) - - (30.123) (28.530) (31.803) 


Amortització de l’immobilitzat (1.283) (1.222) (1.113) (509) - - (2.871) (2.879) (2.675) 


Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres - 1 1 - - - - - - 


Excessos de provisions 460 122 527 - - - - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat (9) (188) 1 - - - (100) (292) - 


Deterioraments i pèrdues -  - - - - - - - 


Resultats per alienacions i altres (9) (188) 1 - - - (100) (292) - 


Altres resultats (1.264) - - - - - 40 43 628 
            


RESULTAT D’EXPLOTACIÓ (3.003) (1.576) (5.229) (402) - - (5.227) (10.082) (9.775) 
          


Ingressos financers 2 2 2 5 - - 69 77 14 


Despeses financeres (3) (23) (40) - - - - (46) (98) 


Per deutes amb empreses del grup i associades - - (18) - - - - - - 


Per deutes amb tercers (3) (23) (22) - - - - (46) (98) 


Per actualització de provisions - - - - - - - - - 


Variació de valor raonable en instruments financers - - - - - - 234 - - 


Cartera de negociació i altres - - - - - - 234 - - 


Diferències de canvi 1 (1) - - - - 186 (36) 22 


Deteriorament i resultat per alienacions d’instruments financers - - - - - - - - - 


Deterioraments i pèrdues - - - - - - - - - 


Resultats per alienacions i altres - - - - - - - - - 
           


RESULTAT FINANCER - (22) (38) 5 - - 490 (5) (61) 
           


RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS (3.003) (1.598) (5.268) (397) - - (4.737) (10.087) (9.836) 
           


Impostos sobre beneficis (144) (222) (244) (127) - - - - - 
          


RESULTAT DE L’EXERCICI PROCEDENT D’OPERACIONS CONTINUADES (3.147) (1.820) (5.512) (524) - - (4.737) (10.087) (9.836) 
          


OPERACIONS INTERROMPUDES - - - - - - - - 0 
          


RESULTAT DE L’EXERCICI (3.147) (1.820) (5.512) (524) - - (4.737) (10.087) (9.836) 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia.          
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Quadre 51. Compte de pèrdues i guanys de les societats mercantils (contin.) 


Concepte 


CIMALSA CLS CMCSL 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


          


OPERACIONS CONTINUADES          
          


Import net de la xifra de negocis 5.287 1.839 2.998 - 2.554 2.351 198 18 6 


Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació (7.216) 664 (275) - - - - - - 


Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu 5.963 - - - - - - - - 


Aprovisionaments (4.262) (720) (592) - (17) (16) - - - 


Altres ingressos d’explotació 253 1.236 1.202 - - - 320 268 121 


Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 227 266 234 - - - - - - 


Subvencions d’explotació incorporades al resultat de l’exercici 26 970 968 - - - 320 268 121 


Despeses de personal (945) (955) (767) - (1.050) (1.048) (124) (115) (132) 


Altres despeses d’explotació (942) (949) (832) - (1.290) (1.070) (861) (204) (46) 


Amortització de l’immobilitzat (249) (643) (917) - (120) (140) (41) (41) (41) 


Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres 30 30 30 - - - - - - 


Excessos de provisions - - - - - - - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat - 443 - - - - - - - 


Deterioraments i pèrdues - - - - - - - - - 


Resultats per alienacions i altres - 443 - - - - - - - 


Altres resultats 1.905 (18) (162) - - - - - 14 
           


RESULTAT D’EXPLOTACIÓ (176) 925 685 - 77 77 (508) (74) (77) 
          


Ingressos financers 67 30 42 - - - - - 16 


Despeses financeres (1.178) (3.108) (3.722) - - - - - - 


Per deutes amb empreses del grup i associades (135) - - - - - - - - 


Per deutes amb tercers (1.042) (3.108) (3.722) - - - - - - 


Per actualització de provisions - - - - - - - - - 


Variació de valor raonable en instruments financers - - - - - - - - - 


Cartera de negociació i altres - - - - - - - - - 


Diferències de canvi - - - - - - - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions d’instruments financers - (20.000) - - - - - - - 


Deterioraments i pèrdues - (20.000) - - - - - - - 


Resultats per alienacions i altres - - - - - - - - - 
           


RESULTAT FINANCER (1.110) (23.078) (3.680) - - - - - 16 
           


RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS (1.287) (22.153) (2.994) - 77 77 (508) (74) (61) 
           


Impostos sobre beneficis (200) 6.000 (5.299) - - - - (1) - 
          


RESULTAT DE L’EXERCICI PROCEDENT D’OPERACIONS CONTINUADES (1.486) (16.153) (8.294) - 77 77 (508) (74) (61) 
          


OPERACIONS INTERROMPUDES - - - - - - - - - 
          


RESULTAT DE L’EXERCICI (1.486) (16.153) (8.294) - 77 77 (508) (74) (61) 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia.          
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Quadre 51. Compte de pèrdues i guanys de les societats mercantils (contin.) 


Concepte 


CPST EFIENSA EISSA 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


          


OPERACIONS CONTINUADES          
           


Import net de la xifra de negocis - 154 - 48 48 2 3.755 1.693 - 


Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació - - - - - - - - - 


Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu - - - - - - - - - 


Aprovisionaments - (50) - - - - (3.637) (1.594) - 


Altres ingressos d’explotació - 24 1 638 1.209 (12) 3 - - 


Ingressos accessoris i altres de gestió corrent - 24 1 638 1.209 (12) - - - 


Subvencions d’explotació incorporades al resultat de l’exercici - - - - - - 3 - - 


Despeses de personal - (211) - (170) (222) (196) (49) - - 


Altres despeses d’explotació - (48) (12) (342) (214) (140) (161) (106) - 


Amortització de l’immobilitzat - (17) - - - - (81) (74) - 


Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres - - - - - - 23 68 - 


Excessos de provisions - - - 112 - - - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat - 5 - - - (5) - (45) - 


Deterioraments i pèrdues - - - - - - - - - 


Resultats per alienacions i altres - 5 - - - (5) - (45) - 


Altres resultats - 0 - - - - - - - 
           


RESULTAT D’EXPLOTACIÓ - (143) (11) 285 822 (350) (147) (58) - 
          


Ingressos financers - - - 518 641 1.053 6 2 - 


Despeses financeres - (1) - - - - (2) (1) - 


Per deutes amb empreses del grup i associades - - - - - - - - - 


Per deutes amb tercers - (1) - - - - (2) (1) - 


Per actualització de provisions - - - - - - - - - 


Variació de valor raonable en instruments financers - - - - - - - - - 


Cartera de negociació i altres - - - - - - - - - 


Diferències de canvi - - - - - - - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions d’instruments financers - - - 453 (75) 353 - - - 


Deterioraments i pèrdues - - - 453 (75) (130) - - - 


Resultats per alienacions i altres - - - - - 483 - - - 
           


RESULTAT FINANCER - (1) - 971 567 1.406 4 1 - 
           


RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS - (144) (11) 1.256 1.388 1.056 (143) (57) - 
           


Impostos sobre beneficis - - - 1 1 1 - - - 
          


RESULTAT DE L’EXERCICI PROCEDENT D’OPERACIONS CONTINUADES - (144) (11) 1.257 1.389 1.057 (143) (57) - 
          


OPERACIONS INTERROMPUDES - - - - - - - - - 
          


RESULTAT DE L’EXERCICI - (144) (11) 1.257 1.389 1.057 (143) (57) - 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia.          
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Quadre 51. Compte de pèrdues i guanys de les societats mercantils (contin.) 


Concepte 


EPLICSA EQUACAT ERI 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


          


OPERACIONS CONTINUADES          
           


Import net de la xifra de negocis 5 - - 1.490 1.534 1.718 4.297 4.297 2.243 


Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació - - - - - - - - - 


Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu - - - - - - - - - 


Aprovisionaments - - - (1) (5) (12) - - (88) 


Altres ingressos d’explotació 712 1.182 137 71 65 92 - 671 - 


 Ingressos accessoris i altres de gestió corrent - 57 27 71 65 89 - 671 - 


 Subvencions d’explotació incorporades al resultat de l’exercici 712 1.125 110 - - 3 - - - 


Despeses de personal (431) (474) (276) (930) (1.017) (1.049) (242) (239) (233) 


Altres despeses d’explotació (1.014) (825) (893) (443) (616) (728) (202) (190) (4.317) 


Amortització de l’immobilitzat (9) (6) (3) (177) (171) (165) (3.935) (3.872) (4.131) 


Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres - - - - - - 1.594 2.049 1.519 


Excessos de provisions - - - - - - - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat - (32) 500 8 - (1) - (1.155) - 


 Deterioraments i pèrdues - - - - - - - - - 


 Resultats per alienacions i altres - (32) 500 8 - (1) - (1155) - 


Altres resultats - - - 5 2 (24) - - - 
           


RESULTAT D’EXPLOTACIÓ (737) (156) (535) 23 (209) (168) 1.513 1.562 (5.007) 
          


Ingressos financers 2 2.475 5.926 2 4 1 450 731 188 


Despeses financeres - (1.645) (3.387) - - - (266) (435) (193) 


 Per deutes amb empreses del grup i associades - (1.645) (3.387) - - - - - - 


 Per deutes amb tercers - - - - - - (266) 8435) (193) 


 Per actualització de provisions - - - - - - - - - 


Variació de valor raonable en instruments financers - - - - - - - - - 


 Cartera de negociació i altres - - - - - - - - - 


Diferències de canvi - - - - - - - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions d’instruments financers 61 (112.965) (12.324) - - - - - - 


 Deterioraments i pèrdues 61 (112.965) (12.324) - - - - - - 


 Resultats per alienacions i altres - - - - - - - - - 
           


RESULTAT FINANCER 64 (112.136) (9.785) 2 4 1 184 296 (5) 
           


RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS (673) (112.292) (10.320) 25 (205) (167) 1.697 1.858 (5.013) 
           


Impostos sobre beneficis - - - - - - (272) (292) - 
          


RESULTAT DE L’EXERCICI PROCEDENT D’OPERACIONS CONTINUADES (673) (112.292) (10.320) 25 (205) (167) 1.425 (1.566) (5.013) 
          


OPERACIONS INTERROMPUDES - - - - - - - - - 
          


RESULTAT DE L’EXERCICI (673) (112.292) (10.320) 25 (205) (167) 1.425 1.566 (5.013) 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia.          
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Quadre 51. Compte de pèrdues i guanys de les societats mercantils (contin.) 


Concepte 


ESTICAT EUOC EURECA 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


          


OPERACIONS CONTINUADES          
           


Import net de la xifra de negocis 1.041 955 848 603 576 525 3.874 3.143 2.735 


Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació - - - - 41 (19) - - - 


Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu - - - - - - - - - 


Aprovisionaments - - - (309) (307) (246) (1.331) (616) (466) 


Altres ingressos d’explotació - - - 18 16 3 79 49 23 


 Ingressos accessoris i altres de gestió corrent - - - 3 4 3 49 47 21 


 Subvencions d’explotació incorporades al resultat de l’exercici - - - 15 12 - 30 2 2 


Despeses de personal (1.008) (922) (818) (117) (145) (112) (1.908) (1.946) (1.676) 


Altres despeses d’explotació (30) (31) (29) (167) (139) (129) (520) (516) (452) 


Amortització de l’immobilitzat (3) (3) (1) (3) (3) (6) (67) (83) (99) 


Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres - - - - - - - - - 


Excessos de provisions - - - - - - - 113 - 


Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat - - - - - - - - - 


 Deterioraments i pèrdues - - - - - - - - - 


 Resultats per alienacions i altres - - - - - - - - - 


Altres resultats - - - - - - - - - 
           


RESULTAT D’EXPLOTACIÓ (1) (1) - 24 38 18 128 144 65 
          


Ingressos financers - 1 - 5 11 13 2 14 5 


Despeses financeres - - - - - - (2) (1) (5) 


 Per deutes amb empreses del grup i associades - - - - - - - - - 


 Per deutes amb tercers - - - - - - (2) (1) (5) 


 Per actualització de provisions - - - - - - - - - 


Variació de valor raonable en instruments financers - - - - - - - - - 


 Cartera de negociació i altres - - - - - - - - - 


Diferències de canvi - - - - - - - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions d’instruments financers - - - - - - - - - 


 Deterioraments i pèrdues - - - - - - - - - 


 Resultats per alienacions i altres - - - - - - - - - 
           


RESULTAT FINANCER - 1 - 5 11 14 (1) 13 - 
           


RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS - - - 30 49 32 128 158 65 
           


Impostos sobre beneficis - - - (10) (6) (5) (13) (35) (36) 
          


RESULTAT DE L’EXERCICI PROCEDENT D’OPERACIONS CONTINUADES - - - 19 43 27 115 123 29 
          


OPERACIONS INTERROMPUDES - - - - - - - - - 
          


RESULTAT DE L’EXERCICI - - - 19 43 27 115 123 29 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia.          
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Quadre 51. Compte de pèrdues i guanys de les societats mercantils (contin.) 


Concepte 


FGCM FIRA 2000 FOCASA 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


          


OPERACIONS CONTINUADES          
           


Import net de la xifra de negocis - - - - 17.785 19.340 28.620 14.413 13.956 


Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació - - - - (307) - (27) - (70) 


Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu - - - - 1.543 611 - - 64 


Aprovisionaments - - - - - (302) (15.341) (3.146) (5.151) 


Altres ingressos d’explotació - - - - 15 8 8 35 17 


 Ingressos accessoris i altres de gestió corrent - - - - 15 8 6 4 3 


 Subvencions d’explotació incorporades al resultat de l’exercici - - - - - - 3 31 14 


Despeses de personal - - - - (1.835) (1.164) (10.943) (10.529) (7.966) 


Altres despeses d’explotació - (36) (22) - (5.760) (5.367) (1.956) (1.415) (1.337) 


Amortització de l’immobilitzat - - - - (12.954) (14.447) (112) (110) (93) 


Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres - - - - 1.852 1.852 - - - 


Excessos de provisions - - - - - - - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat - - - - - - 2 2 (39) 


 Deterioraments i pèrdues - - - - - - - - - 


 Resultats per alienacions i altres - - - - - - 2 2 (39) 


Altres resultats - - - - 3 3 (6) 4 (7) 
           


RESULTAT D’EXPLOTACIÓ - (36) (22) - 342 534 244 (746) (627) 
          


Ingressos financers - - - - 3.971 984 5 52 14 


Despeses financeres - - - - (23.957) (24.143) - - - 


 Per deutes amb empreses del grup i associades - - - - 0 - - - - 


 Per deutes amb tercers - - - - (23.957) (24.143) - - - 


 Per actualització de provisions - - - - - - - - - 


Variació de valor raonable en instruments financers - - - - (971) 119 - - - 


 Cartera de negociació i altres - - - - - 119 - - - 


Diferències de canvi - - - - - - - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions d’instruments financers - - - - - - - - - 


 Deterioraments i pèrdues - - - - - - - - - 


 Resultats per alienacions i altres - - - - - - - - - 
           


RESULTAT FINANCER - - - - (20.957) (23.040) 5 52 14 
           


RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS - (36) (22) - (20.615) (22.507) 249 (694) (613) 
           


Impostos sobre beneficis - - - - 4.899 (1) (1) - - 
          


RESULTAT DE L’EXERCICI PROCEDENT D’OPERACIONS CONTINUADES - (36) (22) - (15.716) (22.508) 249 (694) (613) 
          


OPERACIONS INTERROMPUDES - - - - - - - - - 
          


RESULTAT DE L’EXERCICI - (36) (22) - (15.716) (22.508) 249 (694) (613) 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia.          
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Quadre 51. Compte de pèrdues i guanys de les societats mercantils (contin.) 


Concepte 


GEOCAT GESCLÍNIC GISA/INFRAESTRUCTURES 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


          


OPERACIONS CONTINUADES          
           


Import net de la xifra de negocis 2.855 2.422 2.047 5.489 - - 141.557 85.818 83.288 


Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació - - - - - - - - - 


Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu - - - - - - - - - 


Aprovisionaments (369) (168) (98) (1.392) - - (107.489) (64.615) (55.009) 


Altres ingressos d’explotació - - - 1 - - 849 846 1.536 


 Ingressos accessoris i altres de gestió corrent - - - 1 - - 840 846 1.536 


 Subvencions d’explotació incorporades al resultat de l’exercici - - - - - - 9 - - 


Despeses de personal (1.736) (1.603) (1.330) (3.367) - - (16.425) (16.646) (13.195) 


Altres despeses d’explotació (477) (453) (534) (421) - - (16.016) (10.839) (21.200) 


Amortització de l’immobilitzat (73) (97) (84) (117) - - (1.778) (1.383) (9.775) 


Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres - - - 2 - - 12 8 8 


Excessos de provisions - - - - - - - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat - - - - - - (1) (13) 1.153 


 Deterioraments i pèrdues - - - - - - - - - 


 Resultats per alienacions i altres - - - - - - (1) (13) 1.153 


Altres resultats - - - - - - (545) (40) (14) 
           


RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 200 101 1 196 - - 164 (6.864) (13.208) 
          


Ingressos financers - 6 1 - - - 55 49 96.062 


Despeses financeres (3) - - (29) - - - - (79.596) 


 Per deutes amb empreses del grup i associades - - - (29) - - - - (35.014) 


 Per deutes amb tercers (3) - - - - - - - (44.582) 


 Per actualització de provisions - - - - - - - - - 


Variació de valor raonable en instruments financers - - - - - - - - (866) 


 Cartera de negociació i altres - - - - - - - - (866) 


Diferències de canvi - - - - - - - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions d’instruments financers - - - - - - - - (110.406) 


 Deterioraments i pèrdues - - - - - - - - (110.406) 


 Resultats per alienacions i altres - - - - - - - - - 
           


RESULTAT FINANCER (3) 6 1 (29) - - 55 49 (94.805) 
           


RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS 198 107 2 167 - - 219 (6.815) (108.013) 
           


Impostos sobre beneficis (53) (27) (1) - - - - - (520) 
          


RESULTAT DE L’EXERCICI PROCEDENT D’OPERACIONS CONTINUADES 144 80 1 167 - - 219 (6.815) (108.533) 
          


OPERACIONS INTERROMPUDES - - - - - - - - - 
          


RESULTAT DE L’EXERCICI 144 80 1 167 - - 219 (6.815) (108.533) 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia.          
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Quadre 51. Compte de pèrdues i guanys de les societats mercantils (contin.) 


Concepte 


GMS GUOC ICFC 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


          


OPERACIONS CONTINUADES          
           


Import net de la xifra de negocis 4.033 3.822 6.546 200 200 250 - 706 816 


Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació - - - - - - - - - 


Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu - - - - - - - - - 


Aprovisionaments - - (6.612) - - - - - - 


Altres ingressos d’explotació - - - - - - - 19 99 


 Ingressos accessoris i altres de gestió corrent - - - - - - - 19 99 


 Subvencions d’explotació incorporades al resultat de l’exercici - - - - - - - - - 


Despeses de personal (53) (53) (39) - - - - (392) (337) 


Altres despeses d’explotació (3.958) (3.761) (35) (70) (32) (43) - (165) (161) 


Amortització de l’immobilitzat - - - - - - - (11) (12) 


Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres - - - - - - - - - 


Excessos de provisions - - - - 28 - - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat - - - - - - - - - 


 Deterioraments i pèrdues - - - - - - - - - 


 Resultats per alienacions i altres - - - - - - - - - 


Altres resultats - - 58 - - - - - - 
           


RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 22 8 (82) 130 196 207 - 157 405 
          


Ingressos financers 3 2 1 56 52 37 - - 18 


Despeses financeres - (1) - (58) (55) (32) - - - 


 Per deutes amb empreses del grup i associades - - - - - (32) - - - 


 Per deutes amb tercers - (1) - (58) (55) - - - - 


 Per actualització de provisions - - - - - - - - - 


Variació de valor raonable en instruments financers - - - - - - - - - 


 Cartera de negociació i altres - - - - - - - - - 


Diferències de canvi - - - - - - - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions d’instruments financers - - - - - - - - - 


 Deterioraments i pèrdues - - - - - - - - - 


 Resultats per alienacions i altres - - - - - - - - - 
           


RESULTAT FINANCER 3 1 1 (3) (3) 5 - - 18 
           


RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS 25 9 (81) 127 193 212 - 157 423 
           


Impostos sobre beneficis (6) (2) - - - - - (47) (127) 
          


RESULTAT DE L’EXERCICI PROCEDENT D’OPERACIONS CONTINUADES 18 7 (81) 127 193 212 - 110 296 
          


OPERACIONS INTERROMPUDES - - - - - - - - - 
          


RESULTAT DE L’EXERCICI 18 7 (81) 127 193 212 - 110 296 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia.          
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Quadre 51. Compte de pèrdues i guanys de les societats mercantils (contin.) 


Concepte 


ICFE/EECAT ICFH IFEM 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


          


OPERACIONS CONTINUADES          
          


Import net de la xifra de negocis 32.392 42.397 - 1.989 2.342 2.081 290 519 242 


Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació - - - - - - - - - 


Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu - - - - - - - - - 


Aprovisionaments - - - - - - - - - 


Altres ingressos d’explotació 8.388 6.477 - 60 87 8 100 318 323 


 Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 8.388 6.477 - 60 87 8 - - - 


 Subvencions d’explotació incorporades al resultat de l’exercici - - - - - - 100 318 323 


Despeses de personal (896) (822) - (297) (261) (268) (139) (125) (147) 


Altres despeses d’explotació (31.969) (43.009) - (264) (13.865) (232) (199) (199) (204) 


Amortització de l’immobilitzat (1.176) (1.622) - (8) (22) (82) - (5) (16) 


Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres - - - - - - - - - 


Excessos de provisions - - - - - - - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat (16.531) (3.989) - (3.155) - - - - - 


 Deterioraments i pèrdues (12.165) (7.188) - - - - - - - 


 Resultats per alienacions i altres (4.937) 3.199 - - - - - - - 


Altres resultats - - - - - - - - - 
           


RESULTAT D’EXPLOTACIÓ (9.792) (568) - (1.674) (11.720) 1.507 52 509 198 
          


Ingressos financers 84.396 102.131 - - - 1.717 - - 550 


Despeses financeres (61.546) (75.564) - (160) (179) - - - - 


 Per deutes amb empreses del grup i associades (39.552) (51.531) - (161) (179) - - - - 


 Per deutes amb tercers (21.994) (24.033) - 1 - - - - - 


 Per actualització de provisions - - - - - - - - - 


Variació de valor raonable en instruments financers (2.400) 1.573 - - - - - - - 


 Cartera de negociació i altres (2.400) 1.573 - - - - - - - 


Diferències de canvi - - - - - - - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions d’instruments financers - - - - - (6.186) - (23) (551) 


 Deterioraments i pèrdues - - - - - (6.186) - (23) (551) 


 Resultats per alienacions i altres - - - - - - - - - 
           


RESULTAT FINANCER 20.449 28.140 - (160) (179) (4.469) - (23) (1) 
           


RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS 10.657 27.572 - (1.834) (11.899) (2.962) 52 486 197 
           


Impostos sobre beneficis (3.198) (4.999) - 550 3.636 1.449 (16) (153) (59) 
          


RESULTAT DE L’EXERCICI PROCEDENT D’OPERACIONS CONTINUADES 7.459 22.573 - (1.284) (8.263) (1.513) 36 333 138 
          


OPERACIONS INTERROMPUDES - - - - - - - - - 
          


RESULTAT DE L’EXERCICI 7.459 22.573 - (1.284) (8.263) (1.513) 36 333 138 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia.          
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Quadre 51. Compte de pèrdues i guanys de les societats mercantils (contin.) 


Concepte 


INTRACAT INVERTEC LOGARITME 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


          


OPERACIONS CONTINUADES          
           


Import net de la xifra de negocis 1.600 1.489 1.259 - - - 15.199 15.556 17.475 


Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació - - - - - - - - - 


Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu - - - - - - - - - 


Aprovisionaments (61) (17) (9) - - - (1.130) (421) (519) 


Altres ingressos d’explotació 2.781 2.097 2.658 - - - 71 10 3 


 Ingressos accessoris i altres de gestió corrent - - - - - - 66 - - 


 Subvencions d’explotació incorporades al resultat de l’exercici 2.781 2.097 2.658 - - - 5 10 3 


Despeses de personal (3.624) (3.141) (2.653) - - - (6.675) (7.528) (7.242) 


Altres despeses d’explotació (1.513) (1.051) (879) (48) (36) (54) (6.686) (6.710) (7.245) 


Amortització de l’immobilitzat (464) (491) (413) (1) (1) - (546) (476) (782) 


Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres 196 278 263 - - - - - 4 


Excessos de provisions - - - - - - - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat (26) - (6) - - - - (83) - 


 Deterioraments i pèrdues - -  - - - - - - 


 Resultats per alienacions i altres (26) - (6) - - - - (83) - 


Altres resultats - - - - - - - - (356) 
           


RESULTAT D’EXPLOTACIÓ (1.112) (837) 219 (49) (37) (55) 233 348 1.338 
          


Ingressos financers - - - 189 338 458 10 3 - 


Despeses financeres - - - - - - (189) (167) (118) 


 Per deutes amb empreses del grup i associades - - - - - - - - - 


 Per deutes amb tercers - - - - - - (189) (167) (118) 


 Per actualització de provisions - - - - - - - - - 


Variació de valor raonable en instruments financers - - - (1.157) (577) - - - - 


 Cartera de negociació i altres - - - (1.157) (577) - - - - 


Diferències de canvi - - - - - - - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions d’instruments financers - - - - - (417) - - - 


 Deterioraments i pèrdues - - - - - (417) - - - 


 Resultats per alienacions i altres - - - - - - - - - 
           


RESULTAT FINANCER - - - (968) (239) 41 (178) (164) (118) 
           


RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS (1.112) (837) 219 (1.017) (276) (13) 55 184 1.220 
           


Impostos sobre beneficis 160 (83) (79) - - - - - - 
          


RESULTAT DE L’EXERCICI PROCEDENT D’OPERACIONS CONTINUADES (951) (920) 140 (1.017) (276) (13) 55 184 1.220 
          


OPERACIONS INTERROMPUDES - - - - - - - - - 
          


RESULTAT DE L’EXERCICI (951) (920) 140 (1.017) (276) (13) 55 184 1.220 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia.          
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Quadre 51. Compte de pèrdues i guanys de les societats mercantils (contin.) 


Concepte 


MESFILMS PRODECA REGSA 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


          


OPERACIONS CONTINUADES          
          


Import net de la xifra de negocis 142 - - 1.199 1.111 1.625 8.478 5.024 - 


Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació - - - - - - - - - 


Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu - - - - - - - - - 


Aprovisionaments - - - (3.249) (2.317) (2.964) (4.348) (2.725) - 


Altres ingressos d’explotació - - - 3.739 2.702 2.736 7 340 - 


 Ingressos accessoris i altres de gestió corrent - - - - - - 7 340 - 


 Subvencions d’explotació incorporades al resultat de l’exercici - - - 3.739 2.702 2.736 - - - 


Despeses de personal - - - (993) (934) (881) (2.065) (1.800) - 


Altres despeses d’explotació (99) - - (701) (565) (518) (1.925) (1.652) - 


Amortització de l’immobilitzat (1.055) - - (38) (35) (31) (96) (90) - 


Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres - - - 10 2 2 - - - 


Excessos de provisions - - - - - - - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat 469 - - - - - (4) (35) - 


 Deterioraments i pèrdues 469 - - - - - - - - 


 Resultats per alienacions i altres - - - - - - (4) (35) - 


Altres resultats - - - 2 - - - - - 
           


RESULTAT D’EXPLOTACIÓ (543) - - (30) (36) (31) 47 (937) - 
          


Ingressos financers 20 - - 2 3 2 1 1 - 


Despeses financeres - - - - - - - - - 


 Per deutes amb empreses del grup i associades - - - - - - - - - 


 Per deutes amb tercers - - - - - - - - - 


 Per actualització de provisions - - - - - - - - - 


Variació de valor raonable en instruments financers - - - - - - - - - 


 Cartera de negociació i altres - - - - - - - - - 


Diferències de canvi - - - - - - - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions d’instruments financers - - - - - - - - - 


 Deterioraments i pèrdues - - - - - - - - - 


 Resultats per alienacions i altres - - - - - - - - - 
           


RESULTAT FINANCER 20 - - 2 3 2 1 1 - 
           


RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS (523) - - (28) (33) (29) 48 (936) - 
           


Impostos sobre beneficis - - - - - - (13) - - 
          


RESULTAT DE L’EXERCICI PROCEDENT D’OPERACIONS CONTINUADES (523) - - (28) (33) (29) 35 (936) - 
          


OPERACIONS INTERROMPUDES - - - - - - - - - 
          


RESULTAT DE L’EXERCICI (523) - - (28) (33) (29) 35 (936) - 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia.          
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Quadre 51. Compte de pèrdues i guanys de les societats mercantils (contin.) 


Concepte 


REGSEGA REURSA SAENSA 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


          


OPERACIONS CONTINUADES          
          


Import net de la xifra de negocis 7.870 8.309 - 3.545 - - - - - 


Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació - - - - - - - - - 


Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu - - - - - - - - - 


Aprovisionaments (606) (746) - - - - - - - 


Altres ingressos d’explotació 332 386 - - - - - - - 


 Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 332 386 - - - - - - - 


 Subvencions d’explotació incorporades al resultat de l’exercici - - - - - - - - - 


Despeses de personal (1.664) (1.498) - (2.059) - - (28) - - 


Altres despeses d’explotació (495) (428) - (1.260) - - (18) (15) - 


Amortització de l’immobilitzat (3.656) (4.625) - (165) - - - - - 


Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres - - - - - - - - - 


Excessos de provisions - - - - - - - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat - - - - - - - - - 


 Deterioraments i pèrdues - - - - - - - - - 


 Resultats per alienacions i altres - - - - - - - - - 


Altres resultats 2 3 - 1 - - - - - 
          


RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 1.783 1.401 - 62 - - (46) (15) - 
          


Ingressos financers 88 219 - - - - 1 1 - 


Despeses financeres (1.391) (2.537) - (1) - - - - - 


 Per deutes amb empreses del grup i associades (676) - - - - - - - - 


 Per deutes amb tercers (715) (2.537) - (1) - - - - - 


 Per actualització de provisions - - - - - - - - - 


Variació de valor raonable en instruments financers - - - - - - - - - 


 Cartera de negociació i altres - - - - - - - - - 


Diferències de canvi - - - - - - - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions d’instruments financers - - - - - - (84) 3 - 


 Deterioraments i pèrdues - - - - - - (98) 3 - 


 Resultats per alienacions i altres - - - - - - 14 - - 
          


RESULTAT FINANCER (1.303) (2.318) - (1) - - (83) 4 - 
          


RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS 481 (917) - 62 - - (129) (11) - 
          


Impostos sobre beneficis (144) 380 - - - - - - - 
          


RESULTAT DE L’EXERCICI PROCEDENT D’OPERACIONS CONTINUADES 336 (537) - 62 - - (129) (11) - 
          


OPERACIONS INTERROMPUDES - - - - - - - - - 
          


RESULTAT DE L’EXERCICI 336 (537) - 62 - - (129) (10) - 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia.          
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Quadre 51. Compte de pèrdues i guanys de les societats mercantils (contin.) 


Concepte 


SEMSA SGG SIBLL * 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 * 2011 2012 
          


OPERACIONS CONTINUADES          
          


Import net de la xifra de negocis 243.715 223.140 216.631 3.636 3.618 3.463 - - - 


Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació - - - - - - - - - 


Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu - - - - - - - - - 


Aprovisionaments (184.025) (166.688) (163.562) (970) (1.020) (980) (1) - - 


Altres ingressos d’explotació 2 5 11 30 24 20 1.670 - - 


 Ingressos accessoris i altres de gestió corrent - - - 8 10 9 1.670 - - 


 Subvencions d’explotació incorporades al resultat de l’exercici 2 5 11 22 14 11 - - - 


Despeses de personal (43.361) (40.911) (39.643) (1.776) (1.801) (1.769) - - - 


Altres despeses d’explotació (13.876) (13.642) (11.531) (422) (422) (415) (1.800) - - 


Amortització de l’immobilitzat (2.280) (1.857) (2.118) (277) (285) (291) (3.178) - - 


Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres 67 67 67 3 3 3 8.624 - - 


Excessos de provisions - - 100 - - - - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat (8) 35 (4) - - - - - - 


 Deterioraments i pèrdues - - - - - - - - - 


 Resultats per alienacions i altres (8) 35 (4) - - - - - - 


Altres resultats (6) 2 382 - (2) - - - - 
          


RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 228 151 332 224 115 29 5.313 - - 
          


Ingressos financers 35 95 38 - - - 19 - - 


Despeses financeres (92) (173) (327) (76) (65) (61) (5.086) - - 


 Per deutes amb empreses del grup i associades (42) (111) (167) - - - - - - 


 Per deutes amb tercers (49) (62) (160) (76) (65) (61) (5.086) - - 


 Per actualització de provisions - - - - - - - - - 


Variació de valor raonable en instruments financers - - - - - - (403) - - 


 Cartera de negociació i altres - - - - - - (403) - - 


Diferències de canvi - - - - - - - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions d’instruments financers - - - - - - - - - 


 Deterioraments i pèrdues - - - - - - - - - 


 Resultats per alienacions i altres - - - - - - - - - 
          


RESULTAT FINANCER (57) (78) (289) (76) (65) (61) (5.471) - - 
          


RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS 171 72 43 148 50 (32) (158) - - 
          


Impostos sobre beneficis (51) (22) (13) - - - - - - 
          


RESULTAT DE L’EXERCICI PROCEDENT D’OPERACIONS CONTINUADES 120 50 30 148 50 (32) (158) - - 
          


OPERACIONS INTERROMPUDES - - - - - - - - - 
          


RESULTAT DE L’EXERCICI 120 50 30 148 50 (32) (158) - - 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


* Compte de pèrdues i guanys a 23 de desembre del 2010.          
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Quadre 51. Compte de pèrdues i guanys de les societats mercantils (contin.) 


Concepte 


TABASA TIE TISSUES 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


          


OPERACIONS CONTINUADES          
           


Import net de la xifra de negocis 40.336 38.156 37.920 - 73 74 181 179 176 


Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació - - - - - - - - - 


Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu 465 436 341 - - - - - - 


Aprovisionaments (79) (77) (81) - - - (1) (1) (1) 


Altres ingressos d’explotació 961 1.031 1.039 - - 1 - - - 


 Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 961 1.031 1.039 - - - - - - 


 Subvencions d’explotació incorporades al resultat de l’exercici - - - - - 1 - - - 


Despeses de personal (5.853) (5.399) (4.960) - (7) - - - - 


Altres despeses d’explotació (7.085) (9.849) (36.816) - (32) (40) (27) (27) (29) 


Amortització de l’immobilitzat (14.173) (6.845) (7.095) - (36) (36) (153) (151) (147) 


Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres 2.951 - - - - - - - - 


Excessos de provisions - - - - - - - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat (858) (3) (2.689) - - - - - - 


 Deterioraments i pèrdues - - (2.689) - - - - - - 


 Resultats per alienacions i altres (858) (3) - - - - - - - 


Altres resultats - - - - - - - - - 
           


RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 16.665 17.450 (12.341) - (2) (1) - - - 
          


Ingressos financers - - 781 - 25 18 - - - 


Despeses financeres (4.830) (1.162) (1.325) - - - - - - 


 Per deutes amb empreses del grup i associades - - - - - - - - - 


 Per deutes amb tercers (4.390) (739) (728) - - - - - - 


 Per actualització de provisions (440) (422) (597) - - - - - - 


Variació de valor raonable en instruments financers - - - - - - - - - 


 Cartera de negociació i altres - - - - - - - - - 


Diferències de canvi - - - - - - - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions d’instruments financers - - - - - - - - - 


 Deterioraments i pèrdues - - - - - - - - - 


 Resultats per alienacions i altres - - - - - - - - - 
           


RESULTAT FINANCER (4.830) (1.162) (544) - 25 18 - - - 
           


RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS 11.835 16.288 (12.886) - 22 17 - - - 
           


Impostos sobre beneficis (3.546) (4.881) (4.949) - (5) - - - - 
          


RESULTAT DE L’EXERCICI PROCEDENT D’OPERACIONS CONTINUADES 8.289 11.407 (17.835) - 17 17 - - - 
          


OPERACIONS INTERROMPUDES - - - - - - - - - 
          


RESULTAT DE L’EXERCICI 8.289 11.407 (17.835) - 17 17 - - - 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia.          







 


 


1
7
9
 


Quadre 51. Compte de pèrdues i guanys de les societats mercantils (contin.) 


Concepte 


TNC TVC TVCEP 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


          


OPERACIONS CONTINUADES          
          


Import net de la xifra de negocis 3.376 3.118 2.984 95.507 85.893 64.417 12 8 - 


Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació - - - 3.656 62 (16.325) - - - 


Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu - - - 12.015 13.308 589 - - - 


Aprovisionaments (1.416) (1.082) (948) (98.547) (91.507) (112.788) (83) (108) - 


Altres ingressos d’explotació 10.391 8.348 8.240 297.244 282.643 263.872 633 898 - 


 Ingressos accessoris i altres de gestió corrent - 5 6 3.654 4.630 6.317 633 898 - 


 Subvencions d’explotació incorporades al resultat de l’exercici 10.391 8.343 8.234 293.590 278.013 257.555 - - - 


Despeses de personal (8.158) (6.719) (6.691) (132.222) (127.136) (120.175) (105) (126) - 


Altres despeses d’explotació (4.051) (3.700) (3.546) (93.750) (93.197) (74.402) (444) (658) - 


Amortització de l’immobilitzat (1.976) (1.830) (1.686) (85.818) (81.608) (8.775) - - - 


Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres 1.774 1.680 1.580 66 93 335 - - - 


Excessos de provisions - - - 1.004 6.025 723 - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat - - - (1.501) (769) (53) - - - 


 Deterioraments i pèrdues - - - (983) (108) - - - - 


 Resultats per alienacions i altres - - - (518) (661) (53) - - - 


Altres resultats - - 2 - - - - - - 
          


RESULTAT D’EXPLOTACIÓ (60) (186) (65) (2.344) (6.193) (2.583) 13 14 - 
          


Ingressos financers - 1 - 93 157 54 - - - 


Despeses financeres (1) (1) - (25) (211) (248) (1) (2) - 


 Per deutes amb empreses del grup i associades 0 - - - - - - - - 


 Per deutes amb tercers (1) (1) - (25) (211) (248) (1) (2) - 


 Per actualització de provisions - - - - - - - - - 


Variació de valor raonable en instruments financers - - - - - - - - - 


 Cartera de negociació i altres - - - -  - - - - 


Diferències de canvi - - - (586) (454) 75 - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions d’instruments financers - - - (174) (417) - - - - 


 Deterioraments i pèrdues - - - (174) - - - - - 


 Resultats per alienacions i altres - - - - (417) - - - - 
          


RESULTAT FINANCER - - - (693) (925) (119) (1) (2) - 
          


RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS (60) (186) (65) (3.037) (7.118) (2.702) 12 12 - 
          


Impostos sobre beneficis - - - (2.697) (1.652) (6.614) (10) (11) - 
          


RESULTAT DE L’EXERCICI PROCEDENT D’OPERACIONS CONTINUADES (60) (186) (65) (5.734) (8.770) (9.316) 2 1 - 
          


OPERACIONS INTERROMPUDES - - - - - - - - - 
          


RESULTAT DE L’EXERCICI (60) (186) (65) (5.734) (8.770) (9.316) 2 1 - 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia.          
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Quadre 51. Compte de pèrdues i guanys de les societats mercantils (contin.) 


Concepte 


TVCMULTI UDIAT VMSA 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


          


OPERACIONS CONTINUADES          
          


Import net de la xifra de negocis - - - 27.075 24.854 24.487 6.929 - - 


Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació - - - - - - - - - 


Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu - - - - - - - - - 


Aprovisionaments (2.122) (296) 77 (8.882) (7.724) (7.102) (5.932) - - 


Altres ingressos d’explotació 1.636 265 - 2.380 1.844 1.761 522 - - 


 Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 1.636 - - 1.837 1.574 1.602 522 - - 


 Subvencions d’explotació incorporades al resultat de l’exercici - 265 - 543 270 159 - - - 


Despeses de personal - - - (16.953) (15.820) (15.701) (888) - - 


Altres despeses d’explotació (63) (104) (237) (2.272) (2.050) (2.143) (696) - - 


Amortització de l’immobilitzat - - - (1.188) (992) (1.104) (4) - - 


Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres - - - 7 17 19 - - - 


Excessos de provisions - - 2 117 - - - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat - - - (2) (2) (11) - - - 


 Deterioraments i pèrdues - - - - - - - - - 


 Resultats per alienacions i altres - - - (2) (2) (11) - - - 


Altres resultats - - - (4) (6) - 5 - - 
          


RESULTAT D’EXPLOTACIÓ (549) 135) (158) 279 120 207 (63) - - 
          


Ingressos financers 10 16 2 2 1 4 - - - 


Despeses financeres (6) (32) - (103) (119) (207) - - - 


 Per deutes amb empreses del grup i associades - - - (41) (88) (76) - - - 


 Per deutes amb tercers (6) (32) - (62) (31) (131) - - - 


 Per actualització de provisions - - - - - - - - - 


Variació de valor raonable en instruments financers - - - - - - - - - 


 Cartera de negociació i altres - - - - - - - - - 


Diferències de canvi - - - - (1) - - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions d’instruments financers - - - (19) 7 7 - - - 


 Deterioraments i pèrdues - - - (19) 7 7 - - - 


 Resultats per alienacions i altres - - - - - - - - - 
          


RESULTAT FINANCER 4 (16) 2 (121) (112) (197) - - - 
          


RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS (545) (151) (156) 158 8 10 (63) - - 
          


Impostos sobre beneficis - (79) - (49) (8) (7) - - - 
          


RESULTAT DE L’EXERCICI PROCEDENT D’OPERACIONS CONTINUADES (545) (230) (156) 109 - 3 (63) - - 
          


OPERACIONS INTERROMPUDES - - - - - - - - - 
          


RESULTAT DE L’EXERCICI (545) (230) (156) 109 - 3 (63) - - 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia.          
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El resultat de l’exercici del període analitzat del conjunt de les SM és negatiu per un import 


entre 7,55 M€ en l’exercici 2010 i 209,36 M€ en el 2012. El resultat d’explotació i financer 


agregat passa de ser positiu en l’exercici 2010 a ser negatiu en el 2011 i en el 2012. 


 


L’estructura dels epígrafs més importants del Compte de pèrdues i guanys en el període 


2010-2012 és la següent: 


 


Quadre 52. Estructura del Compte de pèrdues i guanys de les societats mercantils 


Concepte 2010 2011 2012 


Ingressos d’explotació 93,3 89,2 89,4 


Subvencions 29,0 28,8 30,8 


Ingressos d’explotació sense subvencions 64,3 60,4 58,6 


Ingressos financers 6,7 9,5 10,6 


Ingressos per impostos sobre beneficis - 1,3 - 


Xifres en percentatges. 


Font: Elaboració pròpia. 


 


Del quadre anterior es desprèn una disminució de 3,9 punts dels ingressos d’explotació en 


la participació dels ingressos totals i que les subvencions incrementen la seva participació 


en 1,8 punts i se situen en el 30,8% en l’exercici 2012. 


 


En el quadre següent es presenten els ingressos i despeses totals de cada SM, el resultat 


de l’exercici i el resultat de l’exercici ajustat sense tenir en compte l’import de les sub-


vencions rebudes imputades al Compte de pèrdues i guanys: 
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Quadre 53. Resultat de l’exercici ajustat de les societats mercantils 


Entitat  


Ingressos totals Despeses totals Resultat de l’exercici (A) 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


ACTIVA 5.503  - - (5.908) - - (405) - - 


APC 1.300 178 639 (11.634) (11.977) (13.272) (10.334) (11.799) (12.633) 


APM 273  - - (395) - - (122)  - - 


AURA 759 974 - (759) (974) - - 1 - 


AUTOMETRO 1.500 1.918 2.192 (1.473) (1.910) (2.222) 27 9 (30) 


BARNACLINIC 10.890 12.956 12.152 (10.776) (12.489) (11.912) 114 467 240 


CADÍ 24.462 23.380 21.360 (19.998) (21.482) (21.578) 4.464 1.898 (218) 


CARGOMETRO - 1.495 1.621 - (1.531) (1.659) - (35) (38) 


CATRADIO 50.211 47.502 36.955 (53.358) (49.322) (42.467) (3.147) (1.820) (5.512) 


CCRTVI 11.375 -  - (11.899) - - (524)  - - 


CCSL 31.822 25.348 28.149 (36.559) (35.436) (37.985) (4.737) (10.087) (9.836) 


CIMALSA 13.505 10.240 4.110 (14.991) (26.393) (12.404) (1.486) (16.153) (8.294) 


CLS - 2.554 2.351 - (2.478) (2.274) - 77 77 


CMCSL 518 286 158 (1.026) (360) (219) (508) (74) (61) 


CPST - 183 1 - (326) (12) - (144) (11) 


EFIENSA 1.769 1.899 1.044 (512) (511) 13 1.257 1.389 1.057 


EISSA 3.787 1.763 - (3.930) (1.820) - (143) (57) - 


EPLICSA 780 3.657 6.563 (1.453) (115.949) (16.883) (673) (112.292) (10.320) 


EQUACAT 1.576 1.604 1.788 (1.551) (1.809) (1.955) 25 (205) (167) 


ERI 6.341 7.749 3.950 (4.916) (6.183) (8.963) 1.425 1.566 (5.013) 


ESTICAT 1.041 956 848 (1.041) (956) (848) - - - 


EUOC 626 643 543 (607) (600) (516) 19 43 27 


EURECA 3.955 3.320 2.762 (3.840) (3.197) (2.733) 115 123 29 


FGCM - - - - (36) (22) - (36) (22) 


FIRA 2000 - 30.068 22.917 - (45.784) (45.425) - (15.716) (22.508) 


FOCASA 28.635 14.507 14.045 (28.386) (15.201) (14.658) 249 (694) (613) 


GEOCAT 2.855 2.428 2.048 (2.711) (2.348) (2.047) 144 80 1 


GESCLINIC 5.492 - - (5.325) - - 167 - - 


Imports en milers d’euros.  


Font: Elaboració pròpia. 
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Quadre 53. Resultat de l’exercici ajustat de les societats mercantils (contin.) 


Entitat  


Ingressos totals Despeses totals Resultat de l’exercici (A) 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


GISA/INFRAESTR. 142.473 86.721 180.015 (142.254) (93.536) (288.548) 219 (6.815) (108.533) 


GMS 4.036 3.824 6.606 (4.018) (3.815) (6.687) 18 7 (81) 


GUOC 255 280 287 (128) (87) (75) 127 193 212 


ICFC - 725 933 - (615) (637) - 110 296 


ICFE/EECAT 125.176 152.578 - (117.717) (130.005) - 7.459 22.573 - 


ICFH 2.599 6.065 3.805 (3.883) (14.328) (5.318) (1.284) (8.263) (1.513) 


IFEM 390 837 1.115 (354) (504) (977) 36 333 138 


INTRACAT 4.737 3.864 4.180 (5.688) (4.784) (4.040) (951) (920) 140 


INVERTEC 189 338 458 (1.206) (614) (471) (1.017) (276) (13) 


LOGARITME 15.280 15.569 17.126 (15.225) (15.385) (15.906) 55 184 1.220 


MESFILMS 631 -  - (1.154) - - (523)  - - 


PRODECA 4.952 3.818 4.365 (4.980) (3.851) (4.394) (28) (33) (29) 


REGSA 8.486 5.365 - (8.451) (6.301) - 35 (936) - 


REGSEGA 8.292 9.297 - (7.956) (9.834) - 336 (537) - 


REURSA 3.546 -  - (3.484) - - 62  - - 


SAENSA 1 4 - (130) (15) - (129) (10) - 


SEMSA 243.819 223.343 217.229 (243.699) (223.293) (217.199) 120 50 30 


SGG 3.669 3.645 3.485 (3.521) (3.595) (3.517) 148 50 (32) 


SIBLL 10.312 -  - (10.470) - - (158) -  - 


TABASA 44.713 39.623 40.081 (36.424) (28.216) (57.916) 8.289 11.408 (17.835) 


TIE - 97 93 - (80) (76) - 17 17 


TISSUES 181 180 176 (181) (180) (176) - - - 


TNC 15.541 13.147 12.806 (15.601) (13.333) (12.871) (60) (186) (65) 


TVC 409.585 388.181 329.990 (415.319) (396.951) (339.306) (5.734) (8.770) (9.316) 


TVCEP 645 906 - (643) (905) - 2 1 - 


TVCMULTI 1.646 281 4 (2.191) (511) (160) (545) (230)  (156) 


UDIAT 29.581 26.723 26.271 (29.472) (26.723) (26.268) 109 - 3 


VMSA 7.456 -  - (7.519) - - (63)  - - 


Total  1.297.166 1.181.021 1.015.221 (1.304.716) (1.336.530) (1.224.583) (7.550) (155.511) (209.363) 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 
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Quadre 53. Resultat de l’exercici ajustat de les societats mercantils (contin.) 


Entitat  


Subvencions d’explotació incorporades al resultat de 


l’exercici (B) 


Subvencions d’immobilitzat no financer incorporades 


al resultat de l’exercici (C) 


Resultat de l’exercici ajustat 


(A-B-C) 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


ACTIVA 2.694 - - - -  - (3.099) - - 


APC 663 40 415 - - - (10.997) (11.839) (13.048) 


APM 189 - - - -  - (311)  - - 


AURA - 2 - - - - - (1) - 


AUTOMETRO - - - - - - 27 9 (30) 


BARNACLINIC - - - - 105 - 114 362 240 


CARGOMETRO - - - - - - - 1.898 (218) 


CADÍ - - - - - - 4.464 (35) (38) 


CATRADIO 39.808 38.679 28.984 - 1 1 (42.955) (40.500) (34.497) 


CCRTVI 3.704 - - - -  - (4.228)  - - 


CCSL 1.435 302 5.035 - - - (6.172) (10.389) (14.871) 


CIMALSA 26 970 968 30 30 30 (1.542) (17.153) (9.292) 


CLS - - - - - - - 77 77 


CMCSL 320 268 121 - - - (828) (342) (182) 


CPST - - - - - - - (143) (11) 


EFIENSA - - - - - - 1.257 1.389 1.057 


EISSA 3 - - 23 68 - (169) (125) - 


EPLICSA 712 1.125 110 - - - (1.385) (113.417) (10.430) 


EQUACAT - - 3 - - - 25 (205) (170) 


ERI - - - 1.594 2.049 1.519 (169) (484) (6.532) 


ESTICAT - - - - - - - - - 


EUOC 15 12 - - - - 4 31 27 


EURECA 30 2 2 - - - 85 121 27 


FGCM - - - - - - - (36) (22) 


FIRA 2000 - - - - 1.852 1.852 - (17.568) (24.360) 


FOCASA 3 31 14 - - - 246 (725) (627) 


GEOCAT - - - - - - 144 80 1 


GESCLINIC - - - 2 - - 165 - - 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 
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Quadre 53. Resultat de l’exercici ajustat de les societats mercantils (contin.) 


Entitat  


Subvencions d’explotació incorporades al resultat de 


l’exercici (B) 


Subvencions d’immobilitzat no financer incorporades 


al resultat de l’exercici (C) 


Resultat de l’exercici ajustat 


(A-B-C) 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


GISA/INFRAESTR. 9 - - 12 8 - 198 (6.823) (108.541) 


GMS - - - - - - 18 9 (81) 


GUOC - - - - - - 127 193 212 


ICFC - - - - - - - 110 296 


ICFE/EECAT - - - - - - 7.459 22.573 - 


ICFH - - - - - - (1.284) (8.263) (1.513) 


IFEM 100 318 323 - - - (64) 15 (185) 


INTRACAT 2.781 2.097 2.658 196 278 263 (3.928) (3.295) (2.781) 


INVERTEC - - - - - - (1.017) (276) (13) 


LOGARITME 5 10 3 - - 4 50 173 1.213 


MESFILMS -   -  - - (523) - - 


PRODECA 3.739 2.702 2.736 10 2 2 (3.777) (2.737) (2.767) 


REGSA - - - - - - 35 (936) - 


REGSEGA - - - - - - 336 (537) - 


REURSA - - - -  - - 62  - - 


SAENSA - - - - - - (129) (10) - 


SEMSA 2 5 11 67 67 67 51 (21) (48) 


SGG 22 14 11 3 3 3 123 33 (46) 


SIBLL - - - 8.624  - - (8.782)  - - 


TABASA - - - 2.951 - - 5.338 11.408 (17.835) 


TIE - - 1 - - - - 17 16 


TISSUES - - - - - - - - - 


TNC 10.391 8.343 8.234 1.774 1.680 1.580 (12.225) (10.209) (9.879) 


TVC 293.590 278.013 257.555 66 93 335 (299.390) (286.876) (267.206) 


TVCEP - - - - - - 2 1 - 


TVCMULTI - 265 - - - - (545) (495) (156) 


UDIAT 543 270 159 7 17 - (441) (287) (156) 


VMSA - - - -  - - (63)  - - 


Total  360.784 333.468 307.344 15.359 6.253 5.664 (383.693) (495.231) (522.368) 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 
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El resultat de l’exercici de vint-i-una societats en l’exercici 2010, de vint-i-quatre en el 2011 


i de vint-i-cinc en el 2012 és negatiu. Si s’exclou l’import de les subvencions rebudes 


imputades al Compte de pèrdues i guanys aquest resultat de l’exercici agregat negatiu 


s’incrementa en 376,14 M€ en l’exercici 2010, en 339,72 M€ en el 2011 i en 313,01 M€ en el 


2012. 


 


Les principals SM amb resultat de l’exercici positiu més elevat són les següents:  


 


Quadre 54. Societats mercantils amb resultat positiu de l’exercici més elevat  


Entitat 2010 2011 2012 


TABASA 8.289 11.408 - 


ICFE/EECAT 7.459 22.573 - 


CADÍ 4.464 1.898 - 


ERI 1.425 1.566 - 


EFIENSA 1.257 1.389 1.057 


LOGARITME - - 1.220 


Total 22.894 38.834 2.277 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


 


Les principals SM amb resultat de l’exercici negatiu més elevat són les següents:  


 


Quadre 55. Societats mercantils amb resultat negatiu de l’exercici més elevat  


Entitat 2011 2011 2012 


APC (10.334) (11.799) (12.633) 


TVC (5.734) (8.770) (9.316) 


CCSL (4.737) (10.087) (9.836) 


CATRADIO (3.147) (1.820) (5.512) 


CIMALSA (1.486) (16.153) (8.294) 


ICFH (1.284) (8.263) (1.513) 


EPLICSA (673) (112.292) (10.320) 


ERI -  -  (5.013) 


FIRA 2000 -  (15.716) (22.508) 


GISA/INFRAESTRUCTURES -  (6.815) (108.533) 


TABASA -  -  (17.835) 


Total (27.395) (191.715) (211.313) 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


  


 


La societat INFRAESTRUCTURES passa d’un resultat positiu de 0,22 M€ en l’exercici 2010 


a un resultat negatiu de 108,53 M€ en el 2012. La societat TABASA passa d’un resultat de 
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l’exercici positiu de 8,29 M€ en el 2010 a un resultat de l’exercici negatiu de 17,84 M€ en el 


2012. 


Les SM tenen un grau de dependència respecte a les subvencions rebudes menor que la 


resta d’entitats. Només deu SM en l’exercici 2010 i set en els exercicis 2011 i 2012 tenen 


un percentatge d’ingressos incorporats a resultats en concepte de subvencions superior al 


50% respecte als ingressos totals. El detall és el següent: 


 


Quadre 56. Subvencions rebudes respecte als ingressos totals 


Entitat * 2010 2011 2012 


EPLICSA 91,3 30,8 1,7 


SIBLL 83,6 - - 


CATRADIO 79,3 81,4 78,4 


TNC 78,3 76,2 76,6 


PRODECA 75,7 70,8 62,7 


TVC 71,7 71,6 78,2 


APM 69,2 - - 


INTRACAT 65,0 61,5 69,9 


CMCSL 61,8 93,6 76,6 


APC 51,0 22,5 64,9 


TVCMULTI - 94,3 - 


Xifres en percentatges. 


Font: Elaboració pròpia. 


* Entitats amb una dependència de les subvencions superior al 50% dels seus 


ingressos totals. A efectes comparatius s’inclouen els percentatges d’altres 


exercicis encara que siguin inferiors al 50%. 


 


S’observa una disminució de les subvencions totals al llarg del període analitzat, que 


passen de 376,14 M€ en l’exercici 2010, a 339,72 M€ i 313,01 M€ en els exercicis 2011 i 


2012, respectivament. Això suposa que les subvencions disminueixen un 16,8% durant el 


període 2010-2012. 


  


El 78,1% de les subvencions totals en l’exercici 2010, el 81,9% en el 2011 i el 82,4% en el 


2012 corresponen a la societat TVC. 


 


 


3.2.4. Comptes de pèrdues i guanys individuals dels consorcis 


A continuació es presenta el Compte de pèrdues i guanys agregat i els comptes de 


pèrdues i guanys individuals dels consorcis a 31 de desembre del 2011 i del 2012 i la 


comparació amb el del 2010. Per a una millor anàlisi de la situació economicofinancera en 


l’apartat 3.3.4 es detallen una sèrie de ràtios del Compte de pèrdues i guanys d’aquestes 


entitats. 
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Quadre 57. Compte de pèrdues i guanys dels consorcis 


Concepte 


AGREGAT AECT HC ATMG 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


OPERACIONS CONTINUADES          
           


Import net de la xifra de negocis 1.884.109 2.114.533 2.113.846 - - - - - - 


Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació 19 (3) - - - - - - - 


Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu (422.096) 1.671 1.317 - - - - - - 


Aprovisionaments (453.778) (976.516) (1.003.659) - - - - - - 


Altres ingressos d’explotació 901.662 981.011 950.298 - - 52 5.855 6.395 5.745 


 Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 26.635 32.453 33.567 - - - 976 1.166 1.507 


 Subvencions d’explotació incorporades al resultat de l’exercici 875.023 948.559 916.732 - - 52 4.879 5.230 4.237 


Despeses de personal (988.892) (1.127.041) (1.071.377) - - (18) (183) (186) (172) 


Altres despeses d’explotació (990.804) (1.021.081) (990.578) - - (1.207) (6.116) (5.886) (6.340) 


Amortització de l’immobilitzat (59.301) (81.419) (81.986) - - (262) (14) (15) (14) 


Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres 136.145 115.409 89.091 - - 1.308 - - - 


Excessos de provisions 647 1.412 3.132 - - - 119 - - 


Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat (2.090) (2.739) (2.903) - - - - (62) - 


 Deterioraments i pèrdues (1.509) - (2.470) - - - - - - 


 Resultats per alienacions i altres (582) - (433) - - - - (62) - 


Altres resultats 3.448 (354) (4.861) - - - (173) - - 
           


RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 9.063 4.884 2.319 - - (127) (512) 246 (782) 
           


Ingressos financers 3.904 9.404 8.467 - - 169 - - - 


Despeses financeres (12.816) (25.449) (25.171) - - - - - - 


 Per deutes amb empreses del grup i associades (495) (139) (1.380) - - - - - - 


 Per deutes amb tercers (12.320) (24.736) (23.237) - - - - - - 


 Per actualització de provisions - (574) (553) - - - - - - 


Variació de valor raonable en instruments financers (217) (524) (408) - - - - - - 


 Cartera de negociació i altres (217) (524) (561) - - - - - - 


 Imputació al resultat de l’exercici per actius finals disponibles per a la venda - - 153 - - -  - - 


Diferències de canvi 146 2 (60) - - - - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions d’instruments financers (5.002) (6.962) (13.748) - - - - - - 


 Deterioraments i pèrdues (5.026) - (13.748) - - - - - - 


 Resultats per alienacions i altres 30 - - - - - - - - 
           


RESULTAT FINANCER (13.985) (23.526) (30.917) - - 169 - - - 
           


RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS (4.922) (18.646) (28.601) - - 41 (512) 246 (782) 
           


Impostos sobre beneficis (163) (313) (90) - - (42) - - - 
          


RESULTAT DE L’EXERCICI PROCEDENT D’OPERACIONS CONTINUADES (5.085) (18.956) (28.691) - - (1) (512) - (782) 
          


OPERACIONS INTERROMPUDES - - - - - - - - - 
          


RESULTAT DE L’EXERCICI (5.085) (18.956) (28.691) - - (1) (512) 246 (782) 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 
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Quadre 57. Compte de pèrdues i guanys dels consorcis (contin.) 


Concepte 


ATML ATMT BIOPOL 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


OPERACIONS CONTINUADES          
           


Import net de la xifra de negocis - 129 131 4.222 5.203 5.445 18 38 29 


Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació - - - - - - - - - 


Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu - - - - - - - - - 


Aprovisionaments (1.114) (1.327) (2.441) (89) (77) (55) - - - 


Altres ingressos d’explotació 3.487 4.325 5.793 8.272 11.791 12.000 893 1.076 50 


 Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 1.431 1.220 2.802 - 413 555 893 - - 


 Subvencions d’explotació incorporades al resultat de l’exercici 2.056 3.105 2.991 8.272 11.378 11.445 - 1.076 50 


Despeses de personal (286) (278) (205) (189) (188) (168) (400) (489) (301) 


Altres despeses d’explotació (4.689) (3.611) (3.454) (13.744) (17.955) (18.150) (390) (588) (201) 


Amortització de l’immobilitzat (48) (48) (34) (10) (14) (12) (18) (38) (97) 


Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres - - - - - - - - - 


Excessos de provisions - - - - - - - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat - - - - - - - - - 


 Deterioraments i pèrdues - - - - - - - - - 


 Resultats per alienacions i altres - - - - - - - - - 


Altres resultats - - (166) (2) - (1.036) - - - 
           


RESULTAT D’EXPLOTACIÓ (2.650) (810) (376) (1.540) (1.239) (1.976) 103 (1) (520) 
          


Ingressos financers 1 12 - 38 77 2 - 1 - 


Despeses financeres - - - - - - - - (51) 


 Per deutes amb empreses del grup i associades - - - - - - - - - 


 Per deutes amb tercers - - - - - - - - (51) 


 Per actualització de provisions - - - - - - - - - 


Variació de valor raonable en instruments financers - - - - - - - - - 


 Cartera de negociació i altres - - - - - - - - - 


 Imputació al resultat de l’exercici per actius finals disponibles per a la venda - - - - - - - - - 


Diferències de canvi - - - - - - - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions d’instruments financers - - - - - - - - - 


 Deterioraments i pèrdues - - - - - - - - - 


 Resultats per alienacions i altres - - - - - - - - - 
           


RESULTAT FINANCER 1 12 - 38 77 2 - 1 (51) 
           


RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS (2.649) (798) (376) (1.501) (1.162) (1.974) 103 - (571) 
           


Impostos sobre beneficis - - - - - - - - - 
           


RESULTAT DE L’EXERCICI PROCEDENT D’OPERACIONS CONTINUADES (2.649) (798) (376) (1.501) (1.162) (1.974) 103 - (571) 
           


OPERACIONS INTERROMPUDES - - - - - - - - - 
           


RESULTAT DE L’EXERCICI (2.649) (798) (376) (1.501) (1.162) (1.974) 103 - (571) 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 







 


 
1
9
0
 


Quadre 57. Compte de pèrdues i guanys dels consorcis (contin.) 


Concepte 


CAOC CAPSE CASAP 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
           


OPERACIONS CONTINUADES          
           


Import net de la xifra de negocis 70 67 17 9.577 9.151 13.992 4.835 4.840 4.705 


Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació - - - - - - - - - 


Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu - - - - - - - - - 


Aprovisionaments - - - (554) (483) (866) (490) (651) (714) 


Altres ingressos d’explotació 12.252 11.348 7.958 1 35 36 - - - 


 Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 123 78 312 1 35 36 - - - 


 Subvencions d’explotació incorporades al resultat de l’exercici 12.129 11.270 7.646 - - - - - - 


Despeses de personal (3.373) (3.138) (3.472) (6.473) (5.984) (9.068) (2.639) (2.347) (2.822) 


Altres despeses d’explotació (15.006) (8.226) (4.628) (1.589) (1.563) (2.451) (701) (466) (555) 


Amortització de l’immobilitzat (1.731) (1.664) (1.712) (108) (91) (159) (167) (304) (285) 


Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres 6.050 - - - - - - - - 


Excessos de provisions - - - - - - - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat - - - - - - - - - 


 Deterioraments i pèrdues - - - - - - - - - 


 Resultats per alienacions i altres - - - - - - - - - 


Altres resultats - - - (4) (6) 25 1 - - 
           


RESULTAT D’EXPLOTACIÓ (1.739) (1.614) (1.837) 849 1.059 1.508 839 1.071 328 
          


Ingressos financers - - - - - - 1 - 2 


Despeses financeres - - - - - - - (11) - 


 Per deutes amb empreses del grup i associades - - - - - - - - - 


 Per deutes amb tercers - - - - - - - (11) - 


 Per actualització de provisions - - - - - - - - - 


Variació de valor raonable en instruments financers - - - - - - - - - 


 Cartera de negociació i altres - - - - - - - - - 


 Imputació al resultat de l’exercici per actius finals disponibles per a la venda - - - - - - - - - 


Diferències de canvi - - - - - - - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions d’instruments financers - - - - - - - - - 


 Deterioraments i pèrdues - - - - - - - - - 


 Resultats per alienacions i altres - - - - - - - - - 
           


RESULTAT FINANCER - - - - - - 1 (11) 2 
           


RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS (1.739) (1.614) (1.837) 849 1.059 1.508 840 1.060 330 
           


Impostos sobre beneficis - - - - - - - - - 
          


RESULTAT DE L’EXERCICI PROCEDENT D’OPERACIONS CONTINUADES (1.739) (1.614) (1.837) 849 1.059 1.508 840 1.060 330 
          


OPERACIONS INTERROMPUDES - - - - - - - - - 
          


RESULTAT DE L’EXERCICI (1.739) (1.614) (1.837) 849 1.059 1.508 840 1.060 330 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 
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Quadre 57. Compte de pèrdues i guanys dels consorcis (contin.) 


Concepte 


CATFILMS CATM CCAM 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


OPERACIONS CONTINUADES          
           


Import net de la xifra de negocis 54 50 - 493.629 522.785 556.036 - - - 


Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació - - - - - - - - - 


Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu - - - (423.173) - - - - - 


Aprovisionaments - - - - (442.492) (473.272) - - - 


Altres ingressos d’explotació 1.360 1.092 - 521.360 566.145 477.461 20.109 12.086 13.910 


 Ingressos accessoris i altres de gestió corrent - - - 144 - - 87 157 261 


 Subvencions d’explotació incorporades al resultat de l’exercici 1.360 1.092 - 521.216 566.145 477.461 20.022 11.929 13.649 


Despeses de personal (413) (467) - (1.862) (1.740) (1.604) (1.590) (2.301) (2.021) 


Altres despeses d’explotació (1.027) (696) - (626.412) (673.212) (613.546) (30.242) (9.964) (12.076) 


Amortització de l’immobilitzat (9) (3) - (945) (937) (398) (99) (191) (200) 


Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres 9 3 - 40.302 28.821 47.429 11.161 137 - 


Excessos de provisions - - - - - - - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat - - - - - - - - - 


 Deterioraments i pèrdues - - - - - - - - - 


 Resultats per alienacions i altres - - - - - - - - - 


Altres resultats 1 - - 747 906 110 - 17 5 
           


RESULTAT D’EXPLOTACIÓ (26) (20) - 3.645 274 (7.785) (660) (216) (383) 
          


Ingressos financers - - - 161 148 29 568 120 30 


Despeses financeres - (1) - (1.348) (465) - (7) (95) - 


 Per deutes amb empreses del grup i associades - - - - - - - - - 


 Per deutes amb tercers - (1) - (1.348) (465) - (7) (95) - 


 Per actualització de provisions - - - - - - - - - 


Variació de valor raonable en instruments financers - - - - - - - - 153 


 Cartera de negociació i altres - - - - - - - - - 


 Imputació al resultat de l’exercici per actius finals disponibles per a la venda - - - - - - - - 153 


Diferències de canvi (1) - - - - - - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions d’instruments financers - - - - - - (7) (6) (3) 


 Deterioraments i pèrdues - - - - - - (7) (6) (3) 


 Resultats per alienacions i altres - - - - - - - - - 
           


RESULTAT FINANCER (1) (1) - (1.187) (317) 29 554 19 180 
           


RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS (27) (21) - 2.458 (43) (7.756) (106) (197) (203) 
           


Impostos sobre beneficis - - - - - - - - - 
          


RESULTAT DE L’EXERCICI PROCEDENT D’OPERACIONS CONTINUADES (27) (21) - 2.458 (43) (7.756) (106) (197) (203) 
          


OPERACIONS INTERROMPUDES - - - - - - - - - 
          


RESULTAT DE L’EXERCICI (27) (21) - 2.458 (43) (7.756) (106) (197) (203) 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 
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Quadre 57. Compte de pèrdues i guanys dels consorcis (contin.) 


Concepte 


CCC CCMC CEB 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


OPERACIONS CONTINUADES          
           


Import net de la xifra de negocis - - - - - - - - - 


Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació - - - - - - - - - 


Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu - - - - - - - - - 


Aprovisionaments - - - - - - - - - 


Altres ingressos d’explotació - - - 415 449 - 133.816 133.751 180.576 


 Ingressos accessoris i altres de gestió corrent - - - - - - 1.371 1.572 2.126 


 Subvencions d’explotació incorporades al resultat de l’exercici - - - 415 449 - 132.445 132.179 178.450 


Despeses de personal (160) (167) (101) - - - (65.603) (62.257) (57.890) 


Altres despeses d’explotació - - - (323) (273) - (119.406) (109.848) (122.878) 


Amortització de l’immobilitzat - - - - - - (143) (280) (276) 


Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres - - - - - - 51.285 38.960 - 


Excessos de provisions - - - - - - - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat - - - - - - - (111) - 


 Deterioraments i pèrdues - - - - - - - - - 


 Resultats per alienacions i altres - - - - - - - - - 


Altres resultats - - - - - - - (1) 6 
           


RESULTAT D’EXPLOTACIÓ (160) (167) (101) 91 175 - (50) 215 (462) 
          


Ingressos financers 152 141 103 75 - - 3 4 19 


Despeses financeres (152) (167) (123) (55) (17) - (2) 5 - 


 Per deutes amb empreses del grup i associades - - - - - - - - - 


 Per deutes amb tercers (152) (167) (123) (55) (17) - (2) (5) - 


 Per actualització de provisions - - - - - - - - - 


Variació de valor raonable en instruments financers - - - - - - - - - 


 Cartera de negociació i altres - - - - - - - - - 


 Imputació al resultat de l’exercici per actius finals disponibles per a la venda - - - - - - - - - 


Diferències de canvi - - - - - - - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions d’instruments financers (4.745) (8.975) (10.803) - - - - - - 


 Deterioraments i pèrdues (4.745) (8.975) (10.803) - - - - - - 


 Resultats per alienacions i altres - - - - - - - - - 
           


RESULTAT FINANCER (4.745) (9.001) (10.823) 20 (17) - 1 (1) 19 
           


RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS (4.904) (9.168) (10.924) 111 158 - (50) (214) (443) 
           


Impostos sobre beneficis - - - - - - - - - 
          


RESULTAT DE L’EXERCICI PROCEDENT D’OPERACIONS CONTINUADES (4.904) (9.168) (10.924) 111 158 - (50) (214) (443) 
          


OPERACIONS INTERROMPUDES - - - - - - - - - 
          


RESULTAT DE L’EXERCICI (4.904) (9.168) (10.924) 111 158 - (50) (214) (443) 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 
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Quadre 57. Compte de pèrdues i guanys dels consorcis (contin.) 


Concepte 


CELLS CENIT CGCS 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


OPERACIONS CONTINUADES          
          


Import net de la xifra de negocis - - - 798 1.031 720 - 678 645 


Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació - - - - - - - - - 


Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu - - - - - - - - - 


Aprovisionaments - - - (274) (175) (12) - (5.416) (5.318) 


Altres ingressos d’explotació 574 - - 1.449 1.179 627 - 14.294 13.772 


 Ingressos accessoris i altres de gestió corrent - - - 3 1 1 - 252 246 


 Subvencions d’explotació incorporades al resultat de l’exercici 574 - - 1.445 1.178 626 - 14.042 13.526 


Despeses de personal (239) - - (1.765) (1.628) (1.069) - (7.900) (7.477) 


Altres despeses d’explotació (38) - - (464) (373) (484) - (682) (597) 


Amortització de l’immobilitzat - - - (41) (47) (36) - (1.037) (1.007) 


Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres - - - - - - - - - 


Excessos de provisions - - - - - - - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat - - - - - - - - (3) 


 Deterioraments i pèrdues - - - - - - - - - 


 Resultats per alienacions i altres - - - - - - - - (3) 


Altres resultats - - - - - - - - - 
           


RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 296 - - (298) (13) (254) - (65) 15 
          


Ingressos financers - - - 35 21 5 - 87 3 


Despeses financeres - - - - (3) (3) - (22) (18) 


 Per deutes amb empreses del grup i associades - - - - - - - - - 


 Per deutes amb tercers - - - - (3) (3) - (22) - 


 Per actualització de provisions - - - - - - - - (18) 


Variació de valor raonable en instruments financers - - - - - - - - - 


 Cartera de negociació i altres - - - - - - - - - 


 Imputació al resultat de l’exercici per actius finals disponibles per a la venda - - - - - - - - - 


Diferències de canvi - - - - - (11) - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions d’instruments financers - - - - - - - - - 


 Deterioraments i pèrdues - - - - - - - - - 


 Resultats per alienacions i altres - - - - - - - - - 
           


RESULTAT FINANCER - - - 35 18 (9) - 65 (15) 
           


RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS 296 - - (264) 5 (263) - - - 
           


Impostos sobre beneficis - - - - - - - - - 
          


RESULTAT DE L’EXERCICI PROCEDENT D’OPERACIONS CONTINUADES 296 - - (264) 5 (263) - - - 
          


OPERACIONS INTERROMPUDES - - - - - - - - - 
          


RESULTAT DE L’EXERCICI 296 - - (264) 5 (263) - - - 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 
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Quadre 57. Compte de pèrdues i guanys dels consorcis (contin.) 


Concepte 


CHV CIMNE CLI 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


OPERACIONS CONTINUADES          
           


Import net de la xifra de negocis 87.786 79.865 78.425 8.976 8.463 7.713 13.950 13.330 12.844 


Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació - - - 19 (3) - - - - 


Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu - - - - - - - - - 


Aprovisionaments (31.556) (27.573) (28.181) (276) (147) (163) (7.050) (6.580) (6.310) 


Altres ingressos d’explotació 2.817 2.998 2.610 590 823 985 287 648 648 


 Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 2.774 2.997 2.601 - 103 85 287 648 - 


 Subvencions d’explotació incorporades al resultat de l’exercici 43 1 9 590 721 900 - - 648 


Despeses de personal (54.731) (50.737) (47.907) (6.390) (6.189) (6.728) (6.093) (6.720) (6.086) 


Altres despeses d’explotació (2.610) (2.138) (2.289) (3.274) (3.584) (3.398) (944) (872) (879) 


Amortització de l’immobilitzat (2.641) (2.713) (2.971) (403) (425) (397) (107) (120) (94) 


Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres 541 395 383 - - - 4 4 1 


Excessos de provisions - - - - - - - - 115 


Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat (44) (50) (27) - - - - - - 


 Deterioraments i pèrdues - - - - - - - - - 


 Resultats per alienacions i altres (44) (50) (27) - - - - - - 


Altres resultats - - - (186) (352) - (2) 377 (189) 
           


RESULTAT D’EXPLOTACIÓ (439) 47 43 (945) (1.414) (1.988) 45 67 50 
          


Ingressos financers 322 331 460 396 474 781 - - - 


Despeses financeres (395) (475) (438) (127) (60) (56) (47) (58) (50) 


 Per deutes amb empreses del grup i associades - - (21) - - - - - - 


 Per deutes amb tercers (395) (475) (417) (127) (60) (56) (47) (58) (50) 


 Per actualització de provisions - - - - - - - - - 


Variació de valor raonable en instruments financers - - - (151) (42) - - - - 


 Cartera de negociació i altres - - - - - - - - - 


 Imputació al resultat de l’exercici per actius finals disponibles per a la venda - - - - - - - - - 


Diferències de canvi - - - 158 1 (13) - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions d’instruments financers - - - 80 2.377 (316) - - - 


 Deterioraments i pèrdues - - - - - (316) - - - 


 Resultats per alienacions i altres - - - 80 2377 - - - - 
           


RESULTAT FINANCER (72) (144) 22 356 2.751 396 (47) (58) (50) 
           


RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS (511) (97) 65 (588) 1.337 (1.592) (2) 9 - 
           


Impostos sobre beneficis - - - - - - - - - 
          


RESULTAT DE L’EXERCICI PROCEDENT D’OPERACIONS CONTINUADES (511) (97) 65 (588) 1.337 (1.592) (2) 9 - 
          


OPERACIONS INTERROMPUDES - - - - - - - - - 
          


RESULTAT DE L’EXERCICI (511) (97) 65 (588) 1.337 (1.592) (2) 9 - 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 
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Quadre 57. Compte de pèrdues i guanys dels consorcis (contin.) 


Concepte 


CLL CM COP 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


OPERACIONS CONTINUADES          
           


Import net de la xifra de negocis 1 14 - 203 180 154 - 5 1 


Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació - - - - - - - - - 


Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu - - - - - - - - - 


Aprovisionaments - - - - - - - - - 


Altres ingressos d’explotació 4.917 750 155 - - 1.024 566 402 335 


 Ingressos accessoris i altres de gestió corrent - - 8 - - 10 - - 1 


 Subvencions d’explotació incorporades al resultat de l’exercici 4.917 750 147 - - 1.013 566 402 334 


Despeses de personal (683) (738) (273) (308) (314) (293) (271) (237) (231) 


Altres despeses d’explotació (3.157) (1.272) (387) (578) (496) (509) (297) (174) (106) 


Amortització de l’immobilitzat (229) (233) - (373) (92) (441) (32) (41) (29) 


Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres - - - 121 198 - 32 43 28 


Excessos de provisions - - - - - - - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat - (6) - - - - - - - 


 Deterioraments i pèrdues - - - - - - - - - 


 Resultats per alienacions i altres - (6) - - - - - - - 


Altres resultats - - (2.578) 1.117 413 - - - - 
           


RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 848 (1.485) (3.083) 182 (111) (65) (2) (2) (1) 
          


Ingressos financers 7 22 - - - - 1 1 - 


Despeses financeres - - - (2) (5) (8) - - - 


 Per deutes amb empreses del grup i associades - - - (2) - - - - - 


 Per deutes amb tercers - - - - (5) (8) - - - 


 Per actualització de provisions - - - - - - - - - 


Variació de valor raonable en instruments financers - - - - - - - - - 


 Cartera de negociació i altres - - - - - - - - - 


 Imputació al resultat de l’exercici per actius finals disponibles per a la venda - - - - - - - - - 


Diferències de canvi - - - - - - - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions d’instruments financers - - - (56) - - - - - 


 Deterioraments i pèrdues - - - - - - - - - 


 Resultats per alienacions i altres - - - (56) - - - - - 
           


RESULTAT FINANCER 7 22 - (58) (5) (8) 1 1 - 
           


RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS 855 (1.463) (3.083) 125 (116) (74) (1) (1) (1) 
           


Impostos sobre beneficis - - - - - - - - - 
          


RESULTAT DE L’EXERCICI PROCEDENT D’OPERACIONS CONTINUADES 855 (1.463) (3.083) 125 (116) (74) (1) (1) (1) 
          


OPERACIONS INTERROMPUDES - - - - - - - - - 
          


RESULTAT DE L’EXERCICI 855 (1.463) (3.083) 125 (116) (74) (1) (1) (1) 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 







 


 
1
9
6
 


Quadre 57. Compte de pèrdues i guanys dels consorcis (contin.) 


Concepte 


CPNL CREAF CREI 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


OPERACIONS CONTINUADES          
           


Import net de la xifra de negocis 5.635 5.204 4.581 501 393 432 - - - 


Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació - - - - - - - - - 


Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu - - - - - - - - - 


Aprovisionaments - - - (175) (41) (10) - - - 


Altres ingressos d’explotació 30.826 28.155 25.966 3.378 3.641 2.969 2.007 2.467 2.363 


 Ingressos accessoris i altres de gestió corrent - - - - - - 145 136 133 


 Subvencions d’explotació incorporades al resultat de l’exercici 30.826 28.155 25.966 3.378 3.641 2.969 1.861 2.331 2.230 


Despeses de personal (30.633) (28.764) (26.875) (2.981) (3.019) (2.952) (1.527) (1.655) (1.722) 


Altres despeses d’explotació (5.518) (4.384) (3.600) (954) (895) (889) (472) (806) (629) 


Amortització de l’immobilitzat (308) (275) (981) (164) (146) (152) (106) (113) (108) 


Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres - - 984 - 9 - 102 109 104 


Excessos de provisions - - 9 - - - - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat (7) (8) (3) 1 2 - - - - 


 Deterioraments i pèrdues - - (3) - - - - - - 


 Resultats per alienacions i altres (7) (8) - 1 2 - - - - 


Altres resultats (73) (43) (73) - - - 1 (4) (1) 
           


RESULTAT D’EXPLOTACIÓ (78) (114) 8 (394) (57) (602) 4 (2) 7 
          


Ingressos financers 1 1 1 24 23 4 12 29 11 


Despeses financeres (3) - - - - (1) (13) (20) (12) 


 Per deutes amb empreses del grup i associades - - - - - - (13) (20) - 


 Per deutes amb tercers (3) - - - - (1) - - (12) 


 Per actualització de provisions - - - - - - - - - 


Variació de valor raonable en instruments financers - - - - - - - - - 


 Cartera de negociació i altres - - - - - - - - - 


 Imputació al resultat de l’exercici per actius finals disponibles per a la venda - - - - - - - - - 


Diferències de canvi - - - - - (1) - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions d’instruments financers - - - - - - - - - 


 Deterioraments i pèrdues - - - - - - - - - 


 Resultats per alienacions i altres - - - - - - - - - 
           


RESULTAT FINANCER (2) 1 1 24 23 3 (2) 9 (1) 
           


RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS (80) (113) 9 (371) (34) (599) 3 7 6 
           


Impostos sobre beneficis - - - - - - (3) (7) (6) 
          


RESULTAT DE L’EXERCICI PROCEDENT D’OPERACIONS CONTINUADES (80) (113) 9 (371) (34) (599) - - - 
          


OPERACIONS INTERROMPUDES - - - - - - - - - 
          


RESULTAT DE L’EXERCICI (80) (113) 9 (371) (34) (599) - - - 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 
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Quadre 57. Compte de pèrdues i guanys dels consorcis (contin.) 


Concepte 


CRM CSA CSAP 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


OPERACIONS CONTINUADES          
           


Import net de la xifra de negocis 1.621 105 96 60.759 59.002 58.938 34.511 32.543 31.338 


Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació - - - - - - - - - 


Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu - - - - - - - - - 


Aprovisionaments - - - (18.962) (18.197) (17.618) (11.472) (10.048) (10.374) 


Altres ingressos d’explotació 66 1.880 1.569 30 33 30 416 464 487 


 Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 66 12 - - - - 365 416 468 


 Subvencions d’explotació incorporades al resultat de l’exercici - 1.868 1.569 30 33 30 51 48 19 


Despeses de personal (980) (1.176) (1.040) (37.447) (37.116) (37.159) (21.488) (20.256) (19.273) 


Altres despeses d’explotació (671) (615) (466) (2.658) (2.505) (2.559) (1.439) (1.856) (1.299) 


Amortització de l’immobilitzat (87) (182) (224) (4.082) (4.233) (3.983) (1.400) (1.400) (1.446) 


Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres 56 110 - 3.600 3.672 3.506 546 654 609 


Excessos de provisions 40 21 40 - - - - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat - - - - - - - - - 


 Deterioraments i pèrdues - - - - - - - - - 


 Resultats per alienacions i altres - - - - - - - - - 


Altres resultats (11) (18) (18) (1) 1 (87) - - - 
           


RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 33 124 (43) 1.240 657 1.068 (325) 99 42 
          


Ingressos financers 43 20 7 1.379 1.257 1.180 23 30 24 


Despeses financeres (77) (50) (60) (2.784) (2.213) (2.160) (112) (90) (62) 


 Per deutes amb empreses del grup i associades (77) (46) (59) - (36) (422) - - - 


 Per deutes amb tercers - (4) (1) (2.784) (2.177) (1.738) (112) (90) (62) 


 Per actualització de provisions - - - - - - - - - 


Variació de valor raonable en instruments financers - (1) - - - - - - - 


 Cartera de negociació i altres - - - - - - - - - 


 Imputació al resultat de l’exercici per actius finals disponibles per a a venda - - - - - - - - - 


Diferències de canvi   - - - - - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions d’instruments financers - - - - - - - - - 


 Deterioraments i pèrdues - - - - - - - - - 


 Resultats per alienacions i altres - - - - - - - - - 
           


RESULTAT FINANCER (35) (31) (53) (1.405) (956) (980) (89) (60) (38) 
           


RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS (1) 93 (96) (165) (299) 88 (413) 39 4 
           


Impostos sobre beneficis - - - - - - - - - 
          


RESULTAT DE L’EXERCICI PROCEDENT D’OPERACIONS CONTINUADES (1) 93 (96) (165) (299) 88 (413) 39 4 
          


OPERACIONS INTERROMPUDES - - - - - - - - - 
          


RESULTAT DE L’EXERCICI (1) 93 (96) (165) (299) 88 (413) 39 4 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 
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Quadre 57. Compte de pèrdues i guanys dels consorcis (contin.) 


Concepte 


CSB CSG CSI 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


OPERACIONS CONTINUADES          
           


Import net de la xifra de negocis - - - 5.333 1.074 1.072 204.311 202.412 199.201 


Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació - - - - - - - - - 


Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu - - - 34 33 27 - - - 


Aprovisionaments - - - (268) (283) (270) (48.388) (50.633) (51.056) 


Altres ingressos d’explotació 6.365 5.881 27.717 3 3.788 3.519 1.166 1.699 1.377 


 Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 5 6 1 3 2 2 1.159 1.618 1.288 


 Subvencions d’explotació incorporades al resultat de l’exercici 6.360 5.875 27.716 - 3.786 3.517 6 81 89 


Despeses de personal (5.152) (4.595) (3.973) (3.770) (3.695) (3.469) (135.202) (134.493) (125.501) 


Altres despeses d’explotació (1.100) (965) (21.750) (987) (774) (875) (17.849) (10.737) (15.427) 


Amortització de l’immobilitzat (38) (34) (27) (211) (187) (245) (5.775) (9.873) (9.958) 


Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres 1.803 1.803 - 41 58 100 4.693 4.003 4.222 


Excessos de provisions - - - - - - 11 1 - 


Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat - - - (10) - - (1.137) (26) (157) 


 Deterioraments i pèrdues - - - (10) - - (1.050) 17 - 


 Resultats per alienacions i altres - - - - - - (88) (43) (157) 


Altres resultats 5 - 2 - 7 4 - - - 
           


RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 1.883 2.091 1.969 165 22 (138) 1.828 2.353 2.700 
          


Ingressos financers 3 - - 8 20 17 35 4.574 4.496 


Despeses financeres (242) (352) (320) (2) (2) - (964) (6.338) (6.048) 


 Per deutes amb empreses del grup i associades - - - - - - (9) (34) (23) 


 Per deutes amb tercers (242) (352) (320) (2) (2) - (955) (6.304) (6.025) 


 Per actualització de provisions - - - - - - - - - 


Variació de valor raonable en instruments financers - - - - - - (73) (488) (562) 


 Cartera de negociació i altres - - - - - - (73) (488) (562) 


 Imputació al resultat de l’exercici per actius finals disponibles per a la venda - - - - - - - - - 


Diferències de canvi - - - - - - - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions d’instruments financers - - - - - - - - - 


 Deterioraments i pèrdues - - - - - - - - - 


 Resultats per alienacions i altres - - - - - - - - - 
           


RESULTAT FINANCER (238) (352) (320) 6 18 17 (1.002) (2.253) (2.115) 
           


RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS 1.644 1.738 1.649 171 40 (121) 826 101 585 
           


Impostos sobre beneficis - - - - (5) (3) - - - 
          


RESULTAT DE L’EXERCICI PROCEDENT D’OPERACIONS CONTINUADES 1.644 1.738 1.649 171 35 (124) 826 101 585 
          


OPERACIONS INTERROMPUDES - - - - - - - - - 
          


RESULTAT DE L’EXERCICI 1.644 1.738 1.649 171 35 (124) 826 101 585 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 
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Quadre 57. Compte de pèrdues i guanys dels consorcis (contin.) 


Concepte 


CSM CSMV CSPT 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


OPERACIONS CONTINUADES          
           


Import net de la xifra de negocis 115.279 106.287 103.885 2.258 2.564 - 228.817 214.356 211.844 


Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació - - - - - - - - - 


Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu 20 49 53 - - - - - - 


Aprovisionaments (31.194) (28.155) (28.180) (314) (395) - (84.477) (79.762) (78.985) 


Altres ingressos d’explotació 756 1.012 1.059 565 403 - 2.096 1.874 1.870 


 Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 396 537 496 20 40 - 1.664 1.316 1.249 


 Subvencions d’explotació incorporades al resultat de l’exercici 360 475 563 546 362 - 431 558 621 


Despeses de personal (75.675) (70.023) (67.018) (2.134) (1.899) - (132.074) (126.574) (123.073) 


Altres despeses d’explotació (6.581) (6.464) (6.716) (133) (204) - (7.844) (6.806) (7.373) 


Amortització de l’immobilitzat (2.300) (2.300) (2.300) (155) (415) - (4.788) (5.093) (5.542) 


Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres 63 62 158 - - - 2.343 2.454 2.567 


Excessos de provisions - - - - - - 477 714 226 


Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat - (15) 3 - - - (57) (190) (165) 


 Deterioraments i pèrdues - -  - - - - - - - 


 Resultats per alienacions i altres - (15) 3 - - - (57) (190) (165) 


Altres resultats (2) 12 (1) (1) - - - 185 (2) 
           


RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 368 465 944 86 54 - 4.494 1.159 1.367 
          


Ingressos financers - 4 9 - - - 58 109 93 


Despeses financeres (356) (439) (318) - - - (958) (1.269) (821) 


 Per deutes amb empreses del grup i associades - - - - - - -  - 


 Per deutes amb tercers (356) (439) (318) - - - (958) (1.269) (821) 


 Per actualització de provisions - - - - - - - - - 


Variació de valor raonable en instruments financers - - - - - - 2 - - 


 Cartera de negociació i altres - - - - - - 2 - - 


 Imputació al resultat de l’exercici per actius finals disponibles per a la venda - - - - - - - - - 


Diferències de canvi - - - - - - - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions d’instruments financers - - - - - - (93) 31 32 


 Deterioraments i pèrdues - - - - - - (93) 31 32 


 Resultats per alienacions i altres - - - - - - - - - 
           


RESULTAT FINANCER (356) (435) (309) - - - (992) (1.129) (697) 
           


RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS 12 30 635 87 54 - 3.502 30 670 
           


Impostos sobre beneficis - - - - - - - - (7) 
          


RESULTAT DE L’EXERCICI PROCEDENT D’OPERACIONS CONTINUADES 12 30 635 87 54 - 3.502 30 663 
          


OPERACIONS INTERROMPUDES - - - - - - - - - 
          


RESULTAT DE L’EXERCICI 12 30 635 87 54 - 3.502 30 663 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 
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Quadre 57. Compte de pèrdues i guanys dels consorcis (contin.) 


 CSSB CST CTF 


Concepte 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


OPERACIONS CONTINUADES          
           


Import net de la xifra de negocis - - - 143.832 134.992 133.994 397 324 219 


Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació - - - - - - - - - 


Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu - - - 1.023 949 757 - - - 


Aprovisionaments - - - (39.303) (37.267) (38.445) - - - 


Altres ingressos d’explotació 43.196 45.899 44.099 1.674 1.782 2.683 2.581 2.204 1.407 


 Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 1.489 913 1.036 1.462 1.563 2.487 78 92 75 


 Subvencions d’explotació incorporades al resultat de l’exercici 41.707 44.986 43.063 212 219 196 2.503 2.111 1.333 


Despeses de personal (7.595) (6.524) (5.800) (98.442) (91.392) (88.719) (658) (618) (546) 


Altres despeses d’explotació (36.284) (39.382) (38.338) (7.038) (7.244) (7.782) (2.272) (1.907) (1.016) 


Amortització de l’immobilitzat (35) (39) (38) (4.173) (4.243) (4.441) (24) (26) (32) 


Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres - - - 1.862 2.069 2.188 - - - 


Excessos de provisions - - - - - - - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat - - - 69 (27) (8) - - - 


 Deterioraments i pèrdues - - - - - - - - - 


 Resultats per alienacions i altres - - - 69 (27) (8) - - - 


Altres resultats 7 (190) 4 364 1 28 - 2 - 
           


RESULTAT D’EXPLOTACIÓ (711) (236) (73) (133) (380) 256 24 (22) 32 
          


Ingressos financers - - - 2 6 5 - - - 


Despeses financeres - - - (703) (1.214) (1.488) (3) (2) (2) 


 Per deutes amb empreses del grup i associades - - - (385) - (852) - - - 


 Per deutes amb tercers - - - (318) (1.214) (636) (3) (2) (2) 


 Per actualització de provisions - - - - - - - - - 


Variació de valor raonable en instruments financers - - - - - - - - - 


 Cartera de negociació i altres - - - - - - - - - 


 Imputació al resultat de l’exercici per actius finals disponibles per a la venda - - - - - - - - - 


Diferències de canvi - - - - - - - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions d’instruments financers - - - (2) (172) - - - - 


 Deterioraments i pèrdues - - - (2) - - - - - 


 Resultats per alienacions i altres - - - - - - - - - 
           


RESULTAT FINANCER - - - (703) (1.380) (1.483) (3) (2) (2) 
           


RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS (711) (236) (73) (835) (1.760) (1.227) 21 (24) 30 
           


Impostos sobre beneficis - - - - - - - - - 
          


RESULTAT DE L’EXERCICI PROCEDENT D’OPERACIONS CONTINUADES (711) (236) (73) (835) (1.760) (1.227) 21 (24) 30 
          


OPERACIONS INTERROMPUDES - - - - - - - - - 
          


RESULTAT DE L’EXERCICI (711) (236) (73) (835) (1.760) (1.227) 21 (24) 30 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 







 


 
2
0
1
 


Quadre 57. Compte de pèrdues i guanys dels consorcis (contin.) 


 CUPCB-IB CVC CVN 


Concepte 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


OPERACIONS CONTINUADES          
           


Import net de la xifra de negocis - - - 1.891 1.729 471 - - - 


Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació - - - - - - - - - 


Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu - - - - - - - - - 


Aprovisionaments - - - (90) (75) (50) - - - 


Altres ingressos d’explotació - 1.051 - 243 749 1.572 115 96 91 


 Ingressos accessoris i altres de gestió corrent - - - 2 10 45 - - - 


 Subvencions d’explotació incorporades al resultat de l’exercici - 1.051 - 241 739 1.528 115 96 91 


Despeses de personal - (120) (111) (1.680) (1.654) (1.561) - - - 


Altres despeses d’explotació - - (1) (281) (554) (432) (115) (92) (87) 


Amortització de l’immobilitzat - (401) (152) (191) (199) (169) - (4) (4) 


Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres - - - 163 93 135 - - - 


Excessos de provisions - - - - - - - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat - - - - - - - - - 


 Deterioraments i pèrdues - - - - - - - - - 


 Resultats per alienacions i altres - - - - - - - - - 


Altres resultats - 74 (772) (2) 1 4 - - - 
           


RESULTAT D’EXPLOTACIÓ - 603 (1.037) 53 89 (29) - - - 
          


Ingressos financers - 26 7 16 57 67 - - - 


Despeses financeres - (1.051) - - (6) (2) - - - 


 Per deutes amb empreses del grup i associades - - - - - - - - - 


 Per deutes amb tercers - (1.051) - - (6) (2) - - - 


 Per actualització de provisions - - - - - - - - - 


Variació de valor raonable en instruments financers - - - - - - - - - 


 Cartera de negociació i altres - - - - - - - - - 


 Imputació al resultat de l’exercici per actius finals disponibles per a la venda - - - - - - - - - 


Diferències de canvi - - - 2 - - - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions d’instruments financers - - - (179) 99 (22) - - - 


 Deterioraments i pèrdues - - - (179) (99) (22) - - - 


 Resultats per alienacions i altres - - - 0 - - - - - 
           


RESULTAT FINANCER - (1.025) 7 (161) 150 42 - - - 
           


RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS - (422) (1.030) (108) 239 13 - - - 
           


Impostos sobre beneficis - - - 0 - - - - - 
          


RESULTAT DE L’EXERCICI PROCEDENT D’OPERACIONS CONTINUADES - (422) (1.030) (108) 239 13 - - - 
          


OPERACIONS INTERROMPUDES - - - - - - - - - 
          


RESULTAT DE L’EXERCICI - (422) (1.030) (108) 239 13 - - - 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 
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Quadre 57. Compte de pèrdues i guanys dels consorcis (contin.) 


Concepte 


FCC GALLECS GESFER 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


OPERACIONS CONTINUADES          
           


Import net de la xifra de negocis - - - 283 277 274 60 5 - 


Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació - - - - - - - - - 


Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu - - - - - - - - - 


Aprovisionaments - - - - - - (331) (239) - 


Altres ingressos d’explotació 2.368 2.040 1.832 387 375 258 903 724 - 


 Ingressos accessoris i altres de gestió corrent - - - -  - - - - 


 Subvencions d’explotació incorporades al resultat de l’exercici 2.368 2.040 1.832 387 375 258 903 724 - 


Despeses de personal (1.902) (1.790) (1.662) (306) (288) (231) (547) (409) - 


Altres despeses d’explotació (474) (276) (171) (367) (404) (300) (92) (88) - 


Amortització de l’immobilitzat (275) (343) (331) (13) (14) (15) (94) (68) - 


Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres 275 343 331 51 14 - 94 68 - 


Excessos de provisions - - - - - - - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat - - - - - - - - - 


 Deterioraments i pèrdues - - - - - - - - - 


 Resultats per alienacions i altres - - - - - - - - - 


Altres resultats - - - (152) - - - - - 
           


RESULTAT D’EXPLOTACIÓ (9) (26) (1) (116) (40) (14) (7) (7) - 
          


Ingressos financers 9 26 1 - - - 9 9 - 


Despeses financeres - - - - - (1) - - - 


 Per deutes amb empreses del grup i associades - - - - - - - - - 


 Per deutes amb tercers - - - - - (1) - - - 


 Per actualització de provisions - - - - - - - - - 


Variació de valor raonable en instruments financers - - - - - - - - - 


 Cartera de negociació i altres - - - - - - - - - 


 Imputació al resultat de l’exercici per actius finals disponibles per a la venda - - - - - - - - - 


Diferències de canvi - - - - - - - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions d’instruments financers - - - - - - - - - 


 Deterioraments i pèrdues - - - - - - - - - 


 Resultats per alienacions i altres - - - - - - - - - 
           


RESULTAT FINANCER 9 26 1 - - (1) 9 9 - 
           


RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS - - - (117) (40) (15) 2 2 - 
           


Impostos sobre beneficis - - - - - - (2) (2) - 
          


RESULTAT DE L’EXERCICI PROCEDENT D’OPERACIONS CONTINUADES - - - (117) (40) (15) - - - 
          


OPERACIONS INTERROMPUDES - - - - - - - - - 
          


RESULTAT DE L’EXERCICI - - - (117) (40) (15) - - - 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 
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Quadre 57. Compte de pèrdues i guanys dels consorcis (contin.) 


 HAMB HB HCPB 


Concepte 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


OPERACIONS CONTINUADES          
           


Import net de la xifra de negocis - - - - - - 438.686 420.992 408.675 


Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació - - - - - - - - - 


Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu - - - - - - - - - 


Aprovisionaments - - - - - - (167.563) (153.411) (151.151) 


Altres ingressos d’explotació 396 404 396 21.718 30.404 25.657 8.398 6.394 6.261 


 Ingressos accessoris i altres de gestió corrent - - - - - - 7.108 5.830 5.754 


 Subvencions d’explotació incorporades al resultat de l’exercici 396 404 396 21.718 30.404 25.657 1.290 563 507 


Despeses de personal (257) (315) (301) - - - (243.934) (234.661) (224.972) 


Altres despeses d’explotació (101) (3.481) (1.375) (21.718) (30.404) (25.657) (19.482) (18.794) (15.956) 


Amortització de l’immobilitzat (6) (4) (4) - - - (14.233) (17.393) (17.729) 


Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres - 3.417 1.347 - - - 2.303 4.506 3.203 


Excessos de provisions - - - - - - - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat - - - - - - (902) (2.094) (2.506) 


 Deterioraments i pèrdues - - - - - - (449) (2.091) (2.467) 


 Resultats per alienacions i altres - - - - - - (453) (3) (39) 


Altres resultats - 8 - - - - - - - 
           


RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 31 30 63 - - - 3.273 5.539 5.825 
          


Ingressos financers - 49 28 - - - 114 76 22 


Despeses financeres (13) (33) (218) - - - (3.305) (5.203) (5.698) 


 Per deutes amb empreses del grup i associades - - - - - - (6) (3) - 


 Per deutes amb tercers (13) (33) (218) - - - (3.298) (4.636) (5.169) 


 Per actualització de provisions - - - - - - - (564) (529) 


Variació de valor raonable en instruments financers - - - 5 8 1 - - - 


 Cartera de negociació i altres - - - 5 - 1 - - - 


 Imputació al resultat de l’exercici per actius finals disponibles per a la venda - - - - - - - - - 


Diferències de canvi - - - - - - - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions d’instruments financers - - - - - - - - - 


 Deterioraments i pèrdues - - - - - - - - - 


 Resultats per alienacions i altres - - - - - - - - - 
           


RESULTAT FINANCER (13) 16 (190) 4 8 1 (3.190) (5.127) (5.676) 
           


RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS 18 46 (126) 4 8 1 82 412 149 
           


Impostos sobre beneficis - (12) (7) - - - - - - 
          


RESULTAT DE L’EXERCICI PROCEDENT D’OPERACIONS CONTINUADES 18 34 (133) 4 8 1 82 412 149 
          


OPERACIONS INTERROMPUDES - - - - - - - - - 
          


RESULTAT DE L’EXERCICI 18 34 (133) 4 8 1 82 412 149 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 
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Quadre 57. Compte de pèrdues i guanys dels consorcis (contin.) 


 ICAC ICCC IDEG 


Concepte 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


OPERACIONS CONTINUADES          
           


Import net de la xifra de negocis 953 566 604 52 38 160 489 423 453 


Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació - - - - - - - - - 


Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu - - - - - - - - - 


Aprovisionaments (502) (454) (315) - - - - - - 


Altres ingressos d’explotació 2.253 2.112 1.970 3.557 4.011 3.413 1.035 1.084 985 


 Ingressos accessoris i altres de gestió corrent - - - 2 17 4 - - - 


 Subvencions d’explotació incorporades al resultat de l’exercici 2.253 2.112 1.970 3.555 3.994 3.409 1.035 1.084 985 


Despeses de personal (1.503) (1.359) (1.225) (2.021) (2.063) (2.021) (970) (1.022) (1.023) 


Altres despeses d’explotació (1.094) (781) (935) (1.512) (1.317) (886) (419) (348) (276) 


Amortització de l’immobilitzat (100) (101) (98) (786) (627) (669) (244) (243) (219) 


Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres - 26 - 22 50 89 45 45 27 


Excessos de provisions - - - - - - - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat - - - - - - (2) - - 


 Deterioraments i pèrdues - - - - - - - - - 


 Resultats per alienacions i altres - - - - - - (2) - - 


Altres resultats - - 5 (3) 3 (38) 1 10 - 
           


RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 7 10 6 (691) 95 47 (64) (50) (52) 
          


Ingressos financers - - - 1 38 4 - - - 


Despeses financeres (8) (10) (6) (69) (99) (59) (24) (24) (29) 


 Per deutes amb empreses del grup i associades - - - - - - - - - 


 Per deutes amb tercers (8) - - (69) (99) (59) (24) (24) (29) 


 Per actualització de provisions - (10) (6) - - - - - - 


Variació de valor raonable en instruments financers - - - - - - - - - 


 Cartera de negociació i altres - - - - - - - - - 


 Imputació al resultat de l’exercici per actius finals disponibles per a la venda - - - - - - - - - 


Diferències de canvi - - - - - - - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions d’instruments financers - - - - - - - - - 


 Deterioraments i pèrdues - - - - - - - - - 


 Resultats per alienacions i altres - - - - - - - - - 
           


RESULTAT FINANCER (7) (10) (6) (68) (61) (55) (24) (24) (29) 
           


RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS - - - (759) 34 (8) (88) (74) (81) 
           


Impostos sobre beneficis - - - - (10) (4) - - - 
          


RESULTAT DE L’EXERCICI PROCEDENT D’OPERACIONS CONTINUADES - - - (759) 24 (12) (88) (74) (81) 
          


OPERACIONS INTERROMPUDES - - - - - - - - - 
          


RESULTAT DE L’EXERCICI - - - (759) 24 (12) (88) (74) (81) 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 
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Quadre 57. Compte de pèrdues i guanys dels consorcis (contin.) 


 IDIBAPS IFAE ITCAT 


Concepte 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


OPERACIONS CONTINUADES          
           


Import net de la xifra de negocis 779 2.619 2.614 - 14 87 - 218 - 


Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació - - - - - - - - - 


Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu - - 10 - - - - - - 


Aprovisionaments (5.217) (4.569) (5.055) (521) (439) (299) - (278) - 


Altres ingressos d’explotació 14.638 14.858 15.676 6.469 1.693 2.840 293 294 7 


 Ingressos accessoris i altres de gestió corrent - - 13 95 - - - - - 


 Subvencions d’explotació incorporades al resultat de l’exercici 14.638 14.858 15.663 6.374 1.693 2.840 293 294 7 


Despeses de personal (9.630) (10.365) (10.866) (3.461) (3.674) (3.488) - - - 


Altres despeses d’explotació (1.983) (2.371) (2.781) (2.707) (2.598) (2.344) (293) (234) (7) 


Amortització de l’immobilitzat (2.986) (3.929) (3.611) (1.030) (1.014) (981) - - - 


Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres 2.749 3.296 2.912 964 5.753 4.164 - - - 


Excessos de provisions - - - - - - - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat (1) - - - - - - - - 


 Deterioraments i pèrdues - - - - - - - - - 


 Resultats per alienacions i altres (1) - - - - - - - - 


Altres resultats 1.641 - - (15) (3) - - - - 
           


RESULTAT D’EXPLOTACIÓ (11) (460) (1.102) (300) (268) (22) - - - 
          


Ingressos financers 174 580 443 - 171 155 - - - 


Despeses financeres (118) (355) (306) - - - - - - 


 Per deutes amb empreses del grup i associades - - - - - - - - - 


 Per deutes amb tercers (118) (355) (306) - - - - - - 


 Per actualització de provisions - - - - - - - - - 


Variació de valor raonable en instruments financers - - - - - - - - - 


 Cartera de negociació i altres - - - - - - - - - 


 Imputació al resultat de l’exercici per actius finals disponibles per a la venda - - - - - - - - - 


Diferències de canvi (12) 1 (35) - - - - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions d’instruments financers - - - - - - - - - 


 Deterioraments i pèrdues - - - - - - - - - 


 Resultats per alienacions i altres - - - - - - - - - 
           


RESULTAT FINANCER 43 225 102 - 171 155 - - - 
           


RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS 32 (235) (1.000) (300) (97) 133 - - - 
           


Impostos sobre beneficis (6) (56) (25) - - - - - - 
          


RESULTAT DE L’EXERCICI PROCEDENT D’OPERACIONS CONTINUADES 27 (291) (1.025) (300) (97) 133 - - - 
          


OPERACIONS INTERROMPUDES - - - - - - - - - 
          


RESULTAT DE L’EXERCICI 27 (291) (1.025) (300) (97) 133 - - - 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 
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Quadre 57. Compte de pèrdues i guanys dels consorcis (contin.) 


 IUEE MARPARC MATARÓ 


Concepte 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


OPERACIONS CONTINUADES          
           


Import net de la xifra de negocis 169 - - - 267.923 257.584 2.235 2.219 2.247 


Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació - - - - - - - - - 


Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu - - - - 188 - - - - 


Aprovisionaments (24) - - - (102.643) (100.208) (278) (320) (278) 


Altres ingressos d’explotació 383 - - - 23.033 31.492 42 47 60 


 Ingressos accessoris i altres de gestió corrent - - - - 6.866 7.554 18 21 24 


 Subvencions d’explotació incorporades al resultat de l’exercici 383 - - - 16.167 23.939 24 26 36 


Despeses de personal (404) - - - (170.314) (158.171) (372) (365) (346) 


Altres despeses d’explotació (156) - - - (17.657) (22.474) (1.017) (1.011) (1.196) 


Amortització de l’immobilitzat (8) - - - (6.251) (6.108) (43) (42) (42) 


Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres - - - - 3.927 3.675 - - - 


Excessos de provisions - - - - 576 2.942 - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat - - - - (68) (37) - - - 


 Deterioraments i pèrdues - - - - - - - - - 


 Resultats per alienacions i altres - - - - (68) (37) - - - 


Altres resultats - - - - (864) (222) 28 (121) 4 
           


RESULTAT D’EXPLOTACIÓ (40) - - - (2.150) 8.472 594 407 449 
          


Ingressos financers - - - - 509 4 147 156 191 


Despeses financeres (4) - - - (4.003) (5.793) (120) (153) (141) 


 Per deutes amb empreses del grup i associades - - - - - - - -  


 Per deutes amb tercers (4) - - - (4.003) (5.793) (120) (153) (141) 


 Per actualització de provisions - - - - - - - - - 


Variació de valor raonable en instruments financers - - - - - - - - - 


 Cartera de negociació i altres - - - - - - - - - 


 Imputació al resultat de l’exercici per actius finals disponibles per a la venda - - - - - - - - - 


Diferències de canvi - - - - - - - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions d’instruments financers - - - - (316) (2.635) - - - 


 Deterioraments i pèrdues - - - - (316) (2.635) - - - 


 Resultats per alienacions i altres - - - -  - - - - 
           


RESULTAT FINANCER (4) - - - (3.810) (8.425) 27 3 51 
           


RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS (44) - - - (5.960) 47 621 410 500 
           


Impostos sobre beneficis - - - - - - - - - 
          


RESULTAT DE L’EXERCICI PROCEDENT D’OPERACIONS CONTINUADES (44) - - - (5.960) 47 621 410 500 
          


OPERACIONS INTERROMPUDES - - - - - - - - - 
          


RESULTAT DE L’EXERCICI (44) - - - (5.960) 47 621 410 500 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 
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Quadre 57. Compte de pèrdues i guanys dels consorcis (contin.) 


 MNAC MOVE MUME 


Concepte 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


OPERACIONS CONTINUADES          
           


Import net de la xifra de negocis 2.017 2.410 2.463 23 27 9 - 65 51 


Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació - - - - - - - - - 


Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu - - - - - - - - - 


Aprovisionaments (744) (931) (787) - - - - (46) (38) 


Altres ingressos d’explotació 16.481 14.223 12.012 8 36 - - 399 272 


 Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 1.619 1.378 1.176 8 - - - - 5 


 Subvencions d’explotació incorporades al resultat de l’exercici 14.861 12.845 10.834 - 36 - - 399 267 


Despeses de personal (7.211) (6.925) (6.260) (82) (258) (368) - (215) (193) 


Altres despeses d’explotació (9.289) (8.825) (7.715) (197) (225) (166) - (180) (136) 


Amortització de l’immobilitzat (4.261) (9.517) (9.593) (5) (14) (11) - (109) (118) 


Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres 3.849 9.095 9.039 249 429 529 - - - 


Excessos de provisions - 100 (200) - - - - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat - - - - - - - - - 


 Deterioraments i pèrdues - - - - - - - - - 


 Resultats per alienacions i altres - - - - - - - - - 


Altres resultats (8) - - - - - - - - 
           


RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 833 (369) (1.040) (4) (5) (6) - (85) (162) 
          


Ingressos financers 22 15 20 4 5 6 - - - 


Despeses financeres (134) (131) (62) - - - - (1) - 


 Per deutes amb empreses del grup i associades 0 - - - - - - - - 


 Per deutes amb tercers (134) (131) (62) - - - - - - 


 Per actualització de provisions - - - - - - - - - 


Variació de valor raonable en instruments financers - - - - - - - - - 


 Cartera de negociació i altres - - - - - - - - - 


 Imputació al resultat de l’exercici per actius finals disponibles per a la venda - - - - - - - - - 


Diferències de canvi (2) - - - - - - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions d’instruments financers - - - - - - - - - 


 Deterioraments i pèrdues - - - - - - - - - 


 Resultats per alienacions i altres - - - - - - - - - 
           


RESULTAT FINANCER (114) (116) (42) 4 5 6 - (1) - 
           


RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS 719 (486) (1.082) - - - - (86) (162) 
           


Impostos sobre beneficis - - - - - - - - - 
          


RESULTAT DE L’EXERCICI PROCEDENT D’OPERACIONS CONTINUADES 719 (486) (1.082) - - - - (86) (162) 
          


OPERACIONS INTERROMPUDES - - - - - - - - - 
          


RESULTAT DE L’EXERCICI 719 (486) (1.082) - - - - (86) (162) 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 
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Quadre 57. Compte de pèrdues i guanys dels consorcis (contin.) 


 PCM PORTBOU PRBB TERMCAT 


Concepte 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
             


OPERACIONS CONTINUADES             
               


Import net de la xifra de negocis - - 1 810 884 1.016 8.279 8.968 10.614 10 72 69 


Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació - - - - - - - - - - - - 


Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu - - - - - - - - - - 451 470 


Aprovisionaments - - - (262) (352) (342) (2.290) (2.785) (2.635) - (272) (231) 


Altres ingressos d’explotació 2.777 1.702 902 5 4 2 3.281 3.038 2.379 1.768 1.471 1.370 


 Ingressos accessoris i altres de gestió corrent - - - - - - 2.842 3.038 1.204 - - - 


 Subvencions d’explotació incorporades al resultat de l’exercici 2.777 1.702 902 5 4 2 439 - 1.174 1.768 1.471 1370 


Despeses de personal (1.786) (2.212) (758) (410) (331) (185) (1.744) (1.737) (1.540) (1.263) (1.161) (1069) 


Altres despeses d’explotació (1.874) (926) (662) (129) (202) (298) (4.043) (2.763) (3.797) (654) (127) (72) 


Amortització de l’immobilitzat (32) (36) (15) (172) (167) (154) (3.361) (3.412) (3.446) (697) (677) (614) 


Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres - - - 50 50 50 717 733 - - - - 


Excessos de provisions - - - - - - - - - - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat - - - - (50) - - (33) (1) - - - 


 Deterioraments i pèrdues - - - - (50) - - - - - - - 


 Resultats per alienacions i altres - - - - - - - - (1) - - - 


Altres resultats - - - 169 3 129 1 (771) (6) - - 1 
               


RESULTAT D’EXPLOTACIÓ (914) (1.471) (532) 62 (161) 219 839 1.239 1.568 (837) (242) (77) 
              


Ingressos financers 4 5 1 - - - 55 169 68 1 1 1 


Despeses financeres - - - (3) (6) (4) (666) (1.002) (810) - - - 


 Per deutes amb empreses del grup i associades - - - (3) - (3) - - - - - - 


 Per deutes amb tercers - - - - (6) (1) (666) (1.002) (810) - - - 


 Per actualització de provisions - - - - - - - - - - - - 


Variació de valor raonable en instruments financers - - - - - - - - - - - - 


 Cartera de negociació i altres - - - - - - - - - - - - 


 Imputació al resultat de l’exercici per actius finals disponibles per a la venda - - - - - - - - - - - - 


Diferències de canvi - - - - - - - - - - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions d’instruments financers - - - - - - - - - - - - 


 Deterioraments i pèrdues - - - - - - - - - - - - 


 Resultats per alienacions i altres - - - - - - - - - - - - 
              


RESULTAT FINANCER 4 5 1 (3) (6) (4) (610) (833) (742) 1 1 1 
              


RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS (910) (1.466) (531) 59 (167) 215 229 406 826 (836) (241) (76) 
              


Impostos sobre beneficis - - - - - - (152) (220) 5 - - - 
             


RESULTAT DE L’EXERCICI PROCEDENT D’OPERACIONS CONTINUADES (910) (1.466) (531) 59 (167) 215 77 186 831 (836) (241) (76) 
             


OPERACIONS INTERROMPUDES - - - - - - - - - - - - 
             


RESULTAT DE L’EXERCICI (910) (1.466) (531) 59 (167) 215 77 186 831 (836) (241) (76) 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 
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El resultat de l’exercici agregat del període analitzat és negatiu per un import entre 5,09 M€ 


en l’exercici 2010 i 28,69 M€ en el 2012, conseqüència d’un resultat financer agregat 


negatiu en els tres exercicis analitzats.  


 


L’estructura dels epígrafs més importants del Compte de pèrdues i guanys en el període 


2010-2012 és la següent: 


 


Quadre 58. Estructura del compte de pèrdues i guanys dels consorcis 


Concepte 2010 2011 2012 


Ingressos d’explotació 99,9 99,6 99,7 


Subvencions 34,5 31,7 31,8 


Ingressos d’explotació sense subvencions 65,4 67,9 67,9 


Ingressos financers 0,1 0,4 0,3 


Xifres en percentatges. 


Font: Elaboració pròpia. 


 


En el quadre anterior s’observa que la participació dels ingressos d’explotació en els in-


gressos totals del període analitzat supera el 99,5%. El pes de les subvencions disminueix 


en 2,7 punts respecte al 2010 i se situa en el 31,8% en l’exercici 2012.  


 


En el quadre següent es presenten els ingressos i les despeses totals de cada consorci, el 


resultat de l’exercici i el resultat de l’exercici ajustat sense tenir en compte l’import de les 


subvencions rebudes imputades al Compte de pèrdues i guanys: 
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1
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Quadre 59. Resultat de l’exercici ajustat dels consorcis 


Entitat  


Ingressos totals Despeses totals Resultat de l’exercici (A) 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


AECT HC - - 1.429 - - (1.430) - - (1) 


ATMG 5.974 6.395 5.745 (6.486) (6.150) (6.527) (512) 246 (782) 


ATML 3.488 4.466 5.924 (6.137) (5.264) (6.300) (2.649) (798) (376) 


ATMT 12.532 17.072 17.447 (14.033) (18.233) (19.421) (1.501) (1.162) (1.974) 


BIOPOL 911 1.115 79 (808) (1.115) (650) 103 - (571) 


CAOC 18.372 11.415 7.974 (20.111) (13.029) (9.811) (1.739) (1.614) (1.837) 


CAPSE 9.578 9.185 14.052 (8.729) (8.126) (12.544) 849 1.059 1.508 


CASAP 4.837 4.840 4.707 (3.997) (3.780) (4.377) 840 1.060 330 


CATFILMS 1.423 1.145 - (1.450) (1.166) - (27) (21) - 


CATM 1.056.199 1.118.804 1.081.065 (1.053.741) (1.118.847) (1.088.821) 2.458 (43) (7.756) 


CCAM 31.838 12.360 14.098 (31.944) (12.557) (14.301) (106) (197) (203) 


CCC 152 142 103 (5.056) (9.310) (11.027) (4.904) (9.168) (10.924) 


CCMC 490 449 - (379) (291) - 111 158 - 


CEB 185.104 172.715 180.601 (185.154) (172.502) (181.044) (50) 214 (443) 


CELLS 574 n/d  n/d (278) - - 296 - - 


CENIT 2.281 2.231 1.352 (2.545) (2.226) (1.615) (264) 5 (263) 


CGCS - 15.058 14.420 - (15.058) (14.420) - - - 


CHV 91.466 83.589 81.878 (91.977) (83.686) (81.813) (511) (97) 65 


CIMNE 10.219 12.139 9.479 (10.807) (10.801) (11.071) (588) 1.338 (1.592) 


CLI 14.241 14.360 13.608 (14.243) (14.350) (13.608) (2) 10 - 


CLL 4.925 787 155 (4.070) (2.250) (3.238) 855 (1.463) (3.083) 


CM 1.441 791 1.179 (1.316) (907) (1.253) 125 (116) (74) 


COP 599 451 365 (600) (452) (366) (1) (1) (1) 


CPNL 36.462 33.361 31.541 (36.542) (33.475) (31.532) (80) (114) 9 


CREAF 3.904 4.068 3.405 (4.275) (4.102) (4.005) (371) (34) (599) 


CREI 2.122 2.605 2.478 (2.122) (2.605) (2.478) - - - 


CRM 1.826 2.135 1.712 (1.827) (2.042) (1.808) (1) 93 (96) 


CSA 65.768 63.965 63.654 (65.933) (64.264) (63.566) (165) (299) 88 


CSAP 35.497 33.690 32.458 (35.910) (33.651) (32.454) (413) 39 4 


CSB 8.176 7.684 27.719 (6.532) (5.946) (26.070) 1.644 1.738 1.649 


CSG 5.385 4.979 4.739 (5.214) (4.944) (4.863) 171 35 (124) 


CSI 210.215 212.689 209.296 (209.389) (212.588) (208.709) 826 101 585 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


n/d: No disponible. 
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Quadre 59. Resultat de l’exercici ajustat dels consorcis (contin.) 


Entitat  


Ingressos totals Despeses totals Resultat de l’exercici (A) 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


CSM 116.099 107.426 105.164 (116.087) (107.396) (104.529) 12 30 635 


CSMV 2.823 2.967  - (2.736) (2.914) - 87 53 - 


CSPT 233.793 219.724 216.631 (230.291) (219.694) (215.968) 3.502 30 663 


CSSB 43.203 45.899 44.103 (43.914) (46.135) (44.176) (711) (236) (73) 


CST 147.734 139.799 139.655 (148.569) (141.559) (140.882) (835) (1.760) (1.227) 


CTF 2.978 2.529 1.627 (2.957) (2.553) (1.597) 21 (24) 30 


CUPCB-IB - 1.150 7 - (1.572) (1.037) - (422) (1.030) 


CVC 2.315 2.728 2.249 (2.423) (2.489) (2.236) (108) 239 13 


CVN 115 96 91 (115) (96) (91) - - - 


FCC 2.652 2.409 2.163 (2.652) (2.409) (2.163) - - - 


GALLECS 721 666 532 (838) (706) (547) (117) (40) (15) 


GESFER 1.066 807  - (1.066) (807) - - - - 


HAMB 396 3.878 1.771 (378) (3.844) (1.904) 18 34 (133) 


HB 21.723 30.412 25.658 (21.719) (30.404) (25.657) 4 8 1 


HCPB 449.501 431.967 418.161 (449.419) (431.555) (418.012) 82 412 149 


ICAC 3.206 2.704 2.579 (3.206) (2.705) (2.579) - - - 


ICCC 3.632 4.140 3.666 (4.391) (4.115) (3.678) (759) 25 (12) 


IDEG 1.570 1.562 1.465 (1.658) (1.636) (1.546) (88) (74) (81) 


IDIBAPS 19.981 21.353 21.654 (19.954) (21.645) (22.679) 27 (292) (1.025) 


IFAE 7.433 7.631 7.245 (7.733) (7.727) (7.112) (300) (96) 133 


ITCAT 293 512 7 (293) (512) (7) - - - 


IUEE 552 - - (596) - - (44) - - 


MARPARC - 296.156 295.697 - (302.116) (295.650) - (5.960) 47 


MATARÓ 2.452 2.422 2.502 (1.831) (2.012) (2.002) 621 410 500 


MNAC 22.367 25.843 23.535 (21.648) (26.329) (24.617) 719 (486) (1.082) 


MOVE 284 497 544 (284) (498) (544) - (1) - 


MUME - 464 323 - (551) (485) - (87) (162) 


PCM 2.781 1.707 904 (3.691) (3.173) (1.435) (910) (1.466) (531) 


PORTBOU 1.034 941 1.197 (975) (1.106) (982) 59 (167) 215 


PRBB 12.333 12.908 13.066 (12.256) (12.722) (12.235) 77 186 831 


TERMCAT 1.779 1.996 1.910 (2.615) (2.237) (1.986) (836) (241) (76) 


Total 2.930.815 3.227.978 3.166.768 (2.935.900) (3.246.934) (3.195.458) (5.085) (18.956) (28.691) 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 
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Quadre 59. Resultat de l’exercici ajustat dels consorcis (contin.) 


Entitat  


Subvencions d’explotació incorporades al resultat de 


l’exercici (B) 


Subvencions d’immobilitzat no financer incorporades al 


resultat de l’exercici (C) 


Resultat de l’exercici ajustat 


(A-B-C) 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


AECTHC - - 52 - - - - - (52) 


ATMG 4.879 5.230 4.237 - - - (5.391) (4.984) (5.019) 


ATML 2.056 3.105 2.991 - - - (4.705) (3.903) (3.367) 


ATMT 8.272 11.378 11.445 - - - (9.773) (12.540) (13.419) 


BIOPOL - 1.076 50 - - - 103 (1.076) (621) 


CAOC 12.129 11.270 7.646 6.050 - - (19.918) (12.884) (9.483) 


CAPSE - - - - - - 849 1.059 1.508 


CASAP - - - - - 1 840 1.060 330 


CATFILMS 1.360 1.092 - 9 3 - (1.396) (1.116) - 


CATM 521.216 566.145 477.461 40.302 28.821 47.429  (559.060) (595.009) (532.646) 


CCAM 20.022 11.929 13.649 11.161 137 - (31.289) (12.263) (13.852) 


CCC - - - - - - (4.904) (9.168) (10.924) 


CCMC 415 449 - - - - (304) (291) - 


CEB 132.445 132.179 178.450 51.285 - - (183.780) (131.965) (178.893) 


CELLS 574 -  - - - (278) - - 


CENIT 1.445 1.178 626 - - - (1.709) (1.173) (889) 


CGCS - 14.042 13.526 - - 383 - (14.042) (13.526) 


CHV 43 1 9 541 395 - (1.095) (493) (327) 


CIMNE 590 721 900 - - 1 (1.178) 617 (2.492) 


CLI - - 648 4 4 - (6) 6 (649) 


CLL 4.917 750 147 - - - (4.062) (2.213) (3.230) 


CM - - 1.013 121 198 28 4 (314) (1.087) 


COP 566 402 334 32 43 984 (599) (446) (363) 


CPNL 30.826 28.155 25.966 - - - (30.906) (28.269) (26.941) 


CREAF 3.378 3.641 2.969 - 9 104 (3.749) (3.684) (3.568) 


CREI 1.861 2.331 2.230 102 109 -  (1.963) (2.440) (2.334) 


CRM - 1.868 1.569 56 110 3.506 (57) (1.885) (1.665) 


CSA 30 33 30 3.600 3.672 609 (3.795) (4.004) (3.448) 


CSAP 51 48 19 546 654 - (1.010) (663) (624) 


CSB 6.360 5.875 27.716 1.803 1.803 100 (6.519) (5.940) (26.067) 


CSG - 3.786 3.517 41 58 4.222 130 (3.809) (3.741) 


CSI 6 81 89 4.693 4.003 158 (3.873) (3.983) (3.726) 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 
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Quadre 59. Resultat de l’exercici ajustat dels consorcis (contin.) 


Entitat  


Subvencions d’explotació incorporades al resultat de 


l’exercici (B) 


Subvencions d’immobilitzat no financer incorporades al 


resultat de l’exercici (C) 


Resultat de l’exercici ajustat 


(A-B-C) 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


CSM 360 475 563 63 62 - (411) (507) (86) 


CSMV 546 362 - - - 2.567 (459) (309) - 


CSPT 431 558 621 2.343 2.454 - 728 (2.982) (2.525) 


CSSB 41.707 44.986 43.063 - - - (42.418) (45.222) (43.136) 


CST 212 219 196 1.862 2.069 2.188 (2.909) (4.048) (3.611) 


CTF 2.503 2.111 1.333 - - - (2.482) (2.135) (1.303) 


CUPCB-IB - 739 1.528 - 93 135 - (593) (1.650) 


CVC 241 1.051 - 163 - - (512) (1.473) (1.030) 


CVN 115 96 91 - - - (115) (96) (91) 


FCC 2.368 2.040 1.832 275 343 331 (2.643) (2.383) (2.163) 


GALLECS 387 375 258 51 14 - (555) (429) (273) 


GESFER 903 724 - 94 68 - (997) (792) - 


HAMB 396 404 396 - 3.417 1.347 (378) (3.787) (1.876) 


HB 21.718 30.404 25.657 - - - (21.714) (30.396) (25.656) 


HCPB 1.290 563 507 2.303 4.506 3.203 (3.511) (4.657) (3.561) 


ICAC 2.253 2.112 1.970 - 26  - (2.253) (2.138) (1.970) 


ICCC 3.555 3.994 3.409 22 50 89 (4.336) (4.019) (3.510) 


IDEG 1.035 1.084 985 45 45 27 (1.168) (1.203) (1.093) 


IDIBAPS 14.638 14.858 15.663 2.749 3.296 2.912 (17.360) (18.446) (19.600) 


IFAE 6.374 1.693 2.840 964 5.753 4.164 (7.638) (7.542) (6.871) 


ITCAT 293 294 7 - - - (293) (294) (7) 


IUEE 383 - - - - - (427) - - 


MARPARC - 16.167 23.939 - 3.927 3.675 - (26.054) (27.567) 


MATARÓ 24 26 36 - - - 597 384 464 


MNAC 14.861 12.845 10.834 3.849 9.095 9.039 (17.991) (22.426) (20.955) 


MOVE - 36 - 249 429 529 (249) (466) (529) 


MUME - 399 267 - - -  - (486) (429) 


PCM 2.777 1.702 902 - - -  (3.687) (3.168) (1.433) 


PORTBOU 5 4 2 50 50 50 4 (221) 163 


PRBB 439 - 1.174 717 733  - (1.079) (547) (343) 


TERMCAT 1.768 1.471 1.370 - -  - (2.604) (1.712) (1.446) 


Total 875.023 948.557 916.732 136.145 76.449 87.780 (1.016.253) (1.043.962) (1.033.203) 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 
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El resultat de l’exercici agregat dels consorcis és negatiu. Vint-i-vuit consorcis en l’exercici 


2010 i vint-i-nou en els exercicis 2011 i 2012 tenen un resultat de l’exercici negatiu. Si 


s’exclou l’import de les subvencions rebudes imputades al Compte de pèrdues i guanys 


aquest resultat de l’exercici agregat negatiu s’incrementa en 1.011,17 M€ en l’exercici 


2010, en 1.025,01 M€ en el 2011 i en 1.004,51 M€ en el 2012. 


 


Els principals consorcis amb resultat de l’exercici positiu més elevat són els següents:  


 
Quadre 60. Consorcis amb resultat de l’exercici positiu 


Entitat 2010 2011 2012 


CSPT 3.502 - - 


CATM 2.458 - - 


CSB 1.644 1.738 1.649 


CIMNE - 1.338 - 


CASAP - 1.060 - 


CAPSE - 1.059 1.508 


Total 7.604 5.195 3.157 


Imports en milers d’euros. 


Font: Estats financers. 


 


Els principals consorcis amb resultat de l’exercici negatiu més elevat són els següents:  


 
Quadre 61. Consorcis amb resultat de l’exercici negatiu 


Entitat 2010 2011  2012 


CCC (4.904) (9.168) (10.924) 


ATML (2.649) - - 


CAOC (1.739) (1.614) (1.837) 


ATMT (1.501) (1.162) (1.974) 


MARPARC - (5.960) - 


CST - (1.760) (1.227) 


PCM - (1.466) - 


CLL - (1.463) (3.083) 


CATM - - (7.556) 


CIMNE - - (1.592) 


Total (10.793) (22.593) (28.193) 


Imports en milers d’euros. 


Font: Estats financers. 


  


 


Els consorcis tenen un fort grau de dependència respecte a les subvencions rebudes. En 


l’exercici 2010 trenta-tres consorcis tenen un percentatge de dependència superior al 50%; 


d’aquests, en vint les subvencions rebudes representen més del 90% dels seus ingressos 


totals. En l’exercici 2011 quaranta consorcis tenen un percentatge de dependència supe-


rior al 50%; d’aquests, en vint-i-dos les subvencions rebudes representen més del 90% 


dels seus ingressos totals. En l’exercici 2012 trenta-cinc consorcis tenen un percentatge de 


dependència superior al 50%; d’aquests, en dinou les subvencions rebudes representen 


més del 90% dels seus ingressos totals. 







SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 33/2015 


215 


En el quadre següent es detallen els consorcis amb major grau de dependència en el 


període analitzat: 


 
Quadre 62. Subvencions rebudes respecte als ingressos totals 


Entitat * 2010 2011 2012 


CELLS 100,0 - - 


CVN 100,0 100,0 100,0 


HAMB 100,0 98,5 98,4 


HB 100,0 100,0 100,0 


ITCAT 100,0 57,4 100,0 


PCM 99,9 99,7 99,8 


CLL 99,8 95,4 94,8 


COP 99,8 98,7 99,2 


CSB 99,8 99,9 100,0 


FCC 99,7 98,9 100,0 


TERMCAT 99,4 73,7 71,7 


CEB 99,3 76,5 98,8 


CAOC 98,9 98,7 95,9 


IFAE 98,7 97,6 96,7 


ICCC 98,5 97,7 95,4 


CCAM 97,9 97,6 96,8 


CSSB 96,5 98,0 97,6 


CATFILMS 96,1 95,6 - 


GESFER 93,5 98,2 - 


CREI 92,5 93,7 94,2 


MOVE 87,7 93,6 97,2 


CCMC 84,7 100,0 - 


BIOPOL - 96,5 - 


CGCS - 93,3 93,8 


CUPCB-IB - 91,4 - 


CRM 3,1 92,6 91,6 


Xifres en percentatges. 


Font: Elaboració pròpia. 


* Entitats amb una dependència de les subvencions superior al 90% dels seus 


ingressos totals. Als efectes comparatius s’inclouen els percentatges d’altres exer-


cicis encara que siguin inferiors al 90%. 


 


 


3.2.5. Comptes de pèrdues i guanys individuals de les fundacions 


A continuació es presenta el Compte de pèrdues i guanys agregat i els comptes de 


pèrdues i guanys individuals de les fundacions a 31 de desembre del 2011 i del 2012 i la 


comparació amb el del 2010. Per a una millor anàlisi de la situació economicofinancera en 


l’apartat 3.3.5 es detallen una sèrie de ràtios del Compte de pèrdues i guanys d’aquestes 


entitats. 
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Quadre 63. Compte de pèrdues i guanys de les fundacions 


Concepte 


AGREGAT ASSAIG CDP 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


OPERACIONS CONTINUADES          
           


Import net de la xifra de negocis 166.950 396.198 389.035 - - - 147 68 19 


Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació 59 80 - - - - - - - 


Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu 125 316 598 - - - - - - 


Aprovisionaments (148.555) (152.868) (146.055) (2) - - (48) (32) (12) 


Altres ingressos d’explotació 437.308 239.696 281.569 417 - - 1.627 1.267 1.525 


Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 262.506 6.215 7.134 260 - - - - - 


Subvencions d’explotació incorporades al resultat de l’exercici 174.802 233.479 274.434 157 - - 1.627 1.267 1.525 


Despeses de personal (321.644) (359.022) (352.748) (67) - - (1.305) (1.080) (861) 


Altres despeses d’explotació (131.063) (163.130) (174.086) (328) - - (427) (390) (105) 


Amortització de l’immobilitzat (44.000) (49.411) (48.938) (10) - - (13) (12) (6) 


Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres 34.414 67.422 41.278 - - - - 242 - 


Excessos de provisions - 294 13 - - - - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat (707) (587) (195) - - - - - (11) 


Deterioraments i pèrdues (501) - 53 - - - - - - 


Resultats per alienacions i altres (206) - (248) - - - - - (11) 


Altres resultats 1.850 140 287 - - - - - - 
           


RESULTAT D’EXPLOTACIÓ (5.259) (20.871) (9.244) 10 - - (19) 63 549 
          


Ingressos financers 15.080 14.052 13.874 5 - - - - - 


Despeses financeres (11.177) (13.276) (13.732) - - - (69) (59) (18) 


Per deutes amb empreses del grup i associades (228) (235) (87) - - - - - - 


Per deutes amb tercers (10.949) (13.042) (13.644) - - - (69) (59) (18) 


Per actualització de provisions - - - - - - - - - 


Variació de valor raonable en instruments financers 255 355 659 - - - - - - 


Cartera de negociació i altres 255 355 677 - - - - - - 


Imputació al resultat de l’exercici per actius finals disponibles per a la venda - - (18) - - - - - - 


Diferències de canvi 2.323 910 (524) - - - - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions d’instruments financers (2) (8) - - - - - - - 


Deterioraments i pèrdues - - - - - - - - - 


Resultats per alienacions i altres - - - - - - - - - 
           


RESULTAT FINANCER 6.482 2.034 278 5 - - (69) (59) (18) 
           


RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS 1.222 (18.838) (8.969) 15 - - (88) 4 531 
           


Impostos sobre beneficis - - 8 - - - - - - 
          


RESULTAT DE L’EXERCICI PROCEDENT D’OPERACIONS CONTINUADES 1.222 (18.838) (8.961) 15 - - (88) 4 531 
          


OPERACIONS INTERROMPUDES - - - - - - - - - 
          


RESULTAT DE L’EXERCICI 1.222 (18.838) (8.961) 15 - - (88) 4 531 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 
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Quadre 63. Compte de pèrdues i guanys de les fundacions (contin.) 


Concepte 


CESICAT CMRB CREAL 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


OPERACIONS CONTINUADES          
           


Import net de la xifra de negocis - 517 434 73 61 57 75 140 259 


Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació - - - - - - - - - 


Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu - - - - - - - - - 


Aprovisionaments - - - (1.536) (1.226) (811) (115) (165) (231) 


Altres ingressos d’explotació - 294 396 7.509 25 5.967 4.139 4.164 4.662 


Ingressos accessoris i altres de gestió corrent - - - - 16 11 - - - 


Subvencions d’explotació incorporades al resultat de l’exercici - 294 396 7.509 9 5.956 4.139 4.164 4.662 


Despeses de personal - (446) (388) (2.780) (2.828) (2.325) (2.542) (2.970) (3.482) 


Altres despeses d’explotació - (213) (316) (2.248) (2.099) (2.077) (1.266) (1.160) (1.209) 


Amortització de l’immobilitzat - (53) (63) (1.469) (1.412) (845) (51) (61) (77) 


Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres - 53 63 - 7.461 - 49 56 69 


Excessos de provisions - - - - - - - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat - - - - (14) - - - - 


Deterioraments i pèrdues - - - - - - - - - 


Resultats per alienacions i altres - - - - (14) - - - - 


Altres resultats - 1 - - - - - - - 
           


RESULTAT D’EXPLOTACIÓ - 153 126 (451) (32) (35) 289 3 (8) 
          


Ingressos financers - - 2 103 32 36 - 2 28 


Despeses financeres - - - - - (1) - - - 


Per deutes amb empreses del grup i associades - - - - - - - - - 


Per deutes amb tercers - - - - - (1) - - - 


Per actualització de provisions - - - - - - - - - 


Variació de valor raonable en instruments financers - - - - - - - - - 


Cartera de negociació i altres - - - - - - - - - 


Imputació al resultat de l’exercici per actius finals disponibles per a la venda - - - - - - - - - 


Diferències de canvi - - - - - - 19 10 1 


Deteriorament i resultat per alienacions d’instruments financers - - - - - - - - - 


Deterioraments i pèrdues - - - - - - - - - 


Resultats per alienacions i altres - - - - - - - - - 
           


RESULTAT FINANCER - - 2 103 32 35 19 12 29 
           


RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS - 153 128 (348) - - 309 15 21 
           


Impostos sobre beneficis - - - - - - - - - 
          


RESULTAT DE L’EXERCICI PROCEDENT D’OPERACIONS CONTINUADES - 153 128 (348) - - 309 15 21 
          


OPERACIONS INTERROMPUDES - - - - - - - - - 
          


RESULTAT DE L’EXERCICI - 153 128 (348) - - 309 15 21 


Imports en milers d’euros.  


Font: Elaboració pròpia.   
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Quadre 63. Compte de pèrdues i guanys de les fundacions (contin.) 


Concepte 


CRESIB CRG CTTC 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


OPERACIONS CONTINUADES          
          


Import net de la xifra de negocis 391 552 424 2.168 2.756 2.521 272 618 592 


Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació - - - - - - - - - 


Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu - - - - - - - - - 


Aprovisionaments (166) (402) (796) (5.084) (5.166) (4.282) - - - 


Altres ingressos d’explotació 3.288 2.698 3.122 22.547 24.648 25.275 5.107 4.325 4.488 


Ingressos accessoris i altres de gestió corrent - - - 34 - 26 24 15 15 


Subvencions d’explotació incorporades al resultat de l’exercici 3.288 2.698 3.122 22.513 24.648 25.248 5.083 4.310 4.472 


Despeses de personal (1.676) (1.745) (1.907) (14.051) (15.391) (15.561) (3.950) (4.117) (4.233) 


Altres despeses d’explotació (1.199) (1.012) (928) (6.937) (7.477) (7.809) (1.412) (1.486) (1.259) 


Amortització de l’immobilitzat (48) (47) (47) (4.739) (4.833) (4.258) (1.059) (908) (586) 


Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres - - - 4.536 4.508 3.766 1.059 908 649 


Excessos de provisions - - - - - - - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat - - - (56) (11) (117) - - - 


Deterioraments i pèrdues - - - - - - - - - 


Resultats per alienacions i altres - - - (56) (11) (117) - - - 


Altres resultats - - - - 2 24 2 - - 
           


RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 591 45 (131) (1.617) (964) (441) 19 (660) (347) 
          


Ingressos financers 6 16 6 517 474 236 49 121 68 


Despeses financeres - - - (289) (223) (150) (69) (100) (63) 


Per deutes amb empreses del grup i associades - - - - - - - - - 


Per deutes amb tercers - - - (289) (223) (150) (69) (100) (63) 


Per actualització de provisions - - - - - - - - - 


Variació de valor raonable en instruments financers - - - - - - - - - 


Cartera de negociació i altres - - - - - - - - - 


Imputació al resultat de l’exercici per actius finals disponibles per a la venda - - - - - - - - - 


Diferències de canvi (38) (56) 70 43 (40) (12) - (1) (1) 


Deteriorament i resultat per alienacions d’instruments financers - - - - - - - - - 


Deterioraments i pèrdues - - - - - - - - - 


Resultats per alienacions i altres - - - - - - - - - 
           


RESULTAT FINANCER (32) (40) 76 271 211 73 (19) 20 3 
           


RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS 559 5 (55) (1.346) (753) (368) - (640) (344) 
           


Impostos sobre beneficis - - - - - - - - - 
          


RESULTAT DE L’EXERCICI PROCEDENT D’OPERACIONS CONTINUADES 559 5 (55) (1.346) (753) (368) - (640) (344) 
          


OPERACIONS INTERROMPUDES - - - - - - - - - 
          


RESULTAT DE L’EXERCICI 559 5 (55) (1.346) (753) (368) - (640) (344) 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia.        
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Quadre 63. Compte de pèrdues i guanys de les fundacions (contin.) 


Concepte 


EIA ESMUC FCARRERAS 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


OPERACIONS CONTINUADES          
           


Import net de la xifra de negocis - - - 1.804 1.563 1.473 - - 502 


Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació - - - - - - - - - 


Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu - - - - - - - - - 


Aprovisionaments (210) (205) (150) - - - - - (78) 


Altres ingressos d’explotació 63 - - 10.050 9.712 9.026 - - - 


Ingressos accessoris i altres de gestió corrent - - - 69 32 62 - - - 


Subvencions d’explotació incorporades al resultat de l’exercici 63 - - 9.981 9.680 8.964 - - - 


Despeses de personal (167) (169) (171) (10.494) (10.225) (9.631) - - (185) 


Altres despeses d’explotació (438) (610) (565) (1.800) (1.467) (1.368) - (105) (177) 


Amortització de l’immobilitzat (3) (1) (1) (616) (588) (456) - (14) (61) 


Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres - - - 550 525 399 - 119 - 


Excessos de provisions - - - - - - - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat - - - - 12 - - - - 


Deterioraments i pèrdues - - - - - - - - - 


Resultats per alienacions i altres - - - - 12 - - - - 


Altres resultats - - - 7 - - - - - 
           


RESULTAT D’EXPLOTACIÓ (754) (987) (887) (499) (468) (558) - - - 
          


Ingressos financers - - - 3 3 - - - 2 


Despeses financeres - - - - - - - - - 


Per deutes amb empreses del grup i associades - - - - - - - - - 


Per deutes amb tercers - - - - - - - - - 


Per actualització de provisions - - - - - - - - - 


Variació de valor raonable en instruments financers 340 506 562 - - - - - - 


Cartera de negociació i altres 340 - 562 - - - - - - 


Imputació al resultat de l’exercici per actius finals disponibles per a la venda - - - - - - - - - 


Diferències de canvi 2.230 1.042 (523) - - - - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions d’instruments financers - - - - - - - - - 


Deterioraments i pèrdues - - - - - - - - - 


Resultats per alienacions i altres - - - - - - - - - 
           


RESULTAT FINANCER 2.570 1.548 39 3 3 - - - 2 
           


RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS 1.815 561 (848) (496) (465) (558) - - 2 
           


Impostos sobre beneficis - - - - - - - - - 
          


RESULTAT DE L’EXERCICI PROCEDENT D’OPERACIONS CONTINUADES - 561 (848) - (465) (558) - - 2 
          


OPERACIONS INTERROMPUDES - - - - - - - - - 
          


RESULTAT DE L’EXERCICI 1.815 561 (848) (496) (465) (558) - - 2 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia.        
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Quadre 63. Compte de pèrdues i guanys de les fundacions (contin.) 


Concepte 


FCSM FICSR FMED 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


OPERACIONS CONTINUADES          
           


Import net de la xifra de negocis 926 940 935 - (14) - 297 422 382 


Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació - - - - - - - - - 


Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu - - - - - - - - - 


Aprovisionaments (14) (10) (14) - - - (1.049) (373) (91) 


Altres ingressos d’explotació 178 117 170 - 3.347 - 1.513 1 971 


Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 69 64 66 - 480 - - 1 - 


Subvencions d’explotació incorporades al resultat de l’exercici 109 53 104 - 2.867 - 1.513 - 971 


Despeses de personal (272) (268) (282) - (1.518) - (394) (328) (239) 


Altres despeses d’explotació (732) (747) (700) - (1.652) - (364) (859) (1.093) 


Amortització de l’immobilitzat (9) (8) (8) - (351) - (11) (12) (12) 


Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres - - - - - - - 1.149 - 


Excessos de provisions - - - - - - - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat - - - - (26) - - - - 


Deterioraments i pèrdues - - - - - - - - - 


Resultats per alienacions i altres - - - - (26) - - - - 


Altres resultats - - (12) - 6 - 8 (3) 4 
           


RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 76 24 88 - (208) - - (3) (78) 
          


Ingressos financers 1 2 6 - 55 - 1 4 - 


Despeses financeres - - (5) - (50) - - - - 


Per deutes amb empreses del grup i associades - - - - - - - - - 


Per deutes amb tercers - - (5) - (50) - - - - 


Per actualització de provisions - - - - - - - - - 


Variació de valor raonable en instruments financers - - - - (213) - - - - 


Cartera de negociació i altres - - - - (213) - - - - 


Imputació al resultat de l’exercici per actius finals disponibles per a la venda - - - - - - - - - 


Diferències de canvi - - - - - - - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions d’instruments financers - - - - - - - - - 


Deterioraments i pèrdues - - - - - - - - - 


Resultats per alienacions i altres - - - - - - - - - 
           


RESULTAT FINANCER 1 2 1 - (208) - 1 4 - 
           


RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS 77 26 89 - (416) - 2 1 (78) 
           


Impostos sobre beneficis - - - - - - - - 8 
          


RESULTAT DE L’EXERCICI PROCEDENT D’OPERACIONS CONTINUADES - 26 89 - (416) - - 1 (70) 
          


OPERACIONS INTERROMPUDES - - - - - - - - - 
          


RESULTAT DE L’EXERCICI 77 26 89 - (416) - 2 1 (70) 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia.        
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Quadre 63. Compte de pèrdues i guanys de les fundacions (contin.) 


Concepte 


FMR FOBSIC FPRBB 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


OPERACIONS CONTINUADES          
           


Import net de la xifra de negocis 21 91 1 101 - - - 48 55 


Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació - - - - - - - - - 


Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu - - - - - - - - - 


Aprovisionaments - - - - - - - - - 


Altres ingressos d’explotació 1.050 517 30 244 - - - 47 - 


Ingressos accessoris i altres de gestió corrent - - - - - - - - - 


Subvencions d’explotació incorporades al resultat de l’exercici 1.050 517 30 244 - - - 47 - 


Despeses de personal (321) (258) (260) (274) - - - (76) (36) 


Altres despeses d’explotació (769) (225) (87) (388) - - - (9) (11) 


Amortització de l’immobilitzat (2) (1) (1) (32) - - - (40) (33) 


Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres - - - 42 - - - - - 


Excessos de provisions - - - - - - - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat - - - (5) - - - - - 


Deterioraments i pèrdues - - - - - - - - - 


Resultats per alienacions i altres - - - (5) - - - - - 


Altres resultats (3) - - - - - - 7 - 
           


RESULTAT D’EXPLOTACIÓ (24) 124 (315) (312) - - - (23) (25) 
          


Ingressos financers - - - 1 - - - - 2 


Despeses financeres - - - - - - - - - 


Per deutes amb empreses del grup i associades - - - - - - - - - 


Per deutes amb tercers - - - - - - - - - 


Per actualització de provisions - - - - - - - - - 


Variació de valor raonable en instruments financers - - - - - - - - - 


Cartera de negociació i altres - - - - - - - - - 


Imputació al resultat de l’exercici per actius finals disponibles per a la venda - - - - - - - - - 


Diferències de canvi - - - - - - - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions d’instruments financers - - - - - - - - - 


Deterioraments i pèrdues - - - - - - - - - 


Resultats per alienacions i altres - - - - - - - - - 
           


RESULTAT FINANCER - - - 1 - - - - 2 
           


RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS (24) 124 (315) (311) - - - (23) (23) 
           


Impostos sobre beneficis - - - - - - - - - 
          


RESULTAT DE L’EXERCICI PROCEDENT D’OPERACIONS CONTINUADES - 124 (315) - - - - (23) (23) 
          


OPERACIONS INTERROMPUDES - - - - - - - - - 
          


RESULTAT DE L’EXERCICI (24) 124 (315) (311) - - - (23) (23) 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia.        
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Quadre 63. Compte de pèrdues i guanys de les fundacions (contin.) 


Concepte 


FPT GSSPAU HTC 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


OPERACIONS CONTINUADES          
          


Import net de la xifra de negocis 2.100 2.210 2.180 48.511 280.310 274.872 - - - 


Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació - - - - - - - - - 


Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu - - - - - - - - - 


Aprovisionaments (277) (386) (233) (120.411) (112.465) (107.295) - (15) - 


Altres ingressos d’explotació 2.205 2.499 1.834 263.167 7.156 7.805 455 506 - 


Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 954 5 4 258.212 2.373 3.833 - - - 


Subvencions d’explotació incorporades al resultat de l’exercici 1.251 2.494 1.829 4.955 4.783 3.972 455 506 - 


Despeses de personal (1.357) (1.339) (1.524) (172.856) (168.052) (150.400) (66) (90) - 


Altres despeses d’explotació (1.658) (1.939) (2.233) (23.749) (21.741) (25.479) (332) (230) - 


Amortització de l’immobilitzat (388) (371) (347) (10.733) (9.725) (9.445) - (51) - 


Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres - 271 160 10.298 9.337 5.602 - 51 - 


Excessos de provisions - - - - - - - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat (204) (513) - (114) (58) (5) - - - 


Deterioraments i pèrdues (204) (513) - - - - - - - 


Resultats per alienacions i altres - - - (114) (58) (5) - - - 


Altres resultats 13 - 1 2.084 146 430 - - - 
           


RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 434 433 (161) (3.803) (15.092) (3.915) 58 171 - 
          


Ingressos financers 164 32 126 11.545 8.536 8.251 - - - 


Despeses financeres (2) (258) (14) (9.329) (10.439) (10.671) - (19) - 


Per deutes amb empreses del grup i associades - - - - - - - - - 


Per deutes amb tercers (2) (258) (14) (9.329) (10.439) (10.671) - (19) - 


Per actualització de provisions - - - - - - - - - 


Variació de valor raonable en instruments financers - - - - - - - - - 


Cartera de negociació i altres - - - - - - - - - 


Imputació al resultat de l’exercici per actius finals disponibles per a la venda - - - - - - - - - 


Diferències de canvi - - - - - - - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions d’instruments financers - - - - - - - - - 


Deterioraments i pèrdues - - - - - - - - - 


Resultats per alienacions i altres - - - - - - - - - 
           


RESULTAT FINANCER 162 (226) 112 2.216 (1.902) (2.420) - (19) - 
           


RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS 596 207 (49) (1.587) (16.994) (6.335) 58 152 - 
           


Impostos sobre beneficis - - - - - - - - - 
          


RESULTAT DE L’EXERCICI PROCEDENT D’OPERACIONS CONTINUADES 596 207 (49) (1.587) (16.994) (6.335) 58 152 - 
          


OPERACIONS INTERROMPUDES - - - - - - - - - 
          


RESULTAT DE L’EXERCICI 596 207 (49) (1.587) (16.994) (6.335) 58 152 - 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia.        
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Quadre 63. Compte de pèrdues i guanys de les fundacions (contin.) 


Concepte 


HUVH-IR HV I-CERCA 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


OPERACIONS CONTINUADES          
          


Import net de la xifra de negocis - 5.152 4.673 - - - - 18 2 


Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació - - - - - - - - - 


Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu - - - - - - - - - 


Aprovisionaments - (5.600) (5.628) (3) (6) - - (15) (56) 


Altres ingressos d’explotació - 29.051 29.754 106 186 - - 344 402 


Ingressos accessoris i altres de gestió corrent - 2.206 2.228 - - - - - - 


Subvencions d’explotació incorporades al resultat de l’exercici - 26.845 27.526 106 186 - - 344 402 


Despeses de personal - (16.819) (17.683) - - - - (110) (345) 


Altres despeses d’explotació - (11.607) (10.783) (36) (147) - - (94) (134) 


Amortització de l’immobilitzat - (2.223) (2.450) (3) (10) - - (2) (6) 


Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres - 1.228 1.340 - - - - - - 


Excessos de provisions - - - - - - - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat - - - - - - - (41) - 


Deterioraments i pèrdues - - - - - - - - - 


Resultats per alienacions i altres - - - - - - - - - 


Altres resultats - 7 - - 5 - - - - 
           


RESULTAT D’EXPLOTACIÓ - (812) (777) 64 29 - - 100 (137) 
          


Ingressos financers - 934 895 4 8 - - - - 


Despeses financeres - (147) (96) - - - - - - 


Per deutes amb empreses del grup i associades - - - - - - - - - 


Per deutes amb tercers - (147) (96) - - - - - - 


Per actualització de provisions - - - - - - - - - 


Variació de valor raonable en instruments financers - (151) (18) - - - - - - 


Cartera de negociació i altres - (151) - - - - - - - 


Imputació al resultat de l’exercici per actius finals disponibles per a la venda - - (18) - - - - - - 


Diferències de canvi - - 2 - - - - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions d’instruments financers - (8) - - - - - - - 


Deterioraments i pèrdues - (8) - - - - - - - 


Resultats per alienacions i altres - - - - - - - - - 
           


RESULTAT FINANCER - 628 783 4 8 - - - - 
           


RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS - (184) 6 68 36 - - 100 (137) 
           


Impostos sobre beneficis - - - - - - - - - 
          


RESULTAT DE L’EXERCICI PROCEDENT D’OPERACIONS CONTINUADES - (184) 6 68 36 - - 100 (137) 
          


OPERACIONS INTERROMPUDES - - - - - - - - - 
          


RESULTAT DE L’EXERCICI - (184) 6 68 36 - - 100 (137) 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia.        
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Quadre 63. Compte de pèrdues i guanys de les fundacions (contin.) 


Concepte 


I2CAT IC3 ICFO 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


OPERACIONS CONTINUADES          
           


Import net de la xifra de negocis - 1.456 1.484 37 43 7 173 435 351 


Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació - - - - - - - - - 


Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu - - - - - - - - - 


Aprovisionaments - (2.134) (2.043) (28) (169) (174) - - - 


Altres ingressos d’explotació - 3.705 3.583 1.175 1.859 2.818 11.007 5.303 5.838 


Ingressos accessoris i altres de gestió corrent - - - - - - 261 203 265 


Subvencions d’explotació incorporades al resultat de l’exercici - 3.705 3.583 1.175 1.859 2.818 10.746 5.100 5.573 


Despeses de personal - (1.770) (1.844) (871) (1.438) (1.505) (6.191) (7.192) (8.678) 


Altres despeses d’explotació - (1.148) (1.043) (362) (553) (767) (4.130) (4.480) (5.069) 


Amortització de l’immobilitzat - (218) (179) (100) (239) (319) (2.627) (3.040) (3.344) 


Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres - 86 - 86 199 18 1.699 8.991 10.724 


Excessos de provisions - - - - - - - 13 13 


Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat - - 12 (1) - - - - - 


Deterioraments i pèrdues - - 12 - - - - - - 


Resultats per alienacions i altres - - - (1) - - - - - 


Altres resultats - (1) 8 7 1 3 9 (1) - 
           


RESULTAT D’EXPLOTACIÓ - (25) (23) (57) (297) 81 (60) 27 (164) 
          


Ingressos financers - - 21 5 11 6 342 379 487 


Despeses financeres - - 5 (61) (54) (49) (320) (484) (399) 


Per deutes amb empreses del grup i associades - - - - - - - - - 


Per deutes amb tercers - - 5 (61) (54) (49) (320) (484) (399) 


Per actualització de provisions - - - - - - - - - 


Variació de valor raonable en instruments financers - 29 - - - - - - - 


Cartera de negociació i altres - - - - - - - - - 


Imputació al resultat de l’exercici per actius finals disponibles per a la venda - - - - - - - - - 


Diferències de canvi - - - - - - 9 (6) (9) 


Deteriorament i resultat per alienacions d’instruments financers - - - - - - - - - 


Deterioraments i pèrdues - - - - - - - - - 


Resultats per alienacions i altres - - - - - - - - - 
           


RESULTAT FINANCER - 29 26 (56) (43) (43) 31 (111) 79 
           


RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS - 4 4 (113) (340) 37 (29) (84) (85) 
           


Impostos sobre beneficis - - - - - - - - - 
          


RESULTAT DE L’EXERCICI PROCEDENT D’OPERACIONS CONTINUADES - 4 4 (113) (340) 37 (29) (84) (85) 
          


OPERACIONS INTERROMPUDES - - - -  - - - - 
          


RESULTAT DE L’EXERCICI - 4 4 (113) (340) 37 (29) (84) (85) 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia.        


  







 


2
2
5
 


Quadre 63. Compte de pèrdues i guanys de les fundacions (contin.) 


Concepte 


ICIQ ICN ICP 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


OPERACIONS CONTINUADES          
           


Import net de la xifra de negocis 2.348 2.994 2.509 85 136 243 104 121 51 


Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació - - - - - - - - - 


Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu - - - - - - - - - 


Aprovisionaments (1.148) (1.263) (1.139) (333) (440) (638) (77) (63) (15) 


Altres ingressos d’explotació 8.339 10.806 10.923 5.243 6.198 7.718 2.139 1.787 1.925 


Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 105 40 30 13 40 188 - - - 


Subvencions d’explotació incorporades al resultat de l’exercici 8.234 10.766 10.893 5.230 6.158 7.530 2.139 1.787 1.925 


Despeses de personal (8.169) (8.781) (9.307) (3.394) (4.206) (4.923) (1.286) (1.220) (1.134) 


Altres despeses d’explotació (3.611) (3.503) (2.890) (1.323) (1.701) (2.247) (540) (479) (525) 


Amortització de l’immobilitzat (3.502) (3.421) (3.343) (1.042) (1.671) (1.805) (284) (323) (344) 


Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres 1.995 2.518 2.471 779 1.652 1.712 284 - - 


Excessos de provisions - - - - - - - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat - - - 1 14 (3) - - - 


Deterioraments i pèrdues - - - - (50) - - - - 


Resultats per alienacions i altres - - - 1 64 (3) - - - 


Altres resultats - 1 - 107 55 (13) - (4) (1) 
           


RESULTAT D’EXPLOTACIÓ (3.747) (649) (776) 123 36 44 340 (181) (44) 
          


Ingressos financers 210 168 47 30 127 71 15 5 26 


Despeses financeres (135) (204) (124) (72) (177) (130) (86) (89) (96) 


Per deutes amb empreses del grup i associades - - - - - - (86) (89) - 


Per deutes amb tercers (135) (204) (124) (72) (177) (130) - - (96) 


Per actualització de provisions - - - - - - - - - 


Variació de valor raonable en instruments financers - - - - - - - - - 


Cartera de negociació i altres - - - - - - - - - 


Imputació al resultat de l’exercici per actius finals disponibles per a la venda - - - - - - - - - 


Diferències de canvi (2) 2 (1) 9 51 (2) - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions d’instruments financers - - - - - - - - - 


Deterioraments i pèrdues - - - - - - - - - 


Resultats per alienacions i altres - - - - - - - - - 
           


RESULTAT FINANCER 74 (34) (78) (33) 1 (61) (71) (84) (70) 
           


RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS (3.673) (683) (854) 90 37 (17) 268 (265) (114) 
           


Impostos sobre beneficis - - - - - - - - - 
          


RESULTAT DE L’EXERCICI PROCEDENT D’OPERACIONS CONTINUADES (3.673) (683) (854) 90 37 (17) 268 (265) (114) 
          


OPERACIONS INTERROMPUDES - - - - - - - - - 
          


RESULTAT DE L’EXERCICI (3.673) (683) (854) 90 37 (17) 268 (265) (114) 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia.        
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Quadre 63. Compte de pèrdues i guanys de les fundacions (contin.) 


Concepte 


ICRA ICREA ICRPC 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


OPERACIONS CONTINUADES          
          


Import net de la xifra de negocis 57 438 237 90 102 156 51 36 38 


Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació - - - - - - - - - 


Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu - - - - - - - - - 


Aprovisionaments (27) (31) (26) (49) (36) (42) (36) - - 


Altres ingressos d’explotació 2.815 2.672 3.525 21.279 23.863 24.837 263 303 309 


Ingressos accessoris i altres de gestió corrent - 18 6 162 120 133 - - - 


Subvencions d’explotació incorporades al resultat de l’exercici 2.815 2.654 3.519 21.117 23.743 24.704 263 303 309 


Despeses de personal (1.512) (1.760) (1.846) (16.679) (18.238) (18.998) (304) (261) (237) 


Altres despeses d’explotació (1.232) (1.023) (1.733) (4.641) (5.692) (5.953) (182) (205) (165) 


Amortització de l’immobilitzat (160) (295) (511) (57) (61) (46) (13) (13) (13) 


Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres - - - 57 61 46 - 6 6 


Excessos de provisions - - - - - - - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat (2) - - - - - - - - 


Deterioraments i pèrdues - - - - - - - - - 


Resultats per alienacions i altres (2) - - - - - - - - 


Altres resultats 4 6 (2) - - - - - - 
           


RESULTAT D’EXPLOTACIÓ (57) 7 (355) - 1 - (221) (134) (61) 
          


Ingressos financers 85 18 28 1 - - 1 4 - 


Despeses financeres (256) (238) (228) (1) (1) - - - - 


Per deutes amb empreses del grup i associades - - - - - - - - - 


Per deutes amb tercers (256) (238) (228) (1) (1) - - - - 


Per actualització de provisions - - - - - - - - - 


Variació de valor raonable en instruments financers - - - - - - - - - 


Cartera de negociació i altres - - - - - - - - - 


Imputació al resultat de l’exercici per actius finals disponibles per a la venda - - - - - - - - - 


Diferències de canvi - - - - - - - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions d’instruments financers - - - - - - - - - 


Deterioraments i pèrdues - - - - - - - - - 


Resultats per alienacions i altres - - - - - - - - - 
           


RESULTAT FINANCER (171) (220) (200) - (1) - 1 4 - 
           


RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS (228) (214) (556) - - - (219) (130) (61) 
           


Impostos sobre beneficis - - - - - - - - - 
          


RESULTAT DE L’EXERCICI PROCEDENT D’OPERACIONS CONTINUADES (228) (214) (556) - - - (219) (130) (61) 
          


OPERACIONS INTERROMPUDES - - - - - - - - - 
          


RESULTAT DE L’EXERCICI (228) (214) (556) - - - (219) (130) (61) 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 
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Quadre 63. Compte de pèrdues i guanys de les fundacions (contin.) 


Concepte 


IDIBELL IDIBGI IGTP 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


OPERACIONS CONTINUADES          
           


Import net de la xifra de negocis 6.343 12.994 13.132 1.915 1.785 932 2.635 2.199 3.123 


Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació - - - - - - - - - 


Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu 49 181 231 - - - - - - 


Aprovisionaments (6.065) (6.792) (6.825) (759) (681) (633) (1.801) (1.625) (1.897) 


Altres ingressos d’explotació 16.659 - 14.258 1.829 1.885 2.275 4.841 4.759 4.425 


Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 1.371 - - - - - 126 106 99 


Subvencions d’explotació incorporades al resultat de l’exercici 15.288 - 14.258 1.829 1.885 2.275 4.715 4.653 4.326 


Despeses de personal (11.661) (13.829) (14.913) (1.776) (1.935) (1.938) (3.054) (3.556) (3.920) 


Altres despeses d’explotació (4.385) (5.243) (4.457) (954) (693) (546) (3.073) (2.163) (2.060) 


Amortització de l’immobilitzat (1.685) (1.926) (2.150) (388) (418) (377) (561) (767) (869) 


Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres - 14.023 - 303 346 280 438 549 666 


Excessos de provisions - - - - - - - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat - - - (4) 6 (8) - - (89) 


Deterioraments i pèrdues - - - - - - - - (69) 


Resultats per alienacions i altres - - - (4) - (8) - - (20) 


Altres resultats 135 (10) (31) - 44 22 5 5 (29) 
           


RESULTAT D’EXPLOTACIÓ (611) (603) (756) 167 339 7 (570) (599) (649) 
          


Ingressos financers 580 602 575 127 185 174 244 381 563 


Despeses financeres (77) (69) (141) - (10) - (1) - - 


Per deutes amb empreses del grup i associades - - - - - -  - - 


Per deutes amb tercers (77) (69) (141) - (10) - (1) - - 


Per actualització de provisions - - - - - - - - - 


Variació de valor raonable en instruments financers - - - - - - - 234 156 


Cartera de negociació i altres - - - - - - - - 156 


Imputació al resultat de l’exercici per actius finals disponibles per a la venda - - - - - - - - - 


Diferències de canvi 21 (31) - 1 (1) (1) 1 - 2 


Deteriorament i resultat per alienacions d’instruments financers - - - - - - - - - 


Deterioraments i pèrdues - - - - - - - - - 


Resultats per alienacions i altres - - - - - - - - - 
           


RESULTAT FINANCER 524 502 434 128 174 172 244 615 721 
           


RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS (87) (101) (322) 295 513 179 (326) 16 71 
           


Impostos sobre beneficis - - - - - - - - - 
          


RESULTAT DE L’EXERCICI PROCEDENT D’OPERACIONS CONTINUADES (87) (101) (322) 295 513 179 (326) 16 71 
          


OPERACIONS INTERROMPUDES - - - - - - - - - 
          


RESULTAT DE L’EXERCICI (87) (101) (322) 295 513 179 (326) 16 71 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia.        
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Quadre 63. Compte de pèrdues i guanys de les fundacions (contin.) 


Concepte 


IIBSPAU IISPV IMIM 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


OPERACIONS CONTINUADES          
           


Import net de la xifra de negocis - - 3.436 - 923 778 - 5.881 6.755 


Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació - - - - - - - - - 


Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu - - - - - - - - - 


Aprovisionaments - - (1.389) - (690) (669) - (2.783) (3.002) 


Altres ingressos d’explotació - - 7.803 - 1.694 1.818 - 11.185 12.027 


Ingressos accessoris i altres de gestió corrent - - 5 - - - - - - 


Subvencions d’explotació incorporades al resultat de l’exercici - - 7.798 - 1.694 1.818 - 11.185 12.027 


Despeses de personal - - (7.995) - (1.534) (1.421) - (7.398) (7.805) 


Altres despeses d’explotació - - (3.631) - (479) (566) - (5.887) (6.378) 


Amortització de l’immobilitzat - - (1.115) - (45) (44) - (714) (757) 


Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres - - 914 - 34 - - 79 79 


Excessos de provisions - - - - - - - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat - - (81) - - - - (1) (4) 


Deterioraments i pèrdues - - - - - - - - (4) 


Resultats per alienacions i altres - - (81) - - - - - - 


Altres resultats - - (1) - (1) 1 - - - 
           


RESULTAT D’EXPLOTACIÓ - - (2.058) - (98) (103) - 363 915 
          


Ingressos financers - - 532 - 87 103 - 262 280 


Despeses financeres - - (157) - - - - (44) (81) 


Per deutes amb empreses del grup i associades - - - - - - - - - 


Per deutes amb tercers - - (157) - - - - (44) (81) 


Per actualització de provisions - - - - - - - - - 


Variació de valor raonable en instruments financers - - - - - - - - (8) 


Cartera de negociació i altres - - - - - - - - - 


Imputació al resultat de l’exercici per actius finals disponibles per a la venda - - - - - - - - (8) 


Diferències de canvi - - - - - - - (6) - 


Deteriorament i resultat per alienacions d’instruments financers - - - - - - - - - 


Deterioraments i pèrdues - - - - - - - - - 


Resultats per alienacions i altres - - - - - - - - - 
           


RESULTAT FINANCER - - 374 - 87 103 - 212 199 
           


RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS - - (1.684) - (11) - - 575 1.113 
           


Impostos sobre beneficis - - - - - - - - - 
          


RESULTAT DE L’EXERCICI PROCEDENT D’OPERACIONS CONTINUADES - - (1.684) - (11) - - 575 1.113 
          


OPERACIONS INTERROMPUDES - - - - - - - - - 
          


RESULTAT DE L’EXERCICI - - (1.684) - (11) - - 575 1.113 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia.        
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Quadre 63. Compte de pèrdues i guanys de les fundacions (contin.) 


Concepte 


IMPPC IRB IRBLL 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


OPERACIONS CONTINUADES          
           


Import net de la xifra de negocis 3 80 162 564 1.377 1.884 - 802 1.064 


Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació - - - - - - - - - 


Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu - - 191 - - - - - - 


Aprovisionaments (325) (441) (393) (2.769) (3.097) (3.719) - (494) (556) 


Altres ingressos d’explotació 2.537 3.821 3.446 19.862 21.028 23.151 - 2.770 3.084 


Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 1 1 5 1 - - - - - 


Subvencions d’explotació incorporades al resultat de l’exercici 2.536 3.820 3.441 19.861 21.028 23.151 - 2.770 3.084 


Despeses de personal (2.172) (2.418) (2.464) (9.016) (10.381) (11.666) - (1.924) (2.074) 


Altres despeses d’explotació (1.077) (787) (802) (7.490) (7.617) (8.286) - (1.212) (1.538) 


Amortització de l’immobilitzat (541) (758) (820) (2.577) (2.652) (2.643) - (299) (422) 


Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres 541 832 893 1.419 1.406 1.176 - 259 346 


Excessos de provisions - 281 - - - - - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat - - - (25) (5) (3) - - (1) 


Deterioraments i pèrdues - - - - - - - - (1) 


Resultats per alienacions i altres - - - (25) (5) (3) - - - 


Altres resultats 4 7 (9) 0 - 44 - (4) - 
           


RESULTAT D’EXPLOTACIÓ (1.030) 618 204 (31) 60 (62) - (103) (97) 
          


Ingressos financers 8 205 237 86 175 127 - 110 119 


Despeses financeres (36) (147) (146) (70) (201) (56) - - - 


Per deutes amb empreses del grup i associades - - - (61) (88) (43) - - - 


Per deutes amb tercers (36) (147) (146) (10) (113) (13) - - - 


Per actualització de provisions - - - - - - - - - 


Variació de valor raonable en instruments financers - - - - - - - - - 


Cartera de negociació i altres - - - - - - - - - 


Imputació al resultat de l’exercici per actius finals disponibles per a la venda - - - - - - - - - 


Diferències de canvi - - (1) (12) 3 (4) - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions d’instruments financers - - - - - - - - - 


Deterioraments i pèrdues - - - - - - - - - 


Resultats per alienacions i altres - - - - - - - - - 
           


RESULTAT FINANCER (29) 58 90 4 (23) 67 - 110 119 
           


RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS (1.059) 676 294 (27) 37 5 - 7 22 
           


Impostos sobre beneficis - - - - - - - - - 
          


RESULTAT DE L’EXERCICI PROCEDENT D’OPERACIONS CONTINUADES (1.059) 676 294 (27) 37 5 - 7 22 
          


OPERACIONS INTERROMPUDES - - - - - - - - - 
          


RESULTAT DE L’EXERCICI (1.059) 676 294 (27) 37 5 - 7 22 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia.        
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Quadre 63. Compte de pèrdues i guanys de les fundacions (contin.) 


Concepte 


JONC MTV3 SISOSCAT 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
          


OPERACIONS CONTINUADES          
          


Import net de la xifra de negocis - - - - - - - (10) - 


Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació - - - - - - - - - 


Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu - - - - - - - - - 


Aprovisionaments - - - - - - - - - 


Altres ingressos d’explotació 872 754 747 8.735 8.657 13.980 - - - 


Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 115 46 - - - - - - - 


Subvencions d’explotació incorporades al resultat de l’exercici 757 708 747 8.735 8.657 13.980 - - - 


Despeses de personal (301) (250) (278) (410) (422) (371) - - - 


Altres despeses d’explotació (522) (471) (448) (869) (8.764) (14.058) - (8) - 


Amortització de l’immobilitzat (12) (14) (8) (4) (3) (3) - - - 


Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres - - - - - - - - - 


Excessos de provisions - - - - - - - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat - - - 1 - - - - - 


Deterioraments i pèrdues - - - 1 - - - - - 


Resultats per alienacions i altres - - - - - - - - - 


Altres resultats - - 11 - - - - - - 
           


RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 37 20 24 7.453 (531) (451) - (18) - 
          


Ingressos financers - - - 403 531 451 - - - 


Despeses financeres - - - - - - - - - 


Per deutes amb empreses del grup i associades - - - - - - - - - 


Per deutes amb tercers - - - - - - - - - 


Per actualització de provisions - - - - - - - - - 


Variació de valor raonable en instruments financers - - - - - - - - - 


Cartera de negociació i altres - - - - - - - - - 


Imputació al resultat de l’exercici per actius finals disponibles per a la venda - - - - - - - - - 


Diferències de canvi - - - - - - - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions d’instruments financers - - - - - - - - - 


Deterioraments i pèrdues - - - - - - - - - 


Resultats per alienacions i altres - - - - - - - - - 
           


RESULTAT FINANCER - - - 403 531 451 - - - 
           


RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS 37 20 24 7.856 - - - (18) - 
           


Impostos sobre beneficis - - - - - - - - - 
          


RESULTAT DE L’EXERCICI PROCEDENT D’OPERACIONS CONTINUADES 37 20 24 7.856 - - - (18) - 
          


OPERACIONS INTERROMPUDES - - - - - - - - - 
          


RESULTAT DE L’EXERCICI 37 20 24 7.856 - - - (18) - 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia.        
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Quadre 63. Compte de pèrdues i guanys de les fundacions (contin.) 


Concepte 


TIC TSF UOC VHIO 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
             


OPERACIONS CONTINUADES             
              


Import net de la xifra de negocis 64 18 6 5.282 4.413 - 89.348 62.913 62.297 965 1.609 1.006 


Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació - - - 59 80 - - - - - - - 


Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu - - - - - - 76 135 176 - - - 


Aprovisionaments (1.500) (495) (336) (1.397) (1.403) - (1.907) (2.143) (937) (1.419) (2.023) (1.942) 


Altres ingressos d’explotació 2.312 1.423 1.465 - 359 - 78 29.069 29.400 3.658 4.891 6.786 


Ingressos accessoris i altres de gestió corrent - - 30 - 359 - 78 76 108 651 16 20 


Subvencions d’explotació incorporades al resultat de l’exercici 2.312 1.423 1.435 - - - - 28.993 29.292 3.007 4.875 6.767 


Despeses de personal (756) (682) (653) (2.567) (2.317) - (36.370) (36.217) (34.842) (2.583) (3.461) (4.426) 


Altres despeses d’explotació (298) (266) (349) (1.147) (1.081) - (50.502) (53.414) (52.781) (642) (994) (1.460) 


Amortització de l’immobilitzat (18) (25) (25) (90) (156) - (10.798) (10.923) (10.298) (355) (703) (801) 


Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres - - - - - - 9.929 9.791 9.116 350 683 782 


Excessos de provisions - - - - - - - - - - - - 


Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat (7) (53) - - - - (291) 102 115 - - - 


Deterioraments i pèrdues (7) - - - - - (291) 102 115 - - - 


Resultats per alienacions i altres - (53) - - - - - - - - - - 


Altres resultats (519) - - 1 (1) - (14) (129) (163) - - - 
              


RESULTAT D’EXPLOTACIÓ (722) (80) 108 140 (107) - (450) (815) 2.082 (25) 3 (56) 
             


Ingressos financers - 2 - - - - 539 544 321 5 38 47 


Despeses financeres (6) (5) (1) (27) (11) - (271) (246) (1.108) - - - 


Per deutes amb empreses del grup i associades (6) (5) (1) (20) - - (55) (52) (43) - - - 


Per deutes amb tercers - - - (7) (11) - (216) (194) (1.065) - - - 


Per actualització de provisions - - - - - - - - - - - - 


Variació de valor raonable en instruments financers - - - - - - (85) (50) (41) - - - 


Cartera de negociació i altres - - - - - - (85)  (41) - - - 


Imputació al resultat de l’exercici per actius finals disponibles per a la venda - - - - - - - - - - - - 


Diferències de canvi - - - 1 1 - 10 (48) (25) 31 (10) (17) 


Deteriorament i resultat per alienacions d’instruments financers - - - (2) - - - 0 - - - - 


Deterioraments i pèrdues - - - - - - -  - - - - 


Resultats per alienacions i altres - - - - - - 0  - - - - 
              


RESULTAT FINANCER (6) (3) (1) (28) (10) - 194 201 (854) 36 28 30 
              


RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS (728) (83) 107 112 (117) - (257) (614) 1.228 11 31 (26) 
              


Impostos sobre beneficis - - - - - - - - - - - - 
             


RESULTAT DE L’EXERCICI PROCEDENT D’OPERACIONS CONTINUADES (728) (83) 107 112 (117) - (257) (614) 1.228 11 31 (26) 
             


OPERACIONS INTERROMPUDES - - - - - - -  - - - - 
             


RESULTAT DE L’EXERCICI (728) (83) 107 112 (117) - (257) (614) 1.228 11 31 (26) 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 
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Els aspectes més significatius que es desprenen de l’anàlisi del Compte de pèrdues i 


guanys agregat de les fundacions són els següents: 


 


• El resultat de l’exercici del període analitzat del conjunt de les fundacions és positiu per 


1,22 M€ en l’exercici 2010 i negatiu per 18,84 M€ i 8,96 M€ en els exercicis 2011 i 2012, 


respectivament.  


 


• El resultat d’explotació agregat dels tres exercicis és negatiu mentre que el resultat 


financer agregat és positiu en el període 2010-2012.  


 


L’estructura dels epígrafs més importants del Compte de pèrdues i guanys en el període 


2010-2012 és la següent: 


 


Quadre 64. Estructura del compte de pèrdues i guanys de les fundacions 


Concepte 2010 2011 2012 


Ingressos d’explotació 97,3 97,8 98,0 


Subvencions 31,7 41,8 43,4 


Ingressos d’explotació sense subvencions 65,6 56,0 54,6 


Ingressos financers 2,7 2,2 2,0 


Xifres en percentatges. 


Font: Elaboració pròpia. 


 


Els ingressos d’explotació representen més del 97% dels ingressos totals en el període 


analitzat. La participació de les subvencions en els ingressos totals augmenta en 11,7 


punts respecte l’exercici 2010 i se situa en el 43,4% en l’exercici 2012. 


 


A continuació es presenta un quadre on es mostren els ingressos i les despeses totals de 


cada fundació, el resultat de l’exercici i el resultat de l’exercici ajustat sense tenir en 


compte l’import de les subvencions rebudes imputades al Compte de pèrdues i guanys: 
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Quadre 65. Resultat de l’exercici ajustat de les fundacions  


Entitat  


Ingressos totals Despeses totals Resultat de l’exercici (A) 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


ASSAIG 422  - - (407) - - 15  - - 


CDP 1.774 1.577 1.544 (1.862) (1.573) (1.013) (88) 4 531 


CESICAT - 865 895 - (712) (767) - 153 128 


CMRB 7.685 7.579 6.060 (8.033) (7.579) (6.060) (348) - - 


CREAL 4.282 4.371 5.020 (3.973) (4.356) (4.999) 309 15 21 


CRESIB 3.685 3.266 3.623 (3.126) (3.261) (3.678) 559 5 (55) 


CRG 29.811 32.388 31.822 (31.157) (33.141) (32.190) (1.346) (753) (368) 


CTTC 6.489 5.972 5.798 (6.489) (6.612) (6.142) - (640) (344) 


EIA 2.633 1.548 562 (818) (987) (1.410) 1.815 561 (848) 


ESMUC 12.414 11.815 10.898 (12.910) (12.280) (11.456) (496) (465) (558) 


FCARRERAS - 119 504 - (119) (502) - - 2 


FCSM 1.105 1.058 1.111 (1.028) (1.033) (1.022) 77 26 89 


FICSR - 3.408 - - (3.825) - - (416) - 


FMED 1.819 1.575 1.361 (1.817) (1.574) (1.431) 2 1 (70) 


FMR 1.071 608 32 (1.095) (484) (347) (24) 124 (315) 


FOBSIC 388 n/d - (699) n/d - (311) n/d - 


FPRBB - 102 57 - (125) (80) - (23) (23) 


FPT 4.482 5.012 4.302 (3.886) (4.805) (4.351) 596 207 (49) 


GSSPAU 335.605 305.485 296.960 (337.192) (322.480) (303.295) (1.587) (16.994) (6.335) 


HTC 455 557 - (397) (405) - 58 152 - 


HUVH-IR - 36.372 36.664 - (36.556) (36.658) - (184) 6 


HV 110 199 - (42) (163) - 68 36 - 


I2CAT - 5.275 5.113 - (5.271) (5.109) - 4 4 


IC3 1.310 2.113 2.852 (1.423) (2.453) (2.815) (113) (340) 37 


I-CERCA - 361 405 - (262) (542) - 100 (137) 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


n/d: No disponible. 
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Quadre 65. Resultat de l’exercici ajustat de les fundacions (contin.) 


Entitat  


Ingressos totals Despeses totals Resultat de l’exercici (A) 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


ICFO 13.239 15.120 17.414 (13.268) (15.204) (17.498) (29) (84) (85) 


ICIQ 12.893 16.489 15.950 (16.566) (17.173) (16.804) (3.673) (683) (854) 


ICN 6.253 8.233 9.744 (6.163) (8.196) (9.761) 90 37 (17) 


ICP 2.542 1.913 2.002 (2.274) (2.179) (2.116) 268 (265) (114) 


ICRA 2.961 3.134 3.790 (3.189) (3.347) (4.344) (228) (214) (554) 


ICREA 21.427 24.027 25.039 (21.427) (24.027) (25.039) - - - 


ICRPC 315 349 353 (534) (480) (414) (219) (130) (61) 


IDIBELL 23.787 27.800 28.196 (23.874) (27.901) (28.518) (87) (101) (322) 


IDIBGI 4.175 4.251 3.682 (3.880) (3.738) (3.503) 295 513 179 


IGTP 8.164 8.127 8.935 (8.490) (8.111) (8.864) (326) 16 71 


IIBSPAU - - 12.685 - - (14.369) - - (1.684) 


IISPV - 2.738 2.700 - (2.750) (2.700) - (11) - 


IMIM - 17.406 19.141 - (16.831) (18.028) - 575 1.113 


IMPPC 3.093 5.227 4.920 (4.152) (4.551) (4.626) (1.059) 675 294 


IRB 21.931 23.990 26.383 (21.958) (23.952) (26.378) (27) 37 5 


IRBLL - 3.941 4.612  (3.934) (4.590) - 7 22 


JONC 872 754 758 (835) (734) (734) 37 20 24 


MTV3 9.139 9.188 14.431 (1.283) (9.188) (14.431) 7.856 - - 


SISOSCAT - - - - (18) - - (18) - 


TIC 2.376 1.443 1.471 (3.104) (1.526) (1.364) (728) (83) 107 


TSF 5.343 4.852 - (5.231) (4.969) - 112 (117) - 


UOC 99.980 102.555 101.424 (100.237) (103.169) (100.196) (257) (614) 1.228 


VHIO 5.009 7.222 8.621 (4.998) (7.190) (8.647) 11 31 (26) 


Total 659.039 720.387 727.834 (657.817) (739.224) (736.791) 1.222 (18.838) (8.961) 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 
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Quadre 65. Resultat de l’exercici ajustat de les fundacions (contin.) 


Entitat  


Subvencions d’explotació incorporades al resultat de 


l’exercici (B) 


Subvencions d’immobilitzat no financer incorporades al 


resultat de l’exercici (C) 


Resultat de l’exercici ajustat 


(A-B-C) 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


ASSAIG 157 - - - - - (142) - - 


CDP 1.627 1.267 1.525 - 242 - (1.715) (1.505) (994) 


CESICAT - 294 396 - 53 63 - (194) (331) 


CMRB 7.509 9 5.956 - 7.461 - (7.857) (7.470) (5.956) 


CREAL 4.139 4.164 4.662 49 56 69 (3.879) (4.205) (4.710) 


CRESIB 3.288 2.698 3.122 - - - (2.729) (2.693) (3.177) 


CRG 22.513 24.648 25.248 4.536 4.508 3.766 (28.395) (29.909) (29.382) 


CTTC 5.083 4.310 4.472 1.059 908 649 (6.142) (5.858) (5.465) 


EIA 63 - - - - - 1.752 561 (848) 


ESMUC 9.981 9.680 8.964 550 525 399 (11.027) (10.670) (9.921) 


FCARRERAS - - - - 119 - - (119) 2 


FCSM 109 53 104 - - - (32) (27) (15) 


FICSR - 2.867 - - - - - (3.284) - 


FMED 1.513 - 971 - 1.149 - (1.511) (1.148) (1.041) 


FMR 1.050 517 30 - - - (1.074) (393) (345) 


FOBSIC 244 n/d - 42 n/d - (597) n/d - 


FPRBB - 47 - - - - - (70) (23) 


FPT 1.251 2.494 1.829 - 271 160 (655) (2.558) (2.038) 


GSSPAU 4.955 4.783 3.972 10.298 9.337 5.602 (16.840) (31.114) (15.909) 


HTC 455 506  - 51 - (397) (405) - 


HUVH-IR - 26.845 27.526 - 1.228 1.340 - (28.257) (28.860) 


HV 106 186 - - - - (38) (150) - 


I2CAT - 3.705 3.583 - 86 - - (3.787) (3.579) 


IC3 1.175 1.859 2.818 86 199 18 (1.374) (2.398) (2.799) 


I-CERCA - 344 402 - - - - (244) (539) 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


n/d: No disponible. 
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Quadre 65. Resultat de l’exercici ajustat de les fundacions (contin.) 


Entitat  


Subvencions d’explotació incorporades al resultat de 


l’exercici (B) 


Subvencions d’immobilitzat no financer incorporades al 


resultat de l’exercici (C) 


Resultat de l’exercici ajustat 


(A-B-C) 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


ICFO 10.746 5.100 5.573 1.699 8.991 10.724 (12.474) (14.175) (16.381) 


ICIQ 8.234 10.766 10.893 1.995 2.518 2.471 (13.902) (13.967) (14.218) 


ICN 5.230 6.158 7.530 779 1.652 1.712 (5.919) (7.773) (9.259) 


ICP 2.139 1.787 1.925 284 - - (2.155) (2.052) (2.039) 


ICRA 2.815 2.654 3.519 - - - (3.043) (2.868) (4.073) 


ICREA 21.117 23.743 24.704 57 61 46 (21.174) (23.804) (24.750) 


ICRPC 263 303 309 - 6 6 (482) (439) (376) 


IDIBELL 15.288 - 14.258 - 14.023 - (15.375) (14.124) (14.580) 


IDIBGI 1.829 1.885 2.275 303 346 280 (1.837) (1.718) (2.376) 


IGTP 4.715 4.653 4.326 438 549 666 (5.479) (5.186) (4.921) 


IIBSPAU - - 7.798 - - 914 - - (10.396) 


IISPV - 1.694 1.818 - 34 - - (1.739) (1.818) 


IMIM - 11.185 12.027 - 79 79 - (10.689) (10.993) 


IMPPC 2.536 3.820 3.441 541 832 893 (4.136) (3.977) (4.040) 


IRB 19.861 21.028 23.151 1.419 1.406 1.176 (21.307) (22.397) (24.322) 


IRBLL - 2.770 3.084 - 259 346 - (3.022) (3.408) 


JONC 757 708 747 - - - (720) (688) (723) 


MTV3 8.735 8.657 13.980 - - - (879) (8.657) (13.980) 


SISOSCAT - - - - - - - (18) - 


TIC 2.312 1.423 1.435 - - - (3.040) (1.507) (1.328) 


TSF - - - - - - 112 (117) - 


UOC - 28.993 29.292 9.929 9.791 9.116 (10.186) (39.398) (37.180) 


VHIO 3.007 4.875 6.767 350 683 782 (3.346) (5.527) (7.575) 


Total 174.802 233.478 274.432 34.414 67.423 41.277 (207.994) (319.739) (324.666) 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 
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El resultat de l’exercici agregat de les fundacions és positiu en l’exercici 2010 i negatiu en 


els exercicis 2011 i 2012. Divuit fundacions en els exercicis 2010 i 2011 i vint fundacions en 


el 2012 tenen un resultat de l’exercici negatiu a 31 de desembre. Si s’exclou l’import de les 


subvencions rebudes imputades al Compte de pèrdues i guanys el resultat de l’exercici 


2010 agregat passa a ser negatiu per 207,99 M€ i el resultat negatiu dels exercicis 2011 i 


2012 s’incrementa en 300,90 M€ i en 315,71 M€, respectivament. 


 


Les principals fundacions amb resultat de l’exercici positiu més elevat són les següents:  


 
Quadre 66. Fundacions amb resultat de l’exercici positiu més elevat 


Entitat 2010 2011 2012 


MTV3 7.856 - - 


EIA 1.815 561 - 


FPT 596 - - 


IMPPC - 675 - 


IMIN - 575 1.113 


UOC - - 1.228 


CDP - - 531 


Total 10.267 1.811 2.872 


Imports en milers d’euros. 


Font Estats financers. 


  


 


Les principals fundacions amb resultat de l’exercici negatiu més elevat són les següents:  


 


Quadre 67. Fundacions amb resultat de l’exercici negatiu més elevat  


Entitat 2010 2011 2012 


ICIQ (3.673) (683) - 


GSSPAU (1.587) (16.994) (6.335) 


CRG (1.346) (753) - 


IMPPC (1.059) - - 


TIC (728) - - 


CTTC - (640) - 


UOC - (616) - 


IIBSPAU - - (1.684) 


EIA - - (848) 


ESMUC - - (558) 


ICRA - - (554) 


Total (8.393) (19.686) (9.979) 


Imports en milers d’euros.   


Font: Estats financers.   


 


Les fundacions tenen un important grau de dependència respecte a les subvencions 


rebudes. En l’exercici 2010 vint-i-nou fundacions tenen un percentatge de dependència 
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superior al 50%; d’aquestes, en divuit fundacions les subvencions rebudes representen 


més del 90% dels seus ingressos totals. En l’exercici 2011 trenta-vuit fundacions tenen un 


percentatge de dependència superior al 50%; d’aquestes, en disset fundacions les sub-


vencions rebudes representen més del 90% dels seus ingressos totals. En l’exercici 2012 


trenta quatre fundacions tenen un percentatge de dependència superior al 50%; d’a-


questes, en disset fundacions les subvencions rebudes representen més del 90% dels 


seus ingressos totals. 


 


Quadre 68. Subvencions rebudes respecte als ingressos totals 


Entitat * 2010 2011 2012 


HTC 100,0 100,0 - 


IMPPC 99,5 89,0 88,1 


ICREA 98,8 99,1 98,8 


FMR 98,0 - 93,8 


CREAL 97,8 96,5 94,2 


CMRB 97,7 98,6 98,3 


TIC 97,3 98,6 97,6 


IRB 97,0 93,5 92,2 


HV 96,4 93,4 - 


IC3 96,3 97,4 99,4 


ICN 96,1 94,9 94,8 


MTV3 95,6 94,2 96,9 


ICP 95,3 93,4 96,2 


ICRA  95,1 84,7 92,8 


CTTC 94,7 87,4 88,3 


ICFO 94,0 93,2 93,6 


CDP 91,7 95,7 98,8 


CRG 90,7 90,0 91,2 


FCARRERAS - 100,0 93,8 


I-CERCA - 95,2 99,3 


JONC 86,8 93,9 98,5 


Xifres en percentatges. 


Font: Elaboració pròpia. 


* Entitats amb una dependència de les subvencions superior al 90% dels seus 


ingressos totals. Als efectes comparatius s’inclouen els percentatges d’altres exercicis 


encara que siguin inferiors al 90%. 


 


 


3.3. RÀTIOS DEL BALANÇ I DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 


En aquest apartat es presenten una sèrie de ràtios que mostren l’estructura economico-


financera de les entitats objecte d’anàlisi. L’anàlisi de les ràtios permet avaluar la situació 


financera d’aquestes entitats, però cal fer-la consultant els estats financers individuals que 
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es presenten en l’apartat 3.2 d’aquest informe. Per a una major comprensió s’han de tenir 


en compte altres consideracions com la naturalesa jurídica de les entitats com a entitats 


del sector públic i el caràcter sectorial d’algunes d’elles.  


 


Les ràtios han estat calculades en base als comptes anuals individuals sense tenir en 


compte les eliminacions pròpies dels estats consolidats. Si es tinguessin en compte les 


eliminacions de la participació financera en una altra entitat i la contrapartida a patrimoni 


net, així com els ajustaments en el resultat per l’existència d’operacions internes entre 


entitats del sector públic, algunes de les ràtios calculades podrien variar. 


 


Les ràtios de Balanç de situació i del Compte de pèrdues i guanys calculades per la 


Sindicatura es presenten en els quadres següents: 


Quadre 69. Ràtios del Balanç de situació 


Ràtio Càlcul Observacions 


Endeutament 
 PNC+PC  


PN+P 


Valors baixos indiquen poca dependència del finançament de tercers. 


Valors elevats són símptoma de descapitalització. 


Autonomia financera 
  FP   


PN+P 
Valors elevats indiquen una bona autonomia financera. 


Qualitat del deute 
     PC      


PNC+PC 


Valors pròxims a cent indiquen que la majoria del deute és a curt termini 


i pot haver-hi dificultats per atendre els venciments d’aquest deute. 


Fons de maniobra  AC-PC  


AC 


Un fons de maniobra negatiu indica situació de desequilibri financer. 


Un fons de maniobra massa elevat suposa infrautilització dels actius 


corrents. 


Solvència 
 AC  


PC 


Un valor inferior a cent indica un fons de maniobra negatiu i una situació 


de desequilibri financer, ja que suposa que els fons líquids i drets de 


cobrament no són suficients per fer front a l’endeutament a curt termini. 


Liquiditat  T+IFCT  


PC 


Valors pròxims o superiors a cent suposa que la tresoreria pot fer front 


immediatament als deutes a curt termini. Valors inferiors indiquen insu-


ficiència per atendre els deutes a curt termini. 


Garantia 
 A  


P 


Indica la garantia que ofereix l’entitat als seus creditors per fer front a les 


obligacions de pagament. Valors propers o inferiors a cent indiquen 


deutes superiors als actius i, per tant, poca garantia de l’entitat. 


Estructura d’actiu  
 ANC  


A 


Indica quina estructura presenta l’actiu. Si predomina l’actiu no corrent o 


el corrent. 


Estructura 


endeutament 


 DCT+DLT  


PN+P 


Indica si l’entitat té dependència del finançament de tercers. Si els indi-


cadors són baixos hi ha poca dependència de tercers.  


Font: Elaboració pròpia. 


Clau: 


A: Actiu total DLT: Deutes a llarg termini PC: Passiu corrent 


AC: Actiu corrent FP: Fons propis PN: Patrimoni net 


ANC: Actiu no corrent IFCT: Inversions financeres a curt termini PNC: Passiu no corrent 


DCT: Deutes a curt termini P: Passiu total T: Tresoreria 
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Quadre 70. Ràtios del Compte de pèrdues i guanys 


Ràtio Càlcul Observacions 


Despeses d’explotació 
 DE  


DT 
Aquestes tres ràtios mostren l’estructura de les despeses de cada 


entitat. Així es pot determinar quin pes específic tenen les despeses 


d’explotació, les de personal i les financeres respecte a les despeses 


totals. 


Despeses de personal 
 DP  


DE 


Despeses financeres 
 DF  


DT 


Resultat 
 IT  


DT 
Valors inferiors a cent indiquen un resultat de l’exercici negatiu. 


Subvencions 
 SI  


IT 


Indica el grau de dependència de l’entitat respecte a les subvencions 


rebudes. Valors pròxims a 100 indiquen un grau de dependència 


elevat. 


Font: Elaboració pròpia. 


Clau: 


DE: Despeses d’explotació DP: Despeses de personal IT: Ingressos totals 


DF: Despeses financeres DT: Despeses totals SI: Subvencions imputades a pèrdues i guanys 


 


A continuació es presenten les ràtios agregades obtingues dels diferents comptes agre-


gats referents al Balanç de situació i al Compte de pèrdues i guanys: 


 


Quadre 71. Ràtios del Balanç de situació agregat 


Entitat 


Endeutament Autonomia financera Qualitat deute 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


EACIF 69,98 48,69 52,38 27,33 39,94 35,05 25,20 98,16 97,71 


EDP 71,11 66,86 67,54 17,72 15,37 15,18 18,38 19,14 17,11 


SM 61,94 70,66 82,54 31,92 26,64 15,13 29,10 51,00 50,85 


Consorcis 68,08 66,05 65,52 16,23 17,40 17,46 62,07 63,74 60,06 


Fundacions 69,68 69,50 68,68 (15,98) (14,90) (15,62) 38,58 41,51 40,79 


 


Entitat 


Fons de maniobra Solvència Liquiditat 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


EACIF 3,23 32,98 28,86 103,34 149,21 140,57 41,33 82,28 114,47 


EDP 70,86 64,92 69,01 343,18 285,04 114,93 69,82 40,45 48,68 


SM 22,14 (19,12) (20,38) 122,14 83,95 83,07 14,70 7,00 9,64 


Consorcis (8,14) (9,87) (1,33) 92,48 91,01 98,69 21,63 15,24 8,42 


Fundacions 36,40 34,44 37,23 157,23 152,52 159,32 62,01 58,04 59,78 
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Quadre 71. Ràtios del Balanç de situació agregat (contin.) 


Entitat 


Garantia Estructura d’actiu Estructura de l’endeutament 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


EACIF 142,89 205,37 201,98 81,77 28,68 28,06 55,69 1,23 1,46 


EDP 140,62 149,57 148,05 55,15 63,52 62,70 60,55 58,44 59,87 


SM 161,46 141,52 121,16 77,99 69,75 65,13 26,05 35,46 46,25 


Consorcis 146,89 151,41 152,56 60,92 61,68 61,16 29,13 33,07 30,24 


Fundacions 143,51 143,89 145,61 57,73 56,00 55,37 50,17 49,19 48,75 


Font: Elaboració pròpia. 


Quadre 72. Ràtios del Compte de pèrdues i guanys agregat 


Entitat 


Despeses d’explotació Despeses de personal Despeses financeres 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


EACIF 97,57 99,96 99,96 16,69 19,04 14,61 2,42 0,04 0,04 


EDP 94,89 90,89 85,23 19,88 20,39 20,60 5,11 9,07 14,70 


SM 92,48 80,09 77,99 23,84 26,84 27,42 6,61 18,90 20,54 


Consorcis 99,38 98,90 98,76 33,90 35,06 33,99 0,61 1,09 1,24 


Fundacions 98,30 98,12 98,05 49,79 49,50 48,83 1,70 1,88 1,95 


 


Entitat 


Resultat Subvencions 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 


EACIF 96,14 89,07 83,45 15,74 21,64 6,16 


EDP 93,11 96,35 97,16 37,32 37,80 41,61 


SM 99,42 88,36 82,90 29,16 28,77 30,83 


Consorcis 99,83 99,41 99,10 34,51 33,22 31,76 


Fundacions 100,19 97,45 98,78 31,78 41,77 43,38 


Font: Elaboració pròpia. 


 


 


3.3.1. Ràtios del Balanç i del Compte de pèrdues i guanys de les entitats 


autònomes de caràcter comercial, industrial, financer o anàleg 


Les ràtios del Balanç i del Compte de pèrdues i guanys de les EACIF calculades per la 


Sindicatura de Comptes es presenten a continuació: 


 
Quadre 73. Ràtios del Balanç de les entitats autònomes de caràcter comercial, industrial, financer o 


anàleg 


Entitat 


Endeutament Autonomia financera Qualitat del deute 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


CATCERT 16,00 16,45 11,52 40,71 69,50 71,25 100,00 100,00 100,00 


EADC 50,73 67,67 - 17,29 32,33 - 95,91 99,58 - 


EADOP 21,05 14,54 21,74 69,93 76,17 71,15 91,66 84,51 85,02 


EAJA 85,44 82,64 79,32 3,55 4,11 5,13 100,00 100,00 100,00 


ICCA 74,51 - - 25,49 - - 15,39 - - 


Total 69,98 48,69 52,38 27,33 39,94 35,05 25,20 98,16 97,71 
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Quadre 73. Ràtios del Balanç de les entitats autònomes de caràcter comercial, industrial, financer o 


anàleg (contin.) 


Entitat 


Fons de maniobra Solvència Liquiditat 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


CATCERT 74,25 60,01 68,86 388,39 250,09 321,13 83,37 40,31 95,36 


EADC 43,29 20,84 - 176,34 126,32 - 37,26 91,90 - 


EADOP 72,01 79,27 69,87 357,32 482,39 331,86 240,01 72,60 234,12 


EAJA 3,04 4,75 6,09 103,14 104,99 106,49 8,93 91,36 96,11 


ICCA (87,30) - - 53,39 - - 32,45 - - 


Total 3,23 32,98 28,86 103,34 149,21 140,57 41,33 82,28 114,47 


 


Entitat 


Garantia Estructura d’actiu Estructura de l’endeutament 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


CATCERT 625,17 607,72 868,07 37,89 58,85 63,01 0,41 1,50 0,81 


EADC 197,13 147,77 - 14,20 14,87 - 0,40 0,30 - 


EADOP 475,11 687,55 715,81 31,07 40,71 38,65 2,08 2,66 3,64 


EAJA 117,05 121,01 126,07 11,88 13,24 15,53 - 0,04 0,09 


ICCA 134,21 - - 93,88 - - 67,05 - - 


Total 142,89 205,37 201,98 81,77 28,68 28,06 55,69 1,23 1,46 


Font: Elaboració pròpia. 


 
Quadre 74. Ràtios del Compte de pèrdues i guanys de les entitats autònomes de caràcter comercial, 


industrial, financer o anàleg 


Entitat 


Despeses d’explotació Despeses de personal Despeses financeres 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


CATCERT 99,98 100,00 100,00 32,32 33,70 19,53 0,02 - - 


EADC 100,00 100,00 - 17,80 22,70 - - - - 


EADOP 99,57 99,81 99,84 35,28 45,56 37,94 0,43 0,19 0,16 


EAJA 100,00 100,00 100,00 5,52 5,51 48,47 - - - 


ICCA 83,44 - - 17,47 - - 16,51 - - 


Total 97,57 99,96 99,96 16,69 19,04 14,61 2,42 0,04 0,04 


 


Entitat 


Resultat Subvencions 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 


CATCERT 70,34 72,85 43,19 83,43 85,98 76,52 


EADC 99,05 99,00 - 99,73 99,57 - 


EADOP 90,86 66,73 52,48 2,39 9,48 17,19 


EAJA 100,00 100,00 100,00 0,50 0,88 0,88 


ICCA 104,25 - - - - - 


Total 96,14 89,07 83,45 15,74 21,64 6,16 


Font: Elaboració pròpia. 
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3.3.2. Ràtios del Balanç i del Compte de pèrdues i guanys de les entitats de 


dret públic 


Les ràtios de Balanç i del Compte de pèrdues i guanys de les EDP calculades per la 


Sindicatura de Comptes es presenten a continuació: 


 


Quadre 75. Ràtios del Balanç de les entitats de dret públic 


Entitat 


Endeutament Autonomia financera Qualitat deute 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


ACA 79,54 72,38 67,61 (13,85) (5,44) 0,01 30,25 42,38 26,67 


ACCD 115,24 127,62 109,14 (17,62) (30,21) (9,14) 100,00 100,00 72,84 


ACC1Ó 79,81 81,48 77,84 19,26 15,53 8,74 65,28 47,86 100,00 


ACJ 43,38 31,90 28,65 56,62 68,10 71,35 89,84 84,90 100,00 


ACT 31,87 33,79 58,16 30,55 15,92 12,29 99,15 99,44 99,83 


AGAUR 90,66 99,96 110,67 (0,08) (0,29) (11,12) 100,00 100,00 100,00 


AHC 44,07 52,62 55,43 55,93 47,07 44,15 82,13 88,65 86,80 


AIAQS 86,68 98,13 86,53 13,32 1,87 13,47 88,45 95,27 100,00 


APDCAT - - 29,11 - - 69,83 - - 71,18 


AQU 42,90 36,97 64,06 55,61 53,33 25,55 100,00 100,00 100,00 


ARC 68,42 57,05 64,96 2,16 13,73 3,00 66,36 77,50 62,58 


ASPC - - 86,05 - - 13,95 - - 100,00 


ATC 16,34 26,20 21,59 29,70 22,70 3,50 100,00 100,00 100,00 


ATLL 48,12 49,32 - 22,46 19,93 - 16,63 20,99 - 


BST 44,48 39,38 50,56 54,77 59,80 48,83 89,67 90,30 73,38 


CAC 13,58 31,76 33,41 75,45 55,25 51,41 100,00 100,00 100,00 


CAR 38,70 42,26 39,63 38,54 39,71 26,41 57,07 66,90 68,73 


CCMA 26,43 25,84 26,17 (1,26) (6,31) (9,01) 99,97 99,96 100,00 


CCPAE 55,50 48,61 38,24 15,62 13,19 11,21 96,59 91,05 77,06 


CCPI 46,48 21,74 18,44 53,91 78,26 81,56 100,00 100,00 100,00 


CENTRE-112 62,69 86,10 84,52 28,91 1,17 1,20 100,00 100,00 100,00 


CIRE 59,05 61,27 58,02 37,99 38,73 41,98 99,65 98,15 97,77 


CNJC 38,14 44,19 29,45 40,68 42,81 65,60 70,00 89,90 80,09 


CONCA 91,68 92,28 59,70 6,11 - - 93,84 100,00 100,00 


CPF 80,92 82,76 82,23 8,35 9,18 9,65 100,00 92,56 96,53 


CTTI 77,48 73,92 77,43 8,06 8,10 6,07 60,40 62,13 72,18 


FGC 34,68 40,01 44,82 57,89 51,47 45,65 22,31 42,71 36,39 


GPSS 59,55 47,45 41,38 (21,59) (21,51) (19,09) 46,06 38,20 43,78 


GSS 48,40 44,40 47,98 37,92 37,61 35,30 78,69 77,90 82,07 


IAS 49,04 46,56 43,59 15,28 15,39 16,10 43,52 47,36 50,08 


ICAEN 69,54 75,08 47,58 30,46 13,53 28,59 99,87 99,95 99,82 


ICC 29,45 27,96 16,33 - - - 39,73 36,82 100,00 


ICF 86,11 83,62 82,53 13,93 16,38 17,47 0,40 0,52 0,72 


ICIC/ICEC  25,44 51,45 67,27 32,02 35,98 31,03 100,00 46,15 88,50 


ICIP 16,17 38,57 23,07 19,76 17,69 42,94 100,00 100,00 100,00 


ICO 95,56 94,51 94,15 (1,18) (1,12) (1,14) 98,40 97,05 98,14 


IDI 39,74 37,77 49,46 37,79 42,72 37,87 81,79 65,34 60,25 


IDIADA 0,99 1,27 - 99,01 98,73 - 99,57 99,67 - 
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Quadre 75. Ràtios del Balanç de les entitats de dret públic (contin.) 


Entitat 


Endeutament Autonomia financera Qualitat deute 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


IFERCAT 79,74 62,85 61,47 22,11 9,72 11,20 11,78 8,50 6,45 


IGC 28,56 48,72 44,66 - - - 100,00 42,31 52,68 


INCASOL 78,19 80,38 81,93 13,52 10,70 9,20 9,70 7,80 8,15 


IRTA 56,80 53,90 50,72 22,43 23,93 24,78 47,89 52,29 48,65 


LGAI 10,87 0,56 - 89,13 88,71 - 9,15 100,00 - 


MD 56,38 37,32 39,38 - 0,01 0,05 100,00 100,00 100,00 


PDG 13,10 14,29 11,05 83,01 79,36 80,51 40,02 46,12 42,37 


PSPV 21,19 20,00 21,37 21,51 26,23 28,24 56,40 54,55 58,72 


SMC 15,89 14,07 20,16 80,69 76,59 71,96 100,00 100,00 94,89 


Total 71,11 66,86 67,54 17,72 15,37 15,18 18,38 19,14 17,11 


 


Entitat 


Fons de maniobra Solvència Liquiditat 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


ACA (115,42) (142,55) (65,31) 46,42 41,23 33,67 0,14 0,08 6,87 


ACCD (17,99) (31,48) (21,86) 84,75 76,06 (980,28) 18,44 12,96 14,13 


ACC1Ó 25,67 40,64 20,65 134,54 168,46 322,55 16,28 13,03 15,69 


ACJ (93,79) (27,09) 4,72 51,60 78,69 42,14 20,47 41,70 46,75 


ACT 49,56 50,25 14,23 198,25 201,02 161,79 80,13 99,96 27,15 


AGAUR 8,98 (0,29) (11,17) 109,86 99,71 (933,34) 38,80 64,30 34,56 


AHC 4,79 3,56 6,51 105,03 103,69 115,47 27,33 22,91 13,94 


AIAQS 22,73 6,27 13,37 129,41 106,68 741,25 15,57 19,04 8,62 


APDCAT - - 73,49 - - 110,26 - - 316,70 


AQU 44,69 52,82 17,54 180,80 211,95 216,17 94,33 193,11 106,21 


ARC 17,40 18,92 18,34 121,07 123,34 142,07 13,43 14,47 33,60 


ASPC - - 12,97 - - 708,75 - - 113,45 


ATC 31,24 25,19 26,47 145,44 133,68 37,44 82,89 70,36 63,77 


ATLL 0,09 (29,39) - 100,09 77,28 - 34,02 4,14 - 


BST 41,60 49,02 52,30 171,23 196,15 157,29 2,55 4,53 9,09 


CAC 63,61 16,89 10,97 274,76 120,33 56,35 272,64 41,14 41,70 


CAR (20,36) (148,73) (114,61) 83,08 40,20 21,02 50,32 15,25 4,33 


CCMA (20,05) (26,58) (31,75) 83,30 79,00 (26,91) 49,28 51,40 39,43 


CCPAE 37,17 42,79 57,05 159,16 174,81 111,09 68,65 101,19 130,99 


CCPI 51,43 77,63 81,38 205,88 447,11 121,44 147,06 330,76 355,95 


CENTRE-112 22,47 (15,56) (13,77) 128,98 86,53 480,19 77,70 16,01 8,91 


CIRE 22,66 21,35 21,74 129,30 127,15 172,66 18,59 25,80 9,36 


CNJC 53,33 40,67 67,22 214,29 168,54 102,03 77,78 21,06 87,24 


CONCA 2,47 - - 102,54 100,00 148,12 67,38 57,96 100,00 


CPF 4,14 7,38 3,39 104,31 107,97 462,48 98,86 23,32 35,05 


CTTI (21,87) (32,14) (19,75) 82,06 75,68 206,78 13,96 0,77 0,01 


FGC 16,82 (111,46) (173,99) 120,22 47,29 10,79 54,63 13,47 5,47 


GPSS 25,17 46,21 50,85 133,63 185,91 62,89 8,08 13,14 40,37 


GSS 1,83 4,95 9,78 101,87 105,20 83,92 4,78 5,36 9,45 


IAS 26,54 27,29 29,88 136,13 137,53 55,18 12,33 10,07 11,49 


ICAEN 16,77 19,06 42,28 120,14 123,55 157,00 16,79 17,95 13,08 
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Quadre 75. Ràtios del Balanç de les entitats de dret públic (contin.) 


Entitat 


Fons de maniobra Solvència Liquiditat 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


ICC 23,92 32,94 23,01 131,44 149,11 25,35 47,81 58,34 22,13 


ICF (a) 99,63 99,54 99,33 27.028,60 21.530,64 536,70 7.465,20 4.044,01 3.196,28 


ICIC/ICEC  60,78 56,26 7,31 255,00 228,62 196,20 114,23 47,57 95,78 


ICIP 63,78 34,42 - 276,09 152,49 29,99 193,48 11,44 95,78 


ICO (58,06) (58,56) (55,61) 63,27 63,07 1014,28 2,55 5,46 12,06 


IDI 29,25 43,68 36,66 141,33 177,56 93,08 4,98 10,81 15,87 


IDIADA (b) 95,66 95,02 - 2.306,33 2.007,00 - 377,95 799,59 - 


IFERCAT (118,15) (324,76) (210,81) 45,84 23,54 3,31 - - - 


IGC 47,69 62,64 24,16 191,17 267,65 56,07 70,21 63,56 81,76 


INCASOL 88,71 90,52 90,22 885,93 1054,37 377,56 26,54 22,08 23,33 


IRTA 48,84 36,38 44,50 195,45 157,19 90,22 139,82 88,28 81,35 


LGAI (b) 86,90 95,08 - 763,26 2.032,66 - 217,40 1.558,20 - 


MD 6,25 41,61 2,93 106,67 171,25 66,91 68,41 24,97 102,47 


PDG 34,75 14,66 15,95 153,26 117,18 6,26 60,73 8,15 8,82 


PSPV 49,32 58,21 54,67 197,31 239,30 35,21 38,52 83,95 39,61 


SMC 63,22 59,73 37,10 271,87 248,31 38,10 60,08 87,13 34,80 


Total 70,86 64,92 69,01 343,18 285,04 114,93 69,82 40,45 48,68 


 


Entitat 


Garantia Estructura d’actiu Estructura de l’endeutament 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


ACA 125,72 138,16 147,91 88,83 87,35 89,09 64,42 60,28 56,74 


ACCD 86,78 78,36 91,63 2,33 2,94 10,44 0,65 0,00 - 


ACC1Ó 125,29 122,73 128,46 29,90 34,31 28,54 0,49 54,48 40,22 


ACJ 230,53 313,52 349,03 79,88 78,69 69,93 1,55 1,45 3,03 


ACT 313,76 295,95 171,94 37,35 32,46 32,31 0,13 0,60 0,87 


AGAUR 110,30 100,04 90,36 0,39 0,33 0,45 5,43 16,18 12,14 


AHC 226,92 190,05 180,41 61,99 51,63 48,54 8,38 6,48 5,60 


AIAQS 115,36 101,91 115,57 0,77 0,27 0,12 - - - 


APDCAT - - 343,52 - - 21,84 - - - 


AQU 233,09 270,47 156,10 22,43 21,63 22,31 - - - 


ARC 146,16 175,28 153,94 45,03 45,47 50,22 35,89 37,48 35,01 


ASPC - - 116,21 - - 1,12 - - - 


ATC 611,85 381,67 463,23 76,23 64,98 70,64 - - - 


ATLL 207,81 202,76 - 91,99 92,00 - 43,77 42,80 - 


BST 224,82 253,94 197,80 31,70 30,25 22,23 6,04 5,15 16,08 


CAC 736,44 314,87 299,34 62,67 61,79 62,48 - - - 


CAR 258,42 236,61 252,35 81,65 88,63 87,31 17,16 14,90 12,84 


CCMA 378,39 386,97 382,10 77,99 79,59 80,14 - - - 


CCPAE 180,17 205,73 261,50 14,67 22,64 31,39 5,68 6,00 0,01 


CCPI 215,13 459,92 542,16 4,30 2,79 0,96 - 2,15 0,78 


CENTRE-112 159,53 116,15 118,32 19,15 25,50 25,69 - - - 


CIRE 169,34 163,20 172,35 23,91 23,53 27,52 4,54 4,62 6,50 


CNJC 262,22 226,28 339,51 42,37 32,97 28,03 8,90 9,11 1,86 


CONCA 109,07 108,36 167,51 11,76 7,72 40,30 12,76 - - 
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Quadre 75. Ràtios del Balanç de les entitats de dret públic (contin.) 


Entitat 


Garantia Estructura d’actiu Estructura de l’endeutament 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


CPF 123,58 120,84 121,61 15,59 17,30 17,83 - - - 


CTTI 129,07 135,28 129,15 61,60 65,25 53,33 44,74 35,41 25,53 


FGC 288,32 249,94 223,10 90,70 91,92 94,05 31,32 36,81 41,29 


GPSS 167,94 210,76 241,63 63,35 66,31 63,13 40,86 37,62 28,97 


GSS 206,63 225,22 208,40 61,21 63,62 56,35 17,67 13,32 12,80 


IAS 203,91 214,79 229,43 70,94 69,68 68,87 29,02 27,05 23,41 


ICAEN 143,80 133,19 210,15 16,56 7,29 17,71 - 46,36 16,44 


ICC 339,50 357,63 612,26 84,62 84,65 78,79 20,17 21,28 5,83 


ICF 116,13 119,59 121,17 7,23 6,02 6,24 85,48 81,43 82,79 


ICIC/ICEC 393,03 194,37 148,66 35,12 45,71 35,78 0,01 27,70 15,50 


ICIP 618,26 259,29 433,46 55,34 41,19 76,93 - 0,22 0,88 


ICO 104,65 105,81 106,22 40,51 42,15 40,62 5,52 6,38 4,88 


IDI 251,64 264,74 202,19 54,06 56,18 52,96 15,09 20,52 27,52 


IDIADA (b) 10.086,74 7.885,32 - 77,23 74,63 - - 0,01 - 


IFERCAT 125,40 159,11 162,68 95,70 98,74 98,73 72,38 58,25 60,18 


IGC 350,13 205,25 223,90 45,40 44,82 68,97 - 28,57 22,97 


INCASOL 127,89 124,41 122,05 32,77 33,87 31,78 73,90 76,40 78,33 


IRTA 176,06 185,53 197,15 46,84 55,70 55,54 42,42 41,21 37,63 


LGAI (b) 920,12 18.009,29 - 92,41 88,71 - 0,29 0,14 - 


MD 177,38 267,96 253,96 39,87 36,09 59,44 - - - 


PDG 763,52 699,94 904,90 91,97 92,28 94,43 6,03 5,53 3,77 


PSPV 471,94 500,03 467,90 76,42 73,89 72,24 1,61 1,44 1,74 


SMC 629,50 710,55 495,97 56,81 65,05 69,58 0,02 0,00 2,54 


Total 140,62 149,57 148,05 55,15 63,52 62,70 60,55 58,44 59,87 


Font: Elaboració pròpia. 


Notes: 


(a) Les ràtios de solvència i liquiditat de l’ICF, per ser una entitat financera, surten distorsionades. 


(b) Les ràtios de solvència i garantia de l’IDIADA i del LGAI són molt elevades perquè aquestes entitats presenten un passiu 


corrent irrellevant. 


 
Quadre 76. Ràtios del Compte de pèrdues i guanys de les entitats de dret públic 


Entitat 


Despeses d’explotació Despeses de personal Despeses financeres 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


ACA 90,76 86,31 84,14 8,36 10,21 9,91 9,24 13,69 15,80 


ACCD 100,00 100,00 100,00 10,64 21,75 23,03 - - - 


ACC1Ó 96,57 95,27 94,41 11,93 25,77 25,60 3,43 4,73 5,59 


ACJ 99,80 99,83 99,94 39,65 44,01 39,73 0,20 0,17 0,06 


ACT 99,98 100,00 100,00 25,72 31,64 25,85 0,02 - - 


AGAUR 100,00 100,00 100,00 3,22 3,35 1,62 - - - 


AHC 99,35 99,73 99,77 21,71 10,94 8,39 0,65 0,27 0,23 


AIAQS 100,00 100,00 100,00 69,52 35,54 17,88 - - - 


APDCAT - -  100,00 - - 68,30 -  - - 


AQU 100,00 100,00 99,97 59,04 57,74 56,36 - - - 


ARC 99,98 99,95 99,99 9,54 8,36 8,20 0,02 0,05 0,01 


ASPC -  - 100,00 - - 37,40 -  - - 
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Quadre 76. Ràtios del Compte de pèrdues i guanys de les entitats de dret públic (contin.) 


Entitat 


Despeses d’explotació Despeses de personal Despeses financeres 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


ATC 100,00 100,00 100,00 52,40 52,38 44,01 - - - 


ATLL 95,34 86,95 - 9,08 11,15 - 4,66 13,05 - 


BST 99,85 99,69 99,36 35,31 34,23 31,74 0,15 0,31 0,64 


CAC 100,00 100,00 100,00 60,36 64,71 69,88 - - - 


CAR 96,74 96,80 96,92 35,48 32,93 28,24 3,26 3,20 3,08 


CCMA 100,00 100,00 100,00 4,57 3,84 1,59 - - - 


CCPAE 100,00 100,00 100,00 59,82 63,78 71,57 - - - 


CCPI 100,00 100,00 100,00 12,14 12,60 13,62 - - - 


CENTRE-112 100,00 100,00 100,00 24,51 19,14 15,26 - - - 


CIRE 99,93 99,91 99,77 49,17 52,95 54,86 0,07 0,09 0,23 


CNJC 100,00 99,96 100,00 62,81 62,95 59,34 - 0,04 - 


CONCA 100,00 100,00 100,00 12,99 15,56 60,49 - - - 


CPF 99,99 99,99 99,99 14,15 19,65 27,85 0,01 0,01 0,01 


CTTI 99,01 98,98 99,36 11,38 11,04 6,38 0,99 1,02 0,64 


FGC 94,85 94,48 95,02 42,82 40,05 38,49 5,15 5,52 4,98 


GPSS 99,41 99,09 99,41 72,90 72,81 73,56 0,59 0,91 0,59 


GSS 99,85 99,84 99,90 72,62 70,55 66,22 0,15 0,16 0,10 


IAS 99,66 99,15 99,31 70,45 70,99 71,00 0,34 0,85 0,69 


ICAEN 99,81 99,69 98,57 6,46 6,63 6,93 0,19 0,31 1,43 


ICC 99,88 98,64 98,63 46,64 56,99 55,40 0,12 1,36 1,37 


ICF 55,63 66,20 12,45 3,41 2,92 16,75 - 33,80 87,18 


ICIC/ICEC 99,78 98,26 97,38 11,54 12,89 14,13 0,22 1,74 2,62 


ICIP 100,00 100,00 100,00 19,48 31,43 38,35 - - - 


ICIP 100,00 100,00 100,00 19,48 31,43 38,35 - - - 


ICO 99,76 99,73 99,85 35,18 35,88 36,25 0,24 0,27 0,15 


IDI 99,14 99,31 99,20 54,29 55,49 52,33 0,86 0,69 0,80 


IDIADA 99,92 100,00 - - - - 0,08 - - 


IFERCAT 77,28 41,81 28,62 2,30 0,88 0,44 22,72 58,19 71,38 


IGC 100,00 100,00 99,40 27,91 34,10 33,38 - 0,00 0,60 


INCASOL 94,92 92,77 90,87 7,56 9,71 13,39 5,08 7,23 9,13 


IRTA 98,15 98,19 98,00 64,19 63,77 61,35 1,85 1,81 2,00 


LGAI 100,00 100,00 - 12,38 8,81 - - - - 


MD 100,00 100,00 99,99 31,83 61,03 59,31 - - - 


PDG 97,70 87,39 86,63 25,50 27,02 25,05 2,30 2,32 2,02 


PSPV 99,95 99,96 99,98 62,10 62,73 58,94 0,05 0,04 0,02 


SMC 100,00 100,00 100,00 47,71 47,73 45,28 - - - 


Total 94,89 90,89 85,23 19,88 20,39 20,60 5,11 9,07 14,70 


 


Entitat 


Resultat Subvencions 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 


ACA 87,55 109,09 130,09 4,09 3,05 3,72 


ACCD 92,10 98,53 103,33 99,73 99,93 99,99 


ACC1Ó 96,93 97,76 97,34 85,36 87,96 88,48 


ACJ 69,17 73,73 78,31 0,30 0,16 0,04 


ACT 99,08 93,17 94,29 95,12 91,85 91,07 
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Quadre 76. Ràtios del Compte de pèrdues i guanys de les entitats de dret públic (contin.) 


Entitat 


Resultat Subvencions 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 


AGAUR 99,96 99,86 96,58 99,85 99,78 93,96 


AHC 94,13 96,01 97,54 74,79 89,19 90,60 


AIAQS 103,41 97,04 110,60 94,53 92,30 93,92 


APDCAT - - 82,51 -  - 95,77 


AQU 94,68 92,58 95,07 98,51 97,80 96,06 


ARC 96,91 121,52 83,91 67,67 47,71 57,41 


ASPC - - 97,17 -  - 85,88 


ATC 99,77 96,34 79,20 99,65 99,42 99,71 


ATLL 70,94 73,59 - 26,72 22,67 - 


BST 101,72 102,00 101,52 0,20 0,49 0,60 


CAC 105,23 85,47 95,87 95,57 97,18 94,29 


CAR 64,72 67,08 82,39 52,36 51,11 52,51 


CCMA 97,96 97,37 99,35 93,17 93,54 95,66 


CCPAE 97,52 97,02 97,21 35,19 23,11 7,48 


CCPI 91,10 95,70 99,58 - 24,10 7,60 


CENTRE-112 132,60 99,22 100,00 83,99 98,77 97,18 


CIRE 98,23 96,24 97,90 15,74 15,53 14,05 


CNJC 84,18 100,11 100,19 88,95 87,42 87,54 


CONCA 99,72 99,99 100,00 99,94 98,50 89,64 


CPF 99,33 99,09 98,76 99,88 99,89 99,51 


CTTI 100,90 100,00 97,93 3,38 7,58 7,06 


FGC 87,59 87,39 89,69 42,68 41,72 39,87 


GPSS 100,09 100,01 103,55 4,72 5,21 5,20 


GSS 99,62 100,65 100,06 7,35 6,48 7,20 


IAS 100,05 100,03 100,05 1,54 1,76 1,90 


ICAEN 99,59 99,30 98,19 14,74 22,41 13,12 


ICC 100,00 100,00 100,00 86,16 83,20 76,30 


ICF 95,36 115,36 101,54 - - 4,84 


ICIC/ICEC 92,83 92,92 95,48 95,74 96,65 97,49 


ICIP 100,00 100,00 100,71 100,00 99,77 99,37 


ICIP 100,00 100,00 100,71 100,00 99,77 99,37 


ICO 99,98 100,01 100,02 1,58 2,28 2,71 


IDI 105,76 102,77 108,53 2,85 3,15 2,72 


IDIADA 82,60 80,03 - - - - 


IFERCAT 75,81 82,93 79,74 48,62 54,05 70,72 


IGC 100,00 99,99 100,00 91,10 91,91 95,41 


INCASOL 87,17 73,92 67,86 3,19 2,46 6,31 


IRTA 95,15 95,42 93,78 75,31 72,82 72,23 


LGAI 252,06 268,15 - - - - 


MD 100,00 100,00 100,02 99,97 100,00 99,93 


PDG 130,02 132,32 135,65 0,91 1,13 3,04 


PSPV 101,86 106,59 104,44 11,80 19,44 12,92 


SMC 87,43 81,75 79,40 92,09 90,33 86,80 


Total 93,11 96,35 97,16 37,32 37,80 41,61 


Font: Elaboració pròpia. 
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3.3.3. Ràtios del Balanç i del Compte de pèrdues i guanys de les societats 


mercantils 


Les ràtios de Balanç i del Compte de pèrdues i guanys de les SM calculades per la 


Sindicatura de Comptes són les següents: 


 


Quadre 77. Ràtios del Balanç de les societats mercantils 


Entitat 


Endeutament Autonomia financera Qualitat deute 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


ACTIVA 91,47 - - 1,55 - - 98,57 - - 


APC 44,06 41,51 24,95 55,93 58,49 75,05 100,00 39,50 100,00 


APM 103,97 - - (4,23) - - 100,00 - - 


AURA 94,31 97,17 - 5,69 2,83 - 100,00 46,55 - 


AUTOMETRO 80,07 86,17 87,20 19,93 13,83 12,80 100,00 100,00 100,00 


BARNACLINIC 94,63 87,33 79,98 4,12 12,67 20,02 81,01 81,49 76,34 


CADÍ 25,19 25,49 133,09 74,90 74,58 (32,65) 35,56 46,41 99,96 


CARGOMETRO - 99,05 97,38 - 0,94 2,62 - 100,00 100,00 


CATRADIO 83,65 102,74 164,41 (21,84) (45,29) (102,11) 100,00 100,00 100,00 


CCRTVI 120,61 - - (27,61) - - 99,56 - - 


CCSL 19,95 23,76 39,33 80,23 74,87 60,67 47,09 100,00 100,00 


CIMALSA 52,86 54,51 55,20 44,51 42,66 41,91 25,67 17,52 79,12 


CLS - 64,69 59,55 - 35,31 40,45 - 24,22 17,18 


CMCSL 46,47 49,42 54,22 53,53 50,58 45,78 100,00 100,00 18,56 


CPST - 855,54 2.128,45 - (755,54) (2.030,43) - 6,66 1,30 


EFIENSA (a) 2,29 2,37 1,05 97,71 97,64 98,95 84,19 88,68 75,85 


EISSA 49,81 7,65 - 47,58 92,35 - 97,84 100,00 - 


EPLICSA (a) 8,59 155,12 71,39 91,41 (55,12) 22,98 100,00 0,69 2,03 


EQUACAT 4,37 5,02 6,50 95,63 94,98 93,53 98,41 98,66 98,91 


ERI 59,56 57,99 62,26 25,08 28,16 24,27 8,61 7,50 10,67 


ESTICAT 50,50 48,65 58,42 49,75 51,35 41,58 100,00 100,00 100,00 


EUOC 20,69 17,14 16,96 79,31 82,86 83,04 100,00 100,00 96,45 


EURECA 27,69 15,12 19,81 72,27 84,88 80,19 98,85 93,25 78,56 


FGCM - 34,21 - - 65,79 100,00 - 100,00 - 


FIRA 2000 - 76,50 80,37 - 24,41 23,00 - 4,89 5,70 


FOCASA 70,82 67,97 58,91 29,19 32,03 41,09 99,69 100,00 100,00 


GEOCAT 22,08 35,37 27,17 77,92 64,63 72,83 89,90 91,76 90,36 


GESCLINIC 96,85 - - 2,88 - - 99,89 - - 


GISA/INFRAES-


TRUCTURES 73,54 88,12 91,33 26,44 11,88 8,85 59,26 88,87 54,07 


GMS 94,82 93,66 99,19 5,18 6,34 0,81 100,00 100,00 100,00 


GUOC 37,86 30,82 23,10 62,14 69,18 76,90 24,76 32,69 47,35 


ICFC - 22,42 64,92 - 77,58 35,08 - 100,00 100,00 


ICFE/EECAT 93,46 92,82 - 6,65 7,45 - 6,88 58,43 - 


ICFH 17,48 11,06 22,36 83,55 87,49 75,45 30,65 25,00 32,12 


IFEM (a) 9,00 10,64 13,29 91,00 89,47 87,45 33,33 39,80 44,44 


INTRACAT 36,71 57,01 42,09 36,61 18,02 39,94 68,83 81,23 81,71 


INVERTEC (b) 0,24 0,20 13,10 99,76 99,80 86,90 100,00 100,00 36,14 
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Quadre 77. Ràtios del Balanç de les societats mercantils (contin.) 


Entitat 


Endeutament Autonomia financera Qualitat deute 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


LOGARITME 94,29 92,88 83,08 5,71 7,01 16,83 40,38 43,65 39,06 


MESFILMS (a) 0,57 - - 99,43 - - 100,00 - - 


PRODECA 92,44 95,36 65,43 7,26 4,46 34,30 45,42 38,72 98,24 


REGSA 94,53 96,66 - 5,47 3,34 - 45,67 72,35 - 


REGSEGA 57,01 70,41 - 42,70 29,59 - 43,99 20,16 - 


REURSA 91,47 - - 8,53  - 78,03 - - 


SAENSA (a) 0,06 0,09 - 99,94 99,91 - 100,00 100,00 - 


SEMSA 87,82 88,27 86,85 10,98 10,63 12,82 96,42 96,40 96,24 


SGG 55,89 54,36 53,74 43,91 45,48 46,14 45,62 49,36 49,07 


SIBLL 94,13 - - 5,87  - 5,63 - - 


TABASA 34,04 34,56 248,20 51,52 65,44 (148,20) 20,86 30,24 100,00 


TIE (a) - 0,89 8,15 - 99,11 91,85 - 100,00 2,49 


TISSUES (a) 73,73 73,97 73,70 26,27 26,04 26,30 1,48 2,60 1,25 


TNC 15,05 13,82 8,44 1,96 1,64 1,60 99,57 99,51 99,82 


TVC 39,77 38,05 38,07 19,32 17,32 16,02 99,00 99,76 99,90 


TVCEP 132,32 121,88 - (32,32) (21,88) - 99,69 99,77 - 


TVCMULTI (a) 57,05 7,13 21,37 37,10 92,87 78,63 100,00 100,00 4,98 


UDIAT 75,99 78,50 82,39 22,48 20,39 16,85 81,61 82,97 80,10 


VMSA 84,50 - - 15,50 - - 99,19 - - 


Total 61,94 70,66 82,54 31,92 26,64 15,13 29,10 51,00 50,85 


 


Entitat 


Fons de maniobra Solvència Liquiditat 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


ACTIVA (26,87) - - 73,13 - - 0,39 - - 


APC (4,02) 32,23 21,62 95,98 147,56 127,59 9,72 43,53 89,96 


APM (3,82) - - 96,18 - - 29,26 - - 


AURA 2,59 19,50 - 102,59 124,22 - 3,45 35,16 - 


AUTOMETRO 23,27 13,41 10,92 123,27 115,49 112,25 60,14 59,90 92,50 


BARNACLINIC (47,36) (57,50) (69,71) 52,64 63,49 58,93 10,74 12,62 25,85 


CADÍ (40,29) (32,71) (33,26) 59,71 75,35 75,04 1,06 0,53 0,38 


CARGOMETRO - 0,13 (0,81) - 100,13 99,20 - 68,01 46,37 


CATRADIO (45,90) (162,80) (256,58) 54,10 38,05 28,04 1,70 1,35 2,56 


CCRTVI (37,79) - - 62,21 - - 0,58 - - 


CCSL 42,31 (239,62) (258,59) 142,31 29,44 27,89 54,59 9,96 18,21 


CIMALSA 188,88 76,86 (2,69) 288,88 432,08 97,38 - 3,60 1,74 


CLS - 66,02 75,91 - 294,27 415,03 9,37 190,82 322,88 


CMCSL (93,94) (1.436,48) (23,67) 6,06 6,51 80,86 - 0,03 69,85 


CPST - 43,05 72,41 - 175,58 362,43 - 86,15 252,94 


EFIENSA (a) 2.880,14 96,65 98,86 2.980,14 2.986,10 8.760,31 2.645,49 2.587,81 2.510,59 


EISSA 86,61 92,35 - 186,61 1.307,94 - 42,91 1.141,43 - 


EPLICSA (a) 119,18 92,17 96,77 219,18 1.276,55 3.091,33 38,25 1.192,59 943,85 


EQUACAT 279,03 64,53 39,93 379,03 281,95 166,46 307,26 193,23 142,68 


ERI 640,02 89,72 63,56 740,02 973,15 274,40 711,63 794,87 142,26 


ESTICAT 60,29 39,60 40,12 160,29 165,57 166,99 84,80 98,71 88,58 
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Quadre 77. Ràtios del Balanç de les societats mercantils (contin.) 


Entitat 


Fons de maniobra Solvència Liquiditat 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


EUOC 370,48 82,54 83,50 470,48 572,69 606,16 224,76 314,08 265,10 


EURECA 232,86 84,70 83,84 332,86 653,41 618,72 197,02 350,62 18,02 


FGCM - 65,27 100,00 - 287,97 - - 285,82 - 


FIRA 2000 - 55,95 20,48 - 227,01 125,75 - 133,60 23,33 


FOCASA 35,11 28,15 37,03 135,11 139,18 158,81 25,06 26,32 58,73 


GEOCAT 323,09 59,48 70,65 423,09 246,81 340,71 198,52 61,24 163,64 


GESCLINIC (13,36) - - 86,64 - - 9,37 - - 


GISA/INFRAES-


TRUCTURES 13,81 2,00 (39,21) 113,81 102,04 71,83 0,13 0,06 1,74 


GMS 5,46 6,34 0,81 105,46 106,77 100,82 35,80 15,85 21,00 


GUOC 55,48 43,91 51,49 155,48 178,27 206,13 56,88 83,28 112,20 


ICFC - 75,67 32,24 - 411,00 147,58 3,23 389,33 137,36 


ICFE/EECAT (3,93) (403,53) - 96,07 19,86 - - 2,79 - 


ICFH (72,74) 93,41 78,75 27,29 1.516,55 470,58 5,34 47,31 463,59 


IFEM (a) 1.484,38 92,07 88,92 1.584,38 1.261,07 902,59 19,06 4,83 878,50 


INTRACAT 36,81 (33,54) 25,34 136,81 74,88 133,95 36,94 22,66 69,22 


INVERTEC (b) 35.680,00 99,68 93,36 35.780,00 31.182,79 1.506,80 35.528,57 30.700,39 1481,10 


LOGARITME 12,45 16,59 37,53 112,45 119,89 160,06 27,71 31,60 51,09 


MESFILMS (a) 7.400,00 - - 7.500,00 - - 6.820,00 - - 


PRODECA 114,23 60,52 26,02 214,23 253,32 135,18 120,90 70,39 60,03 


REGSA 126,09 28,90 - 226,09 140,64 - - 0,02 - 


REGSEGA (49,87) 12,20 - 50,13 113,90 - 3,16 6,51 - 


REURSA 26,69 - - 126,69 - - 4,82 - - 


SAENSA (a) 14.000,00 98,96 - 14.100,00 9.598,53 - 13.500,00 8.884,55 - 


SEMSA 2,20 1,96 5,12 102,20 102,00 105,39 1,60 2,45 24,03 


SGG (84,67) (349,85) (229,45) 15,33 22,23 30,35 0,39 1,67 0,94 


SIBLL 23,90 - - 123,90 - - 17,16 - - 


TABASA 7,63 (28,22) (148,20) 107,63 77,99 40,29 79,22 18,44 6,03 


TIE (a) - 98,20 99,63 - 5.563,53 26.715,93 - 5.531,40 26.593,33 


TISSUES (a) 2.122,73 94,06 97,64 2.222,73 1.682,59 4.230,71 - 2,22 4,65 


TNC (1,66) (2,98) (1,86) 98,34 97,11 98,18 40,23 12,94 55,20 


TVC 14,51 8,83 53,02 114,51 109,68 212,86 0,42 1,37 1,58 


TVCEP (28,81) (26,88)  71,19 78,82  0,15 0,11 - 


TVCMULTI (a) 21,70 90,03 98,08 121,70 1.002,74 5.200,19 0,11 5,48 14,83 


UDIAT 9,18 0,08 (0,33) 109,18 100,08 99,67 3,32 0,66 0,52 


VMSA 19,24 - - 119,24 -  37,21 - - 


Total 22,14 (19,12) (20,38) 122,14 83,95 83,07 14,70 7,00 9,64 


 


Entitat 


Garantia Estructura d’actiu Estructura de l’endeutament 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


ACTIVA 109,32 - - 0,75 - - 0,38 - - 


APC 226,98 240,93 400,81 57,71 75,81 68,17 4,43 35,17 4,58 


APM 96,18 - - - - - 16,14 - - 


AURA 106,03 102,91 - 3,25 43,82 - 40,65 1,41 - 
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Quadre 77. Ràtios del Balanç de les societats mercantils (contin.) 


Entitat 


Garantia Estructura d’actiu Estructura de l’endeutament 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


AUTOMETRO 124,88 116,04 114,68 1,29 0,48 2,12 - - - 


BARNACLINIC 105,67 114,51 125,04 59,65 54,82 64,02 26,35 25,58 18,27 


CADÍ 396,96 392,28 75,14 94,65 91,09 0,17 23,07 19,52 120,85 


CARGOMETRO - 100,96 102,69 - 0,82 3,40  9,51 - 


CATRADIO 119,54 97,33 60,83 54,74 60,90 53,89 0,02 0,92 0,95 


CCRTVI 82,91 - - 25,29 - - - - - 


CCSL 501,13 420,91 254,27 86,63 93,00 89,03 0,76 1,93 4,01 


CLS - 183,45 181,17 - 58,73 57,47  38,45 51,18 


CIMALSA 189,17 154,58 167,94 60,81 53,90 57,54 37,30 - - 


CMCSL 215,21 202,33 184,43 97,18 96,75 91,86 43,95 47,69 53,10 


CPST - 11,69 4,70 - - - - - - 


EFIENSA (a) 4.358,05 4.224,71 9.499,92 42,43 37,33 30,05 - - - 


EISSA 200,77 1.307,94 - 9,09 0,00 - 3,26 - - 


EPLICSA (a) 1.164,05 64,47 140,07 81,17 86,35 55,25 - 154,05 71,34 


EQUACAT (a) 2.288,10 1.993,28 1.537,97 83,70 86,03 89,32 0,07 0,07 0,07 


ERI 167,89 172,43 160,62 62,04 57,64 81,77 51,30 51,42 54,01 


ESTICAT 198,04 205,53 171,19 19,06 19,44 2,45 - - - 


EUOC 483,33 583,52 589,67 2,66 1,86 0,85 - - - 


EURECA 361,13 661,48 504,67 8,89 7,88 3,68 0,96 0,55 0,13 


FGCM - 292,34 - - 1,49 4,91 - - - 


FIRA 2000 - 130,72 124,43 - 91,50 94,24 - 72,56 76,60 


FOCASA 141,20 147,12 169,75 4,61 5,39 6,45 0,40 0,03 0,08 


GEOCAT 452,95 282,75 368,08 16,02 19,90 16,36 - 8,66 - 


GESCLINIC 103,25 - - 16,18 - - - - - 


GISA/INFRAES-


TRUCTURES 135,98 113,49 109,50 50,41 20,09 64,53 44,02 19,92 44,50 


GMS 105,46 106,77 100,82 - - - - - - 


GUOC 264,15 324,50 432,93 85,44 82,04 77,46 30,67 23,48 14,99 


ICFE/EECAT 107,00 446,03 154,04 93,83 7,85 4,19 32,76 - 47,52 


ICFC - 107,73 - - 89,23 - - 30,84 - 


ICFH 572,00 904,46 447,27 98,54 58,08 66,21 14,10 10,15 21,62 


IFEM (a) 1.110,56 939,82 752,66 52,44 46,60 46,71 7,96 9,57 12,01 


INTRACAT 272,37 175,41 237,56 65,43 65,33 53,93 - - - 


INVERTEC (b) 42.368,57 50.355,29 763,49 15,55 38,07 28,67 - - 12,92 


LOGARITME 106,05 107,66 120,36 57,18 51,39 48,06 56,38 51,24 54,39 


MESFILMS (a) 17.635,00 - - 57,47 - - - - - 


PRODECA 108,18 104,86 152,84 10,06 6,47 13,11 51,66 58,49 1,22 


REGSA 105,78 103,46 - 2,39 1,64 - 87,66 44,61 - 


REGSEGA 175,39 142,03 - 87,43 83,83 - 52,53 64,87 - 


REURSA 109,32  - 9,58 - - 0,87 - - 


SAENSA (a) 157.000,00 111.316,06 - 90,96 91,38 - - 0,03 - 


SEMSA 113,86 113,29 115,14 13,46 13,20 11,91 3,32 1,07 0,55 


SGG 178,91 183,97 186,08 96,11 94,04 91,99 32,38 29,38 29,37 


SIBLL 106,24 -  93,44 - - - - - 


TABASA 293,78 289,39 40,29 92,36 91,85 - 5,26 22,83 89,95 


TIE (a) - 11.289,99 1.226,46 - 50,72 45,71 - - - 
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Quadre 77. Ràtios del Balanç de les societats mercantils (contin.) 


Entitat 


Garantia Estructura d’actiu Estructura de l’endeutament 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


TISSUES (a) 135,63 135,20 135,68 75,67 67,62 60,98 - 0,12 72,90 


TNC 664,65 723,36 1.184,32 85,27 86,64 91,73 0,86 1,96 0,75 


TVC 251,44 262,78 262,66 54,91 58,36 19,04 0,03 0,16 0,11 


TVCEP 75,58 82,05 - 6,10 4,16 - - - - 


TVCMULTI (a) 175,28 1.402,74 467,99 30,57 28,52 44,64 - - - 


UDIAT 131,60 127,38 121,38 32,29 34,82 34,22 7,58 5,08 12,01 


VMSA 118,34 - - 0,06 - - 1,44 - - 


Total 161,46 141,52 121,16 77,99 69,75 65,13 26,05 35,46 46,25 


Font: Elaboració pròpia. 


Notes: 


(a) Les ràtios de Fons de maniobra, solvència, liquiditat i garantia són molt elevades perquè presenten un passiu corrent irrellevant. 


(b) Diferents ràtios d’INVERTEC surten molt elevades perquè hi ha una ampliació de capital de 12 M€ en l’exercici 2009 que ha su-


posat un increment en els saldos d’efectiu. 


 
Quadre 78. Ràtios del Compte de pèrdues i guanys de les societats mercantils 


Entitat 


Despeses d’explotació Despeses de personal Despeses financeres 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


ACTIVA 98,12 - - 39,85 - - 0,27 - - 


APC 99,91 100,00 97,50 13,00 12,55 9,15 0,09 - 2,50 


APM 99,75 - - 65,82 - - 0,25 - - 


AURA 100,00 99,79 - 76,02 74,77 - - - - 


AUTOMETRO 99,19 99,80 100,59 - - - - - - 


BARNACLINIC 99,66 97,89 98,90 22,49 20,96 21,13 0,24 0,50 0,29 


CADÍ 57,94 61,16 55,36 10,56 14,66 16,39 32,51 35,07 37,86 


CARGOMETRO - 100,00 100,98 - - -  - - 


CATRADIO 99,72 99,50 99,33 50,36 51,28 54,71 0,01 0,05 0,09 


CCRTVI 98,93 - - 34,45 - - - - - 


CCSL 100,64 99,77 99,74 8,16 8,44 7,09 (0,64) 0,23 0,26 


CIMALSA 90,81 12,45 27,27 6,30 29,07 22,68 7,86 87,55 30,00 


CLS - 100,00 100,00 - 42,39 46,10 - - - 


CMCSL 100,00 99,78 99,97 12,09 31,89 60,51 - - 0,03 


CPST - 99,90 100,00 - 64,78 - - 0,10 - 


EFIENSA 100,00 85,37 100,00 33,20 50,90 57,40 - 14,63 - 


EISSA 99,95 99,94 - 1,25 - - 0,05 0,06 - 


EPLICSA 100,00 1,15 6,94 29,64 35,46 23,58 - 98,85 93,06 


EQUACAT 100,00 100,00 100,00 59,96 56,26 53,63 - - - 


ERI 89,06 88,24 97,84 4,92 4,37 2,66 5,41 7,04 2,16 


ESTICAT 100,00 100,00 100,00 96,83 96,37 96,39 - - - 


EUOC 98,35 99,05 99,07 19,31 24,33 21,87 - - - 


EURECA 99,61 98,87 98,51 49,67 61,56 62,24 0,05 0,05 0,18 


FGCM - 100,00 100,00 - - - - - - 


FIRA 2000 - 45,55 46,85 - 8,80 5,47 - 54,45 53,15 


FOCASA 100,00 100,00 100,00 38,55 69,27 54,35 - - - 


GEOCAT 97,93 98,85 99,96 64,04 69,06 65,02 0,11 0,02 0,01 


GESCLINIC 99,46 - - 63,22 - - 0,54 - - 
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Quadre 78. Ràtios del Compte de pèrdues i guanys de les societats mercantils (contin.) 


Entitat 


Despeses d’explotació Despeses de personal Despeses financeres 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


GISA/INFRAES-


TRUCTURES 100,00 100,00 33,97 11,55 17,80 13,46 - - 65,85 


GMS 99,85 99,98 100,00 1,32 1,40 0,59 - 0,02 - 


GUOC 54,69 36,56 57,48 - - 0,00 45,31 63,44 42,52 


ICFC - 92,34 80,07 - 69,12 66,04 - - - 


ICFE/EECAT 42,96 38,03 - 0,76 1,66 - 54,32 58,12 - 


ICFH 95,88 98,75 10,93 7,65 1,85 46,04 4,12 1,25 1.16,32 


IFEM 95,48 65,16 37,60 39,27 38,04 40,13 - 4,53 56,40 


INTRACAT 100,00 98,26 98,04 63,71 66,82 66,99 - - - 


INVERTEC 4,06 5,99 11,65 - - - 95,94 94,01 88,35 


LOGARITME 98,76 98,91 99,26 43,84 49,46 45,87 1,24 1,09 0,74 


MESFILMS 100,00 - - - - - - - - 


PRODECA 100,00 100,00 100,00 19,94 24,25 20,06 - - - 


REGSA 99,85 100,00 - 24,43 28,57 - - - - 


REGSEGA 80,71 74,21 - 20,92 20,53 - 17,48 25,79 - 


REURSA 99,97 - - 59,08 - - 0,03 - - 


SAENSA 35,38 100,00 - 21,54 - - 64,62 - - 


SEMSA 99,94 99,91 99,84 17,79 18,34 18,28 0,04 0,08 0,15 


SGG 97,84 98,19 98,27 50,44 51,01 51,19 2,16 1,81 1,73 


SIBLL 47,56 - - - - - 52,44 - - 


TABASA 77,00 78,59 89,17 16,07 24,35 9,60 13,26 4,12 2,29 


TIE - 93,04 99,98 - 9,41 - - - 0,02 


TISSUES 100,00 100,00 100,00 - - - - - - 


TNC 99,99 99,99 100,00 52,29 50,40 51,98 0,01 0,01 - 


TVC 99,16 99,31 98,00 31,84 32,25 36,14 0,19 0,27 0,05 


TVCEP 98,29 98,56 - 16,33 14,13 - 0,16 0,22 - 


TVCMULTI 99,73 78,28 100,00 - - - 0,27 6,26 - 


UDIAT 99,42 99,52 99,21 57,52 59,49 60,25 0,41 0,45 0,76 


VMSA 100,00 - - 11,81 - - - - - 


Total 92,48 80,09 77,99 23,84 26,84 27,42 6,61 18,90 20,54 


 


Entitat 


Resultat Subvencions 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 


ACTIVA 93,16 - - 48,96 - - 


APC 11,17 1,48 4,81 51,00 22,53 65,04 


APM 69,11 - - 69,23 - - 


AURA 100,00 100,07 - - 0,18 - 


AUTOMETRO 101,83 100,45 98,63 - - - 


BARNACLINIC 101,04 103,74 102,02 - 0,81 - 


CADÍ 122,32 108,84 98,99 - - - 


CARGOMETRO - 97,70 97,71 - - - 


CATRADIO 94,10 96,31 87,02 79,28 81,43 78,43 


CCRTVI 95,60 - - 32,56 - - 


CCSL 87,04 71,53 74,11 4,51 1,19 17,89 


CIMALSA 90,08 38,80 33,14 0,41 9,77 24,26 


CLS - 103,09 103,37 - - - 
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Quadre 78. Ràtios del Compte de pèrdues i guanys de les societats mercantils (contin.) 


Entitat 


Resultat Subvencions 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 


CMCSL 50,49 79,32 72,03 61,78 93,61 76,99 


CPST - 56,01 8,33 - - - 


EFIENSA 345,51 371,98 409,68 - - - 


EISSA 96,36 96,88 - 0,69 3,86 - 


EPLICSA 53,65 3,15 38,87 91,28 30,76 1,68 


EQUACAT 101,61 88,67 91,45 - - 0,15 


ERI 128,96 125,31 44,08 25,14 26,45 38,46 


ESTICAT 100,00 99,97 99,98 0,00 - - 


EUOC 103,30 107,21 105,01 2,40 1,87 - 


EURECA 102,97 103,80 101,07 0,76 0,07 0,08 


FGCM - 0,03 0,04 - - - 


FIRA 2000 - 65,67 50,45 - 6,16 8,08 


FOCASA 100,88 95,44 95,82 0,01 0,21 0,10 


GEOCAT 105,31 103,41 100,05 - - - 


GESCLINIC 103,12 - - 0,04 - - 


GISA/INFRAES-


TRUCTURES 100,15 92,71 62,39 0,01 0,01 - 


GMS 100,47 100,23 98,79 - - - 


GUOC 200,00 323,13 381,43 - - - 


ICFC - 117,93 146,50 - - - 


ICFE/EECAT 106,34 117,36 - - - - 


ICFH 66,92 42,33 71,57 - - - 


IFEM 110,17 166,17 114,16 25,64 37,94 28,97 


INTRACAT 83,28 80,78 103,46 62,85 61,46 69,89 


INVERTEC 15,67 55,07 97,04 - - - 


LOGARITME 100,35 101,20 107,67 0,03 0,06 0,04 


MESFILMS 54,68 - - - - - 


PRODECA 99,42 99,15 99,34 75,71 70,83 62,73 


REGSA 100,41 85,15 - - - - 


REGSEGA 104,22 94,54 - - - - 


REURSA 101,75 - - - - - 


SAENSA 0,77 28,91 - - - - 


SEMSA 100,05 100,02 100,01 0,03 0,03 0,04 


SGG 104,20 101,38 99,11 0,68 0,46 0,40 


SIBLL 98,52 - - 83,62 - - 


TABASA 122,76 140,43 69,21 6,60 - - 


TIE - 120,88 122,77 - - 0,89 


TISSUES 100,00 100,00 100,00 - - - 


TNC 99,61 98,61 99,50 78,28 76,24 76,64 


TVC 98,62 97,79 97,25 71,70 71,64 78,15 


TVCEP 100,31 100,11 - - - - 


TVCMULTI 75,13 54,99 2,50 - 94,31 - 


UDIAT 100,37 100,00 100,01 1,86 1,08 0,68 


VMSA 99,15 - - - - - 


Total 99,42 88,36 82,90 29,16 28,77 30,83 


Font: Elaboració pròpia. 
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3.3.4. Ràtios del Balanç i del Compte de pèrdues i guanys dels consorcis 


Les ràtios de Balanç i del Compte de pèrdues i guanys dels consorcis calculades per la 


Sindicatura de Comptes són les següents: 


 
Quadre 79. Ràtios del Balanç dels consorcis 


Entitat 


Endeutament Autonomia financera Qualitat deute 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


AECT HC - - 27,04 - - 0,31 - - 63,89 


ATMG 82,88 74,46 92,63 17,12 25,54 7,37 100,00 100,00 100,00 


ATML 53,87 67,92 99,70 46,13 32,08 23,64 100,00 100,00 100,00 


ATMT 19,65 69,86 81,00 80,35 30,13 19,00 100,00 100,00 100,00 


BIOPOL 76,77 56,17 85,89 23,26 43,83 14,11 12,26 50,50 42,73 


CAOC 27,29 16,27 14,02 49,95 60,40 85,54 100,00 100,00 100,00 


CAPSE 45,05 42,34 37,29 54,95 57,66 62,71 100,00 100,00 100,00 


CASAP 38,05 16,90 12,18 61,95 83,11 87,82 100,00 100,00 100,00 


CATFILMS 112,50 144,11  - (15,34) (46,00) - 100,00 100,00 - 


CATM 90,99 87,30 89,29 7,05 10,29 7,43 90,28 100,00 100,00 


CCAM 65,62 61,72 63,52 3,01 2,88 2,10 45,41 26,36 98,13 


CCC 14,83 9,68 12,24 85,17 90,32 87,76 47,31 46,05 83,12 


CCMC 44,38 39,87 - 55,62 60,13 - 11,00 14,16 - 


CEB 99,07 97,86 99,97 0,93 2,14 0,03 100,00 100,00 100,00 


CELLS 32,37 - - 67,63 - - 100,00 - - 


CENIT 58,75 74,64 111,38 0,66 0,98 (24,21) 100,00 100,00 100,00 


CGCS - 82,89 76,79 - 17,11 23,21 - 61,41 41,33 


CHV 48,91 49,28 47,91 42,51 41,01 38,83 64,66 67,88 71,48 


CIMNE 95,95 89,11 65,91 (1,67) 4,55 28,25 65,38 65,70 51,05 


CLI 89,37 87,19 88,80 10,57 12,78 11,18 99,27 99,04 89,36 


CLL * 1,02 8,14 - 98,97 91,86 100,00 100,00 100,00 - 


CM 11,34 9,19 7,09 48,57 50,41 52,06 100,00 100,00 100,00 


COP 46,13 46,87 49,11 12,38 14,63 16,92 44,30 71,32 100,00 


CPNL 52,30 77,77 74,74 25,17 3,87 6,50 100,00 100,00 100,00 


CREAF 42,35 29,26 30,97 15,68 21,16 15,31 100,00 100,00 100,00 


CREI * 16,37 20,73 18,69 - 6,99 8,70 20,30 38,40 22,29 


CRM 47,65 46,10 43,74 4,61 5,90 5,84 11,12 12,83 14,69 


CSA 117,98 121,12 127,13 (41,36) (43,84) (48,64) 51,54 51,69 35,99 


CSAP 35,20 36,69 35,36 53,49 53,07 54,89 83,51 86,54 88,01 


CSB 62,52 44,92 91,35 (44,11) (28,72) (57,35) 33,03 35,85 32,89 


CSG 9,10 10,88 12,73 22,41 22,44 21,17 100,00 100,00 68,81 


CSI 79,12 75,50 75,94 18,01 21,60 21,53 32,40 26,28 30,13 


CSM 47,93 42,07 42,31 47,58 52,80 53,61 67,05 66,44 75,07 


CSMV 49,97 31,62  - 7,55 15,93 - 99,80 99,55 - 


CSPT 75,59 70,77 62,58 3,59 7,35 9,21 85,60 85,14 80,48 


CSSB 58,73 60,93 73,36 41,29 39,08 27,46 100,00 100,00 100,00 


CST 53,96 52,86 57,22 25,26 26,86 23,24 87,67 88,72 86,69 


CTF 54,49 64,78 59,87 45,31 35,22 40,13 100,00 100,00 100,00 
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Quadre 79. Ràtios del Balanç dels consorcis (contin.) 


Entitat 


Endeutament Autonomia financera Qualitat deute 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


CUPCB-IB - 93,83 96,95 - 6,17 3,05 - 1,23 0,29 


CVC 73,94 68,30 63,94 10,72 14,10 15,79 26,62 29,89 25,32 


CVN - 35,40 55,58 - - - - 100,00 100,00 


FCC 98,11 98,81 99,48 - - - 100,00 99,64 100,00 


GALLECS 48,85 61,21 61,66 51,00 38,79 38,34 100,00 100,00 100,00 


GESFER 14,88 37,46  - 35,73 - - 100,00 100,00 - 


HAMB 20,68 72,18 90,36 7,49 1,20 (1,33) 100,00 50,43 100,00 


HB 99,77 99,88 99,90 0,23 0,12 0,10 100,00 100,00 100,00 


HCPB 83,74 85,06 83,70 4,33 3,95 4,41 57,10 66,08 50,91 


ICAC 45,32 46,26 46,76 2,28 5,11 8,69 45,41 47,02 47,47 


ICCC 100,04 109,16 111,99 (18,89) (19,53) (22,60) 27,21 37,18 38,12 


IDEG 40,19 35,15 35,62 57,03 62,18 62,55 52,45 48,60 53,68 


IDIBAPS 84,09 83,92 87,64 0,48 (1,47) (3,19) 49,66 40,01 49,66 


IFAE 65,63 65,60 63,82 8,68 8,84 10,96 79,95 83,61 96,40 


ITCAT 16,18 100,00 100,00 - - - 100,00 43,80 100,00 


IUEE 96,09 -  - 3,91 - - 100,00 - - 


MARPARC - 73,05 75,72 - 22,94 20,16 - 68,81 69,96 


MATARÓ * 28,92 27,51 25,93 54,24 55,85 57,71 12,56 12,29 13,31 


MNAC 14,02 6,74 6,07 12,91 10,28 19,58 41,96 46,32 51,67 


MOVE * 79,49 78,90 82,29 - - - 9,13 7,43 10,70 


MUME - 1,59 0,98 - 98,41 99,02 - 100,00 100,00 


PCM 22,02 32,79 76,41 77,98 67,21 23,59 100,00 100,00 100,00 


PORTBOU 17,34 18,13 17,32 73,73 73,24 74,51 11,63 13,39 9,35 


PRBB 53,02 50,95 49,20 23,64 25,88 28,22 16,72 16,67 17,65 


TERMCAT 10,79 11,71 16,30 89,26 88,29 83,70 100,00 100,00 100,00 


Total 68,08 66,05 65,52 16,23 17,40 17,46 62,07 63,74 60,06 


 


Entitat 


Fons de maniobra Solvència Liquiditat 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


AECT HC - - 53,27 - - 213,99 - - 57,75 


ATMG 14,96 24,99 6,38 117,58 133,32 106,82 56,38 41,03 32,39 


ATML 44,39 30,49 22,47 179,82 143,87 128,98 116,00 58,71 77,07 


ATMT 80,17 29,90 18,42 504,27 142,65 122,59 360,44 27,48 21,54 


BIOPOL 88,65 58,05 1,25 880,69 238,37 101,27 711,03 20,06 72,88 


CAOC 53,56 67,55 41,98 215,33 308,17 172,34 132,75 299,48 26,19 


CAPSE 52,14 52,28 59,06 208,93 209,57 244,25 85,29 61,54 91,31 


CASAP 48,81 67,85 77,07 195,36 311,02 436,18 106,91 173,49 239,67 


CATFILMS (15,79) (46,88) - 86,36 68,08 - 52,02 23,28 - 


CATM 84,18) 9,72 6,56 95,99 110,76 107,02 49,59 45,87 (0,09) 


CCAM 67,12 82,78 34,66 304,15 580,86 153,05 20,36 22,93 20,31 


CCC 35,20 66,32 67,06 154,32 296,91 303,61 20,38 0,16 0,01 


CCMC 84,98 83,13 - 665,73 592,78 - 68,53 42,91 - 
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Quadre 79. Ràtios del Balanç dels consorcis (contin.) 


Entitat 


Fons de maniobra Solvència Liquiditat 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


CEB (5,28) (3,87) (4,88) 94,98 96,28 95,35 28,85 61,59 60,52 


CELLS 63,71 - - 275,56 -  - 228,89 - - 


CENIT 13,00 (1,65) (39,85) 114,95 98,38 71,50 86,13 56,59 13,19 


CGCS - (42,89) (67,25) - 69,98 59,79 - 11,50 0,34 


CHV 20,51 18,24 15,44 125,80 122,31 118,26 16,81 22,87 18,69 


CIMNE (52,20) (47,11) 9,02 65,70 67,97 109,91 37,48 45,76 48,79 


CLI 1,34 2,39 12,68 101,36 102,45 114,52 - 0,02 - 


CLL * 95,93 27,00 100,00 2.457,51 136,98 - 2.432,64 136,86 - 


CM 15,03 (40,04) 13,43 117,69 71,41 115,52 10,74 2,25 3,05 


COP 56,00 28,68 - 227,27 140,22 100,00 165,15 16,87 46,06 


CPNL 43,34 4,65 7,85 176,48 104,88 108,52 15,40 48,80 25,52 


CREAF 7,50 5,35 (7,38) 108,11 105,65 93,13 77,93 37,78 32,07 


CREI * 94,53 85,25 91,54 1.827,80 677,86 1.182,10 832,27 273,96 464,62 


CRM 81,04 73,58 74,71 527,29 378,47 395,37 266,67 192,34 76,32 


CSA (166,31) (164,90) (106,81) 37,55 37,75 48,35 0,01 0,02 0,06 


CSAP 7,78 (1,71) (9,05) 108,43 98,32 91,70 0,55 0,41 0,34 


CSB (14,75) (161,58) (65,69) 87,15 38,23 60,35 15,88 37,80 47,16 


CSG 79,84 46,65 35,91 495,92 187,44 156,04 199,34 69,29 57,66 


CSI 20,10 33,57 34,70 125,16 150,53 153,13 0,56 7,41 13,00 


CSM (9,41) (19,68) (17,88) 91,40 83,55 84,83 0,10 0,13 0,10 


CSMV 7,43 28,93 - 108,03 140,71 - 43,09 72,50 - 


CSPT (14,18) (12,69) (4,95) 87,58 88,74 95,28 0,51 0,49 0,94 


CSSB (5,79) (11,76) (7,05) 94,52 89,48 93,42 47,33 57,32 40,79 


CST (37,34) (57,98) (48,26) 72,81 63,30 67,45 1,23 0,19 1,00 


CTF (3,80) (8,53) 4,70 96,34 92,14 104,94 32,23 10,14 18,87 


CUPCB-IB - 74,44 68,99 - 391,28 322,49 - 102,29 313,37 


CVC 76,47 75,60 80,37 424,96 409,88 509,30 206,51 266,03 296,01 


CVN - 0,43 0,20 - 100,43 100,20 - 100,43 83,53 


FCC - 0,00 - 100,00 100,00 100,00 2,15 1,82 1,27 


GALLECS (2,91) 2,73 (4,93) 97,17 102,80 95,30 4,40 2,76 15,30 


GESFER 79,63 45,88 - 490,98 184,76 - 357,38 47,16 - 


HAMB 78,64 43,08 9,31 468,10 175,68 110,26 442,24 75,99 13,48 


HB 0,23 0,12 0,10 100,23 100,12 100,10 33,52 28,55 8,80 


HCPB (103,69) (59,80) (15,05) 49,09 62,58 86,92 0,26 0,46 0,40 


ICAC 69,27 67,07 66,46 325,44 303,68 298,19 32,82 90,39 65,64 


ICCC 27,78 (14,12) (21,20) 138,46 87,63 82,51 73,08 45,39 27,63 


IDEG (22,11) (36,74) (30,05) 81,89 73,13 76,89 42,99 8,59 7,30 


IDIBAPS 10,34 31,30 8,53 111,53 145,56 109,32 44,47 56,21 16,40 


IFAE 22,50 17,38 6,50 129,03 121,03 106,95 113,95 93,63 74,98 


ITCAT 83,82 56,20 - 618,18 228,32 100,00 136,36 51,73 100,00 


IUEE 1,90 - - 101,94 - - 52,33 - - 


MARPARC - (37,80) (19,81) - 72,57 83,47 - 0,66 1,53 


MATARÓ * 90,33 89,00 87,83 1.033,59 909,04 821,92 1.019,13 870,41 796,49 
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Quadre 79. Ràtios del Balanç dels consorcis (contin.) 


Entitat 


Fons de maniobra Solvència Liquiditat 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


MNAC 33,96 37,17 9,75 151,42 159,16 110,81 109,63 56,26 72,57 


MOVE * 92,61 89,69 85,04 1.353,54 969,68 668,43 616,54 420,43 440,85 


MUME - 58,10 46,67 - 238,68 187,52 - 25,68 41,42 


PCM 77,38 64,95 12,24 442,16 285,27 113,95 217,20 130,22 88,50 


PORTBOU (90,91) (121,07) 44,49 52,38 45,23 180,15 7,94 31,01 159,08 


PRBB (17,16) (57,54) (71,55) 85,35 63,48 58,29 52,94 19,61 16,60 


TERMCAT 63,75 63,24 25,20 275,83 272,02 133,70 57,35 42,45 70,05 


Total (8,14) (9,87) (1,33) 92,48 91,01 98,69 21,63 15,24 8,42 


 


Entitat 


Garantia Estructura d’actiu Estructura de l’endeutament 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


AECT HC - - 369,80 - - 63,03 - - 26,85 


ATMG 120,65 134,31 107,95 2,54 0,74 1,05 0,03 0,03 - 


ATML 185,64 147,22 130,95 3,13 2,28 1,50 - - - 


ATMT 508,88 143,15 123,45 0,91 0,34 0,68 0,02 0,02 0,01 


BIOPOL 130,26 178,03 116,43 17,13 32,39 62,83 67,36 27,81 71,27 


CAOC 366,44 614,79 713,02 41,24 49,87 75,83 (0,01) 0,04 0,14 


CAPSE 221,99 236,16 268,17 5,89 11,26 8,92 1,89 1,57 1,86 


CASAP 262,83 591,62 820,72 25,67 47,43 46,85 - - - 


CATFILMS 88,89 69,39  - 2,27 1,88 - 1,14 1,38  - 


CATM 109,91 114,55 111,99 21,15 3,30 4,44 8,85 - 6,43 


CCAM 152,39 162,01 157,44 9,37 5,51 4,60 35,98 45,46 1,22 


CCC 674,11 1.032,81 816,87 89,17 86,76 69,11 11,07 8,92 7,00 


CCMC 225,31 250,83 - 67,50 66,53 - 44,38 39,87 - 


CEB 100,94 102,19 100,03 5,90 5,78 4,69 - 0,01 0,01 


CELLS 308,89 - -  10,79 - - (9,35) - -  


CENIT 170,21 133,98 89,78 32,47 26,57 20,36 0,30 0,26 0,31 


CGCS - 120,64 130,22 - 64,38 81,03 - 26,45 36,91 


CHV 204,47 202,92 208,74 60,22 59,09 59,50 15,39 14,11 11,65 


CIMNE 104,23 112,23 151,73 58,79 60,20 63,02 41,17 38,90 43,06 


CLI 111,89 114,69 112,61 10,07 11,53 9,13 18,51 37,23 12,29 


CLL * 9.804,15 1.228,94 - 74,93 88,85 - - - - 


CM * 881,83 1.088,11 1.409,50 86,64 93,44 91,80 3,14 3,79 3,33 


COP 216,78 213,37 203,64 53,56 53,13 50,89 26,32 13,73 19,16 


CPNL 191,20 128,58 133,79 7,69 18,43 18,89 0,05 0,05 0,04 


CREAF 236,15 341,79 322,92 54,22 69,09 71,16 - - - 


CREI * 610,96 482,36 535,19 39,27 46,03 50,76 14,20 14,08 16,03 


CRM 209,87 216,92 228,65 72,07 77,61 74,60 44,18 41,99 40,13 


CSA 84,76 82,56 78,66 77,17 76,37 77,88 75,47 77,27 67,37 


CSAP 284,06 272,54 282,79 68,12 68,78 71,46 7,70 6,62 5,56 


CSB 159,95 222,60 109,47 82,01 93,84 81,86 46,88 32,59 70,20 


CSG * 1.099,47 919,17 785,64 54,90 79,61 86,33 2,77 2,58 5,26 


CSI 126,40 132,46 131,69 67,92 70,14 64,96 52,92 55,37 52,79 
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Quadre 79. Ràtios del Balanç dels consorcis (contin.) 


Entitat 


Garantia Estructura d’actiu Estructura de l’endeutament 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


CSM 208,65 237,69 236,37 70,63 76,65 73,06 14,93 13,53 10,99 


CSMV 200,13 316,25 - 46,13 55,72 - 0,36 0,54 -  


CSPT 132,30 141,31 159,79 43,33 46,53 52,01 41,17 41,56 13,52 


CSSB 170,27 164,12 136,31 44,50 45,48 31,47 0,05 22,16 - 


CST 185,31 189,19 174,78 65,55 70,32 66,55 23,42 - 28,97 


CTF 183,52 154,36 167,02 47,50 40,31 37,17 0,20 92,73 0,34 


CUPCB-IB - 106,57 103,15 - 95,48 99,09 - 49,00 96,71 


CVC 135,25 146,42 156,40 16,35 16,33 17,53 6,93 - 48,03 


CVN - 282,49 179,92 100,00 64,45 44,67 - 11,32 - 


FCC 101,93 101,21 100,52 1,89 1,55 0,52 18,09 6,30 17,91 


GALLECS 204,72 163,36 162,19 52,53 37,07 41,24 0,31 - 12,96 


GESFER 672,13 266,95 -  26,95 30,78 - 0,12 - -  


HAMB 483,62 138,54 110,67 3,21 36,05 0,36 - - 4,64 


HB 100,23 100,12 100,10 - - - - 45,32 - 


HCPB 119,42 117,57 119,48 76,53 64,83 62,96 34,06 27,65 36,48 


ICAC 220,63 216,18 213,88 33,01 33,96 33,84 26,66 76,42 27,57 


ICCC 99,96 91,61 89,30 62,32 40,31 64,78 80,18 22,16 79,00 


IDEG 248,84 284,52 280,76 82,74 87,51 85,30 22,65 21,33 24,38 


IDIBAPS 118,93 119,16 114,11 53,43 51,12 52,42 25,94 29,29 30,15 


IFAE 152,36 152,44 156,70 32,29 33,61 34,21 22,64 20,99 2,30 


ITCAT 618,18 100,00 100,00 - - - - - - 


IUEE 104,07 - -  2,05 - - - - - 


MARPARC - 136,89 132,06 - 63,52 55,78 - 43,67 45,51 


MATARÓ * 345,77 363,56 385,69 62,45 69,27 71,63 26,82 24,94 23,04 


MNAC 713,27 1483,42 1646,91 91,09 95,03 96,52 9,36 4,49 3,92 


MOVE * 125,81 126,74 121,52 1,71 43,16 41,15 73,66 77,15 79,65 


MUME * - 6.276,35 10.223,16 - 96,20 98,17 - - - 


PCM 454,13 305,01 130,88 2,64 6,47 12,93 - - - 


PORTBOU 576,79 551,52 577,38 98,94 98,90 97,08 0,57 0,55 1,29 


PRBB 188,59 196,29 203,26 92,43 94,61 94,94 50,34 48,93 47,25 


TERMCAT * 927,01 853,95 613,32 70,25 68,15 78,20 - - - 


Total 146,89 151,41 152,56 60,92 61,68 61,16 29,13 33,07 30,24 


Font: Elaboració pròpia. 


* Diverses ràtios com la de solvència, liquiditat i/o garantia són molt elevades perquè presenten un passiu corrent irrellevant. 


 
Quadre 80. Ràtios del Compte de pèrdues i guanys dels consorcis 


Entitat 


Despeses d’explotació Despeses de personal Despeses financeres 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


AECT HC - - 97,25 - - 81,17 - - - 


ATMG 100,00 100,00 100,00 2,82 3,03 2,64 - - - 


ATML 100,00 100,00 100,00 4,66 5,27 3,26 - - - 


ATMT 100,00 100,00 100,00 1,35 1,03 0,86 - - - 


BIOPOL 100,00 100,00 92,15 49,50 43,86 50,25 - - 7,85 
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Quadre 80. Ràtios del Compte de pèrdues i guanys dels consorcis (contin.) 


Entitat 


Despeses d’explotació Despeses de personal Despeses financeres 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


CAOC 100,00 100,00 100,00 16,77 24,09 35,39 - - - 


CAPSE 100,00 100,00 100,00 74,16 73,64 72,29 - - - 


CASAP 100,00 99,71 100,00 66,02 62,28 64,48 - 0,29 - 


CATFILMS 100,00 99,92  - 28,50 40,06 - - 0,08 - 


CATM 99,87 99,96 100,00 0,18 0,16 0,15 0,13 0,04 - 


CCAM 99,96 99,20 99,98 4,98 18,47 14,14 0,04 0,80 0,02 


CCC 3,16 1,80 0,91 100,00 99,98 99,91 96,84 98,20 99,09 


CCMC 85,45 94,13 100,00 - - - 14,55 5,87 - 


CEB 100,00 100,00 100,00 35,43 35,43 31,98 - - - 


CELLS 100,00 -  - 86,28 - - - - - 


CENIT 100,00 99,85 99,11 69,38 73,24 66,81 - 0,15 0,89 


CGCS - 99,85 99,88 - 52,54 51,92 - 0,15 0,12 


CHV 99,57 99,43 99,46 59,76 60,97 58,87 0,43 0,57 0,54 


CIMNE 97,43 99,06 96,52 60,69 57,84 62,96 2,57 0,94 3,48 


CLI 99,67 99,60 99,63 42,92 47,02 44,89 0,33 0,40 0,37 


CLL 100,00 100,00 100,00 16,79 32,80 8,43 - - - 


CM 95,60 99,40 99,33 24,46 34,81 23,56 4,40 0,60 0,67 


COP 100,00 100,00 100,00 45,17 52,50 63,09 - - - 


CPNL 99,99 100,00 100,00 83,84 85,93 85,23 0,01 - - 


CREAF 100,00 100,00 99,95 69,75 73,59 73,74 - - 0,05 


CREI 99,25 98,96 99,22 72,54 64,20 70,04 0,61 0,76 0,52 


CRM 95,78 97,48 96,66 56,03 59,08 59,52 4,22 2,52 3,34 


CSA 95,78 96,56 96,60 59,30 59,82 60,51 4,22 3,44 3,40 


CSAP 99,69 99,73 99,81 60,02 60,36 59,50 0,31 0,27 0,19 


CSB 96,30 94,08 98,77 81,91 82,15 15,43 3,70 5,92 1,23 


CSG 99,96 99,88 99,93 72,33 74,82 71,39 0,04 0,02 0,00 


CSI 99,50 96,79 96,83 64,89 65,36 62,10 0,50 3,21 3,17 


CSM 99,69 99,59 99,70 65,39 65,47 64,31 0,31 0,41 0,30 


CSMV 100,00 100,00 -  77,97 65,20 - - - -  


CSPT 99,54 99,42 99,62 57,61 57,95 57,21 0,46 0,58 0,38 


CSSB 100,00 100,00 100,00 17,30 14,14 13,13 - - - 


CST 99,53 99,02 98,94 66,58 65,20 63,65 0,47 0,98 1,06 


CTF 99,90 99,92 99,87 22,27 24,24 34,27 0,10 0,08 0,13 


CUPCB-IB - 33,17 99,99 - 22,98 10,74 - 66,83 0,01 


CVC 92,61 99,77 98,90 74,87 66,62 70,57 7,39 0,23 1,10 


CVN 100,00 100,00 100,00 - - - - - - 


FCC 100,00 100,00 100,00 71,75 74,31 76,84 - - - 


GALLECS 100,00 99,97 99,84 36,52 40,85 42,29 - 0,03 0,16 


GESFER 99,81 99,71 -  51,41 50,84 - - - - 


HAMB 96,55 98,83 88,18 70,60 8,28 17,94 3,45 0,85 11,44 


HB 100,00 100,00 100,00 - - - - - - 


HCPB 99,26 98,79 98,64 54,68 55,04 54,56 0,74 1,21 1,36 


ICAC 99,75 99,63 99,76 46,98 50,43 47,61 0,25 0,37 0,24 
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Quadre 80. Ràtios del Compte de pèrdues i guanys dels consorcis (contin.) 


Entitat 


Despeses d’explotació Despeses de personal Despeses financeres 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


ICCC 98,43 97,35 98,30 46,76 51,48 55,91 1,57 2,41 1,61 


IDEG 98,55 98,53 98,09 59,33 63,36 67,42 1,45 1,47 1,91 


IDIBAPS 99,32 98,10 98,38 48,59 48,81 48,70 0,65 1,64 1,50 


IFAE 100,00 100,00 100,00 44,75 47,55 49,04 - - - 


ITCAT 100,00 100,00 100,00 - - - - - - 


IUEE 99,33 -  - 68,24 - - 0,67 - -  


MARPARC - 98,57 97,15 - 57,19 55,07 - 1,43 2,85 


MATARÓ 93,44 92,40 92,98 21,75 19,62 18,61 6,56 7,60 7,02 


MNAC 99,38 99,50 99,75 33,52 26,43 25,49 0,62 0,50 0,25 


MOVE 100,00 99,95 100,00 28,87 51,93 67,55 - 0,05 - 


MUME - 99,85 100,00 - 39,11 39,74 - 0,15 - 


PCM 100,00 100,00 100,00 48,37 69,70 52,80 - - - 


PORTBOU 99,69 99,48 99,62 42,14 30,03 18,87 0,31 0,52 0,38 


PRBB 93,33 90,40 93,38 15,25 15,10 13,48 5,43 7,87 6,62 


TERMCAT 100,00 100,00 100,00 48,32 51,90 53,79 - - - 


Total 99,38 98,90 98,76 33,90 35,06 33,99 0,61 1,09 1,24 


 


Entitat 


Resultat Subvencions 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 


AECT HC - - 100,00 - - 88,95 


ATMG 92,11 104,00 88,02 81,67 81,77 73,76 


ATML 56,84 84,84 94,04 58,94 69,53 50,49 


ATMT 89,30 93,63 89,83 66,01 66,65 65,60 


BIOPOL 112,75 99,96 12,15 - 96,54 63,29 


CAOC 91,36 87,61 81,28 98,95 98,65 95,88 


CAPSE 109,74 113,03 112,02 - - - 


CASAP 121,02 128,05 107,55 - - - 


CATFILMS 98,27 98,17 - 96,14 95,57 - 


CATM 100,23 100,00 99,29 53,16 53,18 48,55 


CCAM 99,67 98,43 98,58 97,94 97,62 96,82 


CCC 3,01 1,52 0,93 - - - 


CCMC 129,63 154,14 0,16 84,69 100,00 - 


CEB 99,97 99,97 99,76 99,26 99,26 98,81 


CELLS 207,22 - - 100,00 -  - 


CENIT 89,70 100,23 83,72 63,32 52,78 46,32 


CGCS - 100,00 100,00 - 93,25 93,80 


CHV 99,44 99,88 100,08 0,64 0,47 0,48 


CIMNE 94,56 112,39 85,62 5,77 5,94 9,49 


CLI 99,99 100,07 100,00 0,03 0,03 4,77 


CLL 121,04 34,96 4,79 99,84 95,36 94,84 


CM 109,42 87,18 94,13 8,40 25,03 85,98 


COP 99,83 99,79 99,76 99,83 98,64 99,44 
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Quadre 80. Ràtios del Compte de pèrdues i guanys dels consorcis (contin.) 


Entitat 


Resultat Subvencions 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 


CPNL 99,78 99,66 100,03 84,54 84,39 85,45 


CREAF 91,34 99,17 85,03 86,53 89,73 87,20 


CREI 100,05 100,00 100,00 92,51 93,66 94,16 


CRM 100,00 104,51 94,68 3,07 92,68 91,65 


CSA 99,75 99,53 100,14 5,52 5,79 5,56 


CSAP 98,84 100,12 100,01 1,68 2,08 1,93 


CSB 125,17 129,25 106,33 99,84 99,92 99,99 


CSG 103,28 100,73 97,45 0,76 77,19 76,33 


CSI 100,40 100,05 100,28 2,24 1,92 2,06 


CSM 100,01 100,03 100,61 0,36 0,50 0,69 


CSMV 103,14 101,86 - 19,34 12,22 - 


CSPT 101,52 100,01 100,31 1,19 1,37 1,47 


CSSB 98,38 99,49 99,84 96,54 98,01 97,64 


CST 99,44 98,76 99,13 1,40 1,64 1,71 


CTF 100,71 99,05 101,88 84,05 83,49 81,92 


CUPCB-IB - 73,16 0,68 - 91,35 - 


CVC 95,54 109,61 100,57 17,45 30,51 73,95 


CVN 100,00 100,15 99,71 100,00 100,00 100,00 


FCC 100,04 100,00 100,00 99,66 98,91 99,97 


GALLECS 86,04 94,32 97,25 60,75 58,38 48,53 


GESFER 100,00 100,00 - 93,53 98,19 - 


HAMB 105,04 100,88 92,99 100,00 98,54 98,39 


HB 100,02 100,02 100,00 99,98 99,97 100,00 


HCPB 100,02 100,10 100,04 0,80 1,17 0,89 


ICAC 99,97 99,99 100,00 70,27 79,05 76,38 


ICCC 82,71 100,59 99,68 98,49 97,68 95,43 


IDEG 94,64 95,46 94,75 68,79 72,27 69,11 


IDIBAPS 100,14 98,65 95,48 87,02 85,02 85,78 


IFAE 96,11 98,76 101,88 98,72 97,57 96,66 


ITCAT 100,00 100,00 95,49 100,00 57,41 100,00 


IUEE 92,62 - - 69,38 - - 


MARPARC - 98,03 100,02 - 6,79 9,34 


MATARÓ 133,99 120,37 124,98 0,98 1,06 1,44 


MNAC 103,33 98,16 95,60 83,65 84,90 84,45 


MOVE 100,00 99,85 100,00 87,68 93,59 97,25 


MUME - 84,24 66,55 - 86,00 82,79 


PCM 75,33 53,80 63,01 99,86 99,71 99,77 


PORTBOU 105,94 84,97 121,87 5,32 5,77 4,38 


PRBB 100,63 101,46 106,79 9,37 5,68 8,99 


TERMCAT 68,06 89,22 96,17 99,38 73,71 71,71 


Total 99,83 99,41 99,10 34,51 33,22 31,76 


Font: Elaboració pròpia. 
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3.3.5. Ràtios del Balanç i del Compte de pèrdues i guanys de les fundacions 


Les ràtios de Balanç i del Comte de pèrdues i guanys de les fundacions calculades per la 


Sindicatura de Comptes són les següents: 


 


Quadre 81. Ràtios del Balanç de les fundacions 


Entitat 


Endeutament Autonomia financera Qualitat deute 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


ASSAIG 65,05 - - 34,95 - - 100,00 - -  


CDP 117,67 174,43 - (94,01) (74,43) 100,00 100,00 100,00 - 


CESICAT - 13,36 17,57 - 65,76 69,44 - 100,00 100,00 


CMRB 56,64 57,37 59,81 (2,37) (3,01) (3,49) 12,10 21,46 43,70 


CREAL 80,88 82,24 74,15 13,78 12,08 16,78 43,48 44,17 36,88 


CRESIB 88,08 87,73 92,02 10,91 11,38 7,52 80,53 86,41 80,67 


CRG 73,75 77,31 76,69 11,03 10,57 11,41 32,70 34,09 35,26 


CTTC 74,92 80,81 83,60 8,93 3,96 0,46 23,85 24,28 29,65 


EIA 0,97 1,28 0,99 99,03 98,72 99,01 100,00 100,00 100,00 


ESMUC 57,83 63,11 68,14 5,36 3,49 2,49 100,00 100,00 100,00 


FCARRERAS - 17,55 29,48 - 53,79 28,61 - 100,00 74,14 


FCSM 73,70 73,96 68,70 26,22 26,05 30,68 100,00 100,00 100,00 


FICSR - 37,73 -  - 62,27 - - 77,65 - 


FMED 50,21 58,60 77,15 22,80 25,74 22,96 100,00 100,00 100,00 


FMR 27,53 13,56 69,25 72,78 86,44 30,75 100,00 100,00 100,00 


FOBSIC 31,42 15,04 - 50,82 83,55 - 100,00 100,00 -  


FPRBB * - 2,70 4,28 - 64,32 95,72 - 100,00 100,00 


FPT 23,96 31,65 30,19 60,89 63,25 63,13 40,16 48,32 53,55 


GSSPAU 93,06 98,17 100,99 (61,25) (68,78) (71,58) 33,31 34,34 34,28 


HTC 61,21 36,05 - 5,04 9,49 - 100,00 100,00 -   


HUVH-IR - 43,69 44,66 - 4,74 4,70 - 26,25 23,25 


HV * 12,30 26,37 - 29,50 28,43 - 43,59 9,66 -   


I2CAT - 83,54 88,11 - 1,01 1,22 - 72,57 72,21 


IC3 85,84 99,70 96,93 1,27 (11,06) (6,38) 10,44 65,95 79,57 


I-CERCA * - 6,13 18,16 - 93,87 81,84 - 100,00 89,53 


ICFO 48,49 41,80 34,64 0,99 0,78 0,57 13,45 14,26 15,57 


ICIQ 62,45 63,69 63,44 5,65 4,15 2,38 49,14 54,00 55,89 


ICN 61,20 72,99 71,76 7,76 7,91 8,35 26,00 58,83 58,44 


ICP 73,45 69,36 76,78 7,03 3,53 1,24 29,94 36,24 5,25 


ICRA 49,81 54,76 62,22 8,86 6,85 2,80 32,27 55,41 68,00 


ICREA 90,22 93,17 94,08 5,79 5,07 5,44 100,00 100,00 100,00 


ICRPC 21,82 42,67 56,49 69,61 48,08 34,44 78,57 100,00 100,00 


IDIBELL 85,84 67,94 66,61 1,27 5,43 4,49 10,44 21,93 25,78 


IDIBGI 60,09 69,49 71,09 6,17 22,01 20,89 20,71 78,77 79,34 


IGTP 65,11 56,58 58,55 23,31 24,11 24,52 86,20 50,46 48,15 


IIBSPAU - - 49,51 - - (1,24) - - 13,57 


IISPV - 90,17 91,24 - 7,13 6,89 - 100,00 100,00 


IMIM - 63,80 58,24 - 33,69 39,72 - 46,89 35,24 


IMPPC 53,04 39,38 41,65 26,76 (1,28) 0,27 45,25 27,59 32,31 
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Quadre 81. Ràtios del Balanç de les fundacions (contin.) 


Entitat 


Endeutament Autonomia financera Qualitat deute 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


IRB 47,94 37,00 28,18 (5,64) 6,47 5,04 39,41 42,83 46,52 


IRBLL - 51,62 57,49 - 21,60 20,98 - 92,78 81,92 


JONC 39,73 65,64 56,28 5,71 34,36 43,72 48,42 81,45 72,18 


MTV3 68,49 64,13 59,11 31,51 0,13 0,10 80,28 53,81 56,70 


SISOSCAT - 22,36 - - 77,64 - - 100,00 -  


TIC 63,25 110,36 105,83 36,74 (16,95) (17,31) 57,34 66,51 59,56 


TSF 107,98 99,37 - (7,98) 0,40 - 84,70 81,03 -  


UOC 97,54 48,68 51,41 2,15 10,09 11,69 75,95 85,17 86,21 


VHIO 47,06 11,21 6,58 10,31 2,13 2,01 80,34 100,00 100,00 


Total 69,68 69,50 68,68 (15,98) (14,90) (15,62) 38,58 41,51 40,79 


 


Entitat 


Fons de maniobra Solvència Liquiditat 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


ASSAIG 33,39 - - 150,13 - - 85,43 - - 


CDP (29,97) (82,78) - 76,94 54,71 - 31,37 25,82 - 


CESICAT - 83,94 79,74 - 622,76 493,63 - 140,94 205,93 


CMRB 88,38 78,90 56,54 860,91 474,01 230,11 470,79 155,87 19,93 


CREAL 62,33 60,91 70,15 265,44 255,83 335,02 217,28 179,64 187,90 


CRESIB 27,79 23,08 25,08 138,49 130,00 133,48 62,52 41,49 55,27 


CRG 64,38 63,14 62,50 280,77 271,32 266,69 206,85 167,93 156,09 


CTTC 68,71 64,44 53,80 319,64 281,22 216,45 254,00 144,61 115,35 


EIA (43,50) (135,56) (84,35) 69,69 42,45 54,24 50,00 42,43 41,27 


ESMUC 1,90 0,75 0,80 101,94 100,75 100,81 83,20 81,14 58,84 


FCARRERAS - 66,12 50,14 - 295,12 200,55 - 97,49 99,84 


FCSM 22,52 23,09 28,63 129,07 130,03 140,11 46,13 44,71 54,22 


FICSR - (1,47) - - 98,55 - - 28,92 - 


FMED 41,03 30,71 2,31 169,58 144,33 102,37 118,13 40,63 13,12 


FMR 72,03 86,27 20,75 357,47 728,49 126,18 206,90 251,21 70,72 


FOBSIC 68,32 84,67 - 315,65 652,33 - 175,65 207,22 - 


FPRBB * - 95,19 92,97 - 2.080,00 1.422,66 - 400,00 951,55 


FPT 79,74 73,97 78,10 493,64 384,19 456,53 350,29 325,94 348,31 


GSSPAU (20,95) (42,77) (51,96) 82,68 70,04 65,81 0,49 0,77 0,51 


HTC 8,20 20,67  108,94 126,06 - 34,78 45,18 - 


HUVH-IR - 74,40 78,33 - 390,69 461,51 - 161,21 212,20 


HV * 94,05 97,00  1.679,41 3.338,13 - 1.100,00 2.565,00 - 


I2CAT - 35,02 32,81 - 153,89 148,83 - 27,41 25,11 


IC3 86,18 (28,70) (37,96) 723,67 77,70 72,48 392,93 47,15 59,67 


I-CERCA * - 93,77 83,18 - 1.604,34 594,61 - 793,14 229,57 


ICFO 88,98 90,28 90,38 907,78 1.028,73 1.039,98 503,56 501,78 521,16 


ICIQ 34,95 31,95 27,37 153,73 146,96 137,69 66,75 34,28 22,55 


ICN 69,07 2,89 (19,53) 323,33 102,97 83,66 96,67 51,91 22,80 


ICP 64,52 58,95 88,96 281,83 243,59 905,92 129,62 94,87 342,87 


ICRA 79,06 50,37 33,70 477,45 201,49 150,82 187,04 42,58 36,81 


ICREA 7,00 4,62 4,02 107,52 104,85 104,19 22,08 104,45 43,84 
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Quadre 81. Ràtios del Balanç de les fundacions (contin.) 


Entitat 


Fons de maniobra Solvència Liquiditat 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


ICRPC 79,50 48,22 31,97 487,88 193,11 146,99 401,52 61,87 33,51 


IDIBELL 86,18 66,45 61,50 723,67 298,08 259,76 392,93 90,21 47,24 


IDIBGI 69,53 25,45 23,45 328,21 134,15 130,64 92,76 106,55 101,39 


IGTP 34,05 61,13 37,77 151,64 257,25 160,71 107,20 151,16 66,61 


IIBSPAU -  89,97 - - 997,20 - - 720,00 


IISPV - 6,26 5,84 - 106,68 106,20 - 73,40 88,11 


IMIM - 57,60 71,68 - 235,85 353,08 - 130,56 176,07 


IMPPC 64,27 73,96 75,35 279,91 383,95 405,61 91,23 175,79 184,61 


IRB 60,57 76,13 80,46 253,63 418,87 511,78 65,98 111,14 140,86 


IRBLL - 39,64 41,36 - 165,68 170,54 - 111,47 123,88 


JONC 67,67 36,48 55,94 309,33 157,44 226,96 154,92 29,99 110,13 


MTV3 31,33 62,27 63,98 145,61 265,01 277,62 74,27 248,94 261,95 


SISOSCAT - 78,14 - - 457,52 - - 449,45 - 


TIC 63,72 21,75 30,47 275,62 127,79 143,83 260,04 8,73 11,25 


TSF 4,51 (40,00) - 104,72 71,43 - 3,01 2,38 - 


UOC (51,62) (12,35) (0,27) 65,96 89,01 99,73 4,08 17,31 17,43 


VHIO (23,62) 74,07 86,43 80,89 385,73 737,13 36,41 158,98 311,64 


Total 36,40 34,44 37,23 157,23 152,52 159,32 62,01 58,04 59,78 


 


Entitat 


Garantia Estructura d’actiu Estructura de l’endeutament 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


ASSAIG 153,73 - - 2,34 - - - - - 


CDP 84,99 57,33 - 9,46 4,49 - 0,32 - - 


CESICAT - 748,68 569,22 - 16,82 13,28 - 0,01 0,06 


CMRB 176,54 174,31 167,18 41,01 41,65 39,86 49,79 45,06 33,68 


CREAL 123,64 121,60 134,86 6,66 7,07 8,39 69,07 66,84 57,52 


CRESIB 113,53 113,99 108,67 1,77 1,45 0,91 62,04 63,79 50,21 


CRG 135,59 129,35 130,40 32,28 28,50 27,89 60,29 62,87 58,15 


CTTC 133,47 123,75 119,62 42,89 44,83 46,34 62,39 67,47 65,55 


EIA * 10.353,44 7.782,38 10.057,36 99,33 99,45 99,59 - - - 


ESMUC 172,93 158,46 146,76 41,07 36,42 31,29 0,09 0,07 0,99 


FCARRERAS - 569,86 339,21 - 48,21 56,17 - 5,82 24,32 


FCSM 135,69 135,22 145,56 4,88 3,87 3,74 57,15 59,98 58,41 


FICSR - 265,07 - - 71,13 - - 14,55 - 


FMED 199,17 170,64 129,62 14,85 15,42 21,14 - - - 


FMR 363,22 737,72 144,40 1,58 1,25 12,62 - - - 


FOBSIC 318,26 664,83 -  0,82 1,88 - - - - 


FPRBB * - 3.700,00 2.337,25 - 43,78 39,13 - - - 


FPT 417,41 315,97 331,26 52,51 41,25 26,20 17,07 23,96 24,12 


GSSPAU 107,46 101,86 99,02 74,37 76,39 77,22 70,06 76,19 77,88 


HTC 163,36 277,38 - 33,32 54,55 - 12,08 - - 


HUVH-IR - 228,87 223,93 - 55,20 52,08 - 39,01 40,69 


HV * 812,82 379,18 - 9,94 15,07 - 11,67 21,43 - 


I2CAT - 119,70 113,50 - 6,70 5,31 - 61,98 72,84 
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Quadre 81. Ràtios del Balanç de les fundacions (contin.) 


Entitat 


Garantia Estructura d’actiu Estructura de l’endeutament 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


IC3 206,21 100,30 103,17 35,10 48,88 44,10 82,64 93,48 91,57 


I-CERCA * - 1.632,50 550,78 - 1,73 3,35 - - 3,72 


ICFO 160,12 239,21 288,72 40,80 38,68 43,91 45,62 39,37 32,74 


ICIQ 163,39 157,02 157,63 52,82 49,46 51,19 34,28 31,92 30,82 


ICN 136,15 137,01 139,36 48,55 55,79 64,92 49,32 34,97 18,88 


ICP 200,76 144,18 130,24 38,02 38,77 63,47 55,74 48,24 75,65 


ICRA 110,84 182,61 160,72 23,25 38,87 36,19 39,91 41,05 42,94 


ICREA 458,33 107,33 106,29 2,99 2,31 1,98 - - - 


ICRPC 116,49 234,34 177,01 16,62 17,59 16,96 0,52 - - 


IDIBELL 166,43 147,19 150,12 35,10 55,59 55,40 82,64 55,97 53,07 


IDIBGI 153,58 143,91 140,67 59,16 26,57 26,32 50,02 60,23 62,45 


IGTP 188,53 176,75 170,79 14,90 26,56 54,69 59,89 45,57 48,50 


IIBSPAU - - 201,97 - - 33,00 - - 44,78 


IISPV - 110,90 109,60 - 3,80 3,10 - - - 


IMIM - 156,73 171,71 - 29,44 27,53 - 45,35 45,16 


IMPPC 208,61 253,95 240,08 32,82 58,29 45,41 42,77 33,48 37,12 


IRB 251,71 270,27 354,85 52,08 33,63 32,91 37,54 23,88 16,96 


IRBLL - 193,74 173,93 - 20,65 19,68  2,48 30,98 


JONC 146,01 152,34 177,69 40,50 15,82 7,80 26,68 - 1,04 


MTV3 158,10 155,93 169,17 19,94 8,54 6,95 - 29,63 25,60 


SISOSCAT - 447,33 - - - - - - - 


TIC 92,61 90,61 94,49 0,03 6,20 9,34 60,68 67,87 82,29 


TSF 102,53 100,64 -  4,22 42,49 - 36,07 7,85 - 


UOC 212,50 205,43 194,50 51,14 63,10 55,79 - 8,86 9,03 


VHIO 949,37 892,21 1520,26 69,42 56,77 51,51 10,93 0,94 0,33 


Total 143,51 143,89 145,61 57,73 56,00 55,37 50,17 49,19 48,75 


Font: Elaboració pròpia. 


* Diverses ràtios com la de solvència, liquiditat i/o garantia són molt elevades perquè presenten un passiu corrent irrellevant. 


 
Quadre 82. Ràtios del Compte de pèrdues i guanys de les fundacions 


Entitat 


Despeses d’explotació Despeses de personal Despeses financeres 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


ASSAIG 100,00 - - 16,46 - - - - - 


CDP 96,29 96,24 98,22 72,78 71,33 86,53 3,71 3,76 1,78 


CESICAT - 100,00 99,97 - 62,74 50,59 - - 0,03 


CMRB 100,00 100,00 99,99 34,61 37,32 38,37 - - 0,01 


CREAL 100,00 100,00 100,00 63,97 68,19 69,65 - - - 


CRESIB 98,78 98,28 100,00 54,26 54,42 51,84 1,22 1,72 - 


CRG 99,07 99,21 99,49 45,52 46,81 48,59 0,93 0,79 0,51 


CTTC 98,94 98,48 98,95 61,52 63,23 69,65 1,06 1,52 1,05 


EIA 100,00 100,00 62,91 20,42 17,17 19,28 - - 37,09 


ESMUC 100,00 100,00 100,00 81,29 83,26 84,07 - - - 


FCARRERAS - 100,00 99,98 - 0,27 36,95 - - 0,02 


FCSM 100,00 100,00 99,51 26,48 25,95 27,74 - - 0,49 
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Quadre 82. Ràtios del Compte de pèrdues i guanys de les fundacions (contin.) 


Entitat 


Despeses d’explotació Despeses de personal Despeses financeres 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


FICSR - 93,12 - - 42,63 - - 6,88  - 


FMED 100,00 100,00 100,00 21,67 20,84 16,68 - - - 


FMR 100,00 100,00 100,00 29,32 53,31 74,79 - - - 


FOBSIC 100,00 - - 39,20 - - - - - 


FPRBB - - 100,00 - - 45,00 - - - 


FPT 99,95 94,64 99,68 34,94 29,43 35,13 0,05 5,36 0,32 


GSSPAU 97,23 96,76 96,48 52,72 53,86 51,40 2,77 3,24 3,52 


HTC 100,00 95,36 - 16,58 23,39 - - 4,64 - 


HUVH-IR - 99,16 99,69 - 46,40 48,39 - 0,84 0,31 


HV 100,00 100,00 - - - - - - - 


I2CAT - 100,00 100,10 - 33,58 36,09 - - (0,10) 


IC3 95,71 97,77 98,25 63,95 59,94 54,43 4,29 2,23 1,75 


I-CERCA - 100,00 100,00 - 42,03 63,76 - - - 


ICFO 97,59 96,78 97,67 47,81 48,88 50,78 2,41 3,22 2,33 


ICIQ 99,17 98,81 99,26 49,72 51,75 55,80 0,83 1,19 0,74 


ICN 98,83 97,84 98,65 55,72 52,46 51,13 1,17 2,16 1,35 


ICP 96,22 95,90 95,44 58,80 58,41 56,14 3,78 4,10 4,56 


ICRA 91,97 92,90 94,74 51,55 56,61 44,83 8,03 7,10 5,26 


ICREA 100,00 100,00 100,00 77,84 75,91 75,87 - - - 


ICRPC 100,00 100,00 100,00 56,82 54,36 57,19 - - - 


IDIBELL 99,68 99,64 99,50 49,00 49,74 52,55 0,32 0,36 0,50 


IDIBGI 100,00 99,71 99,96 45,76 51,92 55,34 - 0,29 0,04 


IGTP 99,99 100,00 100,00 35,98 43,85 44,22 0,01 - - 


IIBSPAU - - 98,91 - - 56,26 - - 1,09 


IISPV - 100,00 100,00 - 55,79 52,64 - - - 


IMIM - 99,71 99,55 - 44,08 43,49 - 0,29 0,45 


IMPPC 99,13 96,76 96,82 52,78 54,90 55,01 0,87 3,24 3,18 


IRB 99,63 99,16 99,77 41,21 43,71 44,33 0,37 0,84 0,23 


IRBLL - 100,00 100,00 - 48,92 45,17 - - - 


JONC 100,00 100,00 100,00 36,05 34,07 37,87 - - - 


MTV3 100,00 100,00 100,00 31,96 4,59 2,57 - - - 


SISOSCAT - 100,00 - - - - - - -  


TIC 99,81 99,66 99,91 24,40 44,84 47,94 0,19 0,34 0,09 


TSF 99,45 99,78 - 49,36 46,73 - 0,55 0,22 -  


UOC 99,64 99,67 98,83 36,41 35,22 35,19 0,36 0,33 1,17 


VHIO 100,00 99,86 99,80 51,67 48,20 51,29 - 0,14 0,20 


Total 98,30 98,12 98,05 49,79 49,50 48,83 1,70 1,88 1,95 


 


Entitat 


Resultat Subvencions 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 


ASSAIG 103,69 - - 37,20 - - 


CDP 95,27 100,24 152,42 91,71 95,67 98,77 


CESICAT - 121,56 116,74 - 40,12 51,28 


CMRB 95,67 100,00 100,01 97,71 98,56 98,28 


CREAL 107,75 100,35 100,41 97,80 96,53 94,25 







SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 33/2015 


269 


Quadre 82. Ràtios del Compte de pèrdues i guanys de les fundacions (contin.) 


Entitat 


Resultat Subvencions 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 


CRESIB 117,84 100,13 98,50 89,23 82,61 86,18 


CRG 95,68 97,73 98,86 90,73 90,02 91,18 


CTTC 99,98 90,32 94,40 94,65 87,38 88,34 


EIA 321,88 156,87 39,85 2,39 - - 


ESMUC 96,16 96,21 95,14 84,83 86,37 85,91 


FCARRERAS - 99,68 100,30 - 100,00 - 


FCSM 107,59 102,47 108,76 9,86 5,02 9,34 


FICSR - 89,11 - - 84,12 - 


FMED 100,06 100,11 95,12 83,18 72,91 71,33 


FMR 97,81 125,66 9,18 98,04 85,03 95,53 


FOBSIC 55,51 - - 73,71 - - 


FPRBB - - 71,25 - - - 


FPT 115,34 104,29 98,87 27,91 55,17 46,25 


GSSPAU 99,53 94,73 97,91 4,54 4,62 3,22 


HTC 114,32 137,31 - 100,00 100,00 - 


HUVH-IR - 99,50 100,02 - 77,18 78,73 


HV 261,90 122,37 - 96,36 93,53 - 


I2CAT - 100,07 99,92 - 71,86 70,25 


IC3 92,06 86,14 101,33 96,26 97,38 99,43 


I-CERCA - 138,17 74,72 - 95,04 99,38 


ICFO 99,78 99,45 99,52 94,00 93,19 93,59 


ICIQ 77,82 96,02 94,92 79,34 80,56 83,78 


ICN 101,46 100,47 99,83 96,10 94,86 94,85 


ICP 111,83 87,82 94,61 95,32 93,40 96,11 


ICRA 92,85 93,62 87,21 95,07 84,70 92,86 


ICREA 100,00 100,00 100,00 98,82 99,08 98,85 


ICRPC 58,88 72,82 85,15 83,49 88,57 89,18 


IDIBELL 99,64 99,64 98,87 64,27 50,44 50,57 


IDIBGI 107,58 113,73 105,11 51,07 52,47 69,39 


IGTP 96,16 100,20 100,80 63,12 64,01 55,88 


IIBSPAU - - 88,28 - - 68,68 


IISPV - 99,59 99,99 - 63,10 67,34 


IMIM - 103,42 106,17 - 64,71 63,25 


IMPPC 74,51 114,84 106,35 99,48 89,00 88,09 


IRB 99,87 100,16 100,02 97,03 93,52 92,21 


IRBLL - 100,19 100,46 - 76,87 74,37 


JONC 104,43 102,71 103,33 86,81 93,87 98,61 


MTV3 712,31 100,00 100,00 95,58 94,22 96,87 


SISOSCAT - 0,01 - - - - 


TIC 76,55 94,52 107,85 97,31 98,63 97,55 


TSF 102,16 97,67 - - - - 


UOC 99,74 99,40 101,23 9,93 37,82 37,87 


VHIO 100,20 100,44 99,69 67,02 76,97 87,56 


Total 100,19 97,45 98,78 31,78 41,77 43,38 


Font: Elaboració pròpia. 
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4. ANÀLISI DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 


En el quadre següent es presenta la liquidació del pressupost agregada dels exercicis 


2011 i 2012 i la comparació amb el 2010 per als diferents grups d’entitats: 


 


Quadre 83. Liquidació del pressupost agregada de l’exercici 


Concepte 


EACIF EDP SM 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


Pressupost 


d’ingressos          


Pressupost inicial 137.917 30.934 24.096 6.583.529 5.468.230 6.013.918 2.910.187 2.321.354 2.140.665 


Modificacions 25.104 3.288 8.542 251.875 325.086 243.483 88.734 140.925 801.665 


Pressupost final 163.021 34.222 32.638 6.835.404 5.793.315 6.257.401 2.998.921 2.462.279 2.942.330 


Drets liquidats 148.990 25.314 17.601 5.877.805 4.875.694 5.058.076 2.831.724 2.370.032 2.502.239 


Pressupost de 


despeses          


Pressupost inicial 137.917 30.934 24.096 6.583.529 5.468.988 6.013.918 2.910.187 2.321.354 2.140.665 


Modificacions 25.104 3.288 8.542 233.789 352.377 230.685 88.924 140.925 802.323 


Pressupost final 163.021 34.222 32.638 6.817.318 5.821.365 6.244.603 2.999.111 2.462.279 2.942.988 


Obligacions 


reconegudes 144.440 31.749 20.929 5.586.754 5.203.213 4.975.049 2.896.786 2.872.565 2.757.443 


Resultat de gestió 


pressupostària 4.550 (6.435) (3.328) 291.051 (327.519) 83.027 (65.062) (502.533) (255.204) 


 


Concepte 


Consorcis Fundacions Total 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


Pressupost 


d’ingressos          


Pressupost inicial 3.054.035 3.229.792 3.193.103 648.146 699.137 705.246 13.333.814 11.749.447 12.077.028 


Modificacions 196.483 235.821 99.679 41.044 32.558 52.424 603.240 737.678 1.205.793 


Pressupost final 3.250.518 3.465.613 3.292.782 689.190 731.695 757.670 13.937.054 12.487.124 13.282.821 


Drets liquidats 3.172.963 3.360.250 3.285.789 679.072 720.117 737.337 12.710.554 11.351.407 11.601.042 


Pressupost de 


despeses          


Pressupost inicial 3.054.035 3.229.894 3.193.202 648.146 698.935 705.246 13.333.814 11.750.105 12.077.127 


Modificacions 200.604 243.876 101.007 41.034 32.433 51.991 589.455 772.899 1.194.548 


Pressupost final 3.254.639 3.473.770 3.294.209 689.180 731.368 757.237 13.923.269 12.523.004 13.271.675 


Obligacions 


reconegudes 3.105.713 3.286.324 3.269.958 688.245 745.683 736.215 12.421.938 12.139.534 11.759.594 


Resultat gestió 


pressupostària 67.250 73.926 15.831 (9.173) (25.566) 1.122 288.616 (788.127) (158.552) 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


 


Les ràtios utilitzades per la Sindicatura de Comptes per complementar l’anàlisi de les 


liquidacions del pressupost són les següents: 
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Quadre 84. Ràtios de la Liquidació del pressupost 


Ràtio Càlcul Abreviació 


Modificacions pressupostàries 


d’ingressos 
 MI  


PI 


DL: Drets liquidats 


DLS: Drets liquidats per subvencions (inclou transferències corrents, 


transferències de capital i aportacions a compte de capital)  


MD: Modificacions del pressupost de despeses 


MI: Modificacions del pressupost d’ingressos 


OR: Obligacions reconegudes 


PD: Pressupost inicial de despeses 


PDD: Pressupost definitiu de despeses 


PDI: Pressupost definitiu d’ingressos 


PI: Pressupost inicial d’ingressos 


Execució d’ingressos 
 DL  


PDI 


Modificacions pressupostàries de 


despeses 
 MD  


PD 


Execució de despeses 
 OR  


PDD 


Dependència de les subvencions 


rebudes 
 DLS  


DL 


Font: Elaboració pròpia. 


 


Les ràtios de la liquidació del pressupost agregada obtingudes per la Sindicatura de 


Comptes, per tipus d’entitat, es presenten a continuació: 


 
Quadre 85. Ràtios de la liquidació del pressupost agregada 


Entitat 


Modificacions d’ingressos Execució d’ingressos Modificacions de despeses 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


EACIF 18,20 10,63 35,45 91,39 73,97 53,93 18,20 10,63 35,45 


EDP 3,83 5,94 4,05 85,99 84,16 80,83 3,55 6,44 3,84 


SM 3,05 6,07 37,45 94,42 96,25 85,04 3,06 6,07 37,48 


Consorcis 6,40 7,30 3,12 97,64 96,96 99,79 6,54 7,55 3,16 


Fundacions 6,33 4,66 7,43 98,53 98,42 97,32 6,33 4,64 7,37 


 


Entitat 


Execució de despeses Dependència de les subvencions rebudes 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 


EACIF 88,60 92,77 64,12 13,47 19,80 5,74 


EDP 81,95 89,38 79,81 29,32 30,43 28,98 


SM 96,59 116,66 93,70 18,81 19,06 14,52 


Consorcis 95,45 94,60 99,26 35,22 33,46 29,31 


Fundacions 99,86 101,96 97,22 32,18 43,53 45,94 


Font: Elaboració pròpia. 


 


En el quadre 83 s’observa l’evolució de la gestió pressupostaria durant el període analitzat.  


 


Del superàvit agregat de la gestió pressupostària de 288,62 M€ en l’exercici 2010 es passa 


a un dèficit en els exercicis 2011 i 2012 de 788,13 M€ i 158,55 M€, respectivament. Llevat 


dels consorcis, en el 2011 la resta d’entitats tenen un resultat agregat deficitari. 


 


A continuació es presenta un quadre on es distingeix del total de drets liquidats per les 


diferents entitats del sector públic, els que provenen de transferències corrents, transfe-


rències de capital o aportacions a compte de capital que la Generalitat de Catalunya i 


altres ens del sector públic han fet a aquestes entitats durant els exercicis 2011 i 2012 i la 


comparació amb les dades del 2010. 
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Quadre 86. Drets liquidats provinents del sector públic 


Entitat 


Transferències corrents Transferències de capital 


De la Generalitat D’altres ens del sector públic De la Generalitat D’altres ens del sector públic 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


EACIF 7.767 3.976 689 3.384 - - 7.359 - - 540 - - 


EDP 467.740 624.890 701.692 85.002 29.027 13.891 227.367 160.552 73.495 131.930 106.933 92.151 


SM 32.626 40.309 30.156 2.434 1.295 6.161 3.472 4.189 5.761 1.004 256 - 


Consorcis 431.368 509.915 439.259 502.226 437.346 390.555 110.125 96.187 54.713 12.963 19.802 9.883 


Fundacions 119.782 147.699 149.230 72.026 132.105 160.270 16.801 21.578 20.013 9.912 12.101 9.193 


Total 1.059.283 1.326.789 1.321.026 665.072 599.773 570.877 365.124 282.506 153.982 156.349 139.092 111.227 


 


Entitat 


Aportacions a compte de capital Total transferències i aportacions (A) Total drets liquidats (B) Dependència del sector públic (A/B) 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


EACIF 1.013 1.035 321 20.063 5.011 1.010 148.990 25.314 17.601 13,47 19,80 5,74 


EDP 811.442 562.421 584.708 1.723.481 1.483.823 1.465.937 5.877.805 4.875.694 5.058.076 29,32 30,42 28,98 


SM 493.215 405766 321.208 532.751 451.815 363.286 2.831.724 2.370.032 2.502.239 18,81 19,06 14,52 


Consorcis 60.815 61.154 69146 1.117.497 1.124.404 963.181 3.172.963 3.360.250 3.285.789 35,22 33,46 29,31 


Fundacions - - - 218.521 313.483 338.706 679.072 720.117 737.337 32,18 43,53 45,94 


Total 1.366.485 1.030.376 975.383 3.612.313 3.378.536 3.132.120 12.710.554 11.351.407 11.601.042 28,42 29,76 27,00 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 
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Els recursos rebuts de la Generalitat i d’altres ens del sector públic per part de les entitats 


analitzades durant els exercicis 2010, 2011 i 2012 han estat de 3.612,31 M€, de 


3.378,54 M€ i de 3.132,12 M€, respectivament, i representen un 28,4%, 29,8% i 27%, 


respectivament dels drets liquidats totals. Els recursos rebuts pel conjunt de les entitats en 


l’exercici 2012 han estat inferiors en 480,19 M€ als del 2010. 


 


Entre un 47,7% i un 60,4% d’aquests recursos han estat reconeguts com a transferències 


corrents, entre un 8,5% i un 14,4% com a transferències de capital i entre un 30,5% i un 


37,8% com a aportacions a compte de capital. S’observa que en el període analitzat les 


transferències corrents han augmentat el seu pes relatiu mentre les transferències de 


capital i les aportacions a compte de capital han disminuït. 


 


 


4.1. ANÀLISI DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE LES ENTITATS AUTÒNOMES DE 


CARÀCTER COMERCIAL, INDUSTRIAL, FINANCER O ANÀLEG 


La Liquidació del pressupost de les entitats autònomes de caràcter comercial, industrial i 


financer dels exercicis 2011 i 2012 i la comparació amb la del 2010 i les ràtios calculades 


per la Sindicatura es presenten en els quadres següents: 


 


Quadre 87. Liquidació del pressupost de les entitats autònomes de caràcter comercial, industrial, 


financer o anàleg 


Concepte  


AGREGAT CATCERT EADC 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


Ingressos          


Pressupost inicial 137.917 30.934 24.096 5.012 4.280 1.718 3.337 2.517 - 


Pressupost definitiu 163.021 34.222 32.638 6.671 5.281 2.292 6.843 4.451 - 


Drets liquidats 148.990 25.314 17.601 4.856 1.395 1.187 6.359 3.966 - 


Despeses              


Pressupost inicial 137.917 30.934 24.096 5.012 4.280 1.718 3.337 2.517 - 


Pressupost definitiu 163.021 34.222 32.638 6.671 5.281 2.292 6.843 4.451 - 


Obligacions reconegudes 144.440 31.749 20.929 4.847 4.266 1.618 6.011 4.315 - 


Resultat pressupostari 4.550 (6.435) (3.328) 9 (2.871) (431) 348 (349) - 


 


Concepte  


EADOP EAJA ICCA 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


Ingressos          


Pressupost inicial 8.663 7.861 7.376 23.805 16.276 15.002 97.100 - - 


Pressupost definitiu 27.046 8.214 15.344 25.358 16.276 15.002 97.103 - - 


Drets liquidats 11.257 5.210 4.349 21.099 14.743 12.065 105.419 - - 


Despeses               


Pressupost inicial 8.663 7.861 7.376 23.805 16.276 15.002 97.100 - - 


Pressupost definitiu 27.046 8.214 15.344 25.358 16.276 15.002 97.103 - - 


Obligacions reconegudes 15.567 8.425 7.246 21.099 14.743 12.065 96.916 - - 


Resultat pressupostari (4.310) (3.215) (2.897) - - - 8.503 - - 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 
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Quadre 88. Ràtios de la Liquidació del pressupost de les entitats autònomes de caràcter comercial, 


industrial, financer o anàleg 


Entitat 


Modificacions d’ingressos Execució d’ingressos Modificacions de despeses 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


CATCERT 33,10 23,39 33,41 72,79 26,42 51,79 33,10 23,39 33,41 


EADC 105,06 76,84 - 92,93 89,10 - 105,06 76,84 - 


EADOP 212,20 4,49 108,03 41,62 63,43 28,34 212,20 4,49 108,03 


EAJA 6,52 - - 83,20 90,58 80,42 6,52 - - 


ICCA - - - 108,56 - - - - - 


Total 18,20 10,63 35,45 91,39 73,97 53,93 18,20 10,63 35,45 


 


Entitat 


Execució de despeses Dependència de les subvencions rebudes 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 


CATCERT 72,66 80,78 70,59 89,07 74,70 78,77 


EADC 87,84 96,94 - 99,73 99,45 - 


EADOP 57,56 102,57 47,22 0,09 0,48 1,72 


EAJA 83,20 90,58 80,42 - - - 


ICCA 88,81 - - 8,90 - - 


Total 88,60 92,77 64,12 13,47 19,80 5,74 


Font: Elaboració pròpia. 


 


El grau d’execució del pressupost d’ingressos del conjunt d’entitats autònomes de caràcter 


comercial, industrial i financer o anàleg durant el període analitzat ha disminuït des d’un 


91,4% en l’exercici 2010 a un 53,9% en el 2012. Pel que fa el pressupost de despeses, el 


grau d’execució ha passat d’un 88,6% en l’exercici 2010 a un 64,1% en el 2012.  


 


El resultat pressupostari del exercicis 2011 i 2012 del conjunt de les EACIF ha passat d’un 


superàvit de 4,55 M€ en l’exercici 2010 a un dèficit en els exercici 2011 i 2012 de 6,44 M€ i 


3,33 M€, respectivament. Aquest dèficit s’obté del resultat pressupostari negatiu de totes 


les entitats llevat de l’EAJA, que presenta un resultat equilibrat.  


 


El quadre següent inclou els drets liquidats per les EACIF amb la distinció dels que 


provenen de transferències corrents, de transferències de capital o d’aportacions a compte 


de capital que la Generalitat de Catalunya i altres ens del sector públic han fet a les EACIF 


durant els exercicis 2011 i 2012 i la comparació amb els del 2010. 
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Quadre 89. Drets liquidats per les entitats autònomes de caràcter comercial, industrial, financer o anàleg provinents del sector públic 


Entitat 


Transferències corrents Transferències de capital 


De la Generalitat D’altres ens del sector públic De la Generalitat D’altres ens del sector públic 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


CATCERT - 62 614 3.384 - - - - - - - - 


EADC 6.270 3.889 - - - - - - - - - - 


EADOP 10 25 75 - - - - - - - - - 


EAJA - - - - - - - - - - - - 


ICCA 1.487 - - - - - 7.359 - - 540 -  


Total 7.767 3.976 689 3.384 - - 7.359 - - 540 - - 


 


Entitat 


Aportacions a compte de capital Total transferències i aportacions (A) Total drets liquidats (B) Dependència del sector públic (A/B) 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


CATCERT 941 980 321 4.325 1.042 935 4.856 1.395 1.187 89,07 74,70 78,77 


EADC 72 55 - 6.342 3.944 - 6.359 3.966 - 99,73 99,45 - 


EADOP - - - 10 25 75 11.257 5.210 4.349 0,09 0,48 1,75 


EAJA - - - - - - 21.099 14.743 12.065 - - - 


ICCA - - - 9.386 - - 105.419 - - 8,90 - - 


Total 1.013 1.035 321 20.063 5.011 1.010 148.990 25.314 17.601 13,47 19,80 5,74 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 
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CATCERT i EADC es financen majoritàriament amb recursos procedents de la Generalitat 


o d’altres ens del sector públic. La resta d’EACIF es financen amb els seus propis re-


cursos. 


 


 


4.2. ANÀLISI DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE LES ENTITATS DE DRET PÚBLIC 


La Liquidació del pressupost de les EDP dels exercicis 2011 i 2012 i la comparació amb 


la del 2010 i les ràtios calculades per la Sindicatura es presenten en els quadres se-


güents: 
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Quadre 90. Liquidació del pressupost de les entitats de dret públic 


Entitat 


INGRESSOS 


Pressupost inicial Modificacions Pressupost definitiu Drets liquidats 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


ACA 1.117.542 581.903 625.627 - - - 1.117.542 581.903 625.627 654.883 507.099 791.759 


ACCD 39.344 22.155 15.262 (1.007) - (5.500) 38.337 22.155 9.762 30.826 22.441 10.312 


ACC1Ó (a) - 47.382 168.715 - 148.962 (88.252) - 196.344 80.463 - 143.274 80.186 


ACJ 22.234 22.234 20.620 375 375 - 22.609 22.609 20.620 22.261 20.920 19.188 


ACT 22.555 14.955 14.855 (1.680) 1.400 1.391 20.875 16.355 16.246 20.762 16.531 13.688 


AGAUR (b) 48.968 42.793 38.549 60.720 59.860 127.376 109.688 102.653 165.925 104.989 102.653 165.925 


AHC (c) 107.488 138.466 169.420 1.150 - 32.411 108.638 138.466 201.831 102.894 186.176 201.831 


AIAQS 4.414 7.860 15.603 732 333 314 5.146 8.193 15.917 4.361 7.576 14.329 


APDCAT  - 3.183 2.863 - n/d - - 3.183 2.863 - n/d 2.357 


AQU 3.400 3.135 2.935 (148) 232 129 3.252 3.367 3.064 3.260 3.158 3.158 


ARC 125.278 107.342 48.382 56.848 2.049 114.675 182.126 109.391 163.057 122.182 107.506 55.875 


ASPC - - 86.343 - - 7801 - - 94.144 - - 82.323 


ATC 33.336 26.875 25.596 -  - 33.336 26.875 25.596 32.092 26.936 23.748 


ATLL  347.926 153.071 - - n/d -  347.926 153.071 -  258.499 n/d - 


BST 73.803 72.129 76.586 2.587 - - 76.390 72.129 76.586 76.390 72.065 85.252 


CAC (b) 10.668 6.975 6.287 - 1580 - 10.668 8.554 6.287 10.369 7.149 6.044 


CAR 26.131 19.993 15.399 (314) - - 25.817 19.993 15.399 21.182 15.456 15.028 


CCMA 357.539 324.279 273.442 (2.067) 5.243 2.222 355.472 329.522 275.664 354.329 329.677 275.622 


CCPAE 1.435 1.423 1.234 - - 88 1.435 1.423 1.322 1.278 1.273 1.181 


CCPI (b) 1.174 1.101 934 - - - 1.174 1.101 934 791 1075 911 


CENTRE 112 9.089 9.075 9.093 (917) 1886 1.000 8.172 10.961 10.093 8.173 10.210 9.915 


CIRE  37.629 35.195 38.462 (476) n/d n/d 37.153 35.195 38.462 44.381 38.461 32.628 


CNJC 594 450 441 - 5 - 594 455 441 519 452 410 


CONCA 15.501 11.198 9.434 46 - (8.109) 15.547 11.198 1.325 14.946 11.368 1.484 


CPF 8.779 7.462 6.119 13.190 9.053 3.779 21.969 16.515 9.898 13.399 8.554 5.645 


CTTI 285.786 212.925 284.533 - - - 285.786 212.925 284.533 247.852 208.840 285.989 


FGC 327.529 383.546 398.047 35.895 (522) (5.815) 363.424 383.024 392.232 392.556 391.783 418.158 


GPSS 20.455 18.031 18.169 - - - 20.455 18.031 18.169 21.671 18.335 17.539 
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Quadre 90. Liquidació del pressupost de les entitats de dret públic (contin.) 


Entitat 


INGRESSOS 


Pressupost inicial Modificacions Pressupost definitiu Drets liquidats 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


GSS 58.294 64.834 65.665 - - 838 58.294 64.834 66.503 59.573 66.863 64.891 


IAS 101.767 91.464 90.640 - - - 101.767 91.464 90.640 97.077 91.886 88.492 


ICAEN 18.967 38.170 12.529 15.184 59.623 35.739 34.151 97.793 48.268 35.403 106.512 39.769 


ICC 23.682 18.797 18.252 6.064 142 1.376 29.746 18.939 19.628 29.951 18.328 19.628 


ICF 1.628.104 1.973.526 2.592.362 - - - 1.628.104 1.973.526 2.592.362 1.688.004 1.412.846 1.222.646 


ICIC/ICEC 53.667 64.672 66.535 37.110 3.007 (1.416) 90.777 67.679 65.119 67.204 70.096 27.532 


ICIP 2.300 1.618 1.487 584 401 (296) 2.884 2.019 1.191 2.598 1.614 1.191 


ICO 164.717 153.090 142.470 (1.393) (5.803) 2.845 163.324 147.287 145.315 154.668 147.544 145.357 


IDI 28.766 30.984 31.162 - - - 28.766 30.984 31.162 34.447 30.311 32.072 


IDIADA (b) 14.000 8.200 - - - -  14.000 8.200   6.040 4.488 -  


IFERCAT  802.889 327.722 245.475 - n/d - 802.889 327.722 245.475 560.387 239.013 491.951 


IGC 12.012 9.282 9.358 (1.228) 400 (998) 10.784 9.682 8.360 10.799 9.469 5.304 


INCASOL 521.837 315.424 273.673 - 3513 - 521.837 318.937 273.673 448.114 311.473 209.714 


IRTA 42.099 41.437 40.340 16.436 27.817 18.661 58.535 69.254 59.001 54.592 46.043 44.423 


LGAI (b) 4.680 1.680 -  - -  - 4.680 1.680   1.893 1.698 -  


MD 3.700 2.100 1.846 218 - 10 3.918 2.100 1.856 3.801 2.122 1.036 


PDG 20.142 18.763 17.809 12.662 - (2.500) 32.804 18.763 15.309 27.123 23.564 13.837 


PSPV 25.341 24.993 25.239 1.304 4.242 4.809 26.645 29.235 30.048 24.502 25.379 24.441 


SMC 7.968 6.338 6.126 - 1288 905 7.968 7.626 7.031 6.784 7.477 5.307 


Total 6.583.529 5.468.230 6.013.918 251.875 325.086 243.483 6.835.404 5.793.315 6.257.401 5.877.805 4.875.694 5.058.076 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


Notes: 


n/d: No disponible. 


(a) No es disposa del pressupost inicial ni de la liquidació del pressupost d’ACC1Ó, que ha assumit les funcions del Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM) i del Consorci de Promo-


ció Comercial de Catalunya (COPCA) durant l’exercici 2010. Les dades del 2011 i del 2012 són provisionals i han estat facilitades per la Intervenció General. 


(b) Dades provisionals facilitades per la Intervenció General. No es disposa de les liquidacions pressupostàries definitives d’AGAUR i CCPI a 31 de desembre del 2010, del CAC, CCPI, IDIADA i LGAI a 


31 de desembre del 2011 i del CAC i del CCPI a 31 de desembre del 2012. 


(c) El pressupost inicial de l’AHC de l’exercici 2010 correspon al pressupost inicial aprovat per ADIGSA. 
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Quadre 90. Liquidació del pressupost de les entitats de dret públic (contin.) 


Entitat 


DESPESES 


Pressupost inicial Modificacions Pressupost definitiu Obligacions reconegudes 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


ACA 1.117.542 581.903 625.627 - - - 1.117.542 581.903 625.627 739.366 468.940 788.451 


ACCD 39.344 22.155 15.262 (1.007) - (5.500) 38.337 22.155 9.762 42.624 22.678 9.684 


ACC1Ó (a) n/d 47.382 168.715 - 148.962 (88.252) - 196.344 80.463 - 166.575 80.186 


ACJ 22.234 22.234 20.620 375 375 - 22.609 22.609 20.620 24.029 20.325 18.447 


ACT 22.555 14.955 14.855 (715) 1.400 1.391 21.840 16.355 16.246 20.813 15.773 16.508 


AGAUR (b) 48.968 42.793 38.549 60.720 59.860 127.376 109.688 102.653 165.925 104.989 90.661 143.261 


AHC (c) 107.488 138.466 169.420 1.150 47.703 28.034 108.638 186.169 186.169 100.632 186.169 197.454 


AIAQS 4.414 7.860 15.603 732 333 314 5.146 8.193 15.917 3.866 7.306 12.627 


APDCAT  - 3.183 2.863 - n/d - - 3.183 2.863 - n/d 2.621 


AQU 3.400 3.135 2.935 (148) 235 129 3.252 3.370 3.064 3.256 3.202 3.036 


ARC 125.278 107.342 48.382 56.848 2.049 114.675 182.126 109.391 163.057 103.173 107.446 89.271 


ASPC - - 86.343 - - 7.901 - - 94.244 - - 84.156 


ATC 33.336 26.875 25.596 499 10 769 33.835 26.885 26.365 31.623 26.245 24.597 


ATLL  347.926 153.071 - - n/d - 347.926 153.071 - 258.499 n/d - 


BST 73.803 72.129 76.586 2.587 - - 76.390 72.129 76.586 77.302 69.581 69.481 


CAC (b) 10.668 6.975 6.287 469 1767 580 11.137 8.742 6.867 9.813 8.229 6.282 


CAR 26.131 20.751 15.399 (314) - - 25.817 20.751 15.399 26.676 23.742 13.659 


CCMA 357.539 324.279 273.442 (2.067) 5.243 2.222 355.472 329.522 275.664 354.359 329.677 275.090 


CCPAE 1.435 1.423 1.234 - - 88 1.435 1.423 1.322 1.466 1.300 1.192 


CCPI (b) 1.174 1.101 934 - - - 1.174 1.101 934 1.163 1.102 910 


CENTRE-112 9.089 9.075 9.093 (917) 1886 1.000 8.172 10.961 10.093 7.034 10.133 9.809 


CIRE  37.629 35.195 38.462 (476) n/d n/d 37.153 35.195 38.462 44.325 39.240 32.773 


CNJC 594 450 441 - 5 - 594 455 441 616 452 429 


CONCA 15.501 11.198 9.434 46 - (8.109) 15.547 11.198 1.325 15.440 11.149 1.483 


CPF 8.779 7.462 6.119 13.190 9.053 3.779 21.969 16.515 9.898 15.367 10.491 6.483 


CTTI 285.786 212.925 284.533 - - - 285.786 212.925 284.533 298.203 257.346 291.779 


FGC 327.529 383.546 398.047 35.895 (522) (5.815) 363.424 383.024 392.232 392.556 391.783 418.158 


GPSS 20.455 18.031 18.169 - - - 20.455 18.031 18.169 22.093 17.501 16.836 
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Quadre 90. Liquidació del pressupost de les entitats de dret públic (contin.) 


Entitat 


DESPESES 


Pressupost inicial Modificacions Pressupost definitiu Obligacions reconegudes 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


GSS 58.294 64.834 65.665 - - 838 58.294 64.834 66.503 62.509 66.504 65.472 


IAS 101.767 91.464 90.640 - - - 101.767 91.464 90.640 96.418 89.908 87.707 


ICAEN 18.967 38.170 12.529 15.184 59.623 35.739 34.151 97.793 48.268 49.639 46.450 41.447 


ICC 23.682 18.797 18.252 6.064 142 1.376 29.746 18.939 19.628 29.340 18.282 19.641 


ICF 1.628.104 1.973.526 2.592.362 - - - 1.628.104 1.973.526 2.592.362 1.288.250 1.721.016 1.290.711 


ICIC/ICEC 53.667 64.672 66.535 37.018 17.535 7.046 90.685 82.207 73.581 73.614 60.212 47.206 


ICIP 2.300 1.618 1.487 584 401 (296) 2.884 2.019 1.191 2.471 1.697 1.191 


ICO 164.717 153.090 142.470 (1.393) (12.038) 2.472 163.324 141.052 144.942 158.752 141.267 145.231 


IDI 28.766 30.984 31.162 - - - 28.766 30.984 31.162 33.128 29.324 30.054 


IDIADA (b) 14.000 8.200 - - - - 14.000 8.200 -  1.794 5.946 - 


IFERCAT  802.889 327.722 245.475 - n/d - 802.889 327.722 245.475 567.527 369.694 304.603 


IGC 12.012 9.282 9.358 (1.228) 400 (998) 10.784 9.682 8.360 11.297 8.871 8.292 


INCASOL 521.837 315.424 273.673 - 3513 - 521.837 318.937 273.673 401.427 244.473 230.310 


IRTA 42.099 41.437 40.340 (3.491) - 1.613 38.608 41.437 41.953 46.702 55.199 42.996 


LGAI (b) 4.680 1.680 -  - - -  4.680 1.680 -  285 260 -  


MD 3.700 2.100 1.846 218 - 10 3.918 2.100 1.856 3.747 1.759 1.474 


PDG 20.142 18.763 17.809 12.662 - (2.506) 32.804 18.763 15.303 27.123 23.564 13.453 


PSPV 25.341 24.993 25.239 1.304 4.242 4.809 26.645 29.235 30.048 25.518 24.264 24.266 


SMC 7.968 6.338 6.126 - 200 - 7.968 6.538 6.126 7.930 7.477 6.332 


Total 6.583.529 5.468.988 6.013.918 233.789 352.377 230.685 6.817.318 5.821.365 6.244.603 5.586.754 5.203.213 4.975.049 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


Notes: 


n/d: No disponible. 


(a) No es disposa del pressupost inicial ni de la liquidació del pressupost d’ACC1Ó que ha assumit les funcions del Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM) i el Concorci de Promoció 


Comercial de Catalunya (COPCA) durant l’exercici 2010. Les dades del 2011 i del 2012 són provisionals facilitades per la Intervenció General. 


(b) Dades provisionals facilitades per la Intervenció General. No es disposa de les liquidacions pressupostàries definitives d’AGAUR i CCPI a 31 de desembre del 2010, de CAC, CCPI, IDIADA i LGAI a 31 de 


desembre del 2011 i del CAC i CCPI a 31 de desembre del 2012. 


(c) El pressupost inicial de l’AHC de l’exercici 2010 correspon al pressupost inicial aprovat per ADIGSA. 
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Quadre 90. Liquidació del pressupost de les entitats de dret públic (contin.) 


Entitat 


Superàvit/dèficit 


2010 2011 2012 


ACA (84.483) 38.159 3.308 


ACCD (11.798) (237) 628 


ACC1Ó (a) - (23.301) - 


ACJ (1.768) 595 741 


ACT (51) 758 (2.820) 


AGAUR (b) - 11.992 22.664 


AHC (c) 2.262 7 4.377 


AIAQS 495 270 1.702 


APDCAT - n/d (264) 


AQU 4 (44) 122 


ARC 19.009 60 (33.396) 


ASPC - - (1.833) 


ATC 469 691 (849) 


ATLL - n/d - 


BST (912) 2.484 15.771 


CAC 556 (1.080) (238) 


CAR (5.494) (8.286) 1.369 


CCMA (30) - 532 


CCPAE (188) (27) (11) 


CCPI (b) (372) (27) 1 


CENTRE-112 1.139 77 106 


CIRE 56 (779) (145) 


CNJC (97) - (19) 


CONCA (494) 219 1 


CPF (1.968) (1.937) (838) 


CTTI (50.351) (48.506) (5.790) 


FGC - - - 


GPSS (422) 834 703 


GSS (2.936) 359 (581) 


IAS 659 1.978 785 


ICAEN (14.236) 60.062 (1.678) 


ICC 611 46 (13) 


ICF 399.754 (308.170) (68.065) 


ICIC/ICEC (6.410) 9.884 (19.674) 


ICIP 127 (83) - 


ICO (4.083) 6.277 126 


IDI 1.319 987 2.018 


IDIADA (b) 4.246 (1.458) - 


IFERCAT (7.140) (130.681) 187.348 


IGC (498) 598 (2.988) 


INCASOL 46.687 67.000 (20.596) 


IRTA 7.890 (9.156) 1.427 


LGAI (b) 1.608 1.438 - 


MD 54 363 (438) 


PDG - - 384 


PSPV (1.016) 1.115 175 


SMC (1.147) - (1.025) 


Total 291.051 (327.519) 83.027 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


Notes: 


n/d: No disponible. 


(a) No es disposa del pressupost inicial ni de la liquidació del pressupost d’ACC1Ó que ha assumit les funcions del Centre d’Innovació i 


Desenvolupament Empresarial (CIDEM) i el Consorci de Promoció Comercial de Catalunya (COPCA) durant l’exercici 2010. Les dades 


del 2011 i 2012 són provisionals facilitades per la Intervenció General. 


(b) Dades provisionals facilitades per la Intervenció General. No es disposa de les liquidacions pressupostàries definitives de les entitats 


AGAUR i CCPI a 31 de desembre del 2010; CAC, CCPI, IDIADA i LGAI a 31 de desembre del 2011; i CAC i CCPI a 31 de desembre del 


2012. 


(c) El pressupost inicial de l’AHC l’exercici 2010 correspon al pressupost inicial aprovat per ADIGSA. 
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Quadre 91. Ràtios de la Liquidació del pressupost de les entitats de dret públic 


Entitat 


Modificacions d’ingressos Execució d’ingressos Modificacions de despeses 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


ACA - - - 58,60 87,14 126,55 - - - 


ACCD (2,56) - (36,04) 80,41 101,29 105,63 (2,56) - (36,04) 


ACC1Ó * n/d 314,39 (52,31) n/d 72,97 99,66 n/d 314,39 (52,31) 


ACJ 1,69 1,69 - 98,46 92,53 93,06 1,69 1,69 - 


ACT (7,45) 9,36 9,36 99,46 101,08 84,25 (3,17) 9,36 9,36 


AGAUR * 124,00 139,88 330,43 95,72 100,00 100,00 124,00 139,88 330,43 


AHC 1,07 - 19,13 94,71 134,46 100,00 1,07 34,45 16,55 


AIAQS 16,58 4,24 2,01 84,75 92,47 90,02 16,58 4,24 2,01 


APDCAT - n/d - - n/d 82,33 - n/d - 


AQU (4,32) 7,40 4,40 100,22 93,79 103,07 (4,32) 7,50 4,40 


ARC 45,38 1,91 237,02 67,09 98,28 34,27 45,38 1,91 237,02 


ASPC - - 9,03 - - 87,44 - - 9,15 


ATC - - - 96,27 100,23 92,78 1,50 0,04 3,00 


ATLL - n/d -  74,30 n/d - - n/d  - 


BST 3,51 - - 100,00 99,91 111,32 3,51 - - 


CAC - 22,65 - 97,20 83,57 96,13 4,40 25,33 9,23 


CAR (1,20) - - 82,05 77,31 97,59 (1,20) - - 


CCMA (0,58) 1,62 0,81 99,68 100,05 99,98 (0,58) 1,62 0,81 


CCPAE - - 7,13 89,06 89,46 89,33 - - 7,13 


CCPI * - - - 67,38 97,64 97,54 - - - 


CENTRE-112 (10,08) 20,78 11,00 100,00 93,15 98,24 (10,08) 20,78 11,00 


CIRE (1,26) n/d n/d 119,45 109,28 84,83 (1,26) n/d n/d 


CNJC - 1,11 - 87,37 99,34 92,97 - 1,11 - 


CONCA 0,29 - (85,96) 96,14 101,52 112,00 0,29 - (85,96) 


CPF 150,24 121,32 61,76 60,99 51,80 57,03 150,24 121,32 61,76 


CTTI - - - 86,73 98,08 100,51 - - - 


FGC 10,96 (0,14) (1,46) 108,02 102,29 106,61 10,96 (0,14) (1,46) 


GPSS - - - 105,94 101,69 96,53 - - - 


GPSS - - - 105,94 101,69 96,53 - - - 


GSS - - 1,28 102,19 103,13 97,58 - - 1,28 


IAS - - - 95,39 100,46 97,63 - - - 


ICAEN 80,05 156,20 285,25 103,67 108,92 82,39 80,05 156,20 285,25 


ICC 25,61 0,76 7,54 100,69 96,77 100,00 25,61 0,76 7,54 


ICF - - - 103,68 71,59 47,16 - - - 


ICIC/ICEC 69,15 4,65 (2,13) 74,03 103,57 42,28 68,98 27,11 10,59 


ICIP 25,39 24,78 (19,91) 90,08 79,94 100,00 25,39 24,78 (19,91) 


ICO (0,85) (3,79) 2,00 94,70 100,17 100,03 (0,85) (7,86) 1,74 


IDI - - - 119,75 97,83 102,92 - - - 


IDIADA * - -  - 43,14 54,73 - - - -  


IFERCAT - n/d - 69,80 - 200,41 - n/d - 


IGC (10,22) 4,31 (10,66) 100,14 97,80 63,44 (10,22) 4,31 (10,66) 


INCASOL - 1,11 - 85,87 97,66 76,63 - 1,11 - 


IRTA 39,04 67,13 46,26 93,26 66,48 75,29 (8,29) - 4,00 


LGAI * - - -  40,45 101,07 - - - -  


MD 5,89 - 0,54 97,01 101,05 55,82 5,89 - 0,54 


PDG 62,87 - (14,04) 82,68 125,59 90,38 62,87 - (14,07) 


PSPV 5,15 16,97 19,05 91,96 86,81 81,34 5,15 16,97 19,05 


SMC - 20,32 14,77 85,14 98,05 75,48 - 3,16 - 


Total 3,83 5,94 4,05 85,99 84,16 80,83 3,55 6,44 3,84 


Font: Elaboració pròpia. 


n/d: No disponible. 


* Les dades de les liquidacions pressupostàries no són definitives per la qual cosa les ràtios definitives podrien variar. 
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Quadre 91. Ràtios de la Liquidació del pressupost de les entitats de dret públic (contin.) 


Entitat 


Execució de despeses Dependència de les subvencions rebudes 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 


ACA 66,16 80,59 126,03 13,60 5,93 3,35 


ACCD 111,18 102,36 99,20 99,11 98,70 94,67 


ACC1Ó * n/d 84,84 99,66 n/d 31,47 5,30 


ACJ 106,28 89,90 89,46 27,15 29,91 27,41 


ACT 95,30 96,44 101,61 94,20 88,07 90,78 


AGAUR * 95,72 88,32 86,34 99,77 99,92 99,86 


AHC 92,63 100,00 106,06 77,89 87,28 90,16 


AIAQS 75,13 89,17 79,33 93,69 92,69 95,99 


APDCAT - n/d 91,55 - n/d 95,80 


AQU 100,09 95,01 99,09 98,28 98,01 84,67 


ARC 56,65 98,22 54,75 63,17 60,87 38,71 


ASPC - - 89,30 - - 85,88 


ATC 93,46 97,62 93,29 99,61 99,40 99,69 


ATLL 74,30 n/d - 28,81 n/d -  


BST 101,19 96,47 90,72 - 0,56 0,08 


CAC 88,11 94,13 91,48 95,86 97,19 94,24 


CAR 103,33 114,41 88,70 81,65 73,04 62,02 


CCMA 99,69 100,05 99,79 92,97 93,40 95,26 


CCPAE 102,16 91,36 90,17 14,01 14,06 2,20 


CCPI * 99,06 100,09 97,43 27,43 20,09 22,50 


CENTRE-112 86,06 92,45 97,19 99,93 87,64 97,21 


CIRE 119,30 111,49 85,21 16,65 16,40 14,05 


CNJC 103,70 99,34 97,28 86,32 92,48 97,32 


CONCA 99,32 99,56 111,92 99,93 98,48 68,80 


CPF 69,95 63,52 65,50 99,45 99,86 99,15 


CTTI 104,34 120,86 102,55 14,81 3,12 3,86 


FGC 108,02 102,29 106,61 29,92 28,06 23,59 


GPSS 108,01 97,06 92,66 19,03 16,99 9,68 


GPSS 108,01 97,06 92,66 19,03 16,99 9,68 


GSS 107,23 102,58 98,45 12,95 7,55 6,25 


IAS 94,74 98,25 96,76 3,74 5,08 4,89 


ICAEN 145,35 47,50 85,87 99,28 95,58 94,42 


ICC 98,64 96,53 100,07 65,90 81,06 75,74 


ICF 79,13 87,21 49,79 15,00 2,28 1,33 


ICIC/ICEC 81,18 73,24 64,16 94,50 93,85 90,54 


ICIP 85,68 84,05 100,00 100,00 99,75 99,33 


ICO 97,20 100,15 100,20 3,62 3,85 3,46 


IDI 115,16 94,64 96,44 0,89 0,05 0,12 


IDIADA* 12,81 72,51 - - -  - 


IFERCAT 70,69 - 124,09 22,34 70,93 69,36 


IGC 104,76 91,62 99,19 90,46 91,83 92,29 


INCASOL 76,93 76,65 84,16 15,42 18,76 9,94 


IRTA 120,96 133,21 102,49 63,83 78,81 72,57 


LGAI * 6,09 15,48 - - - -  


MD 95,64 83,76 79,42 99,97 100,00 99,90 


PDG 82,68 125,59 87,91 5,91 1,44 2,45 


PSPV 95,77 83,00 80,76 5,88 13,79 7,43 


SMC 99,52 114,36 103,36 85,24 76,50 81,72 


Total 81,95 89,38 79,81 29,32 30,43 28,98 


Font: Elaboració pròpia. 


n/d: No disponible. 


* Les dades de les liquidacions pressupostàries no són definitives per la qual cosa les ràtios definitives podrien variar. 
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El grau d’execució del pressupost d’ingressos dels exercicis 2010, 2011 i 2012 és d’un 


85,99%, un 84,16% i un 80,83%, respectivament, i pel que fa a les despeses d’un 81,95%, 


un 89,38% i un 79,81%, respectivament. 


 


Durant el període analitzat les entitats que representen més del 70% del pressupost de-


finitiu de les EDP són l’ICF, l’ACA, IFERCAT, l’INCASOL, FGC, la CCMA i el CTTI. 


 


El resultat pressupostari de l’exercici 2010 del conjunt de les EDP presenta un superàvit de 


291,05 M€, obtingut de la compensació dels superàvits i dels dèficits de les diferents EDP. 


Si no s’hagués considerat el superàvit de l’ICF, 399,75 M€, el resultat pressupostari agregat 


hauria estat d’un dèficit de 108,7 M€. 


 


El resultat pressupostari de l’exercici 2011 del conjunt de les EDP presenta un dèficit de 


327,52 M€ com a conseqüència principalment del dèficit de l’ICF, de 308,17 M€, i 


IFERCAT, de 130,68 M€. 


 


Cal destacar l’ICF, que passa d’un superàvit de 399,75 M€ en l’exercici 2010 a un dèficit de 


308,17 M€ en el 2011, IFERCAT, que passa d’un dèficit de 7,14 M€ en el 2010 a un dèficit 


de 130,68 M€ en el 2011 i l’ACA, que passa d’un dèficit de 84,48 M€ en el 2010 a un 


superàvit de 38,16 M€ en el 2011. 


 


El resultat pressupostari de l’exercici 2012 del conjunt de les EDP presenta un superàvit de 


83,03 M€ com a conseqüència principalment del superàvit d’IFERCAT de 187,35 M€. 


 


Cal destacar l’ICF, que passa d’un dèficit de 308,17 M€ en l’exercici 2011 a un dèficit de 


66,06 M€ en el 2012 i d’IFERCAT, que passa d’un dèficit de 130,61 M€ en el 2011 a un 


superàvit de 187,35 M€ en el 2012.  


 


El quadre següent inclou els drets liquidats per les EDP amb la distinció dels que provenen 


de transferències corrents, de transferències de capital o d’aportacions a compte de ca-


pital que la Generalitat de Catalunya i altres ens del sector públic han fet a les EDP durant 


els exercicis 2011 i 2012 i la comparació amb les dades del 2010. 
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Quadre 92. Drets liquidats per les entitats de dret públic provinents dels sector públic 


Entitat 


Transferències corrents Transferències de capital 


De la Generalitat D’altres ens del sector públic De la Generalitat D’altres ens del sector públic 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


ACA - - - - - - 60.605 - - 15.648 19.512 14.589 


ACCD 30.278 22.080 9.762 - - - - - - - - - 


ACC1Ó * n/d 32.980 3.348 n/d 779 899 n/d 8.735 - n/d - - 


ACJ 4.814 4.847 4.140 48 6 6 - 399 506 - - - 


ACT 16.820 13.030 10.936 911 29 490 - - - - - - 


AGAUR * 103.977 101.712 164.552 76 14 - 600 700 993 - - - 


AHC 66.151 113.286 94.247 58 56 650 - 40.456 30.160 - 682 36.861 


AIAQS 3.136 6.321 12.928 950 701 827 - - - - - - 


APDCAT - n/d 2.245 - n/d - - n/d 13 - n/d - 


AQU 3.086 2.968 2.574 19 38 25 - - - - - - 


ARC 15.064 16.225 2.928 1.785 2.010 201 59.399 47.200 18.500 937 - - 


ASPC - - 70.641 - - 62 - - - - - - 


ATC 27.948 23.827 20.821 - - - - - - - - - 


ATLL - n/d  - - n/d - - n/d   74.483 n/d  


BST - - - - 365 69 - - - - 36 - 


CAC 9.255 6.805 5.560 - - - 685 143 136 - - - 


CAR 1.072 3.230 3.427 2.200 - 1.144 - - - 3.372 - 3.250 


CCMA - 6.674 2.552 383 - - - - - - - - 


CCPAE 97 138 - 82 41 26 - - - - - - 


CCPI * 148 131 47 69 85 158 - - - - - - 


CENTRE-112 7.618 8.000 9.507 - - - 549 948 131 - - - 


CIRE 6.899 5.916 4.583 - - - - - - - - - 


CNJC 437 351 325 11 67 56 - - - - - - 


CONCA 14.855 11.180 1.018 - - - - - - - - - 


CPF 2.640 3.095 2.007 - 17 147 10.481 5.350 3.403 - - - 


CTTI 318 186 397 - - - 36.395 6.326 4.558 - - - 
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Quadre 92. Drets liquidats per les entitats de dret públic provinents dels sector públic (contin.) 


Entitat 


Transferències corrents Transferències de capital 


De la Generalitat D’altres ens del sector públic De la Generalitat D’altres ens del sector públic 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


FGC 12.839 63.550 59.350 55.053 - - 1.800 - - - - - 


GPSS - 609 609 642 - - - - - - - - 


GSS - 3.588 3.596 3.777 8 6 - - - - - 456 


IAS - - - 71 42 46 - - - - - - 


ICAEN 1.953 6.777 5.027 1.170 10.228 - 7.683 2.160 50 24.341 82.515 32.384 


ICC 15.422 12.008 13.282 928 99 556 - - - - - - 


ICF 9.324 8.498 9.215 - - - - 813 - - - - 


ICIC/ICEC 42.672 42.057 17.958 4.715 4.854 179 - 634 324 200 - - 


ICIP 2.032 1.554 1.182 305 - - 261 56 1 - - - 


ICO  1.508 1.187 1.293 - - - - - - - - - 


IDI 6 6 - 36 8 37 - - - - - - 


IDIADA * - -  - - - - - -  - - - - 


IFERCAT 30.168 57.863 133.962 - - - - - - - - - 


IGC 8.548 7.742 4.117 190 249 300 - - - - - 122 


INCASOL - 8.143 - 41 - - 47.992 46.459 14.598 10.991 149 - 


IRTA 19.920 17.715 16.383 9.524 9.304 7.993 117 121 121 824 3.700 4.150 


LGAI * - -  - - - - - - - - - - 


MD 3.000 2.043 1.024 - 27 10 800 52 1 - - - 


PDG - - - 470 - - - - - 1.134 339 339 


PSPV - 3.500 1.816 1.440 - - - - - - - - 


SMC 5.735 5.068 4.333 48 - 4 - - - - - - 


Total 467.740 624.890 701.692 85.002 29.027 13.891 227.367 160.552 73.495 131.930 106.933 92.151 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


n/d: No disponible. 


* No es disposa de la liquidació del pressupost definitiva, per tant les dades dels ingressos rebuts de la Generalitat i d’altres ens del sector públic tampoc són definitives. 
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Quadre 92. Drets liquidats per les entitats de dret públic provinents dels sector públic (contin.) 


Entitat 


Aportacions a compte de capital Total transferències i aportacions (A) Total drets liquidats (B) Dependència del sector públic (A/B) 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


ACA 12.824 10.535 11.908 89.077 30.047 26.497 654.883 507.099 791.759 13,60 5,93 3,35 


ACCD 275 70 - 30.553 22.150 9.762 30.826 22.441 10.312 99,11 98,70 94,67 


ACC1Ó * n/d 2.600 - n/d 45.094 4.247 n/d 143.274 80.186 n/d 31,47 5,30 


ACJ 1.182 1.006 607 6.044 6.258 5.259 22.261 20.920 19.188 27,15 29,91 27,41 


ACT 1.827 1.500 1.000 19.558 14.559 12.426 20.762 16.531 13.688 94,20 88,07 90,78 


AGAUR * 95 142 141 104.748 102.568 165.686 104.989 102.653 165.925 99,77 99,92 99,86 


AHC 13.932 8.021 20.060 80.141 162.501 181.978 102.894 186.176 201.831 77,89 87,28 90,16 


AIAQS - - - 4.086 7.022 13.755 4.361 7.576 14.329 93,69 92,69 95,99 


APDCAT - n/d - - n/d 2.258 - n/d 2.357 - n/d 95,80 


AQU 99 89 75 3.204 3.095 2.674 3.260 3.158 3.158 98,28 98,01 84,67 


ARC - - - 77.185 65.435 21.629 122.182 107.506 55.875 63,17 60,87 38,71 


ASPC - - -  - 70.703 - - 82.323 - - 85,88 


ATC 4.020 2.948 2.853 31.968 26.775 23.674 32.092 26.936 23.748 99,61 99,40 99,69 


ATLL - n/d - 74.483 n/d - 258.499 n/d  - 28,81 n/d  - 


BST - - - - 401 69 76.390 72.065 85.252 - 0,56 0,08 


CAC - - - 9.940 6.948 5.696 10.369 7.149 6.044 95,86 97,19 94,24 


CAR 10.651 8.059 1.500 17.295 11.289 9.321 21.182 15.456 15.028 81,65 73,04 62,02 


CCMA 329.026 301.239 260.000 329.409 307.913 262.552 354.329 329.677 275.622 92,97 93,40 95,26 


CCPAE - - - 179 179 26 1.278 1.273 1.181 14,01 14,06 2,20 


CCPI * - - - 217 216 205 791 1.075 911 27,43 20,09 22,50 


CENTRE-112 - - - 8.167 8.948 9.638 8.173 10.210 9.915 99,93 87,64 97,21 


CIRE 489 391 - 7.388 6.307 4.583 44.381 38.461 32.628 16,65 16,40 14,05 


CNJC - - 18 448 418 399 519 452 410 86,32 92,48 97,32 


CONCA 80 15 3 14.935 11.195 1.021 14.946 11.368 1.484 99,93 98,48 68,80 


CPF 204 80 40 13.325 8.542 5.597 13.399 8.554 5.645 99,45 99,86 99,15 


CTTI - - 6.083 36.713 6.512 11.038 247.852 208.840 285.989 14,81 3,12 3,86 
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Quadre 92. Drets liquidats per les entitats de dret públic provinents dels sector públic (contin.) 


Entitat 


Aportacions a compte de capital Total transferències i aportacions (A) Total drets liquidats (B) Dependència del sector públic (A/B) 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


FGC 47.743 46.402 39.284 117.435 109.952 98.634 392.556 391.783 418.158 29,92 28,06 23,59 


GPSS 3.481 2.506 1.088 4.123 3.115 1.697 21.671 18.335 17.539 19,03 16,99 9,68 


GSS 3.936 1.454 - 7.713 5.050 4.058 59.573 66.863 64.891 12,95 7,55 6,25 


IAS 3.558 4.622 4.285 3.629 4.664 4.331 97.077 91.886 88.492 3,74 5,08 4,89 


ICAEN - 127 89 35.147 101.807 37.550 35.403 106.512 39.769 99,28 95,58 94,42 


ICC 3.388 2.749 1.029 19.738 14.856 14.867 29.951 18.328 19.628 65,90 81,06 75,74 


ICIC/ICEC 15.922 18.242 6.466 63.509 65.787 24.927 67.204 70.096 27.532 94,50 93,85 90,54 


ICIP - - - 2.598 1.610 1.183 2.598 1.614 1.191 100,00 99,75 99,33 


ICO  4.088 4.500 3.742 5.596 5.687 5.035 154.668 147.544 145.357 3,62 3,85 3,46 


IDI 263 - - 305 14 37 34.447 30.311 32.072 0,89 0,05 0,12 


IDIADA * - -  - - - - 6.040 4.488  - - -  - 


IFERCAT 94.997 111.669 207.246 125.165 169.532 341.208 560.387 239.013 491.951 22,34 70,93 69,36 


IGC 1.031 704 356 9.769 8.695 4.895 10.799 9.469 5.304 90,46 91,83 92,29 


INCASOL 10.053 3.695 6.244 69.077 58.446 20.842 448.114 311.473 209.714 15,42 18,76 9,94 


IRTA 4.463 5.445 3.591 34.848 36.285 32.238 54.592 46.043 44.423 63,83 78,81 72,57 


LGAI * - -  - - - - 1.893 1.698  - - -  - 


MD - - - 3.800 2.122 1.035 3.801 2.122 1.036 99,97 100,00 99,90 


PDG - - - 1.604 339 339 27.123 23.564 13.837 5,91 1,44 2,45 


PSPV - - - 1.440 3.500 1.816 24.502 25.379 24.441 5,88 13,79 7,43 


SMC - 652 - 5.783 5.720 4.337 6.784 7.477 5.307 85,24 76,50 81,72 


Total 811.442 562.421 584.708 1.723.481 1.483.823 1.465.937 5.877.805 4.875.694 5.058.076 29,32 30,43 28,98 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


n/d: No disponible. 


* No es disposa de la liquidació del pressupost definitiva, per tant les dades dels ingressos rebuts de la Generalitat i d’altres ens del sector públic tampoc són definitives. 
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Vint-i-tres entitats de dret públic en l’exercici 2010, vint-i-quatre en el 2011 i vint-i-cinc en el 


2012 es financen en més del 50% amb recursos procedents de la Generalitat o d’altres ens 


del sector públic. Només dues no reben recursos públics. 


 


 


4.3. ANÀLISI DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE LES SOCIETATS MERCANTILS 


La liquidació del pressupost de les SM dels exercicis 2011 i 2012 i la comparació 


amb el 2010 i les ràtios calculades per la Sindicatura es presenten en els quadres se-


güents: 
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Quadre 93. Liquidació del pressupost de les societats mercantils 


Entitat 


INGRESSOS 


Pressupost inicial  Modificacions Pressupost definitiu Drets liquidats 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


ACTIVA 5.554 - - (5) - - 5.548 - - 5.185 - - 


APC 10.697 19.209 18.196 4.011 7.156 - 14.708 26.365 18.196 14.708 23.816 17.300 


APM 572 - - - - - 572 - - 209 - - 


AURA * 351 997 - - - - 351 997 - 759 972 - 


AUTOMETRO * 1.149 1.583 1.618 - - - 1.149 1.583 1.618 1.474 1.910 2.235 


BARNACLÍNIC 10.816 11.057 11.086 - - - 10.816 11.057 11.086 11.189 12.868 12.427 


CADÍ 26.822 31.866 27.851 - n/d - 26.822 31.866 27.851 24.466 27.777 26.857 


CARGOMETRO - 1.582 1.731 - - - - 1.582 1.731 - 1.531 1.674 


CATRADIO 53.790 49.812 43.931 487 8 312 54.276 49.820 44.243 49.770 46.783 36.168 


CCRTVI 12.065 - - (424) - - 11.641 - - 10.959 - - 


CCSL 33.836 34.135 35.245 - - - 33.836 34.135 35.245 31.633 26.220 29.111 


CIMALSA 38.111 37.267 36.963 19.526 n/d - 57.637 37.267 36.963 51.339 36.621 21.688 


CLS - 2.636 2.633 - - - - 2.636 2.633 - 2.554 2.351 


CMCSL * 680 660 237 - - - 680 660 237 518 286 158 


CPST * - 356 325 - - n/d - 356 325 - 183 n/d 


EFIENSA 1.187 1.373 1.321 - - 1.102 1.187 1.373 2.423 2.544 2.011 2.411 


EISSA 4.464 1.820 - - - - 4.464 1.820 - 3.761 1.695 - 


EPLICSA 21.500 1.053 36.050 10.615 122.001 1.476 32.115 123.054 37.526 17.815 105.582 48.223 


EQUACAT * 1.620 1.533 1.686 - - - 1.620 1.533 1.686 1.583 1.605 1.818 


ERI 1.859 3.706 4.317 - - - 1.859 3.706 4.317 4.747 5.029 2.431 


ESTICAT * 1.107 1.100 992 - - - 1.107 1.100 992 1.041 956 848 


EUOC 488 548 554 - - - 488 548 554 626 602 542 


EURECA 4.928 3.694 3.347 - - - 4.928 3.694 3.347 3.746 3.686 2.898 


FGCM - 120 120 - - - - 120 120 - 36 22 


FIRA 2000 * - 91.839 55.901 - - - - 91.839 55.901 - 61.722 25.324 


FOCASA 26.644 15.063 12.347 33.083 - - 59.726 15.063 12.347 33.619 16.175 13.988 


GEOCAT 2.850 2.489 2.240 - - - 2.850 2.489 2.240 2.855 2.428 2.049 


GESCLINIC 6.028 - - - - - 6.028 - - 5.491 - - 


GISA/INFRAES-


TRUCTURES 1.056.671 681.934 1.045.930 - - 809.835 1.056.671 681.934 1.855.765 1.013.103 669.917 1.570.265 


GMS * 6.152 4.183 4.183 - - - 6.152 4.183 4.183 4.036 3.824 6.547 
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Quadre 93. Liquidació del pressupost de les societats mercantils (contin.) 


Entitat 


INGRESSOS 


Pressupost inicial  Modificacions Pressupost definitiu Drets liquidats 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


GUOC 980 909 846 - - - 980 909 846 907 907 946 


ICFC - 774 673 - - - - 774 673 - 1.170 1.161 


ICFE/EECAT 317.555 215.910 - - - -  317.555 215.910 - 316.359 253.705 - 


ICFH * 33.248 73.175 36.398 - - - 33.248 73.175 36.398 38.887 83.716 9.033 


IFEM 20.339 8.839 7.914 - - - 20.339 8.839 7.914 18.339 10.232 9.427 


INTRACAT 4.902 3.891 4.396 1.132 - - 6.034 3.891 4.396 5.148 3.893 4.230 


INVERTEC 105 105 105 - - - 105 105 105 189 338 458 


LOGARITME 12.371 15.690 16.537 3.173 1.031 1.563 15.544 16.721 18.100 15.271 15.559 17.481 


MESFILMS * 1.123 - - - - - 1.123 - - 161 - - 


PRODECA 5.852 4.538 4.736 (208) - (425) 5.644 4.538 4.311 5.481 4.568 4.340 


REGSA 94.576 54.677 - - - - 94.576 54.677 - 110.936 47.902 - 


REGSEGA 161.821 159.158  - 15.000 - - 176.821 159.158 - 171.568 156.860 - 


REURSA 4.640 - - - - - 4.640 - - 5.084 - - 


SAENSA 157 173 - - - - 157 173 - 59 8 - 


SEMSA 253.263 224.100 224.100 (4.543) - - 248.720 224.100 224.100 243.750 233.945 217.018 


SGG 3.572 3.626 3.650 123 - - 3.696 3.626 3.650 3.666 3.643 3.483 


TABASA 204.822 123.268 113.889 - - - 204.822 123.268 113.889 140.568 69.282 61.863 


TIE - 90 825 - - - - 90 825 - 97 93 


TISSUES * 268 180 181 - - - 268 180 181 181 180 176 


TNC 15.782 12.495 11.720 995 2100 1.835 16.777 14.595 13.555 14.289 12.527 10.818 


TVC 405.592 388.878 338.914 4.917 9.136 (14.033) 410.509 398.014 324.881 403.782 384.657 308.139 


TVCEP 710 1197 - (5) - -  705 1197 - 645 906 - 


TVCMULTI 1.656 1.180 33 (6) (1165) - 1.651 15 33 1.646 17 4 


UDIAT 29.368 26.886 26.944 863 658 - 30.232 27.544 26.944 30.107 29.131 26.234 


VMSA 7.544 - - - - -  7.544 - - 7.525 - - 


Total 2.910.187 2.321.354 2.140.665 88.734 140.925 801.665 2.998.921 2.462.279 2.942.330 2.831.724 2.370.032 2.502.239 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


n/d: No disponible. 


* Dades provisionals facilitades per la Intervenció General. No es disposa de les liquidacions pressupostàries definitives de CMCSL, ESTICAT, GMS i TISSUES dels exercicis 2010, 2011 i 2012. No es disposa 


de les liquidacions pressupostàries definitives d’AUTOMETRO i MESFILMS de l’exercici 2010, d’EQUACAT dels exercicis 2010 i 2012, de CPST de l’exercici 2011 i de FIRA 2000 i ICFH dels exercicis 2011 i 


2012. 
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Quadre 93. Liquidació del pressupost de les societats mercantils (contin.) 


Entitat 


DESPESES 


Pressupost inicial Modificacions Pressupost definitiu Obligacions reconegudes 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


ACTIVA 5.554 - - (5)  - - 5.548 - - 5.445 - - 


APC 10.697 19.209 18.196 4.201 7.156 - 14.899 26.365 18.196 14.899 19.698 17.300 


APM 572 - - -  - - 572 - - 397 - - 


AURA * 351 997 - - - - 351 997 - 759 972 - 


AUTOMETRO * 1.149 1.583 1.618 - - - 1.149 1.583 1.618 1.474 1.910 2.235 


BARNACLÍNIC 10.816 11.057 11.086 - - - 10.816 11.057 11.086 10.963 12.116 12.255 


CADÍ 26.822 31.866 27.851 - n/d - 26.822 31.866 27.851 29.651 26.813 26.857 


CARGOMETRO - 1.582 1.731 - - - - 1.582 1.731 - 1.531 1.674 


CATRADIO 53.790 49.812 43.931 487 8 312 54.276 49.820 44.243 52.773 48.370 41.436 


CCRTVI 12.065 - - (424) -  - 11.641 - - 11.356 - - 


CCSL 33.836 34.135 35.245 - - - 33.836 34.135 35.245 34.166 32.438 34.875 


CIMALSA 38.111 37.267 36.963 19.526 n/d - 57.637 37.267 36.963 44.281 37.434 19.988 


CLS - 2.636 2.633 - - - - 2.636 2.633 - 2.554 2.317 


CMCSL * 680 660 237 - - - 680 660 237 986 320 178 


CPST * - 356 325 - - n/d - 356 325 - 310 n/d 


EFIENSA 1.187 1.373 1.321 - - 1.102 1.187 1.373 2.423 1.852 436 436 


EISSA 4.464 1.820 - - -  - 4.464 1.820 -  3.893 1.785 - 


EPLICSA 21.500 1.053 36.050 10.615 122.001 1.476 32.115 123.054 37.526 19.715 106.182 20.125 


EQUACAT * 1.620 1.533 1.686 - - - 1.620 1.533 1.686 1.433 1.721 1.912 


ERI 1.859 3.706 4.317 - - - 1.859 3.706 4.317 710 2859 12.243 


ESTICAT * 1.107 1.100  992 - - - 1.107 1.100 992 1.039 953 847 


EUOC 488 548 554 - - - 488 548 554 508 548 490 


EURECA 4.928 3.694 3.347 - - - 4.928 3.694 3.347 3.868 3.101 2.558 


FGCM - 120 120 - - - - 120 120 - 36 22 


FIRA 2000 * - 91.839 55.901 - - - - 91.839 55.901 - 61.722 47.432 


FOCASA 26.644 15.063 12.347 33.083 -  59.726 15.063 12.347 32.770 16.795 14.701 


GEOCAT 2.850 2.489 2.240 - - - 2.850 2.489 2.240 2.782 2.248 1.954 


GESCLINIC 6.028 - - - - - 6.028 - - 5.262 - - 


GISA/INFRAES-


TRUCTURES 1.056.671 681.934 1.045.930 - - 809.835 1.056.671 681.934 1.855.765 1.013.103 1.133.285 1.807.564 


GMS * 6.152 4.183 4.183 - - - 6.152 4.183 4.183 4.017 3.815 6.628 
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Quadre 93. Liquidació del pressupost de les societats mercantils (contin.) 


Entitat 


DESPESES 


Pressupost inicial Modificacions Pressupost definitiu Obligacions reconegudes 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


GUOC 980 909 846 - - - 980 909 846 766 741 732 


ICFC - 774 673 - - - - 774 673 - 1029 824 


ICFE/EECAT 317.555 215.910 - - - - 317.555 215.910 - 326.608 243.536 - 


ICFH * 33.248 73.175 36.398 - - - 33.248 73.175 36.398 39.753 24.611 11.010 


IFEM 20.339 8.839 7.914 - - - 20.339 8.839 7.914 18.748 9.756 2.619 


INTRACAT 4.902 3.891 4.396 1.132 - - 6.034 3.891 4.396 6.016 4.346 3.667 


INVERTEC 105 105 105 - - - 105 105 105 45 36 56 


LOGARITME 12.371 15.690 16.537 3.173 1.031 1.563 15.544 16.721 18.100 15.544 15.064 16.217 


MESFILMS * 1.123 - - - - - 1.123 - - 218 - - 


PRODECA 5.852 4.538 4.736 (208) - (425) 5.644 4.538 4.311 4.947 3.817 4.363 


REGSA 94.576 54.677 - - - - 94.576 54.677 - 110.936 134.666 - 


REGSEGA 161.821 159.158 - 15.000 - - 176.821 159.158 - 171.568 156.481 - 


REURSA 4.640 - - - - - 4.640 - - 4.869 - - 


SAENSA 157 173 - - - - 157 173 - 448 15 - 


SEMSA 253.263 224.100 224.100 (4.543) - - 248.720 224.100 224.100 243.454 223.145 226.189 


SGG 3.572 3.626 3.650 123 - - 3.696 3.626 3.650 3.466 3.516 3.392 


TABASA 204.822 123.268 113.889 - - - 204.822 123.268 113.889 189.648 103.809 61.863 


TIE - 90 825 - - - - 90 825 - 45 40 


TISSUES * 268 180 181 - - - 268 180 181 28 29 29 


TNC 15.782 12.495 11.720 995 2100 1.835 16.777 14.595 13.555 14.711 12.741 13.127 


TVC 405.592 388.878 338.914 4.917 9.136 (14.033) 410.509 398.014 324.881 407.137 386.708 310.840 


TVCEP 710 1197 - (5) - - 705 1197 - 643 905 - 


TVCMULTI 1.656 1.180 33 (6) (1.165) - 1.650 15 33 1.705 137 237 


UDIAT 29.368 26.886 26.944 863 658 658 30.232 27.544 27.602 29.901 27.480 26.211 


VMSA 7.544 - - - - - 7.544 - - 7.525 - - 


Total 2.910.187 2.321.354 2.140.665 88.924 140.925 802.323 2.999.111 2.462.279 2.942.988 2.896.786 2.872.565 2.757.443 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


* Dades provisionals facilitades per la Intervenció General. No es disposa de les liquidacions pressupostàries definitives de CMCSL, ESTICAT, GMS i TISSUES dels exercicis 2010, 2011 i 2012. No es disposa 


de les liquidacions pressupostàries definitives d’AUTOMETRO i MESFILMS de l’exercici 2010, d’EQUACAT dels exercicis 2010 i 2012, de CPST de l’exercici 2011 i de FIRA 2000 i ICFH dels exercicis 2011 i 


2012. 
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Quadre 93. Liquidació del pressupost de les societats mercantils (contin.) 


Entitat 


Superàvit/dèficit 


2010 2011 2012 


ACTIVA (260) - - 


APC (191) 4.118 - 


APM (188)  - - 


AURA * - - - 


AUTOMETRO * - - - 


BARNACLÍNIC 226 752 172 


CADÍ (5.185) 964 - 


CARGOMETRO  - - 


CATRADIO (3.003) (1.587) (5.268) 


CCRTVI (397) -  - 


CCSL (2.533) (6.218) (5.764) 


CIMALSA 7.058 (813) 1.700 


CLS - - 34 


CMCSL * (468) (34) (20) 


CPST - (127) n/d 


EFIENSA 692 1.575 1.975 


EISSA (132) (90) - 


EPLICSA (1.900) (600) 28.098 


EQUACAT * 150 (116) (94) 


ERI 4.037 2.170 (9.812) 


ESTICAT * 2 3 1 


EUOC 118 54 52 


EURECA (122) 585 340 


FGCM - - - 


FIRA 2000 - - (22.108) 


FOCASA 849 (620) (713) 


GEOCAT 73 180 95 


GESCLINIC 229 - - 


GISA/INFRAESTRUCTURES - (463.368) (237.299) 


GMS * 19 9 (81) 


GUOC 141 166 214 


ICFC - 141 337 


ICFE/EECAT (10.249) 10.169 - 


ICFH (866) 59.105 (1.977) 


IFEM (409) 476 6.808 


INTRACAT (868) (453) 563 


INVERTEC 144 302 402 


LOGARITME (273) 495 1.264 


MESFILMS * (57) - - 


PRODECA 534 751 (23) 


REGSA - (86.764) - 


REGSEGA - 379 - 


REURSA 215 - - 


SAENSA (389) (7) - 


SEMSA 296 10.800 (9.171) 


SGG 200 127 91 


TABASA (49.080) (34.527) - 


TIE - 52 53 


TISSUES * 153 151 147 


TNC (422) (214) (2.309) 


TVC (3.355) (2.051) (2.701) 


TVCEP 2 1 - 


TVCMULTI (59) (120) (233) 


UDIAT 206 1.651 23 


VMSA - - - 


Total (65.062) (502.533) (255.204) 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


* Dades provisionals facilitades per la Intervenció General. No es disposa de les liquidacions pressupostàries definitives de 


CMCSL, ESTICAT, GMS i TISSUES dels exercicis 2010, 2011 i 2012. No es disposa de les liquidacions pressupostàries definitives 


d’AUTOMETRO i MESFILMS de l’exercici 2010, d’EQUACAT dels exercicis 2010 i 2012, de CPST de l’exercici 2011 i de FIRA 2000 i 


ICFH dels exercicis 2011 i 2012. 
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Quadre 94. Ràtios de la liquidació del pressupost de les societats mercantils 


Entitat 


Modificacions d’ingressos Execució d’ingressos Modificacions de despeses 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


ACTIVA (0,11) -  - 93,46 -  - (0,11) - - 


APC 37,50 37,25 - 100,00 90,33 95,08 39,28 37,25 - 


APM - -  - 36,54 -  - - - - 


AURA * - -  - 216,24 97,49  - - - - 


AUTOMETRO * - - - 128,29 120,66 138,13 - - - 


BARNACLINIC - - - 103,45 116,38 112,10 - - - 


CADÍ - n/d - 91,22 - 96,43 - n/d - 


CARGOMETRO - - - - 96,78 96,71 - - - 


CATRADIO 0,90 0,02 0,71 91,70 93,90 81,75 0,90 0,02 0,71 


CCRTVI (3,51) -  - 94,14 -  - (3,51) - - 


CCSL  - - - 93,49 76,81 82,60 - - - 


CIMALSA 51,23 n/d - 89,07 - 58,67 51,23 n/d - 


CLS - - - - 96,89 89,29 - - - 


CMCSL * - - - 76,18 43,33 66,67 - - - 


CPST * - - n/d - 51,40 n/d - - n/d 


EFIENSA - - 83,42 214,32 146,47 99,50 - - 83,42 


EISSA - -  - 84,25 93,13  - - - - 


EPLICSA 49,37 - 4,09 55,47 - 128,51 49,37 - 4,09 


EQUACAT * - - - 97,72 104,70 107,83 - - - 


ERI - - - 255,35 135,70 56,31 - - - 


ESTICAT * - - - 94,04 86,91 85,48 - - - 


EUOC - - - 128,28 109,85 97,83 - - - 


EURECA - - - 76,01 99,78 86,59 - - - 


FGCM - - - - 30,00 18,33 - - - 


FIRA 2000 * - - - - 67,21 45,30 - - - 


FOCASA 124,16 - - 56,29 107,38 113,29 124,16 - - 


GEOCAT - - - 100,18 97,55 91,47 - - - 


GESCLINIC - -  - 91,09 -  - - - - 


GISA/INFRAES-


TRUCTURES - - 77,43 95,88 98,24 84,62 - - 77,43 


GMS * - - - 65,60 91,42 156,51 - - - 


GUOC - - - 92,55 99,78 111,82 - - - 


ICFC  - - - 151,16 172,51 - - - 


ICFE/EECAT - - - 99,62 117,50  - - - - 


ICFH * - - - 116,96 114,41 24,82 - - - 


IFEM - - - 90,17 115,76 119,12 - - - 


INTRACAT 23,09 - - 85,32 100,05 96,22 23,09 - - 


INVERTEC - - - 180,00 321,90 436,19 - - - 


LOGARITME 25,65 6,57 9,45 98,24 93,05 96,58 25,65 6,57 9,45 


MESFILMS * - - - 14,34 - - - -  


PRODECA (3,55) - (8,97) 97,11 100,66 100,67 (3,55) - (8,97) 


REGSA - - - 117,30 87,61 - - - - 


REGSEGA 9,27 - - 97,03 98,56 - 9,27 - - 


REURSA - - - 109,57 - - - - - 


SAENSA - - - 37,58 4,62 - - - - 


SEMSA (1,79) - - 98,00 104,39 96,84 (1,79) - - 


SGG 3,47 - - 99,19 100,47 95,42 3,47 - - 


TABASA - - - 68,63 56,20 54,32 - - - 
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Quadre 94. Ràtios de la liquidació del pressupost de les societats mercantils (contin.) 


Entitat 


Modificacions d’ingressos Execució d’ingressos Modificacions de despeses 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


TIE - - - - 107,78 11,27 - - - 


TISSUES * - - - 67,54 100,00 97,24 - - - 


TNC 6,30 16,81 15,66 85,17 85,83 79,81 6,30 16,81 15,66 


TVC 1,21 2,35 (4,14) 98,36 96,64 94,85 1,21 2,35 (4,14) 


TVCEP (0,70) - -  91,49 75,69 -  (0,70) - - 


TVCMULTI (0,30) (98,73) - 99,70 113,33 12,12 (0,30) (98,73) - 


UDIAT 2,94 2,45 - 99,59 105,76 97,36 2,94 2,45 2,44 


VMSA - - - 99,75 -  - - - - 


Total 3,05 6,07 37,45 94,42 96,25 85,04 3,06 6,07 37,48 


 


Entitat 


Execució de despeses Dependència de les subvencions rebudes 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 


ACTIVA 98,14 - - 45,84 - - 


APC 100,00 74,71 95,08 82,06 99,42 98,82 


APM 69,41 - - 59,81 -   - 


AURA * 216,24 97,49 - - - -  


AUTOMETRO * 128,29 120,66 138,13 - - - 


BARNACLINIC 101,36 109,58 110,54 - - - 


CADÍ 110,55 - 96,43 - - - 


CARGOMETRO - 96,78 96,71 - - - 


CATRADIO 97,23 97,09 93,66 79,02 81,10 77,89 


CCRTVI 97,55 - - 29,92  -  - 


CCSL  100,98 95,03 98,95 3,17 5,03 22,53 


CIMALSA 76,83 - 54,08 11,78 14,26 22,90 


CLS - 96,89 88,00  - - 


CMCSL * 145,00 48,48 75,11 61,78 93,71 76,58 


CPST * - 87,08 n/d - - n/d 


EFIENSA 156,02 31,76 17,99 - - - 


EISSA 87,21 98,08 -  - -  - 


EPLICSA 61,39 - 53,63 99,96 44,56 75,70 


EQUACAT * 88,46 112,26 113,40 - - - 


ERI 38,19 77,15 283,60 - - - 


ESTICAT * 93,86 86,64 85,38 - - - 


EUOC 104,10 100,00 88,45 2,40 1,99 - 


EURECA 78,49 83,95 76,43 - 0,05 0,07 


FGCM - 30,00 18,33 - - - 


FIRA 2000 * - 67,21 84,85 - 37,43 19,76 


FOCASA 54,87 111,50 119,07 0,01 0,05 0,10 


GEOCAT 97,61 90,32 87,23 - - - 


GESCLINIC 87,29 -  - - -  - 


GISA/INFRAES-


TRUCTURES 95,88 166,19 97,40 - - 0,51 


GMS * 65,30 91,20 158,45 - - - 


GUOC 78,16 81,52 86,52 - - - 


ICFC - 132,95 122,44 - - - 


ICFE/EECAT 102,85 112,80 - - - - 


ICFH * 119,57 33,63 30,25 51,43 - - 







SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 33/2015 


297 


Quadre 94. Ràtios de la liquidació del pressupost de les societats mercantils (contin.) 


Entitat 


Execució de despeses Dependència de les subvencions rebudes 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 


IFEM 92,18 110,37 33,09 38,17 73,38 79,80 


INTRACAT 99,70 111,69 83,42 68,82 61,60 69,95 


INVERTEC 42,86 34,29 53,33 - - - 


LOGARITME 100,00 90,09 89,60 3,47 - - 


MESFILMS * 19,41 - - -  - - 


PRODECA 87,65 84,11 101,21 77,98 75,61 62,53 


REGSA 117,30 246,29 - - -  - 


REGSEGA 97,03 98,32 - 22,15 11,22  - 


REURSA 104,94 - - -    - 


SAENSA 285,35 8,67 - - - - 


SEMSA 97,88 99,57 100,93 - - 0,02 


SGG 93,78 96,97 92,93 0,60 - 0,32 


TABASA 92,59 84,21 54,32 56,41 - - 


TIE - 50,00 4,85 - - - 


TISSUES * 10,45 16,11 16,02 - - - 


TNC 87,69 87,30 96,84 76,65 75,07 72,34 


TVC 99,18 97,16 95,68 70,50 70,87 76,49 


TVCEP 91,21 75,61 - - - - 


TVCMULTI 103,27 913,33 718,18 99,39 - - 


UDIAT 98,91 99,77 94,96 1,50 0,80 0,54 


VMSA 99,75 - - -    - 


Total 96,59 116,66 93,70 18,81 19,06 14,52 


Font: Elaboració pròpia. 


n/d: No disponible. 


* Les dades de les liquidacions del pressupost no són definitives per la qual cosa les ràtios definitives podrien variar. 


 


El grau d’execució del pressupost d’ingressos de les SM en els exercicis 2010, 2011 i 2012 


és d’un 94,42%, un 96,25% i un 85,04%, respectivament, i d’un 96,59%, un 116,66% i un 


93,70%, respectivament, pel que fa les despeses. 


 


Durant el període analitzat les entitats que representen més del 80% del pressupost de-


finitiu de les SM són SEMSA, TABASA, TVC i l’actual INFRAESTRUCTURES. 


 


El resultat pressupostari dels exercicis analitzats del conjunt de les SM presenta un dèficit 


de 65,06 M€, de 502,53 M€ i de 255,20 M€ per als exercicis 2010, 2011 i 2012, respectiva-


ment, obtingut de la compensació dels superàvits i dels dèficits de les diferents societats. 


 


La major part d’aquest dèficit correspon en l’exercici 2010 a TABASA i en els exercicis 


2011 i 2012 a l’actual INFRAESTRUCTURES o les seves entitats fusionades i/o absorbides: 


REGSA, REGSEGA i ICFE.  


 


El quadre següent inclou els drets liquidats per les SM amb la distinció de si provenen de 


transferències corrents, de transferències de capital o d’aportacions a compte de capital 


que la Generalitat de Catalunya i altres ens del sector públic han fet a les SM durant el 


període analitzat. 







 


 


 
2
9
8
 


Quadre 95. Drets liquidats per les societats mercantils provinents del sector públic 


Entitat 


Transferències corrents Transferències de capital 


De la Generalitat D’altres ens del sector públic De la Generalitat D’altres ens del sector públic 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


ACTIVA 55  -  - 686  - -  - - - -  - - 


APC 8.598 15.646 12.860 - - - 3.472 1.509 4.236 - - - 


APM 125 -   - - -  - - - - - -  - 


AURA * - -  - - -  - - -  - -  - 


AUTOMETRO * - - - - - - - - - - - - 


BARNACLINIC - - - - - - - - - - - - 


CADÍ - - - - - - - - - - - - 


CARGOMETRO - - - - - - - - - - - - 


CATRADIO - 6548 2522 - - - - 12 - - - - 


CCRTVI - -  - - - - - - - - -  - 


CCSL - - - - - 5035 - 1318 1525 1.004 - - 


CIMALSA - 967 967 - - - - - - - 256 - 


CLS - - -  - -  - -  - - 


CMCSL * - - 121 320 268 - - - - - - - 


CPST * - - n/d - -  n/d - - n/d - -  n/d 


EFIENSA - - - - - - - - - - - - 


EISSA - -  - - - -  - - - - -  - 


EPLICSA 370 1050 - - - - - - - - - - 


EQUACAT * - - - - - - - - - - - - 


ERI - - - - - - - - - - - - 


ESTICAT * - - - - - - - - - - - - 


EUOC - 12 - 15 - - - - - - - - 


EURECA - - - - 2 2 - - - - - - 


FGCM - - - - - - - - - - - - 


FIRA 2000 * - - - - - - - - - - - - 


FOCASA  3 8 14 - - - - - - - - - 


GEOCAT - - - - - - - - - - - - 


GESCLINIC -  -  - - -  - - - - - -  - 


GISA/INFRAESTRUCTURES - -  - - -  - - - - - -  - 


GMS * - - - - - - - - - - - - 
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Quadre 95. Drets liquidats per les societats mercantils provinents del sector públic (contin.) 


Entitat 


Transferències corrents Transferències de capital 


De la Generalitat D’altres ens del sector públic De la Generalitat D’altres ens del sector públic 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


GUOC - - - - - - - - - - - - 


ICFC - - - - - - - - - - - - 


ICFE/EECAT - -  - - -  - - - - - -  - 


ICFH * - - - - - - - - - - - - 


IFEM - 508 523 - - - - - - - - - 


INTRACAT 2.781 2.097 2.658 - - - - - - - - - 


INVERTEC - - - - - - - - - - - - 


LOGARITME - - - 530 - - - - - - - - 


MESFILMS * - -   - - -  - - - - - -  - 


PRODECA 4.206 3.454 2.714 68 - - - - - - - - 


REGSA - -   - -  - - - - - -  - 


REGSEGA - -  - - -  - - - - - -  - 


REURSA - -  - -  - -  - - - - -  - 


SAENSA - - - - - - - - - - - - 


SEMSA - - 45 - - - - - - - - - 


SGG - - - 22 14 11 - - - - - - 


TABASA 5.492 - - - - - - - - - - - 


TIE - - - - - - - - - - - - 


TISSUES * - - - - - - - - - - - - 


TNC 10.946 9.296 7.672 7 108 145 - - - - - - 


TVC 50 718 60 333 671 826 - 1.350 - - - - 


TVCEP - -  - - -  - - - - - -  - 


TVCMULTI - - - - - - - - - - - - 


UDIAT - - - 453 232 142 - - - - - - 


VMSA - -   - -  - -  - - - - -  - 


Total 32.626 40.309 30.156 2.434 1.295 6.161 3.472 4.189 5.761 1.004 256 - 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


n/d: No disponible. 


* No es disposa de la Liquidació del pressupost definitiva. Per tant les dades dels ingressos rebuts de la Generalitat i altres ens del sector públic tampoc són definitives. 
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Quadre 95. Drets liquidats per les societats mercantils provinents del sector públic (contin.) 


Entitat 


Aportacions a compte de capital Total transferències i aportacions (A) Total drets liquidats (B) Dependència del sector públic (A/B) 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


ACTIVA 1.636 - - 2.377  - -  5.185 - - 45,84  - -  


APC - 6.524 - 12.070 23.679 17.096 14.708 23.816 17.300 82,06 99,42 98,82 


APM - - - 125  -  - 209 - - 59,81  -  - 


AURA * - - - - -  - 759 972 - - -  - 


AUTOMETRO * - - - - - - 1.474 1.910 2.235 - - - 


BARNACLINIC - - - - - - 11.189 12.868 12.427 - - - 


CADÍ - - - - - - 24.466 27.777 26.857 - - - 


CARGOMETRO - - - - - - - 1.531 1.674 - - - 


CATRADIO 39.327 31.382 25.648 39.327 37.942 28.170 49.770 46.783 36.168 79,02 81,10 77,89 


CCRTVI 3.279 - - 3.279  -  - 10.959 - - 29,92  -  - 


CCSL - - - 1.004 1.318 6.560 31.633 26.220 29.111 3,17 5,03 22,53 


CIMALSA 6.048 4.000 4.000 6.048 5.223 4.967 51.339 36.621 21.688 11,78 14,26 22,90 


CLS  - - - - - - 2.554 2.351 - - - 


CMCSL * - - - 320 268 121 518 286 158 61,78 93,71 76,58 


CPST * - - n/d - -  n/d - 183 n/d - - n/d 


EFIENSA - - - - - - 2.544 2.011 2.411 - - - 


EISSA - - - - -  - 3.761 1.695 - - -  - 


EPLICSA 17.437 46.001 36.506 17.807 47.051 36.506 17.815 105.582 48.223 99,96 44,56 75,70 


EQUACAT * - - - - - - 1.583 1.605 1.818 - - - 


ERI - - - - - - 4.747 5.029 2.431 - - - 


ESTICAT * - - - - - - 1.041 956 848 - - - 


EUOC - - - 15 12 - 626 602 542 2,40 1,99 - 


EURECA - - - - 2 2 3.746 3.686 2.898 - 0,05 0,07 


FGCM - - - - - - - 36 22 - - - 


FIRA 2000 * - 23.100 5.005 - 23.100 5.005 - 61.722 25.324 - 37,43 19,76 


FOCASA  - - - 3 8 14 33.619 16.175 13.988 0,01 0,05 0,10 


GEOCAT - - - - - - 2.855 2.428 2.049 - - - 


GESCLINIC - - - -  -  - 5.491 - - -  -  - 


GISA/INFRAESTRUCTURES - - 7.932 - - 7.932 1.013.103 669.917 1.570.265 - - 0,51 


GMS * - - - - - - 4.036 3.824 6.547 - - - 







 


 


 
3


0
1


 


Quadre 95. Drets liquidats per les societats mercantils provinents del sector públic (contin.) 


Entitat 


Aportacions a compte de capital Total transferències i aportacions (A) Total drets liquidats (B) Dependència del sector públic (A/B) 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


GUOC - - - - - - 907 907 946 - - - 


ICFC - - - - - - - 1.170 1.161 - - - 


ICFE/EECAT - - - - - - 316.359 253.705 - - - - 


ICFH * 20.000 - - 20.000 - - 38.887 83.716 9.033 51,43 - - 


IFEM 7.000 7.000 7.000 7.000 7.508 7.523 18.339 10.232 9.427 38,17 73,38 79,80 


INTRACAT 762 301 301 3.543 2.398 2.959 5.148 3.893 4.230 68,82 61,60 69,95 


INVERTEC - - - - - - 189 338 458 - - - 


LOGARITME - - - 530 - - 15.271 15.559 17.481 3,47 - - 


MESFILMS * - - - - - - 161 - - - - - 


PRODECA - - - 4.274 3.454 2.714 5.481 4.568 4.340 77,98 75,61 62,53 


REGSA - - - - - - 110.936 47.902 - - - - 


REGSEGA 38.000 17.600 - 38.000 17.600 - 171.568 156.860 - 22,15 11,22 - 


REURSA - - - - - - 5.084 - - -  - - 


SAENSA - - - - - - 59 8 - - - - 


SEMSA - - - - 5 45 243.750 233.945 217.018 - - 0,02 


SGG - - - 22 14 11 3.666 3.643 3.483 0,60 - 0,32 


TABASA 73.807 - - 79.299 - - 140.568 69.282 61.863 56,41 - - 


TIE - - -  - - - 97 93 - - - 


TISSUES * - - - - - - 181 180 176 - - - 


TNC - - 9 10.953 9.404 7.826 14.289 12.527 10.818 76,65 75,07 72,34 


TVC 284.283 269.858 234.807 284.666 272.597 235.693 403.782 384.657 308.139 70,50 70,87 76,49 


TVCEP - - - - -  - 645 906 - - - - 


TVCMULTI 1.636 - - 1.636 - - 1.646 17 4 99,39 - - 


UDIAT - - - 453 232 142 30.107 29.131 26.234 1,50 0,80 0,54 


VMSA - - - - - - 7.525 - - - - - 


Total 493.215 405.766 321.208 532.751 451.815 363.286 2.831.724 2.370.032 2.502.239 18,81 19,06 14,52 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


n/d: No disponible. 


* No es disposa de la Liquidació del pressupost definitiva. Per tant les dades dels ingressos rebuts de la Generalitat i altres ens del sector públic tampoc són definitives. 
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Dotze entitats en l’exercici 2010, vuit en el 2011 i nou en el 2012 es financen en més del 


50% per recursos provinents de la Generalitat o d’altres entitats del sector públic. D’a-


questes, dues entitats en els exercicis 2010 i 2011 i una en el 2012 es financen en més del 


90% amb recursos públics.  


 


Vint-i-cinc SM en l’exercici 2010, trenta-dues en el 2011 i vint-i-dues en el 2012 no reben 


transferències o aportacions de la Generalitat o d’altres entitats del sector públic. 


 


Cal destacar que les societats GISA, REGSA, REGSEGA (actualment INFRAESTRUCTU-


RES), REURSA i FOCASA reben recursos de la Generalitat però com a aportacions per a 


actuacions realitzades per compte de tercers incloses en el capítol 6 del seu pressupost 


d’ingressos. 


 


Durant el període analitzat els pressupostos d’aquestes entitats recullen els següents drets 


liquidats per aquest concepte: 


 


Quadre 96. Drets liquidats per actuacions realitzades per compte de tercers 


Entitat 


Drets liquidats per actuacions per 


compte de tercers (A) Drets liquidats totals (B) Dependència A/B 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


FOCASA 4.984 1.259 - 33.619 16.175 13.988 14,8 7,8 - 


GISA/INFRAES-


TRUCTURES 870.643 583.242 663.252 1.013.103 669.917 1.570.265 85,9 87,1 42,2 


REGSA 85.891 43.689 - 110.936 47.902 - 77,4 91.2 - 


REGSEGA 8.194 3.318 - 171.568 156.860 - 4,8 2,1 - 


REURSA 1.539 - - 5.084 - - 30,3 - - 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


 


 


4.4. ANÀLISI DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DELS CONSORCIS 


La Liquidació del pressupost dels consorcis dels exercicis 2011 i 2012 i la comparació 


amb la del 2010 i les ràtios calculades per la Sindicatura es presenten en els quadres 


següents: 
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Quadre 97. Liquidació del pressupost dels consorcis 


Entitat 


INGRESSOS 


Pressupost inicial  Modificacions Pressupost definitiu Drets liquidats 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


AECT HC (a) - - 20.821 - - - - - 20.821 - - 482 


ATMG 5.736 5.400 6.285 1.573 2.769 1.942 7.309 8.169 8.227 5.855 6.396 5.745 


ATML 3.851 3.573 4.576 3.001 1.280 1.886 6.852 4.853 6.462 3.489 4.465 5.924 


ATMT 13.908 11.993 11.766 3.941 5.078 3.028 17.849 17.071 14.794 12.532 17.072 17.477 


BIOPOL 875 1081 885 3.475 33 (774) 4.350 1.114 111 2.382 964 79 


CAOC 18.860 13.130 11.751 11.208 7.218 2.257 30.068 20.348 14.008 15.068 13.200 3.646 


CAPSE 9.842 9.015 9.029 (68) (52) 5104 9.774 8.963 14.133 9.124 9.185 14.056 


CASAP  4.032 5.102 5.140 - - - 4.032 5.102 5.140 4.838 4.840 4.707 


CATFILMS 1.284 1.015 - 131 125 - 1.415 1.140 - 1.443 1.165 - 


CATM 1.077.922 1.071.750 1.098.584 22.485 115.142 (4.638) 1.100.407 1.186.892 1.093.946 1.130.253 1.118.909 1.068.480 


CCAM (a) 31.083 17.376 13.545 15.566 2.166 1.540 46.649 19.542 15.085 36.735 19.747 15.085 


CCC 4.046 3.050 2.739 - - - 4.046 3.050 2.739 5.402 3.915 7.538 


CCMC (a) 575 373 328 - - - 575 373 328 490 449 328 


CEB 167.533 168.069 172.403 23.661 7.294 8.168 191.194 175.363 180.571 209.632 172.508 187.619 


CELLS (b) 913 577 27 n/d n/d n/d 913 577 27 n/d n/d n/d 


CENIT (a) 2.006 2.175 1.472 474 188 81 2.480 2.363 1.553 2.294 2.228 1.353 


CGCS (a) - 14.953 14.908 - - - - 14.953 14.908 - 15.058 14.427 


CHV  99.041 85.732 89.362 n/d - 3.873 99.041 85.732 93.235 97.636 85.063 85.559 


CIMNE (a) 7.208 8.291 8.385 (351) 3.023 3.484 6.857 11.314 11.869 10.050 12.013 9.158 


CLI (a) 15.309 14.068 12.593 - - - 15.309 14.068 12.593 14.237 14.355 13.282 


CLL 4.151 756 750 - - 82 4.151 756 832 4.925 787 156 


CM (a) 568 761 1001 1.671 300 354 2.239 1.061 1.355 2.442 659 1.053 


COP  454 366 349 (6)  - 448 366 349 437 372 346 


CPNL 32.200 33.400 32.120 7.062 64 86 39.262 33.464 32.206 39.222 33.169 30.617 


CREAF (a) 3.763 4.004 4.935 496 89 - 4.259 4.093 4.935 4.259 4.093 3.942 


CREI (a) 2.769 1.624 2.363 1.975 1.504 847 4.744 3.128 3.210 3.686 2.656 2.418 


CRM 2.084 2.166 1.215 134 628 849 2.218 2.794 2.064 1.750 2.250 2.169 


CSA 65.001 62.772 62.297 - - - 65.001 62.772 62.297 64.855 63.635 74.473 


CSAP 37.482 33.058 33.462 - - - 37.482 33.058 33.462 36.138 35.902 32.849 


CSB 23.148 18.997 8.645 316 142 58 23.464 19.139 8.703 17.523 15.120 8.224 


CSG  9.058 4.860 4.717 121 3178 764 9.179 8.038 5.481 8.627 4.848 4.612 


CSI 226.546 210.771 172.301 - - 34.600 226.546 210.771 206.901 210.351 211.919 209.750 


CSM 122.093 108.976 107.863 (4.150) 386 (3.012) 117.943 109.362 104.851 116.477 107.619 104.805 


CSMV 2.441 2.300  - 1.166 - - 3.607 2.300 - 3.577 2.604  - 


CSPT 242.378 216.121 220.671 (5.847) 17.493 2.830 236.531 233.614 223.501 228.515 233.433 221.330 
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Quadre 97. Liquidació del pressupost dels consorcis (contin.) 


Entitat 


INGRESSOS 


Pressupost inicial  Modificacions Pressupost definitiu Drets liquidats 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


CSSB (a) 38.932 43.733 45.821 5.365 2.184 (869) 44.297 45.917 44.952 43.006 45.917 44.123 


CST 157.478 135.858 139.713 3.314 - 1.797 160.792 135.858 141.510 151.251 144.404 143.858 


CTF 2.896 2.464 1.779 109 140 - 3.005 2.604 1.779 2.978 2.527 1.627 


CUPCB-IB - 1.437 123 - (23) n/d - 1.414 123 - 1.150 n/d 


CVC 3.006 2.453 2.503 (55) 109 (164) 2.951 2.562 2.339 2.576 2.592 2.188 


CVN 115 92 87 - - - 115 92 87 115 92 87 


FCC 39.424 39.950 39.729 29.483 21.889 (16.327) 68.907 61.839 23.402 68.907 61.860 23.402 


GALLECS 1.015 793 513 (118) (127) 37 897 666 550 736 666 505 


GESFER (a) 1.144 841  - 601 - - 1.745 841 -  1.448 805 -  


HAMB 5.610 7.899 1.596 (11) (1.029) 3076 5.599 6.870 4.672 799 10.053 1.924 


HB 10.057 32.245 13.357 17.747 4.610 14.449 27.804 36.855 27.806 21.722 34.473 25.658 


HCPB 471.836 449.813 441.288 3.478 - - 475.314 449.813 441.288 473.482 452.496 521.928 


ICAC 2.105 2.174 2.075 2.003 1.466 1.129 4.108 3.640 3.204 4.109 3.640 3.204 


ICCC 4.103 3.869 3.924 1.756 1.502 1.958 5.859 5.371 5.882 4.214 3.917 3.750 


IDEG 1.665 1.668 1.560 (132) - - 1.533 1.668 1.560 1.528 1.545 1.432 


IDIBAPS 27.857 18.681 18.395 22.144 5.215 3.613 50.001 23.896 22.008 31.345 21.642 23.294 


IFAE 3.180 4.353 3.681 11.000 8.461 8.979 14.180 12.814 12.660 14.179 12.814 7.290 


ITCAT (a) 450 572 10 (100) (37) - 350 535 10 246 531 - 


IUEE (a) 516  -  - - -  - 516 -  -  553 -   - 


MARPARC - 300.168 300.847 - 15.161 13.500 - 315.329 314.347 - 297.554 294.461 


MATARÓ 2.022 2.101 2.159 - - - 2.022 2.101 2.159 2.418 2.402 2.154 


MNAC 21.551 18.889 16.799 6.299 3.568 2.495 27.850 22.457 19.294 22.587 19.281 15.767 


MOVE 414 755 195 1.494 508 494 1.908 1.263 689 1.361 324 586 


MUME - 574 401 - (73) 33 - 501 434 - 465 323 


PCM 2.636 2.005 1.465 1.100 - - 3.736 2.005 1.465 2.539 1.707 904 


PORTBOU 768 730 863 - - - 768 730 863 723 800 930 


PRBB 15.508 16.481 15.528 2.356 4.134 1.972 17.864 20.615 17.500 14.118 14.451 13.558 


TERMCAT (a) 1.587 1.539 1.404 616 115 98 2.203 1.654 1.502 1.779 1.545 1.147 


Total 3.054.035 3.229.792 3.193.103 196.483 235.821 99.679 3.250.518 3.465.613 3.292.782 3.172.963 3.360.250 3.285.789 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


Notes: 


n/d: No disponible. 


(a) Dades provisionals facilitades per la Intervenció General. No es disposa de les liquidacions pressupostàries definitives de CENIT i CREAF dels exercicis 2010, 2011 i 2012. No es disposa de les 


liquidacions pressupostàries definitives de CLI, CREI i IUEE de l’exercici 2010, de CGCS dels exercicis 2011 i 2012, d’ITCAT, GESFER i TERMCAT de l’exercici 2011 i de CCMC, CM i CSSB de l’exercici 


2012. 


(b) CELLS no ha presentat la liquidació del pressupost de cap dels tres exercicis analitzats. 
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Quadre 97. Liquidació del pressupost dels consorcis (contin.) 


Entitat 


DESPESES 


Pressupost inicial  Modificacions Pressupost definitiu Obligacions reconegudes 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


AECT-HC (a) - - 20.821 - - - - - 20.821 - - 28.929 


ATMG 5.736 5.400 6.285 1.573 2.769 1.942 7.309 8.169 8.227 5.558 5.626 7.131 


ATML 3.851 3.573 4.576 3.001 1.280 1.886 6.852 4.853 6.462 6.094 5.215 6.103 


ATMT 13.908 11.993 11.766 3.941 8.583 3.028 17.849 20.576 14.794 14.069 18.154 18.373 


BIOPOL 875 1081 885 3.475 33 (347) 4.350 1.114 538 2.251 965 362 


CAOC 18.860 13.130 11.751 11.208 7.218 2.257 30.068 20.348 14.008 20.892 13.709 9.853 


CAPSE 9.842 9.015 9.029 (68) (52) 5104 9.774 8.963 14.133 8.853 8.119 12.476 


CASAP  4.032 5.102 5.140 - - - 4.032 5.102 5.140 5.075 4.888 4.142 


CATFILMS 1.284 1.015 - 131 125 - 1.415 1.140 - 1.453 1.186 - 


CATM 1.077.922 1.071.750 1.098.584 22.485 115.142 (4.638) 1.100.407 1.186.892 1.093.946 1.076.017 1.058.119 1.088.665 


CCAM (a) 31.083 17.376 13.545 15.566 2.166 1.540 46.649 19.542 15.085 31.677 12.545 14.104 


CCC 4.046 3.050 2.739 - - - 4.046 3.050 2.739 5.402 3.915 7.538 


CCMC (a) 575 373 328 - - - 575 373 328 518 406 277 


CEB 167.533 168.069 172.403 23.661 7.294 8.168 191.194 175.363 180.571 209.826 172.315 180.592 


CELLS (b) 913 577 27 n/d n/d n/d 913 577 27  n/d n/d n/d 


CENIT (a) 2.006 2.175 1.472 474 188 81 2.480 2.363 1.553 2.417 2.228 1.376 


CGCS (a) - 14.953 14.908 - - - - 14.953 14.908 - 14.027 13.420 


CHV  99.041 85.732 89.362 n/d - 3.873 99.041 85.732 93.235 92.387 85.048 86.323 


CIMNE (a) 7.208 8.291 8.385 (248) 3.023 3.484 6.960 11.314 11.869 9.841 11.091 11.215 


CLI (a) 15.309 14.068 12.593 - - - 15.309 14.068 12.593 14.358 14.265 13.145 


CLL 4.151 756 750 3.717 4.549 82 7.868 5.305 832 4.093 4.695 736 


CM (a) 568 761 1001 1.671 300 354 2.239 1.061 1.355 2.135 935 862 


COP  454 366 349 (6) - - 448 366 349 602 420 339 


CPNL 32.200 33.400 32.120 7.062 64 86 39.262 33.464 32.206 36.372 33.189 30.617 


CREAF (a) 3.763 4.004 4.935 496 89 - 4.259 4.093 4.935 4.259 4.093 3.942 


CREI (a) 2.769 1.624 2.363 1.975 1.504 847 4.744 3.128 3.210 2.136 3.064 2.617 


CRM 2.084 2.166 1.215 134 628 849 2.218 2.794 2.064 1.801 2.664 1.798 


CSA 65.001 62.772 62.297 - - - 65.001 62.772 62.297 67.448 63.594 62.834 


CSAP 37.482 33.058 33.462 - - - 37.482 33.058 33.462 35.859 34.709 33.889 


CSB 23.148 18.997 8.645 316 142 58 23.464 19.139 8.703 17.124 17.963 6.511 


CSG  9.058 4.860 4.717 121 3178 764 9.179 8.038 5.481 5.950 7.343 5.148 


CSI 226.546 210.771 172.301 - - 34.600 226.546 210.771 206.901 203.076 208.401 204.680 


CSM 122.093 108.976 107.863 (4.150) 386 (3.012) 117.943 109.362 104.851 118.233 109.090 104.580 


CSMV 2.441 2.300 - 1.166 - - 3.607 2.300 - 3.585 2.498 - 


CSPT 242.378 216.121 220.671 (5.847) 17.493 2.830 236.531 233.614 223.501 229.847 227.805 218.229 
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Quadre 97. Liquidació del pressupost dels consorcis (contin.) 


Entitat 


DESPESES 


Pressupost inicial  Modificacions Pressupost definitiu Obligacions reconegudes 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


CSSB (a) 38.932 43.733 45.821 5.666 2.185 131 44.598 45.919 45.952 43.916 45.925 44.160 


CST 157.478 135.858 139.713 3.314 - 1.797 160.792 135.858 141.510 155.631 143.499 141.184 


CTF 2.896 2.464 1.779 109 140 - 3.005 2604 1.779 2.972 2.543 1.579 


CUPCB-IB - 1.437 123 - (23) n/d - 1.414 123 - 1.245 n/d 


CVC 3.006 2.453 2.503 (55) 109 (164) 2.951 2.562 2.339 2.576 2.392 2.457 


CVN 115 92 87 - - - 115 92 87 115 92 87 


FCC 39.424 39.950 39.729 29.483 21.889 (16.327) 68.907 61.839 23.402 68.400 61.480 23.198 


GALLECS 1.015 793 612 (118) (127) (62) 897 666 550 838 648 535 


GESFER (a) 1.144 841 - 601 - - 1.745 841 -  1.028 738 - 


HAMB 5.610 7.899 1.596 (11) (1029) 3.076 5.599 6.870 4.672 372 3.841 3.116 


HB 10.057 32.245 13.357 17.747 4.610 14.449 27.804 36.855 27.806 25.416 30.660 24.910 


HCPB 471.836 449.813 441.288 3.478 - - 475.314 449.813 441.288 471.694 452.173 477.906 


ICAC 2.105 2.174 2.075 2.003 1.466 1.129 4.108 3.640 3.204 3.293 2.814 2.647 


ICCC 4.103 3.869 3.924 1.756 1.502 1.958 5.859 5.371 5.882 4.553 4.619 3.636 


IDEG 1.665 1.668 1.560 (132) - - 1.533 1.668 1.560 1.532 1.545 1.433 


IDIBAPS 27.857 18.681 18.395 22.144 5.215 3.613 50.001 23.896 22.008 30.513 23.546 22.054 


IFAE 3.180 4.353 3.681 11.000 8.461 8.979 14.180 12.814 12.660 7.584 7.443 6.854 


ITCAT (a) 450 572 10 (100) (37) - 350 535 10 346 462 7 


IUEE (a) 516 - - - - - 516 -  -  596 - - 


MARPARC - 300.168 300.847 - 15.161 13.500 - 315.329 314.347 - 304.406 294.438 


MATARÓ 2.022 2.203 2.159 - - - 2.022 2.203 2.159 1.769 1.965 2.154 


MNAC 21.551 18.889 16.799 6.299 3.568 2.495 27.850 22.457 19.294 24.602 19.687 17.765 


MOVE 414 755 195 1.494 508 494 1.908 1.263 689 296 473 532 


MUME - 574 401 - (73) 33 - 501 434 - 470 366 


PCM 2.636 2.005 1.465 1.100 - - 3.736 2.005 1.465 3.673 3.163 1.430 


PORTBOU 768 730 863 - - - 768 730 863 784 848 715 


PRBB 15.508 16.481 15.528 2.356 4.134 1.972 17.864 20.615 17.500 12.034 15.791 14.573 


TERMCAT (a) 1.587 1.539 1.404 616 115 98 2.203 1.654 1.502 1.972 1.572 1.416 


Total 3.054.035 3.229.894 3.193.202 200.604 243.876 101.007 3.254.639 3.473.770 3.294.209 3.105.713 3.286.324 3.269.958 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


Notes: 


n/d: No disponible. 


(a) Dades provisionals facilitades per la Intervenció General. No es disposa de les liquidacions pressupostàries definitives de CENIT i CREAF dels exercicis 2010, 2011 i 2012. No es disposa de les 


liquidacions pressupostàries definitives de CLI, CREI i IUEE de l’exercici 2010, de CGCS dels exercicis 2011 i 2012, d’ITCAT, GESFER i TERMCAT de l’exercici 2011 i de CCMC, CM i CSSB de l’exercici 


2012. 


(b) CELLS no ha presentat la liquidació del pressupost de cap dels tres exercicis analitzats. 
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Quadre 97. Liquidació del pressupost dels consorcis (contin.) 


Entitat 


Superàvit/dèficit 


2010 2011 2012 


AECT-HC (a) - - (28.447) 


ATMG 297 770 (1.386) 


ATML (2.605) (750) (179) 


ATMT (1.537) (1.083) (896) 


BIOPOL 131 (1) (283) 


CAOC (5.824) (509) (6.207) 


CAPSE 271 1.066 1.580 


CASAP  (237) (48) 565 


CATFILMS (10) (21) - 


CATM 54.236 60.789 (20.185) 


CCAM (a) 5.058 7.202 981 


CCC - - - 


CCMC (a) (28) 43 51 


CEB (194) 193 7.027 


CELLS (b) n/d n/d n/d 


CENIT (a) (123) - (23) 


CGCS (a) - 1.031 1.007 


CHV  5.249 15 (764) 


CIMNE (a) 209 922 (2.057) 


CLI (a) (121) 90 137 


CLL 832 (3.908) (580) 


CM (a) 307 (276) 191 


COP  (165) (48) 7 


CPNL 2.850 (20) - 


CREAF (a) - - - 


CREI (a) 1.550 (408) (199) 


CRM (51) (414) 371 


CSA (2.593) 41 11.639 


CSAP 279 1.193 (1.040) 


CSB 399 (2.843) 1.713 


CSG  2.677 (2.495) (536) 


CSI 7.275 3.518 5.070 


CSM (1.756) (1.471) 225 


CSMV (8) 106 -  


CSPT (1.332) 5.628 3.101 


CSSB (a) (910) (8) (37) 


CST (4.380) 905 2.674 


CTF 6 (16) 48 


CUPCB-IB - (95) n/d 


CVC - 200 (269) 


CVN - - - 


FCC 507 380 204 


GALLECS (102) 18 (30) 


GESFER (a) 420 67 - 


HAMB 427 6.212 (1.192) 


HB (3.694) 3.813 748 
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Quadre 97. Liquidació del pressupost dels consorcis (contin.) 


Entitat 


Superàvit/dèficit 


2010 2011 2012 


HCPB 1.788 323 44.022 


ICAC 816 826 557 


ICCC (339) (702) 114 


IDEG (4) - (1) 


IDIBAPS 832 (1.904) 1.240 


IFAE 6.595 5.371 436 


ITCAT (a) (100) 69 (7) 


IUEE (a) (43) -  - 


MARPARC - (6.852) 23 


MATARÓ 649 437 - 


MNAC (2.015) (406) (1.998) 


MOVE 1.065 (149) 54 


MUME - (5) (43) 


PCM (1.134) (1.456) (526) 


PORTBOU (61) (48) 215 


PRBB 2.084 (1.340) (1.015) 


TERMCAT (a) (193) (27) (269) 


Total 67.250 73.926 15.831 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


Notes: 


n/d: No disponible. 


(a) Dades provisionals facilitades per la Intervenció General. No es disposa de les liquidacions pressupostàries definitives de CENIT i CREAF 


dels exercicis 2010, 2011 i 2012. No es disposa de les liquidacions pressupostàries definitives de CLI, CREI i IUEE de l’exercici 2010, de 


CGCS dels exercicis 2011 i 2012, d’ITCAT, GESFER i TERMCAT de l’exercici 2011 i de CCMC, CM i CSSB de l’exercici 2012. 


(b) CELLS no ha presentat la liquidació del pressupost de cap dels tres exercicis analitzats. 


 


Quadre 98. Ràtios de la Liquidació del pressupost dels consorcis 


Entitat 


Modificacions d’ingressos Execució d’ingressos Modificacions de despeses 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


AECT-HC * - - - - - 2,31 - - - 


ATMG 27,42 51,28 30,90 80,11 78,30 69,83 27,42 51,28 30,90 


ATML 77,93 35,82 41,22 50,92 92,00 91,67 77,93 35,82 41,22 


ATMT 28,34 42,34 25,74 70,21 100,00 118,14 28,34 71,57 25,74 


BIOPOL 397,14 3,05 (87,46) 54,76 86,54 71,17 397,14 3,05 (39,21) 


CAOC 59,43 54,97 19,21 50,11 64,87 26,03 59,43 54,97 19,21 


CAPSE (0,68) (0,58) 56,53 93,34 102,48 99,46 (0,68) (0,58) 56,53 


CASAP - - - 119,99 94,86 91,58 - - - 


CATFILMS 10,20 12,32 - 101,98 102,19 - 10,20 12,32 - 


CATM 2,09 10,74 (0,42) 102,71 94,27 97,67 2,09 10,74 (0,42) 


CCAM * 50,08 12,47 11,37 78,75 101,05 100,00 50,08 12,47 11,37 


CCC - - - 133,51 128,36 275,21 - - - 


CCMC * - - - 85,22 120,38 100,00 - - - 


CEB 14,12 4,33 4,74 109,64 98,38 103,90 14,12 4,33 4,74 


CELLS n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 


CENIT * 23,63 8,64 5,50 92,50 94,29 87,12 23,63 8,64 5,50 


CGCS * - - - - 100,70 96,77 - - - 
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Quadre 98. Ràtios de la Liquidació del pressupost dels consorcis (contin.) 


Entitat 


Modificacions d’ingressos Execució d’ingressos Modificacions de despeses 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


CHV * n/d - 4,33 98,58 99,22 91,77 n/d - 4,33 


CIMNE * (4,87) 36,46 41,55 146,57 106,18 77,16 (3,44) 36,46 41,55 


CLI * - - - 93,00 102,04 105,47 - - - 


CLL - - 10,93 118,65 104,10 18,75 89,54 601,72 10,93 


CM * 294,19 39,42 35,36 109,07 62,11 77,71 294,19 39,42 35,36 


COP (1,32) - - 97,54 101,64 99,14 (1,32) - - 


CPNL 21,93 0,19 0,27 99,90 99,12 95,07 21,93 0,19 0,27 


CREAF * 13,18 2,22 - 100,00 100,00 79,88 13,18 2,22 - 


CREI * 71,33 92,61 35,84 77,70 84,91 75,33 71,33 92,61 35,84 


CRM 6,43 28,99 69,88 78,90 80,53 105,09 6,43 28,99 69,88 


CSA - - - 99,78 101,37 119,55 - - - 


CSAP - - - 96,41 108,60 98,17 - - - 


CSB 1,37 0,75 0,67 74,68 79,00 94,50 1,37 0,75 0,67 


CSG 1,34 65,39 16,20 93,99 60,31 84,15 1,34 65,39 16,20 


CSI - - 20,08 92,85 100,54 101,38 - - 20,08 


CSM (3,40) 0,35 (2,79) 98,76 98,41 99,96 (3,40) 0,35 (2,79) 


CSMV 47,77 - - 99,17 113,22  - 47,77 - - 


CSPT (2,41) 8,09 1,28 96,61 99,92 99,03 (2,41) 8,09 1,28 


CSSB * 13,78 4,99 (1,90) 97,09 100,00 98,16 14,55 4,99 0,29 


CST 2,10 - 1,29 94,07 106,29 101,66 2,10 - 1,29 


CTF 3,76 5,68 - 99,10 97,04 91,46 3,76 5,68 - 


CUPCB-IB - (1,60) n/d - 81,33 n/d - (1,60) n/d 


CVC (1,83) 4,44 (6,55) 87,29 101,17 93,54 (1,83) 4,44 (6,55) 


CVN - - - 100,00 100,00 100,00 - - - 


FCC 74,78 54,79 (41,10) 100,00 100,03 100,00 74,78 54,79 (41,10) 


GALLECS (11,63) (16,02) 7,21 82,05 100,00 91,82 (11,63) (16,02) (10,13) 


GESFER * 52,53 - - 82,98 95,72  - 52,53 - - 


HAMB (0,20) (13,03) 192,73 14,27 146,33 41,18 (0,20) (13,03) 192,73 


HB 176,45 14,30 108,18 78,13 93,54 92,28 176,45 14,30 108,18 


HCPB 0,74 - - 99,61 100,60 118,27 0,74 - - 


ICAC 95,20 67,43 54,41 100,00 100,00 100,00 95,20 67,43 54,41 


ICCC 42,80 38,82 49,90 71,92 72,93 63,75 42,80 38,82 49,90 


IDEG (7,93) - - 99,67 92,63 91,79 (7,93) - - 


IDIBAPS 79,49 27,92 19,64 62,69 90,57 105,84 79,49 27,92 19,64 


IFAE 345,88 194,37 243,93 100,00 100,00 57,58 345,88 194,37 243,93 


ITCAT * (22,22) (6,47) - 70,29 99,25 - (22,22) (6,47) - 


IUEE * - - - 107,17 -  - - - - 


MARPARC - 5,05 4,49 - 94,36 93,67 - 5,05 4,49 


MATARÓ - - - 119,58 114,33 99,77 - - - 


MNAC 29,23 18,89 14,85 81,10 85,86 81,72 29,23 18,89 14,85 


MOVE 360,87 67,28 253,33 71,33 25,65 85,05 360,87 67,28 253,33 


MUME - (12,72) 8,23 - 92,81 74,42 - (12,72) 8,23 


PCM 41,73 - - 67,96 85,14 61,71 41,73 - - 


PORTBOU - - - 94,14 109,59 107,76 - - - 


PRBB 15,20 25,08 12,70 79,03 70,10 77,47 15,20 25,08 12,70 


TERMCAT * 38,82 7,47 6,98 80,75 93,41 76,36 38,82 7,47 6,98 


Total 6,40 7,30 3,12 97,64 96,96 99,79 6,54 7,55 3,16 
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Quadre 98. Ràtios de la Liquidació del pressupost dels consorcis (contin.) 


Entitat 


Execució de despeses Dependència de les subvencions rebudes 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 


AECT-HC * - - 138,94 - - 100,00 


ATMG 76,04 68,87 86,68 83,33 81,77 73,54 


ATML 88,94 107,46 94,44 58,87 69,54 50,49 


ATMT 78,82 88,23 124,19 66,01 66,65 65,49 


BIOPOL 51,75 86,62 67,29 30,44 95,95 63,29 


CAOC 69,48 67,37 70,34 98,73 98,90 86,59 


CAPSE 90,58 90,58 88,28 - - - 


CASAP 125,87 95,81 80,58 - - - 


CATFILMS 102,69 104,04 - 85,79 93,82 - 


CATM 97,78 89,15 99,52 54,27 53,22 47,91 


CCAM * 67,90 64,20 93,50 99,50 68,02 78,04 


CCC 133,51 128,36 275,21 73,45 83,88 77,75 


CCMC * 90,09 108,85 84,45 84,69 100,00 100,00 


CEB 109,75 110,80 100,01 62,47 76,33 68,26 


CELLS n/d n/d  n/d n/d n/d n/d 


CENIT * 97,46 94,29 88,60 63,56 52,87 46,27 


CGCS * - 93,81 90,02 - 93,25 93,75 


CHV * 93,28 99,20 92,59 0,77 2,20 4,76 


CIMNE* 141,39 98,03 94,49 4,38 36,33 53,68 


CLI * 93,79 101,40 104,38 - - - 


CLL 52,02 88,50 88,46 99,84 95,30 94,23 


CM * 95,36 88,12 63,62 82,60 72,08 81,10 


COP 134,38 114,75 97,13 98,63 97,04 99,13 


CPNL 92,64 99,18 95,07 82,28 85,22 63,93 


CREAF * 100,00 100,00 79,88 73,33 88,83 86,99 


CREI * 45,03 97,95 81,53 95,04 94,58 93,55 


CRM 81,20 95,35 87,11 90,86 93,87 95,25 


CSA 103,76 101,31 100,86 6,26 0,86 5,35 


CSAP 95,67 104,99 101,28 3,47 1,57 1,13 


CSB 72,98 93,86 74,81 36,16 38,86 62,48 


CSG 64,82 91,35 93,92 80,31 80,28 57,26 


CSI 89,64 98,88 98,93 2,31 4,13 4,04 


CSM 100,25 99,75 99,74 0,52 0,74 0,40 


CSMV 99,39 108,61  - 36,32 -  - 


CSPT 97,17 97,51 97,64 2,40 3,72 2,75 


CSSB * 98,47 100,01 96,10 96,35 95,06 94,87 


CST 96,79 105,62 99,77 3,63 2,58 2,11 


CTF 98,90 97,66 88,76 84,05 83,54 81,93 


CUPCB-IB - 88,05 n/d - 91,39 n/d 


CVC 87,29 93,36 105,04 65,18 93,79 67,06 


CVN 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 


FCC 99,26 99,42 99,13 99,99 99,96 100,00 


GALLECS 93,42 97,30 97,27 61,41 58,41 45,74 


GESFER * 58,91 87,75 -  53,66 98,14  - 


HAMB 6,64 55,91 66,70 100,00 51,77 98,54 


HB 91,41 83,19 89,58 99,98 99,98 100,00 


HCPB 99,24 100,52 108,30 5,56 5,65 4,89 
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Quadre 98. Ràtios de la Liquidació del pressupost dels consorcis (contin.) 


Entitat 


Execució de despeses Dependència de les subvencions rebudes 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 


ICAC 80,16 77,31 82,62 57,34 64,73 47,82 


ICCC 77,71 86,00 61,82 82,94 96,55 95,55 


IDEG 99,93 92,63 91,86 67,74 71,97 68,44 


IDIBAPS 61,02 98,54 100,21 29,87 86,85 88,02 


IFAE 53,49 58,08 54,14 43,95 42,90 95,95 


ITCAT * 98,86 86,36 70,00 100,00 58,57 - 


IUEE * 115,50 -  - 69,08  -  - 


MARPARC - 96,54 93,67 - 7,48 9,92 


MATARÓ 87,49 89,20 99,77 - - - 


MNAC 88,34 87,67 92,08 79,68 81,20 77,28 


MOVE 15,51 37,45 77,21 96,11 89,51 96,59 


MUME - 93,81 84,33 - 85,81 82,66 


PCM 98,31 157,76 97,61 99,84 99,65 99,78 


PORTBOU 102,08 116,16 82,85 2,77 0,50 0,32 


PRBB 67,36 76,60 83,27 13,86 11,70 12,32 


TERMCAT * 89,51 95,04 94,27 95,17 95,21 95,55 


Total 95,45 94,60 99,26 35,22 33,46 29,31 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


n/d: No disponible. 


* Les dades de les liquidacions pressupostàries no són definitives per la qual cosa les ràtios definitives podrien variar. 


 


El grau d’execució del pressupost d’ingressos dels consorcis en els exercicis 2010, 2011 i 


2012 és d’un 97,64%, un 96,96% i un 99,79%, respectivament, i d’un 95,45%, un 94,60 i un 


99,26%, respectivament, pel que fa a les despeses. 


 


Durant el període analitzat les entitats que representen al voltant del 80% del pressupost 


definitiu dels consorcis són CATM, CEB, CSI, CSM, CSPT, CST, HCPB i MARPARC. 


 


El resultat pressupostari dels exercicis analitzats del conjunt dels consorcis presenta un 


superàvit de 67,25 M€, 73,93 M€ i 15,83 M€ per als exercicis 2010, 2011 i 2012, respectiva-


ment, obtingut de la compensació dels superàvits i dels dèficits dels diferents consorcis. 


 


La major part d’aquest superàvit correspon en els exercicis 2010 i 2011 a CATM i en el 


2012 a HCPB. 


 


Cal destacar CATM, que passa d’un superàvit de 60,79 M€ en l’exercici 2011 a un dèficit 


de 20,18 M€ en el 2012. 


 


El quadre següent inclou els drets liquidats pels consorcis amb la distinció dels que pro-


venen de transferències corrents, de transferències de capital o d’aportacions a compte de 


capital que la Generalitat de Catalunya i altres ens del sector públic han fet als consorcis 


durant els exercicis 2011 i 2012 i la comparació amb el 2010. 
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Quadre 99. Drets liquidats pels consorcis provinents del sector públic 


Entitat 


Transferències corrents Transferències de capital 


De la Generalitat D’altres ens del sector públic De la Generalitat D’altres ens del sector públic 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


AECT-HC * - - 52 - - 262 - - - - - 168 


ATMG - 4.519 3.526 4.879 711 699 - - - - - - 


ATML 1.842 2.759 2.645 212 346 346 - - - - - - 


ATMT 7.401 10.433 10.566 871 945 879 - - - - - - 


BIOPOL 725 708 50 - 217 - - - - - - - 


CAOC 9.350 10.650 2.451 - - - 2.740 19 19 - - - 


CAPSE - - - - - - - - - - - - 


CASAP - - - - - - - - - - - - 


CATFILMS 1.238 989 - - 104 - - - - - - - 


CATM 219.004 228.824 210.043 303.211 286.917 253.373 91.216 79.734 48.479 - - - 


CCAM * 23.926 12.930 11.323 - 7 - 12.277 297 - - - - 


CCC - - - - 186 119 - - - - - - 


CCMC * - 246 246 415 203 82 - - - - - - 


CEB 78.373 73.118 62.093 52.594 58.565 65.980 - - - - - - 


CELLS n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 


CENIT * 93 961 163 1.365 217 463 - - - - - - 


CGCS * - - - - 14.042 13.526 - - -  - - 


CHV - 1 9 43 - - - - - - - - 


CIMNE * 440 540 528 - 3.824 4.388 - - - - - - 


CLI * - - - - - - - - - - - - 


CLL 796 750 147 3.600 - - 521 - - - - - 


CM * 980 350 749 88 68 105 842 2 - 107 55 - 


COP 319 272 253 87 89 85 - - - - - 5 


CPNL 23.869 19.913 12.909 8.401 8.354 6.663 - - - - - - 


CREAF * 1.190 1.377 1.313 1.804 2.120 1.570 - 139 546 129 - - 


CREI * 1.234 1.373 1.264 2.167 1.139 896 - - - - - - 


CRM 962 881 839 567 973 543 - 258 - - - - 


CSA - - - - 33 29 - - - - - - 


CSAP - - - 45 48 18 - - - - - - 


CSB 113 114 4.869 6.223 5.761 269 - - - - - - 


CSG - 2.896 2.631 3.162 996 10 - - - - - - 


CSI - - - - - - - - - - - - 


CSM - - 52 231 475 364 - - - - - - 
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Quadre 99. Drets liquidats pels consorcis provinents del sector públic (contin.) 


Entitat 


Transferències corrents Transferències de capital 


De la Generalitat D’altres ens del sector públic De la Generalitat D’altres ens del sector públic 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


CSMV - -  - 398 -   - - - - - - 


CSPT 128 249 246 199 309 375 - - - - - - 


CSSB * 32.413 42.497 40.620 9.025 1.126 1.215 - 12 12 - 12 12 


CST - - - 212 219 196 - - - - - - 


CTF -  69 - 2.503 2.042 1.333 - - - - - - 


CUPCB-IB - - n/d - 1.051 n/d - - n/d - - n/d 


CVC 405 732 687 1.274 940 771 - - - - 759 10 


CVN 115 92 87 - - - - - - - - - 


FCC - 61.759 23.401 68.831 - - - 75 - 67 - - 


GALLECS 216 190 46 185 185 185 51 14 - - - - 


GESFER * 715 758  - 62 32  - - - - - -  - 


HAMB 666 271 263 133 133 133 - 4.800 1.500 - - - 


HB 3.263 3.770 3.698 18.455 11.078 15.009 - 8.148 2.000 - 11.470 4.950 


HCPB 161 135 - 439 428 507 - - - 652 - - 


ICAC 1.633 1.633 1.424 199 199 44 - - - 466 466 - 


ICCC 1.188 1.530 1.592 1.132 1.716 1.367 1.075 536 - 100 - - 


IDEG 511 623 530 524 464 449 - - - - 25 - 


IDIBAPS 4.372 5.695 5.834 - 9.252 10.085 - - - 4.200 2.959 897 


IFAE 1.755 1.668 2.003 19 59 93 128 214 998 4.330 3.556 3.801 


ITCAT * 246 311 - - - - - - - - - - 


IUEE * 86  -  - 296  -  - - - - -  -  - 


MARPARC - 2.998 22.873 - 13.735 731 - 872 - - - 2 


MATARÓ - - - - - - - - - - - - 


MNAC 7.365 6.585 4.556 6.655 7.504 6.421 1.270 1.067 1.158 2.707 500 38 


MOVE - 165 101 1.308 125 465 - - - - - - 


MUME - 281 - - 118 267 - - - - - - 


PCM 2.143 1.435 665 392 267 237 - - - - - - 


PORTBOU - - - 5 4 3 5 - - 5 - - 


PRBB 439 394 441 15 20 - - - - 200 - - 


TERMCAT * 1.693 1.471 1.471 - - - - - - - - - 


Total 431.368 509.915 439.259 502.226 437.346 390.555 110.125 96.187 54.713 12.963 19.802 9.883 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


n/d: No disponible. 


* No es disposa de la liquidació del pressupost definitiva. Per tant, les dades dels ingressos rebuts de la Generalitat i altres ens del sector públic tampoc són definitives. 
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Quadre 99. Drets liquidats pels consorcis provinents del sector públic (contin.) 


Entitat 


Aportacions a compte de capital Total transferències i aportacions (A) Total drets liquidats (B) Dependència del sector públic (A/B) 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


AECT-HC * - - - - - 482 - - 482 - - 100,00 


ATMG - - - 4.879 5.230 4.225 5.855 6.396 5.745 83,33 81,77 73,54 


ATML - - - 2.054 3.105 2.991 3.489 4.465 5.924 58,87 69,54 50,49 


ATMT - - - 8.272 11.378 11.445 12.532 17.071 17.477 66,01 66,65 65,49 


BIOPOL - - - 725 925 50 2.382 964 79 30,44 95,95 63,29 


CAOC 2.786 2.386 687 14.876 13.055 3.157 15.068 13.200 3.646 98,73 98,90 86,59 


CAPSE - - - - - - 9.124 9.185 14.056 - - - 


CASAP - - - - - - 4.838 4.840 4.707 - - - 


CATFILMS - - - 1.238 1.093 - 1.443 1.165 - 85,79 93,82 - 


CATM - - - 613.431 595.475 511.895 1.130.253 1.118.908 1.068.480 54,27 53,23 47,91 


CCAM * 347 198 450 36.550 13.432 11.773 36.735 19.747 15.085 99,50 68,02 78,04 


CCC 3.968 3.098 5.742 3.968 3.284 5.861 5.402 3.915 7.538 73,45 83,88 77,75 


CCMC * - - - 415 449 328 490 449 328 84,69 100,00 100,00 


CEB - - - 130.967 131.683 128.073 209.632 172.508 187.619 62,47 76,33 68,26 


CELLS n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 


CENIT * - - - 1.458 1.178 626 2.294 2.228 1.353 63,56 52,87 46,27 


CGCS * - - - - 14.042 13.526 - 15.058 14.427 - 93,25 93,75 


CHV 712 1.869 4.064 755 1.870 4.073 97.636 85.063 85.559 0,77 2,20 4,76 


CIMNE * - - - 440 4.364 4.916 10.050 12.013 9.158 4,38 36,33 53,68 


CLI * - - - - - - 14.237 14.355 13.282 - - - 


CLL - - - 4.917 750 147 4.925 787 156 99,84 95,30 94,23 


CM * - - - 2.017 475 854 2.442 659 1.053 82,60 72,08 81,10 


COP 25 - - 431 361 343 437 372 346 98,63 97,04 99,13 


CPNL - - - 32.270 28.267 19.572 39.222 33.169 30.617 82,28 85,22 63,93 


CREAF * - - - 3.123 3.636 3.429 4.259 4.093 3.942 73,33 88,83 86,99 


CREI * 102 - 102 3.503 2.512 2.262 3.686 2.656 2.418 95,04 94,58 93,55 


CRM 61 - 684 1.590 2.112 2.066 1.750 2.250 2.169 90,86 93,87 95,25 


CSA 4.061 516 3.954 4.061 549 3.983 64.855 63.635 74.473 6,26 0,86 5,35 


CSAP 1.210 516 352 1.255 564 370 36.138 35.902 32.849 3,47 1,57 1,13 


CSB - - - 6.336 5.875 5.138 17.523 15.120 8.224 36,16 38,86 62,48 


CSG 3.766 - - 6.928 3.892 2.641 8.627 4.848 4.612 80,31 80,28 57,26 


CSI 4.853 8.760 8.476 4.853 8.760 8.476 210.351 211.919 209.750 2,31 4,13 4,04 


CSM 378 320 - 609 795 416 116.477 107.619 104.805 0,52 0,74 0,40 
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Quadre 99. Drets liquidats pels consorcis provinents del sector públic (contin.) 


Entitat 


Aportacions a compte de capital Total transferències i aportacions (A) Total drets liquidats (B) Dependència del sector públic (A/B) 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


CSMV 901 - - 1.299 -  - 3.577 2.604 - 36,32 - -  


CSPT 5.151 8.119 5.475 5.478 8.677 6.096 228.515 233.433 221.330 2,40 3,72 2,75 


CSSB * - - - 41.438 43.647 41.859 43.006 45.917 44.123 96,35 95,06 94,87 


CST 5.274 3.506 2.833 5.486 3.725 3.029 151.251 144.404 143.858 3,63 2,58 2,11 


CTF - - - 2.503 2.111 1.333 2.978 2.527 1.627 84,05 83,54 81,93 


CUPCB-IB - - n/d - 1.051 n/d - 1.150 n/d - 91,39 n/d 


CVC - - - 1.679 2.431 1.468 2.576 2.592 2.188 65,18 93,79 67,09 


CVN - - - 115 92 87 115 92 87 100,00 100,00 100,00 


FCC - - - 68.898 61.834 23.401 68.907 61.860 23.402 99,99 99,96 100,00 


GALLECS - - - 452 389 231 736 666 505 61,41 58,41 45,74 


GESFER * - - - 777 790  - 1.448 805 - 53,66 98,14  - 


HAMB - - - 799 5.204 1.896 799 10.053 1.924 100,00 51,77 98,54 


HB - - - 21.718 34.466 25.657 21.722 34.473 25.658 99,98 99,98 100,00 


HCPB 25.063 25.000 25.000 26.315 25.563 25.507 473.482 452.496 521.928 5,56 5,65 4,89 


ICAC 58 58 64 2.356 2.356 1.532 4.109 3.640 3.204 57,34 64,73 47,82 


ICCC - - 624 3.495 3.782 3.583 4.214 3.917 3.750 82,94 96,55 95,55 


IDEG - - - 1.035 1.112 980 1.528 1.545 1.432 67,74 71,97 68,44 


IDIBAPS 791 891 3.687 9.363 18.797 20.503 31.345 21.642 23.294 29,87 86,85 88,02 


IFAE - - 100 6.232 5.497 6.995 14.179 12.814 7.290 43,95 42,90 95,95 


ITCAT * - - - 246 311 - 246 531 - 100,00 58,57 - 


IUEE * - - - 382 -   - 553 - - 69,08 -  -  


MARPARC - 4.640 5.610 - 22.245 29.216 - 297.554 294.461 - 7,48 9,92 


MATARÓ - - - - - - 2.418 2.402 2.154 - - - 


MNAC - - 12 17.997 15.656 12.185 22.587 19.281 15.767 79,68 81,20 77,28 


MOVE - - - 1.308 290 566 1.361 324 586 96,11 89,51 96,59 


MUME  - - - 399 267 - 465 323 - 85,81 82,66 


PCM - - - 2.535 1.702 902 2.539 1.708 904 99,84 99,65 99,78 


PORTBOU 5 - - 20 4 3 723 800 930 2,77 0,50 0,32 


PRBB 1.303 1.277 1.230 1.957 1.691 1.671 14.118 14.451 13.558 13,86 11,70 12,32 


TERMCAT * - - - 1.693 1.471 1.471 1.779 1.545 1.147 95,17 95,21 95,55 


Total 60.815 61.154 69.146 1.117.497 1.124.404 963.181 3.172.963 3.360.250 3.285.789 35,22 33,46 29,31 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


n/d: No disponible. 


* No es disposa de la liquidació del pressupost definitiva. Per tant, les dades dels ingressos rebuts de la Generalitat i d’altres ens del sector públic tampoc són definitives. 
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Trenta-set consorcis en els exercicis 2010 i 2012 i quaranta-un en el 2011 es financen en 


més del 50% per recursos provinents de la Generalitat o d’altres entitats del sector públic. 


Només quatre consorcis en els exercicis 2010 i 2012 i cinc en el 2011 no reben recursos 


del sector públic. 


 


Cal destacar que el CEB i CSB reben recursos de la Generalitat i d’altres ens del sector 


públic però com a aportacions per actuacions realitzades per compte de tercers incloses 


en el capítol 6 del pressupost d’ingressos. Durant el període analitzat, el pressupost recull 


els següents drets liquidats per aquest concepte. 


 


Quadre 100. Drets liquidats per actuacions realitzades per compte de tercers 


Entitat 


Drets liquidats per actuacions per 


compte de tercers (A) Drets liquidats totals (B) Dependència A/B 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


CEB 51.285 38.959 50.367 209.632 172.508 180.591 24,5 22,6 27,9 


CSB 11.141 9.227 3.075 17.523 15.120 8.224 63,6 61,0 37,4 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


      


 


 


4.5. ANÀLISI DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE LES FUNDACIONS 


La Liquidació del pressupost de les fundacions dels exercicis 2011 i 2012 i la comparació 


amb el 2010 i les ràtios calculades per la Sindicatura es presenten en els quadres 


següents: 
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Quadre 101. Liquidació del pressupost de les fundacions 


Entitat 


INGRESSOS  


Pressupost inicial  Modificacions Pressupost definitiu Drets liquidats 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


ASSAIG 395 - - - - - 395 - - 422 - - 


CDP * 1.898 1.427 1.307 - - - 1.898 1.427 1.307 1.774 1.336 1.544 


CESICAT * - 969 924 - - - - 969 924 - 902 345 


CMRB 7.248 6.584 7.657 (1.702) (155) (1.656) 5.546 6.429 6.001 7.859 6.852 6.057 


CREAL 3.202 3.865 4.110 1.037 565 872 4.239 4.430 4.982 4.239 4.315 5.076 


CRESIB 2.720 2.585 2.623 - - - 2.720 2.585 2.623 3.678 3.266 3.623 


CRG 31.120 27.706 30.179 4.281 5.339 3.943 35.401 33.045 34.122 26.107 31.012 29.185 


CTTC 6.998 6.612 5.775 272 971 812 7.270 7.583 6.587 4.721 5.599 5.801 


EIA * 892 1.111 962 - - - 892 1.111 962 n/d 1.010 848 


ESMUC 12.783 11.643 11.464 (213) - - 12.570 11.643 11.464 11.990 11.814 11.024 


FCARRERAS - 1.778 1.399 - - 444 - 1.778 1.843 - 692 2.698 


FCSM 1.016 1.032 987 -  - - 1.016 1.032 987 1.105 1.058 1.111 


FICSR - 3.816 - - 638  - - 4.454 - - 3.335 - 


FMED * 2.029 1.178 1.100 - - - 2.029 1.178 1.100 1.819 1.575 1.369 


FMR * 755 580 446 - - 316 755 580 762 1.077 608 348 


FOBSIC * 440 - -  - n/d  - 440 -  - 346 n/d - 


FPRBB * - - n/d - n/d n/d - -  n/d - n/d n/d 


FPT 3.319 4.933 4.160 1.598 927 201 4.917 5.860 4.361 4.916 4.420 4.082 


GSSPAU * 329.585 309.627 309.505 18.148 - - 347.733 309.627 309.505 349.773 304.515 297.214 


HTC 2.755 2.053   - - -  2.755 2.053 - 1.293 1.352 - 


HUVH-IR - 34.815 33.597 - (1.784) 3.432 - 33.031 37.029 - 36.389 36.664 


HV 115  -  - 88 -  - 203 - - 423 - - 


I2CAT * - 5516 5638 - 5516 5.638 - 11032 11.276 - 5275 4973 


IC3 1.040 1.469 1.237 1.153 1.336 2.198 2.193 2.805 3.435 2.208 2.169 4.389 


I-CERCA - 403 506 - 50 179 - 453 685 - 361 405 


ICFO * 12.231 13.092 13.939 3.285 4.556 12.024 15.515 17.648 25.963 21.448 15.722 25.383 


ICIQ * 12.503 14.088 14.088 5.537 2.917 4.189 18.040 17.005 18.277 13.125 17.483 16.962 


ICN 5.867 8.174 8.479 1.022 1.503 1.592 6.889 9.677 10.071 6.885 8.633 8.869 
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Quadre 101. Liquidació del pressupost de les fundacions (contin.) 


Entitat 


INGRESSOS  


Pressupost inicial  Modificacions Pressupost definitiu Drets liquidats 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


ICP * 1.854 1.803 1.817 388 841 843 2.242 2.644 2.660 2.242 2.564 2.193 


ICRA 3.673 3.256 3.149 2.668 2.419 1.167 6.341 5.675 4.316 4.620 3.858 4.055 


ICREA * 22.856 23.056 23.789 - 2.337 2.378 22.856 25.393 26.167 21.426 24.027 26.406 


ICRPC * 337 342 337 233 117 65 569 459 402 594 349 334 


IDIBELL 23.078 23.444 22.695 805 - - 23.882 23.444 22.695 23.644 27.772 27.775 


IDIBGI 3.229 4.017 3.853 1.769 (182) - 4.998 3.835 3.853 4.487 3.505 4.220 


IGTP 6.434 9.340 6.466 - - - 6.434 9.340 6.466 8.045 9.838 9.022 


IIBSPAU - - 14.529 - - - - - 14.529 - - 13.784 


IISPV - 2.648 2.776 - (188) 2.565 - 2.460 5.341 - 2.656 2.932 


IMIM - 17.032 16.294 - 377 2.898 - 17.409 19.192 - 17.410 19.192 


IMPPC 4.316 3.407 5.357 1.564 890 (529) 5.881 4.297 4.828 5.881 8.280 4.905 


IRB 26.248 20.953 21.745 (4.665) 1.337 4.092 21.583 22.290 25.837 21.583 22.942 27.784 


IRBLL * - 3.736  4.673 - - (423) - 3.736  4.250 - 4.152  4.534 


JONC * 894 758 804 - - - 894 758 804 872 754 660 


MTV3 7.152 7.160 7.702 - - 4000 7.152 7.160 11.702 9.139 9.188 14.431 


SISOSCAT - -  -  - -  - - -  -  - -  -  


TIC 2.642 1.806 1.432 - - - 2.642 1.806 1.432 2.377 1.574 1.353 


TSF 4.972 5.389 - - - - 4.972 5.389 - 5.323 5.324 - 


UOC 96.627 98.289 99.816 3.776 2.231 1.184 100.403 100.520 101.000 97.723 99.287 97.550 


VHIO 4.923 7.429 7.848 - - - 4.923 7.429 7.848 5.908 6.944 8.237 


Total 648.146 699.137 705.246 41.044 32.558 52.424 689.190 731.695 757.670 679.072 720.117 737.337 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


n/d: No disponible. 


* Dades provisionals facilitades per la Intervenció General. No es disposa de les liquidacions pressupostàries definitives de CDP i GSSPAU dels exercicis 2010, 2011 i 2012. No es disposa de les liquidacions 


pressupostàries definitives d’EIA, FOBSIC, ICFO, ICIQ, ICIP, ICP i ICRPC de l’exercici 2010, de FMED, FMR i ICREA dels exercicis 2010 i 2011, de CESICAT, JONC i d’IRBLL dels exercicis 2001 i 2012, de 


FPRBB de l’exercici 2011 i d’I2CAT de l’exercici 2012. 
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Quadre 101. Liquidació del pressupost de les fundacions (contin.) 


Entitat 


DESPESES 


Pressupost inicial  Modificacions Pressupost definitiu Obligacions reconegudes 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


ASSAIG 395 - - - - - 395 - - 416 - - 


CDP * 1.898 1.427 1.307 - - - 1.898 1.427 1.307 1.850 1.562 1.029 


CESICAT * - 969 924 - - - - 969 924 - 715 769 


CMRB 7.248 6.584 7.657 (1.702) (155) (1.656) 5.546 6.429 6.001 7.933 6.553 5.192 


CREAL 3.202 3.865 4.110 1.037 565 872 4.239 4.430 4.982 4.020 4.430 4.954 


CRESIB 2.720 2.585 2.623 -  - 2.720 2.585 2.623 3.080 3.214 3.630 


CRG 31.120 27.706 30.179 4.281 5.339 3.943 35.401 33.045 34.122 31.099 31.336 31.638 


CTTC 6.998 6.612 5.775 272 971 812 7.270 7.583 6.587 6.144 6.570 6.587 


EIA * 892 1.111 962 - - - 892 1.111 962 716 985 886 


ESMUC 12.783 11.643 11.464 (213) - - 12.570 11.643 11.464 12.476 11.844 11.024 


FCARRERAS - 1.778 1.399 - (6) 444 - 1.772 1.843 - 479 1.843 


FCSM 1.016 1.032 987 - - - 1.016 1.032 987 1.018 1.024 1.011 


FICSR - 3.614 - - 638 - - 4.252 - - 3.751 - 


FMED * 2.029 1.178 1.100 - - - 2.029 1.178 1.100 1.807 1.559 1.439 


FMR * 755 580 446 - - - 755 580 446 1.098 483 346 


FOBSIC * 440 130  - - n/d - 440 130  - 662 n/d - 


FPRBB * - 82  82 - n/d n/d - 82 82 -  n/d n/d 


FPT 3.319 4.933 4.160 1.598 927 201 4.917 5.860 4.361 3.483 4.098 4.202 


GSSPAU * 329.585 309.627 309.505 18.148 - - 347.733 309.627 309.505 349.773 323.270 298.498 


HTC 2.755 2.053 - - -  - 2.755 2.053 -  1.013 1.199 - 


HUVH-IR - 34.815 33.597 - (1.903) 3.315 - 32.912 36.912 - 36.573 36.656 


HV 115 -  - 88 -   - 203 -  -  99 - - 


I2CAT * - 5516 5638 - 5516 5.638 - 11032 11.276 - 5271 4970 


IC3 1.040 1.469 1.237 1.153 1.336 2.198 2.193 2.805 3.435 2.371 2.805 3.436 


I-CERCA - 403 506 - 50 179 - 453 685 - 260 584 


ICFO * 12.231 13.092 13.939 3.285 4.556 12.024 15.515 17.648 25.963 15.168 17.336 25.591 


ICIQ * 12.503 14.088 14.088 5.537 2.917 4.189 18.040 17.005 18.277 16.925 16.615 17.728 


ICN 5.867 8.174 8.479 1.022 1.503 1.592 6.889 9.677 10.071 6.576 9.117 10.071 
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Quadre 101. Liquidació del pressupost de les fundacions (contin.) 


Entitat 


DESPESES 


Pressupost inicial  Modificacions Pressupost definitiu Obligacions reconegudes 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


ICP * 1.854 1.803 1.817 388 841 843 2.242 2.644 2.660 2.242 2.602 2.648 


ICRA 3.673 3.256 3.149 2.668 2.419 1.167 6.341 5.675 4.316 3.990 5.529 4.255 


ICREA * 22.856 23.056 23.789 - 2337 2.378 22.856 25.393 26.167 21.426 24.027 25.039 


ICRPC * 337 342 337 233 117 65 569 459 402 525 459 402 


IDIBELL 23.078 23.444 22.695 805 - - 23.883 23.444 22.695 24.302 28.098 28.649 


IDIBGI 3.229 4.017 3.853 1.769 (182) - 4.998 3.835 3.853 4.850 3.528 3.819 


IGTP 6.434 9.340 6.466 - - - 6.434 9.340 6.466 9.270 9.600 8.799 


IIBSPAU - - 14.529 - - - - - 14.529 - - 14.415 


IISPV - 2.648 2.776 - (188) 2.565 - 2.460 5.341 - 2.722 2.674 


IMIM - 17.032 16.294 - 377 2.898 - 17.409 19.192 - 16.663 17.707 


IMPPC 4.316 3.407 5.357 1.564 890 (529) 5.881 4.297 4.828 5.881 9.425 4.827 


IRB 26.248 20.953 21.745 (4.675) 1.337 4.092 21.573 22.290 25.837 21.573 24.279 25.837 


IRBLL * - 3.736  4.673 - -  (423) - 3.736  4.250 - 4.152  4.605 


JONC * 894 758 804 - - - 894 758 804 822 721 714 


MTV3 7.152 7.160 7.702 - - 4.000 7.152 7.160 11.702 9.139 9.188 14.431 


SISOSCAT - 4 - - n/d  - - 4 - - n/d - 


TIC 2.642 1.806 1.432 - - - 2.642 1.806 1.432 2.566 1.517 1.275 


TSF 4.972 5.389 - - - - 4.972 5.389 - 5.851 4.904 - 


UOC 96.627 98.289 99.816 3.776 2.231 1.184 100.403 100.520 101.000 100.746 100.304 95.814 


VHIO 4.923 7.429 7.848 - - - 4.923 7.429 7.848 7.335 6.916 8.221 


Total 648.146 698.935 705.246 41.034 32.433 51.991 689.180 731.368 757.237 688.245 745.683 736.215 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


n/d: No disponible. 


* Dades provisionals facilitades per la Intervenció General. No es disposa de les liquidacions pressupostàries definitives de CDP i GSSPAU dels exercicis 2010, 2011 i 2012. No es disposa de les liquidacions 


pressupostàries definitives d’EIA, FOBSIC, ICFO, ICIQ, ICIP, ICP i ICRPC de l’exercici 2010, de FMED, FMR i ICREA dels exercicis 2010 i 2011, de CESICAT, JONC i d’IRBLL dels exercicis 2001 i 2012, de 


FPRBB de l’exercici 2011 i d’I2CAT de l’exercici 2012. 
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Quadre 101. Liquidació del pressupost de les fundacions (contin.) 


Entitat 


Superàvit/dèficit 


2010 2011 2012 


ASSAIG 6 - - 


CDP * (76) (226) 515 


CESICAT * - 187 (424) 


CMRB (74) 299 865 


CREAL 219 (115) 122 


CRESIB 598 52  (7) 


CRG (4.992) (324) (2.453) 


CTTC (1.423) (971) (786) 


EIA * (716) 25 (38) 


ESMUC (486) (30) - 


FCARRERAS - 213 855 


FCSM 87 34 100 


FICSR - (416) - 


FMED * 12 16 (70) 


FMR * (21) 125 2 


FOBSIC * (316) n/d - 


FPRBB * - n/d n/d 


FPT 1.433 322 (120) 


GSSPAU * - (18.755) (1.284) 


HTC 280 153 - 


HUVH-IR - (184) 8 


HV 324 - - 


I2CAT * - 4 3 


IC3 (163) (636) 953 


I-CERCA - 101 (179) 


ICFO * 6.280 (1.614) (208) 


ICIQ * (3.800) 868 (766) 


ICN 309 (484) (1.202) 


ICP * - (38) (455) 


ICRA 630 (1.671) (200) 


ICREA * - - 1.367 


ICRPC * 69 (110) (68) 


IDIBELL (658) (326) (874) 


IDIBGI (363) (23) 401 


IGTP (1.225) 238 223 


IIBSPAU - - (631) 


IISPV - (66) 258 


IMIM - 747 1.485 


IMPPC - (1.145) 78 


IRB 10 (1.337) 1.947 


IRBLL * - - (71) 


JONC * 50 33 (54) 


MTV3 - - - 


SISOSCAT - n/d - 
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Quadre 101. Liquidació del pressupost de les fundacions (contin.) 


Entitat 


Superàvit/dèficit 


2010 2011 2012 


TIC (189) 57 78 


TSF (528) 420 - 


UOC (3.023) (1.017) 1.736 


VHIO (1.427) 28 16 


Total (9.173) (25.566) 1.122 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


n/d: No disponible. 


* Dades provisionals facilitades per la Intervenció General. No es disposa de les liquidacions pressupostàries definitives de 


CDP i GSSPAU dels exercicis 2010, 2011 i 2012. No es disposa de les liquidacions pressupostàries definitives d’EIA, 


FOBSIC, ICFO, ICIQ, ICIP, ICP i ICRPC de l’exercici 2010, de FMED, FMR i ICREA dels exercicis 2010 i 2011, de CESICAT, 


JONC i IRBLL dels exercicis 2001 i 2012, de FPRBB de l’exercici 2011 i d’I2CAT de l’exercici 2012. 


 
Quadre 102. Ràtios de la Liquidació del pressupost de les fundacions 


Entitat 


Modificacions d’ingressos Execució d’ingressos Modificacions de despeses 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


ASSAIG - - - 106,84 - - - - - 


CDP * - - - 93,47 93,62 118,13 - - - 


CESICAT * - - - - 93,09 37,34 - - - 


CMRB (23,48) (2,35) (21,63) 141,71 106,58 100,93 (23,48) (2,35) (21,63) 


CREAL 32,39 14,62 21,22 100,00 97,40 101,89 32,39 14,62 21,22 


CRESIB - - - 135,22 126,34 138,12 - - - 


CRG 13,76 19,27 13,07 73,75 93,85 85,53 13,76 19,27 13,07 


CTTC 3,89 14,69 14,06 64,94 73,84 88,07 3,89 14,69 14,06 


EIA * - - - n/d 90,91 88,15 - - - 


ESMUC (1,67) - - 95,39 101,47 96,16 (1,67) - - 


FCARRERAS - - 31,74 - 38,92 146,39 - (0,34) 31,74 


FCSM - - - 108,76 102,52 112,56 - - - 


FICSR - 16,72 - - 74,88 - - 17,65 - 


FMED * - - - 89,65 133,70 124,45 - - - 


FMR * - - 70,85 142,65 104,83 45,67 - - - 


FOBSIC * - n/d -  78,64 n/d - - n/d - 


FPRBB * - n/d n/d - n/d n/d - n/d n/d 


FPT 48,15 18,79 4,83 99,98 75,43 93,60 48,15 18,79 4,83 


GSSPAU * 5,51 - - 100,59 98,35 96,03 5,51 - - 


HTC - - - 46,93 65,85 - - - - 


HUVH-IR - (5,12) 10,22 - 110,17 99,01 - (5,47) 9,87 


HV 76,52 - - 208,37 - - 76,52 - - 


I2CAT * - 100,00 100,00  47,82 44,10 - 100,00 100,00 


IC3 110,87 90,95 177,69 100,68 77,33 127,77 110,87 90,95 177,69 


I-CERCA - 12,41 35,38 - 79,69 59,12 - 12,41 35,38 


ICFO * 26,85 34,80 86,26 138,24 89,09 97,77 26,85 34,80 86,26 


ICIQ * 44,29 20,71 29,73 72,75 102,81 92,81 44,29 20,71 29,73 


ICN 17,42 18,39 18,78 99,94 89,21 88,06 17,42 18,39 18,78 


ICP * 20,93 46,64 46,40 100,00 96,97 82,44 20,93 46,64 46,40 


ICRA 72,64 74,29 37,06 72,86 67,98 93,95 72,64 74,29 37,06 
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Quadre 102. Ràtios de la Liquidació del pressupost de les fundacions (contin.) 


Entitat 


Modificacions d’ingressos Execució d’ingressos Modificacions de despeses 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


ICREA * - 10,14 10,00 93,74 94,62 100,91 - 10,14 10,00 


ICRPC * 68,84 34,21 19,29 104,39 76,03 83,08 68,84 34,21 19,29 


IDIBELL 3,48 - - 99,00 118,46 122,38 3,49 - - 


IDIBGI 54,78 (4,53) - 89,78 91,40 109,53 54,78 (4,53) - 


IGTP - - - 125,04 105,33 139,53 - - - 


IIBSPAU - - - - - 94,87 - - - 


IISPV - (7,10) 92,40 - 107,97 54,90 - (7,10) 92,40 


IMIM - 2,21 17,79 - 100,01 100,00 - 2,21 17,79 


IMPPC 36,26 26,12 (9,87) 100,00 192,69 101,59 36,26 26,12 (9,87) 


IRB (17,77) 6,38 18,82 100,00 102,93 107,54 (17,81) 6,38 18,82 


IRBLL * - - (9,05) - - 106,68 - - (9,05) 


JONC * - - - 97,54 99,47 82,09 - - - 


MTV3 - - 51,93 127,78 128,32 123,32 - - 51,93 


SISOSCAT - n/d - - n/d -  - n/d - 


TIC - - - 89,97 87,15 94,48 - - - 


TSF - - - 107,06 98,79  - - - 


UOC 3,91 2,27 1,19 97,33 98,77 96,58 3,91 2,27 1,19 


VHIO - - - 120,01 93,47 104,96 - - - 


Total 6,33 4,66 7,43 98,53 98,42 97,32 6,33 4,64 7,37 


 


Entitat 


Execució de despeses Dependència de les subvencions rebudes 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 


ASSAIG 105,32 - - 15,88 - - 


CDP * 97,47 109,46 78,73 91,71 94,91 98,77 


CESICAT * - 73,79 83,23 - 65,85 48,41 


CMRB 143,04 101,93 86,52 78,38 98,41 98,30 


CREAL 94,83 100,00 99,44 97,64 95,09 94,29 


CRESIB 113,24 124,33 138,39 53,72 100,00 100,00 


CRG 87,85 94,83 92,72 86,21 94,64 97,25 


CTTC 84,51 86,64 100,00 92,63 86,50 88,33 


EIA * 80,27 88,66 92,10 n/d - - 


ESMUC 99,25 101,73 96,16 84,30 82,79 80,87 


FCARRERAS - 27,03 100,00 - 100,00 98,81 


FCSM 101,57 99,22 102,43 - 0,00 2,43 


FICSR - 88,22 - - 84,86 - 


FMED * 89,06 132,34 130,82 83,18 91,81 78,23 


FMR * 145,43 83,28 77,58 96,47 99,84 99,71 


FOBSIC * 150,45 n/d - 70,52 n/d - 


FPRBB * - n/d n/d - n/d n/d 


FPT 70,84 69,93 96,35 26,04 49,16 43,36 


GSSPAU * 100,59 104,41 96,44 3,57 7,15 6,05 


HTC 36,77 58,40 - 94,82 100,00 - 


HUVH-IR - 111,12 99,31 - 74,77 77,39 


HV 48,77 - - - - - 


I2CAT * - 47,78 44,08 - 70,16 72,01 


IC3 108,12 100,00 100,03 52,76 95,71 99,66 


I-CERCA - 57,40 85,26 - 100,00 99,26 
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Quadre 102. Ràtios de la Liquidació del pressupost de les fundacions (contin.) 


Entitat 


Execució de despeses Dependència de les subvencions rebudes 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 


ICFO * 97,76 98,23 98,57 56,96 95,85 97,03 


ICIQ * 93,82 97,71 97,00 79,68 81,66 84,75 


ICN 95,46 94,21 100,00 97,98 93,58 94,34 


ICP * 100,00 98,41 99,55 94,65 94,23 96,49 


ICRA 62,92 97,43 98,59 94,18 87,74 93,34 


ICREA * 93,74 94,62 95,69 84,76 93,45 92,89 


ICRPC * 92,27 100,00 100,00 46,80 88,54 86,23 


IDIBELL 101,75 119,85 126,23 65,45 68,45 66,07 


IDIBGI 97,04 91,99 99,12 39,54 60,03 64,00 


IGTP 144,08 102,78 136,08 48,25 67,38 54,41 


IIBSPAU - - 99,22 - - 65,76 


IISPV - 110,65 50,07 - 68,86 72,31 


IMIM - 95,71 92,26 - 59,09 58,12 


IMPPC 100,00 219,34 99,98 89,08 48,14 82,14 


IRB 100,00 108,92 100,00 84,28 98,05 97,90 


IRBLL * - -  108,35 - 78,30 73,91 


JONC * 91,95 95,12 88,81 86,81 93,90 85,76 


MTV3 127,78 128,32 123,32 - 94,22 96,87 


SISOSCAT - n/d - - n/d - 


TIC 97,12 84,00 89,04 96,97 98,79 99,56 


TSF 117,68 91,00 - - - - 


UOC 100,34 99,79 94,87 44,03 36,24 35,64 


VHIO 148,99 93,09 104,75 61,65 98,23 97,12 


Total 99,86 101,96 97,22 32,18 43,53 45,94 


Font: Elaboració pròpia. 


n/d: No disponible. 


* Les dades de les liquidacions pressupostàries no són definitives, per la qual cosa las ràtios definitives podrien variar. 


El grau d’execució del pressupost d’ingressos de les fundacions en els exercicis 2010, 


2011 i 2012 és d’un 98,53%, 98,42% i 97,32%, respectivament, i d’un 99,86%, 101,96% i 


97,22%, respectivament, pel que fa a les despeses. 


 


Durant el període analitzat la fundació GSSPAU i la UOC representen el 65%, el 56,1% i el 


54,2%, respectivament, del pressupost definitiu de les fundacions. 


 


El resultat pressupostari dels exercicis analitzats del conjunt de les fundacions presenta un 


dèficit de 9,17 M€ i 25,57 M€ per als exercicis 2010 i 2011, respectivament, i un superàvit 


de 1,12 M€ en el 2012, obtingut de la compensació de superàvits i dèficits de les diferents 


fundacions. 


 


Cal destacar la fundació GSSPAU, amb un dèficit l’exercici 2011 de 18,76 M€. 


 


El quadre següent inclou els drets liquidats per les fundacions amb la distinció dels que 


provenen de transferències corrents, de transferències de capital o d’aportacions a compte 


de capital que la Generalitat de Catalunya i altres ens del sector públic han fet a les fun-


dacions durant el període analitzat. 
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Quadre 103. Drets liquidats per les fundacions provinents del sector públic 


Entitat 


Transferències corrents Transferències de capital 


De la Generalitat D’altres ens del sector públic De la Generalitat D’altres ens del sector públic 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


ASSAIG - - - 67 - - - -  - - - - 


CDP * 1.425 1.106 1.363 202 162 162 - - - - - - 


CESICAT * - 315 105 - 90 62 - 189 - - - - 


CMRB 1.335 2.000 1.689 4.825 4.743 4.265 - - - - - - 


CREAL  2.135 1.750 1.617 2.004 2.238 3.154 - - - - 115 15 


CRESIB 1.738 1.065 1.073 238 2.201 2.550 - - - - - - 


CRG 8.651 12.932 12.975 11.031 13.311 12.357 1.639 2.484 2.734 1.187 624 317 


CTTC 1.988 2.538 2.920 1.894 1.771 1.668 491 534 536 - - - 


EIA * n/d - - n/d - - n/d - - n/d - - 


ESMUC 9.828 9.629 8.889 40 - - 239 152 26 - - - 


FCARRERAS - 248 254 - 90 932 - 354 - - - 1.480 


FCSM - - - - - 27 - - - - - - 


FICSR - 2.759  - - 71 - - -  - - -  - 


FMED * 1.279 1.012 831 234 434 240 - - - - - - 


FMR * 1.035 508 277 4 99 70 - - - - - - 


FOBSIC * 244 n/d -  - n/d - - n/d -  - n/d - 


FPRRB * - n/d n/d - n/d n/d - n/d n/d - n/d n/d 


FPT 35 - 293 1.245 2.173 1.477 - - - - - - 


GSSPAU * - 9.661 9.224 9.547 3.645 3.854 - 3.342 3.863 2.930 5.138 1.045 


HTC - 506 -  388 -   - 846 -  838 - - 


HUVH-IR - 2.292 2.212 - 23.884 24.587 - - 6 - 1.032 1.571 


HV - -  -  - - -  - -  -  - - - 


I2CAT * - 925 915 - 2.776 2.666 - - - - - - 


IC3 717 647 917 370 1.301 3.315 78 11 142 - 117 - 


I-CERCA - 343 379 - 18 23 - - - - - - 


ICFO * 7.886 4.802 5.383 3.465 8.937 16.204 666 1.330 2.596 200 - 447 


ICIQ * 5.141 6.937 6.895 3.053 3.953 4.140 1.745 2.485 2.061 519 902 1.280 
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Quadre 103. Drets liquidats per les fundacions provinents del sector públic (contin.) 


Entitat 


Transferències corrents Transferències de capital 


De la Generalitat D’altres ens del sector públic De la Generalitat D’altres ens del sector públic 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


ICN 2.804 2.820 2.712 2.779 4.726 4.903 1.163 533 752 - - - 


ICP * 1.499 1.068 1.536 371 398 27 252 950 553 - - - 


ICRA 2.188 1.851 2.197 645 712 664 1.018 822 924 500 - - 


ICREA * 15.214 22.454 24.528 2.946 - - - - - - - - 


ICRPC * 242 280 260 36 29 28 - - - - - - 


IDIBELL 4.672 6.062 5.895 9.649 11.505 11.782 - - - 1.155 1.443 675 


IDIBGI 732 362 379 1.042 1.742 2.322 - - - - - - 


IGTP 829 420 585 2.615 4.449 3.781 6 - - 432 1.760 543 


IIBSPAU - - 1.921 - - 6.089 - - - - - 1.054 


IISPV - 619 657 - 1.210 1.463 - - - - - - 


IMIM - 3.430 4.072 - 6.778 7.003 - - - - 79 79 


IMPPC 2.060 2.846 2.735 1.080 638 1.107 1.750 502 187 349 - - 


IRB 9.344 12.751 12.705 7.427 9.743 14.495 - - - 1.419 - - 


IRBLL * - 350 341 - 2.363 2.551 - - - - 538 459 


JONC * 757 708 566 - - - - - - - - - 


MTV3 - - - - 8.657 13.980 - - - - - - 


SISOSCAT - n/d - - n/d - - n/d - - n/d - 


TIC 1.979 1.331 1.158 326 224 189 - - - - - - 


TSF - - - - - - - - - - - - 


UOC 33.094 27.486 27.799 2.228 1.507 1.462 7.678 6.910 5.493 23 79 12 


VHIO 931 886 973 2.275 5.527 6.671 76 134 140 360 274 216 


Total 119.782 147.699 149.230 72.026 132.105 160.270 16.801 21.578 20.013 9.912 12.101 9.193 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


n/d: No disponible. 
* No es disposa de la liquidació del pressupost definitiva. Per tant les dades dels ingressos rebuts de la Generalitat i altres ens del sector públic tampoc són definitives. 
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Quadre 103. Drets liquidats per les fundacions provinents del sector públic (contin.) 


Entitat 


Aportacions a compte de capital Total transferències i aportacions (A) Total drets liquidats (B) Dependència del sector públic (A/B) 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


ASSAIG - - - 67 - - 422  -  - 15,88 - - 


CDP * - - - 1.627 1.268 1.525 1.774 1.336 1.544 91,71 94,91 98,77 


CESICAT * - - - - 594 167 - 902 345 - 65,85 48,41 


CMRB - - - 6.160 6.743 5.954 7.859 6.852 6.057 78,38 98,41 98,30 


CREAL  - - - 4.139 4.103 4.786 4.239 4.315 5.076 97,64 95,09 94,29 


CRESIB - - - 1.976 3.266 3.623 3.678 3.266 3.623 53,72 100,00 100,00 


CRG - - - 22.508 29.351 28.383 26.107 31.012 29.185 86,21 94,64 97,25 


CTTC - - - 4.373 4.843 5.124 4.721 5.599 5.801 92,63 86,50 88,33 


EIA * n/d - - n/d - - n/d 1.010 848 n/d - - 


ESMUC - - - 10.107 9.781 8.915 11.990 11.814 11.024 84,30 82,79 80,87 


FCARRERAS - - - - 692 2.666 - 692 2.698 - 100,00 98,81 


FCSM - - - - - 27 1.105 1.058 1.111 - 0,00 2,43 


FICSR - - - - 2.830 - - 3.335 - - 84,86 - 


FMED * - - - 1.513 1.446 1.071 1.819 1.575 1.369 83,18 91,81 78,23 


FMR * - - - 1.039 607 347 1.077 608 348 96,47 99,84 99,71 


FOBSIC * - n/d - 244 n/d - 346 n/d - 70,52 n/d - 


FPRBB * - n/d n/d - n/d n/d - n/d n/d - n/d n/d 


FPT - - - 1.280 2.173 1.770 4.916 4.420 4.082 26,04 49,16 43,36 


GSSPAU * - - - 12.477 21.786 17.986 349.773 304.515 297.214 3,57 7,15 6,05 


HTC - - - 1.226 1.352 - 1.293 1.352 - 94,82 100,00  - 


HUVH-IR - - - - 27.208 28.376 - 36.389 36.664 - 74,77 77,39 


HV - -  - - - - 423 -  - - - - 


I2CAT * - - - - 3.701 3.581 - 5.275 4.973 - 70,16 72,01 


IC3 - - - 1.165 2.076 4.374 2.208 2.169 4.389 52,76 95,71 99,66 


I-CERCA - - - - 361 402 - 361 405 - 100,00 99,26 


ICFO * - - - 12.217 15.069 24.630 21.448 15.722 25.383 56,96 95,85 97,03 


ICIQ * - - - 10.458 14.277 14.376 13.125 17.483 16.962 79,68 81,66 84,75 
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Quadre 103. Drets liquidats per les fundacions provinents del sector públic (contin.) 


Entitat 


Aportacions a compte de capital Total transferències i aportacions (A) Total drets liquidats (B) Dependència del sector públic (A/B) 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


ICN - - - 6.746 8.079 8.367 6.885 8.633 8.869 97,98 93,58 94,34 


ICP * - - - 2.122 2.416 2.116 2.242 2.564 2.193 94,65 94,23 96,49 


ICRA - -  4.351 3.385 3.785 4.620 3.858 4.055 94,18 87,74 93,34 


ICREA * - - - 18.160 22.454 24.528 21.426 24.027 26.406 84,76 93,45 92,89 


ICRPC * - - - 278 309 288 594 349 334 46,80 88,54 86,23 


IDIBELL - - - 15.476 19.010 18.352 23.644 27.772 27.775 65,45 68,45 66,07 


IDIBGI - - - 1.774 2.104 2.701 4.487 3.505 4.220 39,54 60,03 64,00 


IGTP - - - 3.882 6.629 4.909 8.045 9.838 9.022 48,25 67,38 54,41 


IIBSPAU - - - - - 9.064 - - 13.784 - - 65,76 


IISPV - - - - 1.829 2.120 - 2.656 2.932 - 68,86 72,31 


IMIM - - - - 10.287 11.154 - 17.410 19.192 - 59,09 58,12 


IMPPC - - - 5.239 3.986 4.029 5.881 8.280 4.905 89,08 48,14 82,14 


IRB - - - 18.190 22.494 27.200 21.583 22.942 27.784 84,28 98,05 97,90 


IRBLL * - - - - 3.251 3.351 - 4.152 4.534 - 78,30 73,91 


JONC * - - - 757 708 566 872 754 660 86,81 93,90 85,76 


MTV3 - - - - 8.657 13.980 9.139 9.188 14.431 - 94,22 96,87 


SISOSCAT - n/d - - n/d - - n/d -  - n/d - 


TIC - - - 2.305 1.555 1.347 2.377 1.574 1.353 96,97 98,79 99,56 


TSF - - - - - - 5.323 5.324 -  - - - 


UOC - - - 43.023 35.982 34.766 97.723 99.287 97.550 44,03 36,24 35,64 


VHIO - - - 3.642 6.821 8.000 5.908 6.944 8.237 61,65 98,23 97,12 


Total - - - 218.521 313.483 338.706 679.072 720.117 737.337 32,18 43,53 45,94 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


n/d: No disponible. 


* No es disposa de la liquidació del pressupost definitiva. Per tant les dades dels ingressos rebuts de la Generalitat i altres ens del sector públic tampoc són definitives. 
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Vint-i-quatre fundacions en l’exercici 2010, trenta-cinc en el 2011 i trenta-quatre en el 2012 


es financen en més del 50% per recursos provinents de la Generalitat o d’altres entitats del 


sector públic. Només quatre fundacions en l’exercici 2010, tres en el 2011 i una en el 2012 


no reben recursos del sector públic. 


 


 


 


5. ANÀLISI DEL PERSONAL 


En aquest apartat es mostren una sèrie de dades relatives al personal de les entitats 


analitzades com són el nombre mitjà de treballadors dels exercicis 2011 i 2012 i la com-


paració amb el 2010, la despesa de personal inclosa en el Compte de pèrdues i guanys, la 


despesa mitjana per treballador i el percentatge que representa la despesa de personal 


respecte a les despeses d’explotació per cada tipus d’entitat. 


 


Quadre 104. Nombre de treballadors i despesa de personal 


Entitat 


Nombre de treballadors Despesa de personal (a) 


Despesa mitjana per 


treballador (b) 


Despesa de personal / 


despeses d’explotació (%) 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


EACIF 192 145 102 10.114 8.042 5.363 43,9 44,1 48,0 16,7 19,0 14,3 


EDP 12.676 12.339 12.306 613.099 601.766 567.277 48,4 48,5 46,1 19,9 20,4 20,4 


SM 5.502 5.281 5.082 309.396 287.246 261.666 56,2 54,4 51,3 25,8 27,0 27,8 


Consorcis 21.832 24.792 23.796 988.892 1.127.045 1.071.352 44,9 45,1 44,5 33,9 35,3 34,3 


Fundacions 7.390 8.327 8.493 321.642 359.020 351.873 43,5 42,9 41,3 49,8 49,5 48,8 


Total 47.592 50.884 49.779 2.243.143 2.383.119 2.257.531 46,9 46,5 45,0 28,4 29,9 29,4 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir de les memòries elaborades per les diferents entitats. 


Notes: 


(a) La despesa de personal és la inclosa en el Compte de pèrdues i guanys (sous i salaris i càrregues socials). 


(b) En algun cas la Memòria elaborada per l’entitat no recull el nombre de treballadors, per la qual cosa no s’ha pogut calcular la 


despesa mitjana per treballador per aquella entitat i, per tant, a l’hora de calcular la despesa mitjana total per treballador per 


tipus d’entitat, no s’ha inclòs la despesa de personal d’aquella entitat. 


 


El nombre de treballadors augmenta en 2.187 durant el període analitzat, malgrat que en 


l’exercici 2012 el nombre de treballadors disminueix en 1.105 respecte a l’exercici an-


terior.  


 


La despesa mitjana per treballador del conjunt de les entitats disminueix al llarg del 


període analitzat i passa de 46,9 m€ en l’exercici 2010 a 45 m€ en el 2012. La despesa 


mitjana més elevada correspon a les SM i la més baixa a les fundacions. 


 


La participació de les despeses de personal respecte de les despeses d’explotació del 


conjunt de les entitats durant el període analitzat se situa entre el 28,4% en l’exercici 2010 i 
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el 29,9% en el 2011. No obstant això, aquest percentatge és molt diferent segons el grup 


d’entitats. Així, les despeses de personal representen entre un 48,8% i un 49,8% de les 


despeses d’explotació en el cas de les fundacions, entre el 33,9% i el 35,3% en el cas dels 


consorcis, entre el 25,8% i el 27,8% en el cas de les SM, entre el 19,9% i el 20,4% en el 


cas de les EDP i entre el 14,3% i el 19% en el cas de les EACIF.  


 


En general una entitat es considera de dimensió mitjana quan el nombre de treballadors 


varia entre cinquanta i dos-cents cinquanta. Si supera els dos-cents cinquanta treballadors 


es considera una entitat de gran dimensió i si no arriba als cinquanta treballadors, una 


entitat de dimensió reduïda. En cas de no arribar als deu treballadors es considera 


microentitat. 


 


Gràficament el nombre de treballadors i la despesa de personal total per tipus d’entitat per 


a l’exercici 2012 és la següent: 


 


Gràfic 10. Nombre de treballadors i despesa de personal exercici 2012 


 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 
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5.1. ANÀLISI DEL PERSONAL DE LES ENTITATS AUTÒNOMES DE CARÀCTER 


COMERCIAL, INDUSTRIAL, FINANCER O ANÀLEG 


Les dades relatives al personal de les EACIF durant es període analitzat es presenten a 


continuació: 
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Quadre 105. Personal de les entitats autònomes de caràcter comercial, industrial, financer o anàleg 


Entitat 


Nombre de treballadors (a) Despesa de personal 


Despesa mitjana per 


treballador 


Despesa de personal / 


despeses d’explotació (%) 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


CATCERT n/d n/d n/d 1.694 1.646 464 n/d n/d n/d 32,8 33,7 19,0 


EADC 22 22 n/a 1.063 998 n/a 48,3 45,4 n/a 17,8 22,7 n/a 


EADOP  * 109 * 97 * 79 4.453 4.076 3.747 40,9 42,0 47,4 35,3 45,6 37,9 


EAJA 31 26 23 1.625 1.322 1.152 52,4 50,5 50,1 5,5 5,5 4,7 


ICCA 30 n/a n/a 1.279 n/a n/a 42,6 n/a n/a 17,5 n/a n/a 


Total 192 145 102 10.114 8.042 5.363 43,9 44,1 48,0 16,7 19,0 14,3 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


Notes: 


n/a: No aplicable, ja que l’entitat està dissolta. 


n/d: No disponible. 


(a) El nombre de treballadors és la mitjana de l’exercici excepte els marcats amb asterisc (*), que és a 31 de desembre. 


 


Llevat de l’EADOP, en general, la resta de les EACIF són de dimensió reduïda tant pel 


nombre de treballadors com pel seu volum d’ingressos i l’import del seu Balanç. 


 


Durant el període analitzat el nombre de treballadors de les EACIF es redueix pràcticament 


la meitat, bàsicament pel fet que el nombre d’entitats passa de cinc en l’exercici 2010 a 


tres en l’exercici 2012. 


 


La despesa mitjana per treballador augmenta en 4,1 punts i es situa en 48 m€ en l’exercici 


2012. 


 


El pes de les despeses de personal dins de les despeses d’explotació passa del 16,7% en 


l’exercici 2010 al 19% en l’exercici 2011 i en el 2012 se situa en el 14,3%. Aquest percen-


tatge és molt diferent per a cada entitat, ja que només representa entre un 4,7% i un 5,5% 


en el cas de l’EAJA i en canvi representa entre un 35,3% i un 45,6% en el cas de l’EADOP.  


 


 


5.2. ANÀLISI DEL PERSONAL DE LES ENTITATS DE DRET PÚBLIC 


Les dades relatives al personal de les EDP durant el període analitzat es presenten a con-


tinuació: 


 
Quadre 106. Personal de les entitats de dret públic 


Entitat 


Nombre de treballadors (a) Despesa de personal  


Despesa mitjana per 


treballador 


Despesa de personal / 


despeses d’explotació (%) 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


ACA 682 649 623 32.864 31.876 29.158 48,2 49,1 46,8 8,4 10,2 9,9 


ACCD 104 97 49 4.403 4.877 2.176 42,3 50,4 44,4 10,6 21,7 22,9 


ACC1Ó 293 401 381 12.796 19.566 19.717 43,7 48,8 51,8 11,9 25,8 24,0 


ACJ 290 279 271 9.301 8.751 7.059 32,1 31,4 26,0 39,6 44,0 39,7 


ACT * 117 * 109 * 95 5.355 5.217 4.641 45,8 47,9 48,9 25,7 31,6 25,9 


AGAUR 75 69 65 3.371 3.040 2.547 44,9 44,1 39,2 3,2 3,3 1,6 
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Quadre 106. Personal de les entitats de dret públic (contin.) 


Entitat 


Nombre de treballadors (a) Despesa de personal  


Despesa mitjana per 


treballador 


Despesa de personal / 


despeses d’explotació (%) 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


AHC 384 363 351 20.281 20.172 16.554 52,8 55,6 47,2 21,7 10,9 8,4 


AIAQS 50* * 49 * 54 2.689 2.598 2.257 53,8 53,0 41,8 69,5 35,5 17,4 


APDCAT n/a 36 37 n/a n/d 1.940 n/a n/d 52,4 n/a n/d 68,3 


AQU 43 * 41 * 41 1.966 1.864 1.710 45,7 45,5 41,7 59,0 57,7 56,4 


ARC 208 200 196 9.897 9.748 9.210 47,6 48,7 47,0 9,5 8,4 8,2 


ASPC n/a n/a 711 n/a n/a 31.682 n/a n/a 44,6 n/a n/a 37,4 


ATC 363 342 330 15.318 14.015 12.561 42,2 41,0 38,1 52,4 52,4 42,9 


ATLL 239 222 n/a 13.229 12.463 n/a 55,4 56,1 n/a 9,1 11,1 n/a 


BST * 641 603 593 26.479 25.326 23.617 41,3 42,0 39,8 35,3 34,2 31,6 


CAC * 99 n/d n/d 5.555 5.302 n/d 56,1 n/d n/d 60,4 64,7 n/d 


CAR * 94 * 83 * 81 4.328 4.050 3.550 46,0 48,8 43,8 35,5 32,9 131,1 


CCMA  236 189 50 16.985 13.340 4.797 72,0 70,6 95,9 4,6 3,8 1,6 


CCPAE 21 23 22 795 815 869 37,9 35,4 39,5 59,8 63,8 71,6 


CCPI 3 3 3 105 99 104 35,0 33,0 34,7 12,1 12,5 13,6 


CENTRE-112 29 52 29 1.418 1.943 1.501 48,9 37,4 51,8 24,5 19,1 15,3 


CIRE 211 197 195 21.964 20.972 18.239 104,1 106,5 93,5 49,2 52,9 54,9 


CNJC 11 8 8 385 283 246 35,0 35,4 30,8 62,8 62,9 59,3 


CONCA 44 39 18 2.003 1.742 926 45,5 44,7 51,4 13,0 15,6 60,5 


CPF 56 54 53 2.198 2.092 1.857 39,3 38,7 35,0 14,1 19,6 27,8 


CTTI 350 339 298 24.182 24.035 18.792 69,1 70,9 63,1 11,4 11,0 6,4 


FGC 1.499 1.510 1.508 75.329 73.220 69.947 50,3 48,5 46,4 42,8 40,1 38,5 


GPSS * 362 * 319 * 318 13.434 11.812 11.852 37,1 37,0 37,3 72,9 72,8 73,6 


GSS 925 864 826 40.749 46.426 43.208 44,1 53,7 52,3 72,6 70,5 66,2 


IAS 1.553 1.545 1.559 66.802 62.809 60.743 43,0 40,7 39,0 70,5 71,0 71,0 


ICAEN 74 69 58 3.188 3.086 2.668 43,1 44,7 46,0 6,5 6,6 6,9 


ICC * 240 * 221 * 213 11.877 11.633 11.140 49,5 52,6 52,3 46,6 57,0 55,4 


ICF * 65 *88 147 2.790 3.518 5.830 42,9 40,0 39,7 3,4 2,9 14,1 


ICIC/ICEC 105 * 150 * 77 6.933 6.606 3.875 66,0 44,0 50,3 11,5 12,9 10,9 


ICIP 11 4 13 442 576 508 40,2 144,0 39,1 19,5 31,5 38,3 


ICO * 961 988 1.059 53.802 50.089 51.823 56,0 50,7 48,9 35,2 35,9 36,2 


IDI 347 335 327 17.828 16.714 15.696 51,4 49,9 48,0 54,3 55,5 52,3 


IDIADA (b) (b) (b) (b) (b) (b) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 


IFERCAT 17 9 6 1.265 784 390 74,4 87,1 65,0 2,3 0,9 0,4 


IGC * 65 68 65 3.231 3.259 2.952 49,7 47,7 45,4 27,9 34,1 33,4 


INCASOL 476 475 402 25.752 26.611 25.528 54,1 55,0 63,5 7,6 9,7 13,4 


IRTA * 701 * 648 * 598 27.855 26.483 23.900 39,7 40,9 40,0 64,2 63,8 61,4 


LGAI * 1 1 n/a 93 66 n/a 93,0 66,0 n/a 12,4 8,9 n/a 


MD 22 26 29 1.071 1.247 947 48,7 48,0 32,7 31,8 61,0 59,3 


PDG * 111 72 72 2.872 2740 2.464 25,9 38,1 34,2 25,5 27,0 25,0 


PSPV * 423 * 431 * 403 16.058 16.057 14.725 38,0 37,3 36,5 62,1 62,7 58,9 


SMC * 75 69 * 72 3.861 3.844 3.371 51,5 55,7 46,8 47,7 47,7 45,3 


Total 12.676 12.339 12.306 613.099 601.766 567.277 48,4 48,5 46,1 19,9 20,4 20,4 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


Notes: 


n/a:  No aplicable, ja que l’entitat no forma part del perímetre en aquell exercici o està dissolta. 


n/d: No disponible. 


(a) El nombre de treballadors és la mitjana de l’exercici, excepte els marcats amb asterisc (*), que és a 31 de desembre. 


(b) No aplicable, ja que l’entitat no té personal propi. D’acord amb el contracte regulador de prestació de serveis de l’any 1999 el 


personal de l’IDIADA va passar a formar part d’Idiada Automotive Technology, SA. 
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Entre el 22,2 i 26,7% de les EDP tenen menys de cinquanta treballadors, per tant són 


entitats de dimensió reduïda. El percentatge d’EDP que poden considerar-se de gran di-


mensió varia entre el 35,6% i 38,1%. Cal destacar l’IAS i FGC amb un nombre al voltant de 


mil cinc-cents treballadors. 


 


La despesa de personal del CIRE inclou 12,28 M€ en l’exercici 2010 i 11,58 M€ en els exer-


cicis 2011 i 2012 per sous i Seguretat Social pagats per treballs realitzats per interns en les 


presons. 


 


Durant el període analitzat el nombre de treballadors de les EDP disminueix en tres-centes-


setanta persones i la despesa mitjana per treballador en el conjunt de les EDP passa de 


48,4 m€ en l’exercici 2010 a 46,1 m€ en el 2012. 


 


En el conjunt de les EDP en el període analitzat les despeses de personal respecte a les 


despeses d’explotació representen entre el 19,9% i el 20,4%. 


 


 


5.3. ANÀLISI DEL PERSONAL DE LES SOCIETATS MERCANTILS 


Les dades relatives al personal de les SM durant el període analitzat es presenten a 


continuació: 


 


Quadre 107. Personal de les societats mercantils 


Entitat 


Nombre de treballadors (a) Despesa de personal  


Despesa mitjana per 


treballador 


Despesa de personal / 


despeses d’explotació (%) 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


ACTIVA 42 n/a n/a 2.354 n/a n/a 56,0  n/a n/a 40,6 n/a n/a 


APC 28 * 33 * 31 1.513 1.503 1.184 54,0 45,5 38,2 13,0 12,5 9,2 


APM 5 n/a  n/a 260 n/a n/a 52,0 n/a n/a 66,0 n/a n/a 


AURA * 50 33 n/a 577 727 n/a 11,5 22,0 n/a 76,0 74,8 n/a 


AUTOMETRO  (b) (b) (b) (b) (b) (b) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 


BARNACLINIC 65 69 74 2.424 2.562 2.489 37,3 37,1 33,6 22,6 21,0 21,1 


CADÍ * 47 47 47 2.112 1.926 1.957 44,9 41,0 41,6 18,2 14,7 16,4 


CARGOMETRO n/a (b) (b) n/a (b) (b) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 


CATRADIO 437 428 426 26.868 25.167 23.076 61,5 58,8 54,2 50,5 51,3 54,7 


CCRTVI 69 n/a n/a 4.099 n/a n/a 59,4  n/a n/a 34,8 n/a n/a 


CCSL 70 69 61 2.985 2.986 2.688 42,6 43,3 44,1 8,1 8,4 7,1 


CIMALSA 19 18 18 945 955 767 49,7 53,1 42,6 6,9 29,1 21,6 


CLS n/a 36 35 n/a 1.050 1.048 n/a 29,2 29,9 n/a 42,4 46,1 


CMCSL n/d 3 2 124 115 132 n/d 38,3 66,0 12,1 32,0 60,3 


CPST n/a * 8 (b) n/a 211 (b) n/a 26,4 n/a n/a 64,7 n/a 


EFIENSA 5 5 n/a 170 222 n/a 34,0 44,4 n/a 33,2 50,9 n/a 


EISSA * 1 (b) n/a 49 (b) n/a 49,0 n/a  n/a 1,3 n/a n/a 


EPLICSA 7 6 4 431 474 276 61,6 79,0 69,0 29,6 35,4 23,5 


EQUACAT 37 44 45 930 1.017 1.049 25,1 23,1 23,3 60,0 56,2 53,0 
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Quadre 107. Personal de les societats mercantils (contin.) 


Entitat 


Nombre de treballadors (a) Despesa de personal  


Despesa mitjana per 


treballador 


Despesa de personal / 


despeses d’explotació (%) 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


ERI * 3 3 3 242 239 233 80,7 79,7 77,7 5,5 4,4 2,7 


ESTICAT 19 18 n/d 1.008 922 818 53,1 51,2 n/d 96,8 96,4 96,5 


EUOC 3 3 3 117 145 112 39,0 48,3 37,3 19,6 24,4 22,7 


EURECA 46 43 40 1.908 1.946 1.676 41,5 45,3 41,9 49,9 61,6 62,3 


FGCM n/a (b) (b) n/a (b) (b) n/a n/a n/a n/a n/a  n/a 


FIRA 2000 n/a 25 18 n/a 1.835 1.164 n/a 73,4 64,7 n/a 8,8 5,5 


FOCASA * 332 306 283 10.943 10.529 7.966 33,0 34,4 28,1 38,6 69,3 54,3 


GEOCAT 39 36 32 1.736 1.603 1.330 44,5 44,5 41,6 65,4 69,1 65,0 


GESCLINIC 79 n/a n/a  3.367 n/a n/a 42,6 n/a n/a  63,6 n/a n/a 


GISA */INFRAES-


TRUCTURES * 236 223 * 212 16.425 16.646 13.195 69,6 74,6 62,2 11,6 17,8 13,3 


GMS 1 1 1 53 53 39 53,0 53,0 39,0 1,3 1,4 0,6 


GUOC (b) (b) (b) (b) (b) (b) n/a n/a n/a n/a n/a  n/a 


ICFC n/a * 6 * 6 n/a 392 337 n/a 65,3 56,2 n/a 69,0 66,1 


ICFE/EECAT * 19 19 n/a 896 822 n/a 47,2 43,3 n/a 1,8 1,7 n/a 


ICFH 5 5 5 297 261 268 59,4 52,2 53,6 8,0 1,8 46,0 


IFEM 2 2 2 139 125 147 69,5 62,5 73,5 41,1 38,1 40,1 


INTRACAT 71 78 70 3.624 3.141 2.653 51,0 40,3 37,9 63,7 66,8 67,0 


INVERTEC (b) (b) (b) (b) (b) (b) n/a n/a n/a n/a n/a  n/a 


LOGARITME 213 210 223 6.675 7.528 7.242 31,3 35,8 32,5 44,4 49,5 44,9 


MESFILMS (b) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a  n/a 


PRODECA 20 20 20 993 934 881 49,7 46,7 44,1 19,9 24,3 20,1 


REGSA 28 29 n/a 2.065 1.800 n/a 73,8 62,1 n/a 24,5 28,6 n/a 


REGSEGA 34 26 n/a 1.664 1.498 n/a 48,9 57,6 n/a 25,9 20,5 n/a 


REURSA * 37 n/a n/a 2.059 n/a n/a 55,6 n/a n/a 59,1 n/a n/a 


SAENSA * 1 (b) n/a 28 n/a n/a 28,0 n/a n/a 60,9 n/a n/a 


SEMSA 741 755 755 43.361 40.911 39.643 58,5 54,2 52,5 17,8 18,3 18,3 


SGG * 70 68 70 1.776 1.801 1.769 25,4 26,5 25,3 51,6 51,0 55,9 


TABASA * 98 94 90 5.853 5.399 4.960 59,7 57,4 55,1 20,9 24,3 9,6 


TIE n/a (b) (b) n/a (b) (b) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 


TISSUES (b) (b) (b) (b) (b) (b) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 


TNC 163 147 147 8.158 6.719 6.691 50,0 45,7 45,5 52,3 50,4 52,0 


TVC 1.959 2.000 2.000 132.222 127.136 120.175 67,5 63,6 60,1 32,1 32,3 37,3 


TVCEP 2 2 n/a 105 126 n/a 52,5 63,0 n/a 16,6 14,1 n/a 


TVCMULTI (b) (b) (b) (b) (b) (b) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 


UDIAT * 370 363 359 16.953 15.820 15.701 45,8 43,6 43,7 57,9 59,5 60,2 


VMSA * 29 n/a n/a 888 n/a  n/a 30,6 n/a n/a 11,8 n/a n/a 


Total 5.502 5.281 5.082 309.396 287.246 261.666 56,2 54,4 51,3 25,8 27,0 27,8 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


Notes: 


n/a: No aplicable, ja que l’entitat no forma part del perímetre o està dissolta. 


n/d: No disponible. 


(a) El nombre de treballadors és la mitjana de l’exercici, excepte els marcats amb asterisc (*), que és a 31 de desembre. 


(b) L’entitat no té personal propi. 
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Entre el 51% i el 64,9% de les SM tenen menys de cinquanta treballadors, per tant són de 


dimensió reduïda. Només cinc entitats són de gran dimensió; cal destacar TVC amb un 


nombre de treballadors al voltant de dos mil. 


 


Durant el període analitzat el nombre de treballadors disminueix en quatra-cents vint i en 


l’exercici 2012 se situa en 5.082. 


 


La despesa mitjana per treballador disminueix en 1,8 m€ en l’exercici 2011 i en 3,1 m€ en 


l’exercici 2012, i en aquest darrer exercici és de 51,3 m€. 


 


Les despeses de personal del conjunt de les SM respecte a les despeses d’explotació 


passen de representar un 25,8% en l’exercici 2010 a un 27,8% en el 2012. 


 


 


5.4. ANÀLISI DEL PERSONAL DELS CONSORCIS 


Les dades relatives al personal dels consorcis durant el període analitzat es presenten a 


continuació: 


 
Quadre 108. Personal dels consorcis 


Entitat 


Nombre de treballadors (a) Despesa de personal 


Despesa mitjana per 


treballador 


Despesa de personal / 


despeses d’explotació (%) 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


AECTH n/a n/a (b) n/a n/a 18 n/a n/a 61,2 n/a n/a 1,2 


ATMG n/d n/d n/d 183 186 172 n/d n/d n/d 2,8 3,0 2,8 


ATML n/d n/d n/d 286 278 205 n/d n/d n/d 4,7 5,3 3,3 


ATMT 5 5 5 189 188 168 37,8 37,6 33,6 1,3 1,0 0,9 


BIOPOL 8 8 6 400 489 301 50,0 61,1 50,2 49,5 43,9 50,3 


CAOC * 58 * 58 * 67 3.373 3.138 3.472 58,2 54,1 51,8 16,8 24,1 35,4 


CAPSE 156 160 221 6.473 5.984 9.044 41,5 37,4 40,9 74,2 73,6 72,3 


CASAP 58 63 73 2.639 2.347 2.822 45,5 37,3 38,7 66,0 62,6 64,5 


CATFILMS 9 * 7 n/a 413 467 n/a 45,9 66,7 n/a 28,5 40,1 n/a 


CATM * 31 30 * 30 1.862 1.740 1.604 60,1 58,0 53,5 0,2 0,2 0,1 


CCAM * 61 55 52 1.590 2.301 2.021 26,1 41,8 38,9 5,0 18,5 14,1 


CCC * 1 1 1 160 167 101 160,0 167,0 101,0 100,0 100,0 100,0 


CCMC n/d n/a n/a n/d n/a n/a n/d n/a n/a n/d n/a n/a 


CEB * 1.661 * 1.392 * 1.329 65.603 62.257 57.890 39,5 44,7 43,6 35,4 33,6 32,0 


CELLS n/d n/d n/d 239 n/d n/d n/d n/d n/d 86,3 n/d n/d 


CENIT * 37 37 29 1.765 1.628 1.069 47,7 44,0 36,9 69,4 73,2 66,8 


CGCS n/a 154 136 n/a 7.900 7.477 n/a 51,3 55,0 n/a 52,5 51,9 


CHV 1.329 1.244 1.242 54.731 50.737 47.907 41,2 40,8 38,6 59,8 61,0 58,9 


CIMNE 217 217 208 6.390 6.189 6.728 29,4 28,5 32,3 60,7 57,8 63,0 


CLI 135 139 137 6.093 6.720 6.086 45,1 48,3 44,4 42,9 47,0 44,9 


CLL 11 n/d n/d 683 738 273 62,1 n/d n/d 16,8 32,8 7,3 


CM * 10 * 10 n/d 308 314 293 30,8 31,4 n/d 24,5 34,8 23,6 


COP 8 7 7 271 237 231 33,9 33,9 33,0 45,2 52,4 63,1 


CPNL 963 889 836 30.633 28.764 26.875 31,8 32,4 32,1 83,8 85,9 85,2 


CREAF 79 82 81 2.981 3.019 2.952 37,7 36,8 36,4 69,7 73,6 73,7 
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Quadre 108. Personal dels consorcis (contin.) 


Entitat 


Nombre de treballadors (a) Despesa de personal  


Despesa mitjana per 


treballador 


Despesa de personal / 


despeses d’explotació (%) 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


CREI * 22 23 27 1.527 1.655 1.722 69,4 72,0 63,8 72,5 64,3 73,2 


CRM 27 33 30 980 1.176 1.040 36,3 35,6 34,7 56,0 59,1 59,5 


CSA 932 910 900 37.447 37.116 37.159 40,2 40,8 41,3 59,3 59,8 64,2 


CSAP * 505 * 477 * 467 21.488 20.256 19.273 42,6 42,5 41,3 60,0 60,4 59,5 


CSB n/d n/d n/d 5.152 4.595 3.973 n/d n/d n/d  81,9 82,2 15,2 


CSG * 133 92 92 3.770 3.695 3.469 28,3 40,2 37,7 72,3 74,8 71,4 


CSI 2.957 3.066 2.925 135.202 134.493 125.501 45,7 43,9 42,9 64,9 65,4 62,1 


CSM 1.463 * 1.544 * 1.500 75.675 70.023 67.018 51,7 45,4 44,7 65,4 65,5 64,3 


CSMV 98 99 n/a 2.134 1.899 n/a 21,8 19,2 n/a 78,0 65,2 n/a 


CSPT 3.046 2.968 2.937 132.074 126.574 123.073 43,4 42,6 41,9 57,6 57,9 57,2 


CSSB * 217 * 242 n/d 7.595 6.524 5.800 35,0 27,0 n/d 17,3 14,1 13,1 


CST * 2.201 2.161 2.109 98.442 91.392 88.719 44,7 42,3 42,1 66,6 65,2 63,6 


CTF * 35 * 31 n/d 658 618 546 18,8 19,9 n/d 22,3 24,2 34,2 


CUPCB-IB n/a n/d n/d n/a 120 111 n/a n/d n/d n/a 23,0 10,7 


CVC * 52 58 50 1.680 1.654 1.561 32,3 28,5 31,2 74,9 66,6 70,6 


CVN (c) (c) (c) (c) (c) (c) n/a n/a n/a n/a n/a  n/a 


FCC * 35 * 36 * 30 1.902 1.790 1.662 54,3 49,7 55,4 71,7 74,3 76,8 


GALLECS n/d n/d n/d 306 288 231 n/d n/d n/d 36,5 40,8 42,3 


GESFER 13 n/d n/a 547 409 n/a 42,1 n/d n/a 51,4 50,9 n/a 


HAMB n/d 5 5 257 315 301 n/d 63,0 60,2 70,6 8,3 17,9 


HB (c) (c) (c) (c) (c) (c) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 


HCPB 4.521 4.394 4.331 243.934 234.661 224.972 54,0 53,4 51,9 54,7 55,0 54,6 


ICAC 32 50 38 1.503 1.359 1.225 47,0 27,2 32,2 47,0 50,4 47,6 


ICCC 62 63 61 2.021 2.059 2.020 32,6 32,7 33,1 46,8 33,6 55,8 


IDEG * 26 26 26 970 1.022 1.023 37,3 39,3 39,3 59,3 63,4 67,4 


IDIBAPS 288 257 253 9.630 10.365 10.866 33,4 40,3 42,9 48,6 48,8 48,7 


IFAE 83 93 91 3.461 3.674 3.488 41,7 39,5 38,3 44,8 47,5 49,0 


ITCAT (c) (c) (c) (c) (c) (c) n/a n/a  n/a n/a n/a  n/a 


IUEE n/d n/a n/a 404 n/a n/a n/d n/a n/a 68,2 n/a n/a 


MARPARC n/a 3.385 3.245 n/a 170.314 158.171 n/a 50,3 48,7 n/a 57,2 55,1 


MATARÓ 5 5 5 372 365 346 74,4 73,0 69,2 21,8 19,6 18,6 


MNAC * 158 * 153 * 149 7.211 6.925 6.260 45,6 45,3 42,0 33,5 26,4 25,5 


MOVE 2 5 8 82 265 368 41 53,0 46,0 28,9 53,3 67,6 


MUME n/a n/d n/d n/a 215 193 n/a n/d n/d n/a 39,1 39,8 


PCM * 32 * 15 * 16 1.786 2.212 758 55,8 147,5 47,4 48,4 69,7 52,8 


PORTBOU * 15 9 5 410 331 185 27,3 36,8 37,0 42,1 30,0 18,9 


PRBB 35 35 36 1.744 1.737 1.540 49,8 49,6 42,8 15,2 15,1 13,5 


TERMCAT n/d n/d n/d 1.263 1.161 1.069 n/d n/d n/d 48,3 51,9 53,8 


Total 21.832 24.792 23.796 988.892 1.127.045 1.071.352 44,9 45,1 44,5 33,9 35,3 34,3 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


Notes: 


n/a: No aplicable, ja que l’entitat no forma part del perímetre o està dissolta. 


n/d: No disponible. 


(a) El nombre de treballadors és la mitjana de l’exercici, excepte els marcats amb asterisc (*), que és a 31 de desembre. 


(b) El personal mitjà del consorci AECTH l’exercici 2012 era de 0,29. 


(c) L’entitat no té personal propi. 
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Entre el 36,2% i el 42,6% dels consorcis tenen menys de cinquanta treballadors, per tant 


són entitats de dimensió reduïda. Entre el 17% i 21% tenen menys de deu treballadors. 


 


El percentatge de consorcis de gran dimensió varia entre el 19% i el 29%. Els més grans 


són l’HCPB, MARPARC, CSI i CSPT amb un nombre de treballadors entre tres mil i quatre 


mil cinc-centes persones, aproximadament.  


 


Durant el període analitzat, el nombre de treballadors augmenta en mil nou-cents seixanta-


quatre, encara que en l’exercici 2012 el nombre de treballadors disminueix en nou-cents 


noranta-sis respecte a l’exercici anterior. Aquestes variacions en el nombre de treballadors 


s’expliquen per les variacions en el nombre de consorcis en el període analitzat. 


 


En el conjunt dels consorcis, en el període analitzat, la despesa mitjana per treballador se 


situa entre 44,5 m€ i 45,1 m€. 


 


Durant el període analitzat les despeses de personal del conjunt dels consorcis repre-


senten entre el 33,9% i el 35,3% de les despeses d’explotació. 


 


 


5.5. ANÀLISI DEL PERSONAL DE LES FUNDACIONS 


Les dades relatives al personal de les fundacions durant el període analitzat es presenten 


a continuació: 


 


Quadre 109. Personal de les fundacions 


Entitat 


Nombre de treballadors (a) Despesa de personal  


Despesa mitjana per 


treballador 


Despesa de personal / 


despeses d’explotació (%) 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


ASSAIG n/d n/a n/a 67 n/a n/a n/d n/a  n/a  16,5 n/a n/a 


CDP 28 23 n/a 1.305 1.080 n/a 46,6 47,0 n/a 72,8 71,3 n/a 


CESICAT n/a 8 8 n/a 446 388 n/a 55,8 48,5 n/a 62,6 50,6 


CMRB 60 * 55 * 47 2.780 2.828 2.325 46,3 51,4 49,5 34,6 37,3 38,4 


CREAL * 69 * 76 * 93 2.542 2.970 3.482 36,8 39,1 37,4 64,0 68,2 69,7 


CRESIB 34 41 46 1.676 1.745 1.907 49,3 42,6 41,5 54,3 54,4 51,8 


CRG 476 415 409 14.051 15.391 15.561 29,5 37,1 38,0 45,5 46,8 48,6 


CTTC 90 92 90 3.950 4.117 4.233 43,9 44,8 47,0 61,5 63,2 69,7 


EIA * 2 2 2 167 169 171 83,5 84,5 85,5 20,4 17,1 19,3 


ESMUC * 319 * 297 * 289 10.494 10.225 9.631 32,9 34,4 33,3 81,3 83,3 92,1 


FCARRERAS n/a * 1 * 12 n/a  - 185 n/a - 15,4 n/a - 36,9 


FCSM * 15 15 12 272 268 282 18,1 17,9 23,5 26,5 25,9 27,7 


FICSR n/a 33 n/a n/a 1.518 n/a n/a 46,0 n/a n/a 42,6 n/a 


FMED 7 n/d n/d 392 328 239 56,0 n/d n/d 21,7 20,8 16,7 


FMR * 11 * 7 * 7 321 258 260 29,2 36,9 37,1 29,3 53,3 74,9 


FOBSIC 7 n/d n/a 274 n/d n/a 39,1 n/d n/a 39,2 n/d  n/a 


FPRBB n/a 2 1 n/a 76 36 n/a 38 36,0 n/a n/d 45,0 
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Quadre 109. Personal de les fundacions 


Entitat 


Nombre de treballadors (a) Despesa de personal  


Despesa mitjana per 


treballador 


Despesa de personal / 


despeses d’explotació (%) 


2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 


FPT * 46 46 * 56 1.357 1.339 1.524 29,5 29,1 27,2 34,9 29,4 35,1 


GSSPAU 3.500 3.397 3.262 172.856 168.052 150.400 49,4 49,5 46,1 52,7 53,9 51,4 


HTC 1 * 1 n/a 66 90 n/a 66,0 90,0 n/a 16,6 23,3  n/a 


HUVR-IR n/a 482 572 n/a 16.819 17.683 n/a 34,9 30,9 n/a 46,4 48,4 


HV (b) (b) n/a (b) (b) n/a n/a n/a n/a n/a n/a  n/a 


I2CAT n/a 48 49 n/a 1.770 1.844 n/a 36,9 37,6 n/a 33,6 36,3 


IC3 * 24 * 37 * 41 871 1.438 1.505 36,3 38,9 36,7 64,0 60,0 54,4 


I-CERCA n/a 2 7 n/a 110 345 n/a 55,0 49,3 n/a 42,0 64,4 


ICFO 203 238 266 6.191 7.192 8.678 30,5 30,2 32,6 47,8 48,9 50,8 


ICIQ 219 251 260 8.169 8.781 9.289 37,3 35,0 35,7 49,7 51,7 55,7 


ICN 109 104 114 3.394 4.206 4.923 31,1 40,4 43,2 55,7 52,5 51,1 


ICP * 61 n/d n/d 1.286 1.220 1.134 21,1 n/d n/d 58,8 58,4 56,1 


ICRA 44 53 52 1.512 1.760 1.846 34,4 33,2 35,5 51,6 56,6 44,8 


ICREA 225 238 237 16.679 18.238 18.998 74,1 76,6 80,2 77,8 75,9 75,9 


ICRPC 9 8 6 304 261 237 33,8 32,6 39,5 56,8 54,4 57,2 


IDIBELL 379 434 443 11.661 13.830 14.913 30,8 31,9 33,7 49,0 49,7 52,6 


IDIBGI 46 54 54 1.776 1.935 1.938 38,6 35,8 35,9 45,8 51,9 55,3 


IGTP 80 101 117 3.054 3.556 3.920 38,2 35,2 33,5 36,0 43,8 42,7 


IIBSPAU n/a n/a 220 n/a n/a 7.996 n/a n/a 36,3 n/a n/a 56,3 


IISPV n/a 43 45 n/a 1.534 1.421 n/a 35,7 31,6 n/a 55,8 52,6 


IMIM n/a * 226 * 242 n/a 7.398 7.805 n/a 32,7 32,3 n/a 44,1 43,5 


IMPPC 60 73 75 2.172 2.418 2.464 36,2 33,1 32,9 52,8 54,9 54,9 


IRB 258 296 315 9.016 10.381 11.666 34,9 35,1 37,0 41,2 43,7 44,3 


IRBLL n/a 101 78 n/a 1.924 2.074 n/a 19,0 26,6 n/a 48,9 45,2 


JONC 5 5 6 301 250 278 60,2 50,0 46,3 36,0 34,1 37,9 


MTV3 * 9 10 10 410 422 371 45,6 42,2 37,1 32,0 4,6 2,6 


SISOSCAT n/a (b) n/a n/a (b) n/a n/a (b) n/a n/a (b) n/a 


TIC 13 13 14 756 682 653 58,2 52,5 46,6 24,4 44,8 47,9 


TSF 55 51 n/a 2.567 2.317 n/a 46,7 45,4 n/a 49,4 46,7 n/a 


UOC 863 862 830 36.370 36.217 34.842 42,1 42,0 42,0 36,4 35,2 35,2 


VHIO * 63 87 105 2.583 3.461 4.426 41,0 39,7 42,2 51,7 48,2 51,3 


Total 7.390 8.327 8.493 321.642 359.020 351.873 43,5  42,9 41,3 49,8 49,5 48,8 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


Notes: 


n/a: No aplicable, ja que l’entitat no té personal propi. 


n/d: No disponible. 


(a) El nombre de treballadors és la mitjana de l’exercici, excepte els marcats amb asterisc (*), que és a 31 de desembre. 


(b) L’entitat no disposa de personal propi. 


 


Entre el 43% i 44% de les fundacions són entitats de dimensió reduïda; al voltant del 20% 


tenen menys de deu treballadors. 


 


El percentatge de fundacions de gran dimensió varia entre el 16,7% i el 23,1%. Destaca la 


fundació GSSPAU amb un nombre de treballadors aproximat de tres mil tres-cents.  
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Durant el període analitzat el nombre de treballadors de les fundacions augmenta en 1.103 


però també s’incrementa el nombre de fundacions incloses en l’anàlisi. 


 


La despesa mitjana per treballador passa de 43,5  m€ en l’exercici 2010 a 41,3 m€ en el 


2012. 


 


 


 


6. CONCLUSIONS 


En aquest informe la Sindicatura de Comptes presenta un agregat dels balanços, els 


comptes de pèrdues i guanys i les liquidacions del pressupost del conjunt d’entitats no 


administratives del sector públic català incloses en la LPGC dels exercicis 2011 i 2012 


juntament amb les dades comparatives del 2010.  


 


Les entitats incloses en els pressupostos de l’exercici 2012, per àmbit d’activitat, són les 


següents: 


 


Quadre 110. Distribució de les entitats per àmbit d’activitat, exercici 2012 


Tipus 


d’entitat 


Agricultura i 


medi ambient 


Cultura i 


ensenyament 


Infraestructures, 


transport i habitatge Recerca 


Salut i serveis 


socials Altres Total 


EACIF - 1 - - - 2 3 


EDP 5 8 9 3 13 9 47 


SM 1 9 19 - 8 10 47 


Consorcis 2 10 11 13 19 6 61 


Fundacions 1 7 - 27 6 2 43 


Total 9 35 39 43 46 29 201 


Font: Elaboració pròpia. 


 


Les principals dades econòmiques de les entitats analitzades en l’exercici 2012 són les 


següents: 


 


Quadre 111. Principals dades econòmiques de les entitats, exercici 2012 


Tipus 


d’entitat 


Pressupost 


inicial (M€) 


Balanç 


(M€) 


Resultat de 


l’exercici (M€) 


Nombre de 


treballadors 


Despesa de personal / 


despeses d’explotació (%) 


EACIF 24 31 (6) 102 14 


EDP 6.014 2.0870 (92) 12.306 20 


SM 2.141 5.258 (209) 5.082 28 


Consorcis 3.193 2.723 (29) 23.796 34 


Fundacions 705 1.130 (9) 8.493 49 


Total 12.077 30.012 (345) 49.779 29 


Font: Elaboració pròpia. 
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Els aspectes més destacats de l’anàlisi realitzada són els següents: 


• De les tretze entitats existents la primera legislatura s’ha passat a cent noranta-quatre en 


el 2010 i a dues-centes onze en el 2011. A partir de l’any 2011 s’observa un canvi de 


tendència, que ha situat el nombre d’entitats en l’exercici 2012 en dues-centes una. 


 


• Hi ha un percentatge significatiu d’entitats de dimensió reduïda, tant pel que fa al nom-


bre de treballadors com al volum anual d’ingressos. 


 


• Un nombre important d’entitats no administratives estan finançades principalment per la 


Generalitat o les entitats del sector públic. Considerades globalment, el finançament 


d’aquestes entitats per part del sector públic en l’exercici 2010 varia entre un 13,47% de 


mitjana en les EACIF i un 35,22% en els consorcis; en el 2011 el finançament per part 


del sector públic varia entre un 19,06 % de mitjana en les SM i un 43,53% en les fun-


dacions; en el 2012 el finançament per part del sector públic varia entre un 5,74% de 


mitjana en les EACIF i un 45,94% en les fundacions. 


 


Individualment, noranta-vuit entitats en l’exercici 2010, cent deu en el 2011 i cent sis en 


el 2012 estan finançades en més d’un 50% per la Generalitat o entitats del sector públic, 


fet que suposa un 50,5% del total d’entitats en el 2010, un 52,1% en el 2011 i un 52,7% 


en el 2012. 


 


• Respecte a la situació economicofinancera de les entitats en el període analitzat cal 


remarcar que hi ha diverses entitats amb fons propis i/o patrimoni net negatius. 


 


En l’exercici 2010, cinc societats mercantils tenen un patrimoni net inferior a les dues 


terceres parts del capital social i set el tenen inferior a la meitat.  


 


El 31 de desembre del 2012 tres societats tenien un patrimoni net negatiu, quatre so-


cietats tenien un patrimoni net inferior a la meitat del seu capital social i dues societats 


mercantils tenien un patrimoni net inferior a les dues terceres parts del capital social.  


• L’aplicació de diferents plans de comptabilitat per part de les entitats del sector públic 


no administratiu suposa la utilització de criteris diferents en el reconeixement dels re-


cursos públics que gestionen i dificulta l’anàlisi dels resultats agregats. 


 


• La normativa catalana no regula l’elaboració d’uns comptes consolidats que recullin tota 


l’activitat economicofinancera del sector públic de la Generalitat de Catalunya. 
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ARDIT Àrea de radiocomunicacions i desplegament d’infraestructures de telecomuni-


cacions 


CCMA Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 


CCS Comissió Central de Subministraments de la Generalitat de Catalunya 


CTTI Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat 


de Catalunya 
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m€ Milers d’euros 


M€ Milions d’euros 


RPC Registre públic de contractes 


TIC Tecnologies de la informació i la comunicació 


TRLCSP Text refós de la Llei de contractes del sector públic 


UTE Unió temporal d’empreses 
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1. INTRODUCCIÓ 


1.1. INFORME 


1.1.1. Objecte i abast 


La Sindicatura de Comptes, com a òrgan fiscalitzador del sector públic de Catalunya, 


d’acord amb la normativa vigent i en compliment del seu Programa anual d’activitats, emet 


aquest informe de fiscalització de regularitat, relatiu al Centre de Telecomunicacions i 


Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI), corresponent als exer-


cicis 2010, 2011 i 2012. L’últim informe de fiscalització sobre el CTTI emès per la Sindi-


catura és el 18/2009 corresponent a l’exercici 2006.  


 


La fiscalització de regularitat inclou la revisió dels comptes anuals del CTTI dels exercicis 


2010, 2011 i 2012 per verificar que es presenten segons el marc normatiu d’informació 


financera aplicable i, en particular, segons els principis i criteris comptables que conté. 


També inclou la comprovació que durant el període fiscalitzat el CTTI ha desenvolupat la 


seva activitat d’acord amb la normativa que li és d’aplicació.  


 


Els comptes anuals fiscalitzats han estat aprovats pels òrgans competents en el termini 


establert i, d’acord amb la normativa aplicable, inclouen el Balanç, el Compte de pèrdues i 


guanys, l’Estat de canvis en el patrimoni net, l’Estat de fluxos d’efectiu, l’Estat de liquidació 


del pressupost i la Memòria. 


 


Encara que l’àmbit temporal d’aquest informe ha estat els exercicis 2010, 2011 i 2012, 


quan s’ha considerat necessari per completar el treball, s’ha ampliat a períodes anteriors i 


posteriors. 


 


Les conclusions de l’informe inclouen l’opinió de fiscalització sobre els comptes anuals i les 


observacions més significatives, els incompliments normatius detectats i les recomana-


cions sobre les millores en la gestió de les activitats desenvolupades per l’entitat en aquells 


aspectes que s’han posat de manifest durant la realització del treball. 


 


Així mateix, en el capítol 3 d’aquest informe es presenta el resultat del seguiment de les 


recomanacions efectuades per la Sindicatura en l’Informe 18/2009, corresponent a l’exer-


cici 2006, abans esmentat. 


 


 


1.1.2. Metodologia 


El treball de fiscalització s’ha dut a terme d’acord amb els principis i normes internacionals 


de fiscalització del sector públic generalment acceptats i ha inclòs totes aquelles proves, 


de compliment i substantives, que s’han considerat necessàries per obtenir evidències 


suficients i adients per poder expressar les conclusions que s’exposen en l’informe. 
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El CTTI va sotmetre a auditoria financera els seus comptes anuals dels exercicis 2010, 


2011 i 2012. En l’epígraf 1.2.3 s’esmenta l’opinió d’auditoria dels informes referits a aquests 


tres exercicis. S’ha tingut accés als treballs i proves que donen suport a l’elaboració 


d’aquests informes, i s’han realitzat les proves addicionals que s’han estimat necessàries 


amb relació a determinats comptes i masses patrimonials del Balanç i del Compte de 


pèrdues i guanys. Les conclusions expressades en aquest informe són responsabilitat de 


la Sindicatura. 


 


 


1.2. ENS FISCALITZAT 


1.2.1. Antecedents 


Constitució i naturalesa jurídica 


El CTTI va ser creat mitjançant la Llei 15/1993, del 28 de desembre, modificada per la Llei 


17/1998, del 28 de desembre. És una empresa pública sotmesa a la Generalitat que ha 


d’ajustar la seva activitat a l’ordenament jurídic privat sens perjudici de les excepcions que 


assenyala la seva llei de creació, i que està inclosa en l’article 1.b.1 (entitat de dret públic) 


del Decret legislatiu 2/2002, del 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 


4/1985, del 29 de març, de l’Estatut de l’empresa pública catalana. 


 


Els Estatuts del CTTI foren aprovats mitjançant Decret 26/1999, del 9 de febrer, i modificats 


pel Decret 361/1999, del 27 de desembre, i pel Decret 249/2011, de l’1 de febrer. 


 


Durant el període 2010-2012 el CTTI va estar adscrit al Departament de Governació i 


Administracions Públiques, mitjançant la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la 


informació (fins al 6 de gener del 2011), i al Departament d’Empresa i Ocupació (a partir 


del 7 de gener del 2011). 


 


Des de l’1 de gener del 2009, el CTTI té la condició de mitjà propi de les institucions que 


conformen la Generalitat, els departaments en què s’estructura l’Administració de la Gene-


ralitat, i les entitats o organismes que en depenen o s’hi vinculen i que tenen la condició de 


poder adjudicador, condició establerta en l’article 52 de la Llei 16/2008, del 23 de 


desembre, de mesures fiscals i financeres, per la qual es va modificar la Llei 15/1993, del 


28 de desembre, de creació del CTTI. 


 


Les seves funcions són la planificació tècnica i l’establiment de les directrius de la gestió i 


l’explotació dels serveis i dels sistemes de telecomunicacions i informàtics de la Gene-


ralitat; la coordinació, la supervisió i el control d’aquests sistemes i serveis; l’assessorament 


tècnic i la formació del personal en relació amb les telecomunicacions i informàtica cor-


porativa; la gestió, de forma directa o indirecta, de l’execució de les infraestructures 


necessàries per implantar aquests serveis i sistemes, i la seva explotació i manteniment 


posteriors; l’adquisició i la instal·lació d’equipaments per a les xarxes de telecomuni-


cacions o telemàtiques; la gestió de les freqüències assignades a la Generalitat, i a les 
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entitats, organismes i empreses que en depenen; i qualsevol altra activitat directament re-


lacionada amb les anteriors funcions que considerin convenient els òrgans de Govern del 


CTTI o que li siguin atribuïdes pel Govern de la Generalitat. 


 


Així mateix, el CTTI ha de gestionar la prestació dels serveis i els sistemes de telecomuni-


cacions per a la Generalitat, i ha d’executar el desenvolupament, la implantació, l’explo-


tació i la comercialització d’altres serveis i sistemes de telecomunicacions per als quals 


obtingui l’autorització o l’habilitació corresponent, ja sigui d’una manera directa o per mitjà 


de les societats que constitueixi amb aquesta finalitat. 


El patrimoni del CTTI està integrat pels béns i drets procedents dels departaments, els 


organismes i les entitats de la Generalitat de Catalunya i per les aportacions de capital 


consignades en els diversos pressupostos aprovats pel Parlament de Catalunya. 


 


En crear el CTTI, s’hi van adscriure tots els béns que constituïen la infraestructura i l’equi-


pament de la xarxa de telecomunicacions de la Generalitat procedents del patrimoni dels 


departaments de la Generalitat, la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i de les seves 


empreses filials, i d’altres ens públics. Aquests béns van ser gestionats pel CTTI en règim 


d’adscripció fins al 9 de gener de 1999, data a partir de la qual passaren a integrar-se en 


el seu patrimoni. 


 


Els recursos econòmics del CTTI estan integrats pels ingressos obtinguts en l’exercici de la 


seva activitat; els productes, les rendes o els increments del seu patrimoni; les subven-


cions consignades en els pressupostos de la Generalitat; les subvencions, aportacions i 


donacions procedents d’altres administracions públiques, d’ens públics i de particulars; els 


crèdits i altres operacions financeres que pugui concertar amb entitats bancàries i altres 


entitats de crèdit; els emprèstits que pugui emetre el CTTI; i altres recursos que li corres-


ponguin legalment. 


 


Òrgans de govern 


Els òrgans de govern del CTTI són el Consell d’Administració, el president del Consell i el 


director gerent. 


 


El Consell d’Administració és l’òrgan de direcció i control del CTTI, i està integrat per un 


màxim de vint membres. Fins al 3 de febrer del 2011 la Corporació Catalana de Mitjans 


Audiovisuals (CCMA) designava tres vocals, mentre que la resta eren designats pel Govern 


en representació dels departaments de la Generalitat. Amb l’entrada en vigor del Decret 


249/2011, de l’1 de febrer, tots els membres van passar a ser designats pel Govern de la 


Generalitat. 


 


Durant el període objecte de fiscalització el nombre de representants dels departaments 


de la Generalitat era de catorze en els exercicis 2010 i 2011, i de quinze en l’exercici 2012, 


mentre que el nombre de representants de la CCMA era de tres en l’exercici 2010 i d’un en 


els exercicis 2011 i 2012. 
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La composició del Consell d’Administració durant els exercicis 2010, 2011 i 2012 es mostra 


en el quadre 1, al final d’aquest apartat. 


 


La Presidència del Consell correspon, per raó del seu càrrec, al titular del departament al 


qual està adscrit el CTTI o la persona que aquest designi. Durant l’exercici 2010 el 


president era el conseller de Governació i Administracions Públiques, mentre que en els 


exercicis 2011 i 2012 ho va ser el conseller del Departament d’Empresa i Ocupació, 


d’acord amb l’adscripció que estableix el Decret 52/2011, del 4 de gener, d’estructuració 


del Departament d’Empresa i Ocupació. 


 


El Consell d’Administració té tres vicepresidències. Fins al 3 de febrer del 2011 una de les 


vicepresidències corresponia a la CCMA mentre que les altres dues eren exercides pels 


representants dels departaments de la Generalitat. A partir d’aquesta data les tres vicepre-


sidències van passar a ser exercides per representants dels departaments de la Gene-


ralitat. 


 


El director gerent és nomenat pel Consell d’Administració a proposta del seu president. En 


l’exercici 2010 el càrrec l’exercia Josep Lluís Checa López, que havia estat nomenat pel 


Consell el 6 de juny del 2007. El 30 de març del 2011 va ser nomenat nou director gerent 


Jordi Escalé i Castelló, qui ocupa aquest càrrec durant el període fiscalitzat. 


 


Segons l’article 12 dels Estatuts del CTTI, són facultats del director gerent: assistir el pre-


sident i executar els acords del Consell; organitzar, dirigir i inspeccionar el funcionament 


de l’ens; efectuar els actes i contractes que siguin necessaris per a la realització de l’ob-


jecte social del CTTI; exercir la direcció de tots els serveis, inclòs el de personal; informar 


el Consell i qui el presideix de la seva actuació; proposar al Consell d’Administració la 


contractació i la separació del personal directiu de l’ens i la seva retribució; ordenar paga-


ments i despeses; representar el CTTI, i acordar l’exercici de les accions que corresponen 


a l’ens en defensa dels seus interessos davant les administracions públiques i els tribunals 


de justícia en qualsevol ordre, grau i jurisdicció. 


 


La composició del Consell durant els exercicis 2010, 2011 i 2012 era la següent: 


 
Quadre 1. Consell d’Administració del CTTI 


Membres del 


Consell i secretari Exercici 2010 Exercicis 2011 i 2012 


President Jordi Ausàs i Coll. Conseller de Governació i Administra-


cions Públiques 


Francesc Xavier Mena López. Conseller d’Empresa i Ocu-


pació 


Vicepresident 


primer 


Jordi Bosch i García. Secretari de Telecomunicacions i 


Societat de la Informació 


Maria Àngels Barbarà i Fondevila. Secretària general de Go-


vernació i Relacions institucionals (fins al 3 d’abril del 2012) 


Joana Ortega i Alemany. Vicepresidenta del Govern i Con-


sellera de Governació i Relacions Institucionals (a partir del 


3 d’abril del 2012) 


Vicepresident 


segon 


Joan Boada i Masoliver. Secretari general d’Interior, Rela-


cions Institucionals i Participació 


Enric Colet Petit. Secretari general d’Empresa i Ocupació 


Vicepresident 


tercer 


Albert Sáez i Casas. President del Consell de Govern de la 


CCMA (fins a l’1 de juny del 2010) 


Germà Gordó i Aubarell. Secretari del Govern 


Enric Marín i Otto. President del Consell de Govern de la 


CCMA (a partir de l’1 de juny del 2010) 
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Membres del 


Consell i secretari Exercici 2010 Exercicis 2011 i 2012 


Vocals dels 


departaments de 


la Generalitat 


Rafel Niubó i Baqué. Secretari General de la Vicepre-


sidència (fins a l’1 de juny del 2010) 


* 


Josep Ramon Ferrer i Escoda. Director general de Xarxes i 


Infraestructures de Telecomunicacions, del Departament 


de la Vicepresidència (a partir de l’1 de juny del 2010) 


Josep Martí i Jufresa. Director general de Coordinació 


interdepartamental del Departament de la Presidència 


Francesc Homs i Molist. Secretari general de la Presidència 


 Marta Continente i Gonzalo. Directora general d’Atenció 


Ciutadana del Departament de la Presidència 


 Jaume Oliveras i Maristany. Secretari general de Gover-


nació i Administracions Públiques 


Maria Àngels Barbarà i Fondevila. Secretària general de Go-


vernació i Relacions institucionals (des del 3 d’abril fins al 24 


de juliol del 2012) 


 Lluís Bertran i Saura. Secretari general de Governació i 


Relacions institucionals (a partir del 24 de juliol del 2012) 


 M. Teresa Aragonès i Perales. Secretària de Funció Púb-


lica i Modernització de l’Administració, del Departament 


de Governació i Administracions Públiques 


- 


Agustí Abelaira i Dapera. Director del Programa de finan-


çaments estructurats del Departament d’Economia i 


Finances 


Georgina Arderiu i Munill. Secretària general d’Economia i 


Coneixement 


Dolors Rius i Benito. Secretaria General d’Educació Maria Jesús Mier i Albert. Secretària general d’Ensenyament 


Joan Guanyabens i Calvet. Conseller delegat de l’Agència 


d’Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques 


Roser Fernández i Alegre. Secretària general de Salut 


* Xavier Gibert i Espier. Secretari general d’Interior 


Carmina Llumà i Ras. Secretària general de Política Terri-


torial i Obres Públiques 


Pau Villòria i Sistach. Secretari general de Territori i Soste-


nibilitat 


Carles Mundó. Secretari de Mitjans de comunicació del 


Departament de Cultura i Mitjans audiovisuals. 


Francesc Xavier Solà i Cabanes. Secretari general de 


Cultura 


- Maria Teresa Martí i Castro. Secretària general d’Agricultura, 


Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (fins al 31 de 


juliol del 2012) 


Bibiana Domingo i Barbena. Secretària general d’Agricul-


tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (a partir 


del 31 de juliol del 2012) 


- Maria Dolors Rusinés i Bonet. Secretària general de Benes-


tar Social i Família 


Josep Villareal i Moreno. Secretari general de Justícia Jaume Erruz i Seall. Secretari general de Justícia 


* Carles Flamerich i Castells. Director general de Telecomu-


nicacions i Societat de la Informació 


Oriol Fernández i Saltor. Responsable de desenvolupa-


ment de programes del Departament d’Innovació, Univer-


sitats i Empresa (fins a l’1 de juny del 2010) 


* 


Isidre Masalles i Roman. Director de serveis del 


Departament d’Innovació, Universitats i Empresa (a partir 


de l’1 de juny del 2010) 


Vocals de la 


CCMA 


Rosa Cullell i Muniesa. Directora general de la CCMA (fins 


al 27 d’octubre del 2010) 


Enric Marín i Otto. President del Consell de Govern de la 


CCMA (fins al 9 d’octubre del 2012) 


Brauli Duart i Llinares. President del Consell de Govern de la 


CCMA (a partir del 9 d’octubre del 2012) 


Jordi Alié i Capdevila. Director de Noves Plataformes de la 


CCMA  


- 


Secretari del 


Consell 


Xavier Urios i Aparisi. Cap de l’Assessoria Jurídica del De-


partament de Governació i Administracions Públiques 


Jaume Camps i Rovira. Advocat 


Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de les actes del Consell d’Administració del CTTI. 


* El càrrec equivalent en aquests exercicis ostenta una de les vicepresidències del Consell. 
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El nou Consell d’Administració, constituït a l’inici de l’exercici 2011, va aprovar en la sessió 


del 10 de març del 2011 la creació d’una Comissió de Govern del CTTI integrada pels tres 


vicepresidents, el director general de Telecomunicacions i Societat de la Informació, i el 


director gerent del CTTI. 


 


 


1.2.2. Activitats i organització 


1.2.2.1. Activitat del CTTI 


El CTTI presta serveis de tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a l’Adminis-


tració de la Generalitat i el seu sector públic. 


 


El model de prestació de serveis durant el període 2010-2012 ha passat d’un model de 


gestió descentralitzat a un model centralitzat. 


 


L’anterior model es caracteritzava per una dualitat en la prestació de serveis (tant de tipus 


transversal i centralitzat com de tipus departamental i descentralitzat) en la qual el CTTI 


gestionava un 28% del pressupost TIC de la Generalitat, i per una alta dispersió de pro-


veïdors, i la ubicació d’un 50% del personal del CTTI en els departaments de la Generalitat. 


 


El nou model de gestió va ser aprovat mitjançant l’Acord del Govern 144/2011, del 18 


d’octubre, pel qual s’encarregava al CTTI la contractació centralitzada, i també la gestió i el 


subministrament de les solucions TIC, a partir de les necessitats definides i prioritzades per 


l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic d’acord amb el catàleg de pres-


tacions i les tarifes aprovades pel Govern. 


 


L’abast inicial del model inclou tots els departaments de la Generalitat, les entitats autò-


nomes i els organismes on el CTTI ja estava present, i amb posterioritat s’hi incorporaran la 


resta d’organismes i entitats de forma progressiva. 


 


Les característiques del nou model són les següents: 


 


• Centralització de la gestió i agregació de compres, provisió de serveis i infraestructures 


• Consolidació dels centres de processament de dades en un nombre més reduït 


• Unificació dels centres d’atenció als usuaris en un de sol 


• Estandardització de maquinari, sistemes operatius, bases de dades, servidors, etc. 


• Racionalització de les aplicacions a utilitzar, amb la reducció del nombre de solucions 


existents i la creació de solucions comunes transversals 


• Virtualització en la gestió d’infraestructures i del lloc de treball 


• Aplicació de formules innovadores de compra i provisió del serveis 
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Aquest nou model es basa en la direcció pel CTTI de l’estratègia i el govern de les TIC de 


tota la Generalitat (governança), i en l’externalització de la resta de serveis TIC, que pas-


sen a ser contractats exclusivament de forma centralitzada pel CTTI. 


 


La governança inclou la revisió i el redisseny de tots els elements necessaris per a un 


adequat govern de les TIC per garantir la compatibilitat dels objectius del nou model i les 


necessitats de la Generalitat, i abasta els àmbits següents: estratègic. financer, relació en-


tre departaments i entitats, aprovisionament, demanda de serveis, projectes i serveis, fac-


turació, qualitat, riscos i seguretat. 


 


La implantació de la contractació centralitzada va requerir que durant l’exercici 2011 el 


CTTI se subrogués de manera progressiva en totes les obligacions vigents derivades dels 


contractes de les solucions TIC de cadascun dels òrgans dels quals assumia la gestió. 


L’externalització dels serveis TIC es va iniciar al finalitzar l’exercici esmentat amb la licitació 


de quatre contractes de col·laboració entre el sector públic i el sector privat, mitjançant el 


procediment de diàleg competitiu, corresponents als àmbits tecnològics següents: 


 


• Tecnologies de la informació: 


 


• Lloc de treball: provisió, manteniment i servei d’atenció a l’usuari 


• Aplicacions: desenvolupament i manteniment 


• Infraestructures: centre de processament de dades 


 


• Telecomunicacions: 


 


• Infraestructures i serveis de telecomunicacions 


 


 


1.2.2.2. Estructura organitzativa del CTTI 


El director gerent, d’acord amb les facultats que té atribuïdes en els Estatuts del CTTI, és la 


persona responsable d’organitzar, dirigir i inspeccionar el funcionament de l’ens. 


 


La renovació del càrrec de director, el 30 de març del 2011, va comportar una reestructu-


ració parcial efectuada el maig del 2011, i l’establiment d’una nova organització el se-


tembre del 2012. 


 


Estructura organitzativa fins al 18 de setembre del 2012 


El CTTI s’estructura en tres àmbits: un àmbit estratègic, un àmbit de negoci i un àmbit de 


suport, els quals estan integrats per diverses direccions. Tot i que al llarg dels exercicis 
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2010, 2011 i 2012 algunes direccions mostren una denominació diferent, a un segon nivell 


presenten poques diferències. 


Quadre 2. Estructura organitzativa fins al 18 de setembre del 2012 


Àmbit Exercici 2010 Exercicis 2011-2012 


Àmbit 


estratègic 


Director gerent Director gerent 


Comunicació Relacions Institucionals 


Direcció d’Estratègia, Planificació i Control Direcció d’Estratègia, Planificació i Control 


- Direcció de Serveis Corporatius: 


Direcció de Recursos Humans - Direcció de Personal 


Assessoria Jurídica - Assessoria Jurídica 


- - Contractació 


Àmbit de 


suport 


Direcció d’Administració i Finances, Contractació i 


Serveis Generals 


- Direcció d’Administració i Finances i Serveis 


Generals 


Àmbit de 


negoci 


Direcció de Qualitat, Seguretat i Relació amb 


Proveïdors 


Direcció de Qualitat, Seguretat i Relació amb 


Proveïdors 


Direcció d’Atenció al Client Direcció d’Atenció al Client 


Direcció d’Estratègia Tecnològica Direcció d’Innovació i Estratègia Tecnològica 


Direcció de Serveis i Infraestructures Territorials Direcció d’Estratègia Telecomunicacions 


Direcció d’Operacions de Telecomunicacions Direcció d’Operacions 


Direcció d’Operacions i Sistemes 


 Direcció d’Organismes i Empreses Públiques 


Font:  Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir dels organigrames del CTTI. 


 


La principal modificació en l’àmbit estratègic és la creació el maig del 2011 d’una nova 


direcció de la qual van passar a dependre la Direcció de Personal i la Direcció d’Admi-


nistració i Finances i Serveis Generals, i també la Unitat de Contractació (que abans estava 


integrada en la Direcció d’Administració i Finances i Serveis Generals) i l’Assessoria Jurí-


dica (que abans depenia directament del director gerent). 


 


En l’àmbit de negoci es van fusionar la Direcció d’Operacions de Telecomunicacions i la 


Direcció d’Operacions i Sistemes, i es va crear la Direcció d’Organismes i Empreses Pú-


bliques. 


 


Així mateix, es va crear un Comitè de Direcció, com a òrgan responsable de definir l’estra-


tègia del CTTI, avaluar periòdicament el grau de compliment d’objectius del Centre, rea-


litzar propostes de millora i inversions al Consell d’Administració o proposar nous serveis i 


solucions a desplegar. Aquest Comitè de Direcció està integrat pel director gerent i els 


directors de les vuit direccions en què quedava estructurat el CTTI: la Direcció d’Estra-


tègia, Planificació i Control; la Direcció de Serveis Corporatius; i les sis direccions de 


l’àmbit de negoci. 


La funció de control intern del CTTI, delegada per la Intervenció General de la Generalitat, 


forma part de les funcions inherents al lloc de treball de director d’Estratègia, Planificació i 
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Control. Amb motiu de la vacant d’aquest lloc a partir de desembre del 2010, el Consell 


d’Administració va acordar en data 10 de març del 2011 que aquestes funcions fossin 


assumides per la persona que en aquella data exercia com a cap de la unitat de control de 


gestió, amb la conformitat prèvia de la Intervenció General. Aquesta situació s’ha man-


tingut un cop nomenat el nou director d’Estratègia, Planificació i Control. 


 


Estructura organitzativa a partir del 19 de setembre del 2012 


En la sessió del Consell d’Administració del 19 de setembre del 2012, el director gerent va 


informar sobre la reordenació de l’organització del CTTI, que bàsicament consistia en la 


creació de tres noves àrees amb dependència directa del director gerent: l’Àrea de Comu-


nicació, l’Àrea de Suport, i l’Àrea de Transició i Transformació. 


 


Aquesta nova estructura es va posar en funcionament a partir d’octubre del 2012, i es va 


concretar en un Manual d’Organització Funcional elaborat el desembre del 2012. Per tant, 


pràcticament no va operar durant el període fiscalitzat. 


 


 


1.2.3. Treballs de control 


Els comptes anuals del CTTI de l’exercici 2010 van ser auditats per Pleta Auditores, SLP, i 


els dels exercicis 2011 i 2012 per Faura-Casas Auditors Consultors, SL, auditors que en 


tots els exercicis en van emetre una opinió amb excepcions (vegeu l’informe d’auditoria 


dels exercicis 2010, 2011 i 2012). 


 


La Intervenció General de la Generalitat de Catalunya no ha emès cap informe ni dictamen 


en relació amb els comptes del CTTI dels exercicis 2010, 2011 i 2012. L’últim informe emès 


per la Intervenció general correspon a l’informe de control financer referit als exercicis 


2004, 2005 i 2006. 


 


 


 


2. FISCALITZACIÓ REALITZADA 


D’acord amb l’article 3 de la Llei 15/1993, del 28 de desembre, per la qual es crea el CTTI, 


el Centre sotmet la seva activitat a les normes de dret civil, mercantil i laboral pel que fa a 


les seves relacions externes, i al dret administratiu pel que fa a les seves relacions amb 


l’Administració. El règim de contractació és el que resulta de l’aplicació de la legislació de 


contractes del sector públic. 


 


El CTTI segueix, tal com correspon, les prescripcions del Pla general de comptabilitat amb 


les adaptacions al Pla general de comptabilitat pública, quan escau. 
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Els comptes anuals del CTTI estan integrats pel Balanç, el Compte de pèrdues i guanys, 


l’Estat de canvis en el patrimoni net, l’Estat de fluxos d’efectiu i la Memòria. 


 


Pel que fa a la contractació, el CTTI té caràcter de poder adjudicador i és administració pú-


blica, amb la qual cosa tots els contractes que formalitzi estan sotmesos a la Llei 30/2007, 


del 30 d’octubre, de contractes del sector públic –LCSP– (i el seu Text refós –TRLCSP–, 


aprovat mitjançant el Reial decret legislatiu 3/2011, en vigor a partir del 16 de desembre 


del 2011). 


 


L’abast i el resultat de la fiscalització es presenten en els epígrafs del 2.1 al 2.6. 


 


 


2.1. RETIMENT DE COMPTES 


Els comptes anuals auditats, inclosa la Liquidació del pressupost, corresponents als exer-


cicis 2010, 2011 i 2012, han estat retuts a la Sindicatura de Comptes d’acord amb la 


informació i documentació requerida legalment. La tramesa corresponent a l’exercici 2011 


es va efectuar, però, fora de termini. 


 


El CTTI també ha tramès els comptes anuals i la Liquidació del pressupost dels exercicis 


2010, 2011 i 2012 a la Intervenció General, juntament amb la documentació requerida en 


les instruccions del Departament d’Economia i Finances del 15 de juliol del 2009. 


 


 


2.2. BALANÇ 


En aquest apartat es fa l’anàlisi de les principals variacions del Balanç durant el període 


2010-2012, i s’assenyalen els fets més rellevants que es desprenen del treball de fisca-


lització i, si escau, les incidències observades. 


 


 


2.2.1. Anàlisi de les variacions del Balanç 


A continuació es presenta el Balanç a 31 de desembre del 2010, del 2011 i del 2012, 


objecte de la fiscalització, juntament amb el corresponent a 31 de desembre del 2009 als 


efectes comparatius. 


 







 


 


2
1
 


Quadre 3. Balanç a 31 de desembre del 2009, del 2010, del 2011 i del 2012 


     Variació 2012-2011 Variació 2011-2010 Variació 2010-2009 


ACTIU 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 Import % Import % Import % 


           


Immobilitzat intangible 15.933 21.043 22.728 23.988 (5.110) (24,3) (1.685) (7,4) (1.260) (5,3) 


Desenvolupament - 116 264 407 (116) (100,0) (148) (56,1) (143) (35,1) 
Concessions - 12 12 12 (12) (100,0) - - - - 


Aplicacions informàtiques 11.563 16.575 15.345 15.804 (5.012) (30,2) 1.230 8,0 (459) (2,9) 


Altre immobilitzat intangible 4.370 4.340 7.107 7.765 30 0,7 (2.767) (38,9) (658) (8,5) 
           


Immobilitzat material 188.071 205.412 184.172 111.656 (17.341) (8,4) 21.240 11,5 72.516 64,9 


Terrenys i construccions 11.103 11.103 52.124 38.007 - - (41.021) (78,7) 14.117 37,1 


Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material 171.058 162.105 105.400 51.995 8.953 5,5 56.705 53,8 53.405 102,7 


Immobilitzat en curs i avançaments 5.910 32.204 26.648 21.654 (26.294) (81,6) 5.556 20,8 4.994 23,1 
           


Inversions immobiliàries - - - 7.827 - - - - (7.827) (100,0) 
           


Inversions en empreses grup i associades a llarg termini 1.368 1.368 1.368 1.368 - - - - - - 
           


Inversions financeres a llarg termini 55.431 60.561 65.705 80.893 (5.130) (8,5) (5.144) (7,8) (15.188) (18,8) 
           


           


ACTIU NO CORRENT 260.803 288.384 273.973 225.732 (27.581) (9,6) 14.411 5,3 48.241 21,4 
           


           


Existències 9 1.606 3.709 3.819 (1.597) (99,4) (2.103) (56,7) (110) (2,9) 
           


Deutors comercials i altres comptes a cobrar 185.430 145.888 135.394 136.298 39.542 27,1 10.494 7,8 (904) (0,7) 


Clients per vendes i prestacions de serveis 165.846 122.237 107.416 118.534 43.609 35,7 14.821 13,8 (11.118) (9,4) 


Deutors diversos 19.534 23.692 23.873 14.913 (4.158) (17,6) (181) (0,8) 8.960 60,1 


Personal 31 (66) - - 97 147,0 (66) * - - 


Altres crèdits amb administracions públiques 19 25 4.105 2.851 (6) (24,0) (4.080) (99,4) 1.254 44,0 
           


Inversions en empreses grup i associades a curt termini 38.236 1.557 29.042 56.108 36.679 * (27.485) (94,6) (27.066) (48,2) 


Instruments de patrimoni 39 39 39 - - - - - 39 * 


Altres actius financers 38.197 1.518 29.003 56.108 36.679 * (27.485) (94,8) (27.105) (48,3) 
           


Periodificació a curt termini 4.521 4.553 2.608 1.606 (32) (0,7) 1.945 74,6 1.002 62,4 
           


Efectiu i altres actius líquids equivalents 26 10 17 171 16 160,0 (7) (41,2) (154) (90,1) 
           


           


ACTIU CORRENT 228.222 153.614 170.770 198.002 74.608 48,6 (17.156) (10,0) (27.232) (13,8) 
           


TOTAL ACTIU 489.025 441.998 444.743 423.734 47.027 10,6 (2.745) (0,6) 21.009 5,0 
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     Variació 2012-2011 Variació 2011-2010 Variació 2010-2009 


PATRIMONI NET I PASSIU 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 Import % Import % Import % 


           


Fons propis 29.685 35.823 35.828 33.887 (6.138) (17,1) (5) - 1.941 5,7 


Fons patrimonial 34.929 34.929 34.929 34.929 - - - - - - 


Resultats d’exercicis anteriors 895 899 (1.042) (1.405) (4) (0,4) 1.941 186,3 363 (25,8) 


Resultat de l’exercici (6.139) (5) 1.941 363 (6.134) * (1.946) * 1.578 434,7 
           


Subvencions, donacions i llegats rebuts 80.686 79.457 64.346 109.833 1.229 1,5 15.111 23,5 (45.487) (41,4) 
           


           


PATRIMONI NET 110.371 115.280 100.174 143.720 (4.909) (4,3) 15.106 15,1 (43.546) (30,3) 
           


           


Deutes a llarg termini 95.412 112.771 124.464 140.349 (17.359) (15,4) (11.693) (9,4) (15.885) (11,3) 


Deutes amb entitats de crèdit - 3.750 8.750 25.525 (3.750) (100,0) (5.000) (57,1) (16.775) (65,7) 


Creditors per arrendament financer 13.178 16.123 18.585 16.482 (2.945) (18,3) (2.462) (13,2) 2.103 12,8 


Altres passius financers 82.234 92.898 97.129 98.342 (10.664) (11,5) (4.231) (4,4) (1.213) (1,2) 
           


Periodificació a llarg termini 9.939 10.968 11.997 13.772 (1.029) (9,4) (1.029) (8,6) (1.775) (12,9) 
           


           


PASSIU NO CORRENT 105.351 123.739 136.461 154.121 (18.388) (14,9) (12.722) (9,3) (17.660) (11,5) 
           


           


Deutes a curt termini 29.421 43.725 74.529 23.975 (14.304) (32,7) (30.804) (41,3) 50.554 210,9 


Deutes amb entitats de crèdit 3.756 5.044 16.826 22.492 (1.288) (25,5) (11.782) (70,0) (5.666) (25,2) 


Creditors per arrendament financer 3.140 3.129 2.964 1.228 11 0,4 165 5,6 1.736 141,4 


Altres passius financers 22.525 35.552 54.739 255 (13.027) (36,6) (19.187) (35,1) 54.484 * 
           


Creditors comercials i altres comptes a pagar 230.601 141.960 115.427 93.097 88.641 62,4 26.533 23,0 22.330 24,0 


Proveïdors 41.737 46.395 36.788 31.826 (4.658) (10,0) 9.607 26,1 4.962 15,6 


Creditors diversos 186.986 93.779 76.953 47.740 93.207 99,4 16.826 21,9 29.213 61,2 


Personal 3 78 87 62 (75) (96,2) (9) (10,3) 25 40,3 


Altres deutes amb administracions públiques 1.875 1.708 1.599 6.456 167 9,8 109 6,8 (4.857) (75,2) 


Avançaments de clients - - - 7.013 - - - - (7.013) (100,0) 
           


Periodificacions a curt termini 13.281 17.294 18.152 8.821 (4.013) (23,2) (858) (4,7) 9.331 105,8 
           


           


PASSIU CORRENT 273.303 202.979 208.108 125.893 70.324 34,6 (5.129) (2,5) 82.215 65,3 
           


TOTAL PASSIU 489.025 441.998 444.743 423.734 47.027 10,6 (2.745) (0,6) 21.009 5,0 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir dels comptes anuals del CTTI dels exercicis 2010, 2011 i 2012. 


* Percentatges superiors a 999,9%, en valor absolut, o reduccions superiors al 100,0% per canvi de signe. 
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El Balanç del CTTI a 31 de desembre del 2012 presenta un import de 489,03 M€ i mostra 


un increment respecte al 31 de desembre del 2009 de 65,29 M€ (15,4%). 


 


Durant el període 2010-2012, en l’actiu s’ha produït un augment dels actius no corrents 


de 35,07 M€ i dels actius corrents de 30,22 M€. Tot i que aquests increments han estat 


similars (al voltant d’un 15,4%), s’observa una tendència ben diferenciada en la seva 


evolució: els actius no corrents redueixen el seu creixement durant els exercicis 2010 i 


2011 i comencen a disminuir en l’exercici 2012, mentre que els actius corrents alenteixen 


la seva disminució en els exercicis 2010 i 2011 i s’incrementen de forma significativa en 


l’exercici 2012. 


 


Aquestes variacions s’expliquen fonamentalment pels factors següents: 


 


• Augment del saldo de l’immobilitzat material durant el període 2010-2012 de 76,42 M€, 


amb uns increments de 72,52 M€ l’exercici 2010 i de 21,24 M€ l’exercici 2011, mentre 


que en l’exercici 2012 es produeix una disminució de 17,34 M€. 


 


Les altes del període 2010-2012 ascendeixen a un total de 151,33 M€, i corresponen 


principalment al Projecte Catalunya Connecta de desenvolupament del programa d’in-


fraestructures de telecomunicacions en l’àmbit del Pla Avanza (44,50 M€ l’exercici 2010, 


11,52 M€ l’exercici 2011 i 6,40 M€ l’exercici 2012), al Projecte Heura d’introducció de les 


TIC i cablejat d’escoles púbiques (12,40 M€ l’exercici 2010, 5,33 M€ l’exercici 2011 i 


1,49 M€ l’exercici 2012), al Projecte Xarxa Oberta de desplegament de la fibra òptica 


(2,10 M€ l’exercici 2010, 15,29 M€ l’exercici 2011 i 2,36 M€ l’exercici 2012), i a equipa-


ment del Centre de Processament de Dades (3,51 M€ l’exercici 2010, 7,07 M€ l’exercici 


2011 i 1,11 M€ l’exercici 2012). 


 


En l’exercici 2010 també es van incorporar a l’immobilitzat material els terrenys i l’im-


moble d’una nau industrial ubicada en la parcel·la de la nova seu del CTTI (amb un valor 


net comptable de 7,83 M€), que constaven registrats en l’epígraf inversions immobi-


liàries, ja que el CTTI els havia tingut llogats a tercers fins al juny del 2010. Les reformes 


de la nova seu en el període 2010-2012 van ser d’un total de 6,28 M€ (4,25 M€ l’exercici 


2010, 1,62 M€ l’exercici 2011 i 0,41 M€ l’exercici 2012). 


 


En l’exercici 2012 es va registrar la baixa d’equips per a processos d’informació del 


Centre de Processament de Dades per un valor net comptable de 3,32 M€, que van ser 


venuts als adjudicataris dels contractes d’aprovisionament d’infraestructura de pro-


cessament de dades de la Generalitat de Catalunya (expedient CCPP-CTTI-2011-3) i 


d’aprovisionament del lloc de treball i suport a l’usuari (expedient CCPP-CTTI-2011-2), 


adjudicats al final de l’exercici mitjançant el procediment de diàleg competitiu. 
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• Disminució del saldo de l’immobilitzat intangible durant el període 2010-2012 de 


8,06 M€, principalment en l’exercici 2012 amb un decrement de 5,11 M€. 


 


La disminució del valor net comptable de l’immobilitzat intangible es deriva de l’estan-


cament de les altes, que en els exercicis 2010 i 2011 van superar els 3,50 M€ i en 


l’exercici 2012 només van assolir els 0,70 M€, mentre que la dotació a l’amortització es 


va mantenir en els tres exercicis al voltant dels 5,00 M€. 


 


En l’exercici 2012, també es va registrar la baixa de llicències d’ús per un valor net 


comptable de 0,90 M€, que van ser venudes als adjudicataris dels contractes d’aprovi-


sionament d’infraestructura de processament de dades de la Generalitat de Catalunya 


(expedient CCPP-CTTI-2011-3), adjudicats al final de l’exercici mitjançant el procedi-


ment de diàleg competitiu. 


 


• Disminució de les inversions financeres a llarg termini durant el període 2010-2012 de 


25,46 M€, amb un decrement de 15,19 M€ l’exercici 2010 i d’uns 5,00 M€ anuals en els 


exercicis 2011 i 2012. 


 


Aquest epígraf recull les subvencions pendents de cobrament atorgades per la Gene-


ralitat de Catalunya al CTTI. 


 


En finalitzar l’exercici 2010 es va donar de baixa un import de 7,89 M€, dels quals 


5,45 M€ van ser anul·lats amb càrrec a patrimoni perquè corresponien a subvencions 


que en exercicis anteriors havien estat registrades en funció de les despeses plu-


riennals aprovades pel Govern de la Generalitat, però que finalment no van ser reco-


negudes de forma individualitzada a favor del CTTI en cap resolució ni conveni. Els 


restants 2,44 M€ es van reclassificar al compte de deutors diversos perquè es va emetre 


la corresponen resolució d’atorgament el 9 de febrer del 2010. 


 


En l’exercici 2010 també es va actualitzar l’import de la subvenció atorgada per la 


Generalitat de 73,00 M€ per fer front als pagaments d’una part del préstec concedit en 


el marc del Pla Avanza amb una taxa de descompte de l’1,43% (EURIBOR a 1 de gener 


del 2010 més un diferencial de 0,10 punts), la qual cosa va suposar una reducció del 


valor de l’actiu a 31 de desembre del 2010 de 8,22 M€ amb càrrec a patrimoni, i també 


l’activació dels interessos implícits meritats durant l’exercici de 0,93 M€ amb abonament 


al compte d’ingressos financers. 


 


En els exercicis 2011 i 2012 la disminució del saldo corresponia a la reclassificació a 


curt termini de la part de la subvenció de 73,00 M€ a cobrar en l’exercici següent 


(6,08 M€ anuals), disminució que es va veure en part compensada per l’activació dels 


interessos implícits meritats (0,94 M€ l’exercici 2011 i 0,95 M€ l’exercici 2012) amb 


contrapartida al Compte de pèrdues i guanys. 







SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 1/2016 


25 


• Augment del saldo dels deutors comercials i altres comptes a cobrar de 10,49 M€ en 


l’exercici 2011 i de 39,54 M€ en l’exercici 2012, mentre que en l’exercici 2010 es van 


mantenir pràcticament al mateix nivell que en l’exercici 2009. 


 


L’increment dels deutors comercials en l’exercici 2011 es va produir per un major retard 


en els cobraments (el període mitjà de cobrament va passar de tres-cents vuitanta-un a 


quatre-cents catorze dies), com a conseqüència de les mesures de restricció pres-


supostària i de manca de liquiditat que afectaven els clients del CTTI (entitats del sector 


públic de la Generalitat). 


 


En l’exercici 2012 l’increment dels deutors comercials es va derivar de l’augment del 


volum de vendes i prestacions de serveis en un 38,6%, el qual en part es va veure 


compensat per la disminució del període mitjà de cobrament (de quatre-cents catorze 


dies a tres-cents quaranta-vuit dies). 


 


Aquest augment del volum de les vendes i prestacions de serveis va ser a conseqüèn-


cia de la posada en marxa del nou model de gestió de les TIC de la Generalitat, d’acord 


amb el qual el CTTI assumeix la seva contractació i la gestió centralitzada i poste-


riorment factura els serveis prestats a cadascun dels departaments de la Generalitat i 


altres ens del seu sector públic. 


 


• Disminució del saldo de les inversions a curt termini en empreses del grup i associades 


durant els exercicis 2010 i 2011 en uns 27,00 M€ en cadascun d’aquests dos exercicis, 


saldo que es va recuperar en l’exercici 2012 amb un increment de 36,68 M€. 


 


Aquestes variacions corresponen a l’evolució del saldo del compte de tresoreria cor-


porativa (cash pooling), saldo que incloïa els fons alliberats per la Generalitat dels quals 


el CTTI encara no ha disposat. 


 


El patrimoni net, durant el període 2010-2012 va disminuir en 33,35 M€, i mostrava una 


reducció de les subvencions de capital i altres subvencions no reintegrables de 29,15 M€ i 


dels fons propis en 4,20 M€. Les causes d’aquestes disminucions van ser les següents: 


 


• Baixa registrada el 31 de desembre del 2010 de 7,71 M€ corresponent a aquelles sub-


vencions registrades en exercicis anteriors de les quals el CTTI no disposava d’una 


resolució d’atorgament individualitzada. Aquesta baixa es va comptabilitzar amb contra-


partida als comptes d’actiu d’inversions financeres a llarg termini (5,45 M€) i de deutors 


diversos (2,26 M€). 


 


• Adopció dels criteris per qualificar una subvenció com a no reintegrable que estableix la 


disposició addicional única de l’Ordre EHA/733/2010, que va comportar la reclas-
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sificació al final de l’exercici 2010 de 62,67 M€ als epígrafs del passiu de deutes a llarg i 


curt termini. D’acord amb els criteris, la part de les subvencions de capital que encara 


no ha estat aplicada a la seva finalitat per no haver finalitzat l’execució de les inversions 


finançades es considera reintegrable, és a dir, com un deute envers l’entitat atorgant. Al 


final dels exercicis 2011 i 2012 es va revisar novament l’execució de les inversions sub-


vencionades, la qual cosa va donar lloc a un increment del patrimoni de 25,27 M€ 


l’exercici 2011 i de 16,77 M€ en l’exercici 2012. 


• Actualització a 31 de desembre del 2010 del valor de la subvenció i del préstec 


concedit  en el marc del Pla Avanza, que va suposar un increment net del patrimoni de 


2,70 M€ com a conseqüència de la disminució del valor del préstec en 10,92 M€ i de la 


subvenció en 8,22 M€. 


s


 


• Imputació de les subvencions de capital al Compte de pèrdues i guanys (7,32 M€ 


l’exercici 2010, 16,67 M€ l’exercici 2011 i 20,50 M€ l’exercici 2012). 


 


• Incorporació al patrimoni de noves subvencions, principalment en l’exercici 2010 i en 


menor mesura en els exercicis 2011 i 2012 (altes de 29,52 M€ l’exercici 2010, de 


6,51 M€ el 2011 i de 4,96 M€ el 2012). 


 


• Incorporació de les pèrdues de l’exercici 2012 de 6,14 M€, que minoren els beneficis 


obtinguts en els exercicis 2009 i 2010. 


 


Pel que fa als passius, durant el període 2010-2012 hi va haver una disminució dels pas-


sius no corrents de 48,77 M€ i un augment dels passius corrents de 147,41 M€.  


 


Aquestes variacions s’expliquen fonamentalment pels factors següents: 


 


• Augment dels altres passius financers en 53,27 M€ en l’exercici 2010, import que cor-


responia bàsicament al traspàs des del compte de patrimoni de subvencions de capital 


per 62,67 M€, ja descrit anteriorment, dels quals 54,19 M€ corresponien als deutes a 


curt termini i 8,48 M€ als deutes a llarg termini. Aquests imports progressivament es van 


anar reduint durant els exercicis 2011 i 2012 amb la finalització de l’execució de les 


inversions finançades i la subsegüent reclassificació de les subvencions altre cop en 


l’epígraf de patrimoni. 


 


En l’exercici 2010, es va registrar també l’actualització del valor del préstec concedit en 


el marc del Pla Avanza, que va suposar una reducció del valor dels altres passius 


financers a llarg termini de 10,92 M€ amb contrapartida al patrimoni, i també l’increment 


del deute corresponent als interessos implícits meritats durant l’exercici d’1,23 M€ amb 


càrrec al compte de despeses financeres. 
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• Disminució dels deutes amb entitats de crèdit a llarg termini en 25,53 M€ i a curt termini 


en 18,74 M€, perquè durant l’exercici 2011 van vèncer dos dels tres préstecs a llarg 


termini contractats. Durant el període 2010-2012 no es van contractar nous préstecs. 


 


• Augment dels creditors comercials i altres comptes a pagar en 22,33 M€ l’exercici 2010, 


26,53 M€ l’exercici 2011 i 88,64 M€ l’exercici 2012. 


 


L’augment dels saldos a pagar en l’exercici 2012 es va originar principalment per la 


subrogació en totes les obligacions dels departaments i altres ens dependents de la 


Generalitat, dels quals el CTTI va assumir al final de l’exercici 2011 la gestió cen-


tralitzada acordada pel Govern de la Generalitat mitjançant l’Acord 144/2011, del 18 


d’octubre. 


 


També s’observa un augment del termini de pagament, com a conseqüència de la 


manca de noves fonts de finançament i dels retards en els cobraments. 


 


 


2.2.2. Observacions relatives al Balanç 


En aquest apartat s’assenyalen els aspectes més rellevants de la fiscalització del Balanç i 


les incidències que s’hi ha observat. 


 


 


2.2.2.1. Immobilitzat i inversions immobiliàries 


El detall i els moviments de l’immobilitzat i les inversions immobiliàries corresponents als 


exercicis 2010, 2011 i 2012 segons la Memòria dels comptes anuals són els que es 


mostren en el quadre següent: 


 







 


 


2
8
 


Quadre 4. Immobilitzat i inversions immobiliàries: 2010, 2011 i 2012 


Concepte 31.12.2009 Altes Baixes Traspassos 31.12.2010 Altes Baixes Traspassos 31.12.2011 Altes Baixes Traspassos 31.12.2012 


              


Cost immobilitzat material 152.434 89.858 (638) 2.584 244.238 48.144 (1.801) (29) 290.552 13.332 (6.248) (312) 297.324 


Terrenys i construccions 45.221 13.740 (228) 2.150 60.883 7.213 - 6.137 74.233 4.796 - 1.754 80.783 


Instal·lacions tècniques i altre 


immobilitzat material 85.559 66.621 (410) 4.937 156.707 30.455 (1.801) (1.245) 184.116 5.072 (6.248) 27.691 210.631 


Immobilitzat material en curs 21.654 9.497 - (4.503) 26.648 10.476 - (4.921) 32.203 3.464 - (29.757) 5.910 
              


Cost immobilitzat intangible 91.927 4.906 - - 96.833 3.578 (73) 29 100.367 704 (1.628) 312 99.755 


Immobilitzat intangible 84.162 4.631 - 933 89.726 3.642 (73) 2.732 96.027 704 (1.628) 282 95.385 


Immobilitzat intangible en curs 7.765 275 - (933) 7.107 (64) - (2.703) 4.340 - - 30 4.370 
              


Cost inversions immobiliàries 7.886 - - (7.886) - - - - - - - - - 


Terrenys i construccions 7.886 - - (7.886) - - - - - - - - - 
              


Total cost 252.247 94.764 (638) (5.302) 341.071 51.722 (1.874) - 390.919 14.036 (7.876) - 397.079 


              


Amortització immobilitzat material (40.778) (19.579) 380 (89) (60.066) (26.273) 1.199 - (85.140) (27.040) 2.927 - (109.253) 


Amortització construccions (7.214) (1.560) 103 (89) (8.760) (2.218) - - (10.978) (2.722) - - (13.700) 


Amortització instal·lacions tècniques 


i altre immobilitzat material (33.564) (18.019) 277 - (51.306) (24.055) 1.199 - (74.162) (24.318) 2.927 - (95.553) 
              


Amortització immobilitzat intangible (67.939) (6.166) - - (74.105) (5.292) 73 - (79.324) (5.229) 731 - (83.822) 
              


Amortització inversions immobiliàries (59) (30) - 89 - - - - - - - - - 
              


Total amortització (108.776) (25.775) 380 - (134.171) (31.565) 1.272 - (164.464) (32.269) 3.658 - (193.075) 


              


Valor net immobilitzat material * 111.656 70.279 (258) 2.495 184.172 21.871 (602) (29) 205.412 (13.708) (3.321) (312) 188.071 
              


Valor net immobilitzat intangible 23.988 (1.260) - - 22.728 (1.714) - 29 21.043 (4.525) (897) 312 15.933 
              


Valor net inversions immobiliàries 7.827 (30) - (7.797) - - - - - - - - - 
              


Total valor net comptable 143.471 68.989 (258) (5.302) 206.900 20.157 (602) - 226.455 (18.233) (4.218) - 204.004 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir dels comptes anuals del CTTI dels exercicis 2010, 2011 i 2012. 


* L’import a 31 de desembre del 2009 que consta en el Balanç és superior en 2 m€ al valor net comptable que consta en quadre de moviments dels comptes anuals. La diferència és per arrodoniment. 
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Respecte a la presentació dels saldos i moviments de l’immobilitzat en els comptes anuals 


dels exercicis 2010, 2011 i 2012 s’han observat les incidències següents: 


 


• En el quadre de moviments de l’immobilitzat material inclòs en els comptes anuals de 


l’exercici 2010 es mostren com a traspassos negatius un total de 5,30 M€ que haurien 


de figurar com a menys altes de l’exercici, ja que les corresponents factures durant el 


2010 van ser registrades en els comptes d’immobilitzat i, al final de l’exercici, es van 


retrocedir perquè corresponien a inversions que es trobaven en curs. Les altes en el 


compte d’immobilitzacions materials en curs, en canvi, es troben correctament clas-


sificades en el quadre de moviments de l’immobilitzat. 


 


• En el Balanç a 31 de desembre del 2011 i a 31 de desembre del 2012 l’epígraf Terrenys 


i construccions inclou només el cost dels terrenys (11,10 M€), mentre que el valor net 


comptable de les construccions (52,15 M€ i 55,98 M€, respectivament) es mostra incor-


rectament classificat dins l’epígraf Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material. 


 


Pel que fa a les inversions immobiliàries, la reclassificació l’exercici 2010 a l’immobilitzat 


material de la totalitat del seu saldo, corresponent als terrenys i l’immoble d’una nau in-


dustrial ubicada en la parcel·la de la nova seu del CTTI, és correcta, ja que en traslladar-se 


a la nova seu van deixar d’estar llogats a tercers i es va preveure que serien utilitzats pel 


mateix CTTI. Tot i això, d’aquesta nau se’n fa un ús puntual des del juliol del 2010, amb la 


qual cosa el CTTI hauria de revisar-ne la valoració (7,68 M€ de valor net comptable el 31 


de desembre del 2012) i classificació en el Balanç. 


 


Les incidències que s’han observat en la fiscalització de l’immobilitzat són les següents: 


 


Béns cedits en arrendament 


L’immobilitzat inclou béns que el CTTI té cedits en arrendament a diversos departaments 


de la Generalitat, en virtut de convenis formalitzats amb anterioritat al 31 de desembre del 


2009. El valor net comptable d’aquests béns al final dels exercicis 2010, 2011 i 2012 


ascendia a 26,51 M€, 19,96 M€ i 12,21 M€, respectivament. 


 


Aquests béns corresponien principalment als projectes següents: Xarxa de Radiocomuni-


cacions d’Emergències i Seguretat de Catalunya (Departament d’Interior), Projecte HEURA 


per dotar de banda ampla les escoles i Programa Educat 1x1 de digitalització de les aules 


(Departament d’Educació), Plataforma Administració Oberta de Catalunya (Departament 


de Governació), i Plataforma de tramitació electrònica de la Generalitat de Catalunya 


(Departament de Presidència). 


 


En aquests convenis, i en les addendes formalitzades amb posterioritat, els departaments 


de la Generalitat encomanen al CTTI l’execució de les inversions i de forma simultània el 


seu arrendament fins a la finalització de la vigència dels convenis, moment en què podran 


adquirir-les exercitant la corresponent opció de compra. La durada dels convenis es cor-


respon amb la vida útil de les inversions a realitzar. 
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Al final de l’exercici 2012 aquestes inversions es troben amortitzades en un 90%, i en 


l’exercici 2013 s’han donat de baixa de l’immobilitzat aquelles inversions de les quals s’han 


exercitat les corresponents opcions de compra. 


 


D’acord amb les condicions dels convenis formalitzats, aquestes operacions tenien la natu-


ralesa d’un arrendament financer i, per tant, haurien de figurar en l’actiu del CTTI com a 


deutors pel valor actual del deute dels departaments de la Generalitat pendent de ven-


ciment, en lloc de figurar en l’immobilitzat. 


 


Inversions en el marc del Pla Avanza 


L’immobilitzat inclou les inversions executades pel CTTI per al desenvolupament del Pla 


Avanza, en virtut del conveni formalitzat el 31 de juliol del 2008 amb la Secretaria de 


Telecomunicacions i Societat de la Informació del Departament de Governació. El valor net 


comptable d’aquestes inversions al final dels exercicis 2010, 2011 i 2012 ascendia a 


55,86 M€, 62,27 M€ i 63,12 M€, respectivament. 


 


Aquestes inversions corresponien principalment al desplegament de la difusió de la tele-


visió digital terrestre, i a l’ampliació de la cobertura de la telefonia mòbil i de la banda 


ampla en l’àmbit rural. 


 


Segons les clàusules d’aquest conveni, el CTTI rep l’encàrrec d’executar i gestionar les 


inversions del Pla esmentat, però no s’indica que se li traspassi la titularitat dels béns; per 


tant, les corresponents inversions no haurien de figurar en el seu immobilitzat. 


 


En relació amb el tractament comptable d’aquestes inversions, el 31 de juliol del 2012, la 


Intervenció General va emetre un informe en què concloïa que la titularitat d’aquests béns 


era de la Generalitat de Catalunya i que haurien de formar part del seu patrimoni, sens per-


judici que, en cas que la voluntat inicial de la Generalitat fos que la titularitat es traspassés 


al CTTI, es portessin a terme els corresponents actes administratius i es formalitzessin els 


documents jurídics necessaris en què això es posés de manifest de forma expressa. 


 


En relació amb el que s’ha esmentat, el 10 d’abril del 2014, el conseller d’Empresa i 


Ocupació va trametre una carta al director gerent del CTTI en la qual indicava que l’objecte 


del conveni d’encàrrec del 31 de juliol del 2008 incloïa la incorporació en el seu patrimoni 


(del CTTI) de tots els actius fruit de les inversions resultants del Programa d’Infraestruc-


tures de Telecomunicacions en l’àmbit del Pla Avanza. Queda, per tant, confirmada la 


titularitat del CTTI d’aquestes inversions. 


Cal esmentar que aquestes inversions es troben activades per l’import del cost d’adqui-


sició més el 75% de l’IVA corresponent, que és la part que es troba finançada mitjançant 


subvenció del Departament de Governació. El CTTI considera el 25% restant com a IVA 


suportat deduïble. Caldria que el CTTI analitzés quines d’aquestes inversions generen 


ingressos amb repercussió d’IVA, als efectes de determinar l’import d’IVA suportat de-


duïble i, si escau, dotar una provisió, per si hi hagués una interpretació diferent pel que fa a 


les operacions afectades. 
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Procediment per registrar les altes i baixes d’immobilitzat 


En relació amb el registre de les altes s’han observat les incidències següents: 


 


• Registre en l’exercici 2012 d’inversions executades en els exercicis 2010 i 2011 d’un 


cost total d’1,16 M€, factures que estaven pendents de conformar per discrepàncies en 


la facturació o incompliments contractuals sense que el CTTI n’hagués efectuat la 


corresponent provisió. 


 


• Registre directe de les inversions com a altes d’immobilitzat independentment del seu 


estat d’execució, la qual cosa obliga a reclassificar l’import d’aquells projectes que es 


troben en execució al final de cada any (exercici 2010) o de cada mes (exercicis 2011 i 


2012), en lloc de registrar les factures dels projectes en execució en l’immobilitzat en 


curs i efectuar posteriorment el seu traspàs als corresponents comptes d’immobilitzat en 


funció de la seva posada en funcionament. 


 


Quant a les baixes, cal fer les observacions i els comentaris següents: 


 


• Les baixes dels exercicis 2010, 2011 i 2012 no consten degudament suportades per un 


document en què figurin la descripció i les causes de la baixa, i l’autorització per òrgan 


competent per al seu registre. Pel 2012, però, les baixes consten autoritzades indirec-


tament pel director gerent, ja que va aprovar l’adjudicació dels diàlegs competitius, que 


comporta la venda de les inversions associades. 


 


• Les principals baixes corresponen als béns de l’antiga seu del CTTI en l’exercici 2010, a 


instal·lacions tècniques del Projecte Flashcat l’exercici 2011, i als equipaments i al 


programari que han estat venuts l’exercici 2012 a les empreses adjudicatàries dels 


diàlegs competitius, amb un valor net comptable de 0,38 M€, 0,40 M€ i 4,22 M€, respec-


tivament. 


 


• En els exercici 2010 i 2011 es va originar una pèrdua equivalent al valor net comptable 


dels béns donats de baixa, mentre que en l’exercici 2012 es va originar un benefici 


d’1,90 M€. 


El 30 d’octubre del 2012, el CTTI va aprovar una instrucció que regulava el procediment 


per donar de baixa els actius, amb entrada en vigor l’1 de gener del 2013, i l’abril del 2014 


va implantar un procediment per a la gestió dels actius (registre, seguiment i baixa) i la 


seva comptabilització. 


Cobertura de les pòlisses d’assegurança de l’immobilitzat 


Els béns registrats en l’immobilitzat estan coberts per dues pòlisses d’assegurança: una 


que cobreix els danys de l’edifici d’oficines i la nau industrial annexa per un valor de 


20,00 M€, i una altra que cobreix les infraestructures de telecomunicacions per un valor 


total de 63,27 M€. 
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El 31 de desembre del 2012 aquestes pòlisses d’assegurança cobrien el 87% del valor net 


comptable de l’edifici d’oficines i la nau industrial annexa, i el 41% del valor net comptable 


de les infraestructures de telecomunicacions. 


 


En l’exercici 2013 (a partir del 31 de juliol), el CTTI va ampliar el valor de la pòlissa d’as-


segurança de les infraestructures de telecomunicacions fins a 169,07 M€, i així va quedar 


esmenada la insuficient cobertura de la pòlissa esmentada. 


 


 


2.2.2.2. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 


El detall dels saldos de Deutors comercials i altres comptes a cobrar és el següent: 


 
Quadre 5. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 


Concepte 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 


     


Clients per vendes i prestacions de serveis 165.846 122.237 107.416 118.534 


Clients 13.916 9.150 2.574 1.542 


Clients, entitats vinculades 148.054 110.660 101.310 112.005 


Factures pendents de formalitzar 3.876 2.427 3.532 4.987 


Clients de cobrament dubtós 2.418 582 609 1.008 


Deteriorament per insolvències (2.418) (582) (609) (1.008) 
     


Deutors diversos 19.534 23.692 23.873 14.913 


Subvencions pendents de rebre 13.451 17.609 23.873 14.913 


Subvenció Pla Avanza a curt termini 6.083 6.083 - - 
     


Personal (avançaments i retencions) 31 (66) - - 
     


Altres crèdits amb administracions púbiques 19 25 4.105 2.851 


Hisenda pública deutora per IVA - - 4.091 2.825 


Hisenda pública deutora per retencions IRPF 19 25 14 26 
     


Total 185.430 145.888 135.394 136.298 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir dels comptes anuals del CTTI dels exercicis 2010, 2011 i 2012. 


Les incidències que s’han observat són les següents: 


 


Clients per vendes i prestació de serveis 


En els saldos de clients per vendes i prestacions de serveis en els exercicis 2010 i 2011 


s’hi va incloure com a menys saldo del compte de factures pendents de formalitzar, en 


concepte d’abonaments pendents d’emetre, l’import d’aquelles factures emeses en els 


exercicis 2008 i 2009 que encara estaven pendents de cobrament de 0,76 M€ i 1,04 M€, 


respectivament. 


Aquests abonaments pendents d’emetre s’haurien d’haver considerat com a deteriorament 


per insolvències, on es van reclassificar en l’exercici 2012. 
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Per altra banda, s’ha observat que el 31 de desembre del 2012 consten registrades fac-


tures pendents de formalitzar per 0,25 M€ corresponents a ingressos provisionats l’exercici 


2011 en concepte de serveis d’allotjament d’equips en nodes, serveis que finalment no van 


ser facturats pel CTTI i que, per tant, caldria regularitzar com una pèrdua. 


 


Deutors diversos 


El compte de subvencions pendents de rebre correspon a aquelles subvencions que el 


CTTI ha registrat en funció de les corresponents resolucions d’atorgament però que al 


finalitzar l’exercici encara no han estat cobrades. Analitzada la seva composició a 31 de 


desembre del 2012 s’observa que 13,25 M€ corresponien a subvencions del Departament 


de Governació procedents dels exercicis 2009, 2010 i 2011 (imports pendent de co-


brament de 0,40 M€, 10,85 M€ i 2,00 M€, respectivament). 


 


Al finalitzar l’exercici 2012, el CTTI no disposava de la confirmació del Departament de 


Governació sobre la cobrabilitat d’aquests saldos i estava pendent determinar si es tro-


baven afectats pels acords del Govern de la Generalitat de l’1 de juny del 2010 per a la 


reducció del dèficit i, en aquest cas, donar-los de baixa amb contrapartida als deutes a 


llarg i curt termini, on es troben registrats en funció del seu venciment, per no haver estat 


reconeguts com a compromisos de despesa al seu càrrec. 


 


En l’exercici 2014, el CTTI finalment va donar de baixa 13,23 M€ que corresponien a sub-


vencions afectades pels acords de Govern esmentats. 


 


 


2.2.2.3. Inversions en empreses del grup i associades a curt termini 


El detall de les inversions en empreses del grup i associades a curt termini és el següent: 


Quadre 6. Inversions en empreses del grup i associades a curt termini 


Concepte 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 


      


Instruments de patrimoni 39 39 39 - 
      


Altres actius financers 38.197 1.518 29.003 56.018 


Cash pooling 38.173 1.499 28.985 56.009 


Fiances constituïdes a curt termini 24 19 18 9 
      


Total 38.236 1.557 29.042 56.018 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir dels comptes anuals del CTTI dels exercicis 2010, 2011 i 2012. 


El CTTI està adherit al model centralitzat de gestió de tresoreria corporativa de la Genera-


litat de Catalunya (cash pooling). El saldo que mostra el Balanç correspon al saldo de di-
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pòsit i al saldo de pressupost a 31 de desembre, més l’import dels interessos meritats i 


pendents de cobrament al final de l’exercici. Els saldos de pressupost i de dipòsit a 31 de 


desembre consten confirmats per la Generalitat, mentre que els interessos periodificats 


han estat cobrats en l’exercici següent. D’acord amb la naturalesa, aquest saldo s’hauria 


d’haver classificat en l’epígraf Efectiu i altres actius líquids equivalents de l’actiu del 


Balanç. 


 


 


2.2.2.4. Deutes a llarg i a curt termini 


El detall dels deutes a llarg i a curt termini és el següent: 


 


Quadre 7. Deutes a llarg i a curt termini 


Concepte 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 


      


Deutes a llarg termini 95.412 112.771 124.464 140.349 


Deutes amb entitats de crèdit - 3.750 8.750 25.525 


Creditors per arrendament financer 13.178 16.123 18.585 16.482 


Préstec de la Generalitat (Pla Avanza) 73.653 80.471 87.306 97.000 


Deutes transformables en subvencions 8.580 10.943 8.481 - 


Fiances i dipòsits rebuts 1 1.484 1.342 1.342 
      


Deutes a curt termini 29.421 43.725 74.529 23.975 


Deutes amb entitats de crèdit 3.750 5.000 16.775 22.492 


Interessos de deutes amb entitats de crèdit 3 31 53 40 


Creditors per arrendament financer 3.140 3.129 2.964 1.228 


Interessos contractes arrendament financer 6 44 51 - 


Préstec de la Generalitat (Pla Avanza) 8.083 8.083 - - 


Deutes transformables en subvencions 12.050 26.461 54.192 - 


Fiances i dipòsits rebuts 2.389 977 494 215 
      


Total 124.833 156.496 198.993 164.324 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir dels comptes anuals del CTTI dels exercicis 2010, 2011 i 2012. 


En la presentació dels saldos dels deutes a llarg i curt termini en els comptes anuals dels 


exercicis 2010, 2011 i 2012 s’han observat les incidències següents: 


• Els interessos dels préstecs rebuts d’entitats de crèdit que a 31 de desembre van ser 


meritats i es troben pendents de pagament consten inclosos en el Balanç dels comptes 


anuals en l’epígraf Altres passius financers, en lloc de l’epígraf Deutes amb entitats de 


crèdit. 


 


• Els interessos dels contractes d’arrendament financer que a 31 de desembre van ser 


meritats i es troben pendents de pagament consten inclosos en el Balanç dels comptes 


anuals en l’epígraf de Deutes amb entitats de crèdit, en lloc de l’epígraf de Creditors per 


arrendament financer. 
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No s’han observat incidències en el registre i valoració dels deutes a llarg i curt termini. 


2.2.2.5. Periodificacions de passiu a llarg termini i a curt termini 


El detall dels de les periodificacions de passiu a llarg termini i a curt termini és el següent: 


Quadre 8. Periodificacions de passiu a llarg termini i a curt termini 


Concepte 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 


     


Periodificacions a llarg termini 9.939 10.968 11.997 13.772 


Bestretes rebudes lloguer d’infraestructures 9.939 10.823 11.706 13.481 


Altres bestretes rebudes - 145 291 291 
     


Periodificacions a curt termini 13.281 17.294 18.152 8.821 


Bestretes rebudes lloguer d’infraestructures 883 883 887 888 


Ingressos anticipats * 12.394 16.407 17.261 7.929 


Romanents de subvencions d’explotació 4 4 4 4 
     


Total 23.220 28.262 30.149 22.593 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir dels comptes anuals del CTTI dels exercicis 2010, 2011 i 2012. 


* En l’exercici 2009, una part dels ingressos anticipats consten registrats en l’epígraf Creditors comercials en concepte 


d’avançaments de clients (7.013 m€). 


 


Aquestes periodificacions corresponen principalment als ingressos facturats dels quals el 


CTTI encara no ha executat la corresponen despesa (ingressos anticipats) i a les bestretes 


rebudes en relació amb el lloguer d’infraestructures. 


 


El CTTI té registrades les bestretes rebudes en relació amb el lloguer d’infraestructures pel 


seu valor nominal, en lloc del seu valor actual. Al final de l’exercici 2012, el saldo total 


pendent d’imputar com a ingrés al Compte de pèrdues i guanys per aquest concepte era 


de 10,82 M€ i corresponia en la seva totalitat a la part del cobrament rebut pel CTTI en 


l’exercici 2001 de Difusió Digital Societat de Telecomunicacions, SA amb motiu de la 


pèrdua de la condició d’empresa pública d’aquesta societat, que estava pendent d’imputar 


com a ingrés al Compte de pèrdues i guanys. La imputació esmentada s’efectua d’acord 


amb la durada del contracte de lloguer que venç l’any 2025. 


L’efecte de registrar aquest passiu pel seu valor actual hauria suposat al final de l’exercici 


2012 una reducció del valor del deute d’uns 0,52 M€, considerant una taxa de descompte 


del 0,75% (euríbor més un diferencial de 0,2 punts). 


 


 


2.2.2.6. Creditors comercials i altres comptes a pagar 


El detall dels creditors comercials i altres comptes a pagar és el següent: 
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Quadre 9. Creditors comercials i altres comptes a pagar 


Concepte 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 


     


Proveïdors 41.737 46.395 36.788 31.826 


Proveïdors 36.172 35.373 23.462 15.876 


Proveïdors factures pendents de rebre 5.565 11.022 13.326 15.950 
     


Creditors diversos 186.986 93.779 76.953 47.740 


Creditors 185.743 92.203 73.870 46.107 


Creditors factures pendents de rebre 1.243 1.576 3.083 1.633 
     


Personal (remuneracions pendents de pagament) 3 78 87 62 
     


Altres deutes amb administracions púbiques 1.875 1.708 1.599 6.456 


Hisenda pública creditora per IVA 1.055 313 - 4.089 


Hisenda pública creditora per retencions IRPF 227 665 691 702 


Hisenda pública creditora per altres conceptes 319 351 508 1.274 


Organismes de la Seguretat Social creditors 274 379 400 391 
     


Avançaments de clients * - - - 7.013 
     


Total 230.601 141.960 115.427 93.097 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir dels comptes anuals del CTTI dels exercicis 2010, 2011 i 2012. 


* A partir de l’exercici 2010 els ingressos anticipats es mostren en l’epígraf Periodificacions de passiu a curt termini sota el 


concepte d’ingressos anticipats. 


 


S’ha observat que el compte de factures pendents de rebre inclou com a menys saldo 


diverses provisions en relació amb els abonaments pendents de rebre: 


 


• El 31 de desembre del 2012 constaven comptabilitzats abonaments pendents de rebre 


per 4,02 M€ en concepte de ràpels corresponents a dos contractes de compra de 


serveis de veu i dades, dels quals 1,30 M€ es van proveir l’exercici 2011 i 2,72 M€ 


l’exercici 2012. Segons es va pactar amb el contractista en prorrogar els contractes, 


l’import d’aquests ràpels s’havia d’abonar al CTTI el 30 de juny del 2012, però al fina-


litzar l’exercici encara no havien estat emesos. 


 


L’import dels abonaments emesos en l’exercici 2014 corresponents als ràpels ascendia 


a 3,94 M€. 


 


• A 31 de desembre del 2012 constaven comptabilitzats abonaments pendents de rebre 


per 40,62 M€ en relació amb els contractes de tres dels expedients del nou model TIC 


adjudicats mitjançant diàleg competitiu (CCPP/CTTI/2011/1, CCPP/CTTI/2011/2 i 


CCPP/CTTI/2011/3). Aquestes provisions corresponien al cost dels serveis prestats pels 


contractistes sortints fins a la resolució dels contractes al final de la fase de transfe-


rència, cost que d’acord amb els contractes del nou model TIC havia de ser descomptat 


pels nous contractistes. 


 


Pel que fa a aquests contractes també hi havia pendents de rebre factures per 


29,63 M€, amb un import net a 31 de desembre del 2012 a favor del CTTI de 10,99 M€. 


En relació amb els exercicis 2013 i 2014 es van rebre els corresponents abonaments i 


factures fins a un import net de 8,05 M€, i es va registrar una pèrdua en concepte 
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d’excés de provisió per un import net d’1,99 M€, mentre que hi havia pendents de 


cancel·lar 0,95 M€. 


 


Pel que fa als contractes de l’altre expedient del nou model TIC (CCPP/CTTI/2011/4), el 


31 de desembre del 2012 constaven registrades factures pendents de rebre per import 


6,67 M€. En relació amb l’exercici 2013 es van registrar 6,30 M€ i es van donar de baixa 


com a ingrés 0,27 M€ en concepte d’excés de provisió, mentre hi havia pendents de 


cancel·lar 0,10 M€. 


 


També, cal assenyalar que, durant el període 2010-2012, el CTTI va incrementar el termini 


de pagament a proveïdors i creditors, el que va significar un incompliment dels terminis 


que estableix la Llei 15/2010, del 5 de juliol, per la que s’estableixen mesures de lluita 


contra la morositat. En l’exercici 2012 el termini mitjà de pagament és de cent cinquanta-


cinc dies i el 99% dels pagaments es va efectuar fora dels terminis legals establerts. 


 


 


2.3. ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET 


L’Estat de canvis en el patrimoni net està integrat per l’Estat d’ingressos i despeses reco-


negudes, i per l’Estat total de canvis en el patrimoni net. A continuació es presenten per 


separat aquests dos estats. 


 


Estat d’ingressos i despeses reconegudes 


L’Estat d’ingressos i despeses reconegudes que forma part dels comptes anuals dels 


exercicis 2010, 2011 i 2012 és el que es presenta a continuació. Els imports corresponents 


a l’exercici 2009 es mostren als efectes comparatius: 


 
Quadre 10. Estat d’ingressos i despeses reconegudes 


Concepte 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 


Resultat del Compte de pèrdues i guanys (6.139) (5) 1.941 363 


Ingressos i despeses imputades directament al patrimoni net 21.730 31.781 40.019 79.608 


Transferències al Compte de pèrdues i guanys (20.501) (16.670) (7.323) (3.504) 


Total (4.910) 15.106 34.637 76.467 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir dels comptes anuals del CTTI dels exercicis 2010, 2011 i 2012. 


En aquest estat no s’observen incidències pel que fa a l’elaboració i presentació de l’Estat 


d’ingressos i despeses reconegudes inclòs en els comptes anuals. 


 


Estat total de canvis en el patrimoni net 


L’Estat total de canvis en el patrimoni net que forma part dels comptes anuals dels 


exercicis 2010, 2011 i 2012 és el que es presenta a continuació. Els imports corresponents 


a l’exercici 2009 es mostren als efectes comparatius: 
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Quadre 11. Estat total de canvis en el patrimoni net 


Concepte 


Fons 


patrimonial 


Resultats 


d’exercicis 


anteriors * 


Resultat  


de 


l’exercici 


Ajustos per 


canvis de 


valoració 


Subvencions, 


donacions i 


llegats Total 


Saldo a 31 de desembre del 2008 37.772 (21.711) 20.307 - 33.729 70.097 


Saldo ajustat a 1 de gener del 2009 37.772 (21.711) 20.307 - 33.729 70.097 


Ingressos i despeses reconegudes - - 363 - 76.104 76.467 


Baixa actius adquirits per la Secretaria de Te-


lecomunicacions i Societat de la Informació  (2.843) - - - - (2.843) 


Distribució del resultat de l’exercici anterior - 20.307 (20.307) - - - 


Saldo a 31 de desembre del 2009 34.929 (1.404) 363 - 109.833 143.721 


Saldo ajustat a 1 de gener del 2010 34.929 (1.404) 363 - 109.833 143.721 


Ingressos i despeses reconegudes - - 1.941 - 32.696 34.637 


Distribució del resultat de l’exercici anterior - 363 (363) - - - 


Adaptació a l’Ordre EHA/733/2010 - - - - (78.183) (78.183) 


Saldo a 31 de desembre del 2010 34.929 (1.041) 1.941 - 64.346 100.175 


Saldo ajustat a 1 de gener del 2011 34.929 (1.041) 1.941 - 64.346 100.175 


Ingressos i despeses reconegudes - - (5) - 15.111 15.106 


Distribució del resultat de l’exercici anterior - 1.942 (1.941) - - - 


Saldo a 31 de desembre del 2011 34.929 900 (5) - 79.457 115.281 


Saldo ajustat a 1 de gener del 2012 34.929 900 (5) - 79.457 115.281 


Ingressos i despeses reconegudes - - (6.139) - 1.229 (4.910) 


Distribució del resultat de l’exercici anterior - (5) 5 - - - 


Saldo a 31 de desembre del 2012 34.929 895 (6.139) - 80.686 110.371 


Imports en milers euros. 


Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir dels comptes anuals del CTTI dels exercicis 2010, 2011 i 2012. 


* Hi ha una diferència per arrodoniment d’1 m€ respecte al saldo que mostra el Balanç a 31 de desembre dels exercicis 2009, 2010 


i 2011.  


 


En els moviments en relació a les corresponents partides del balanç no s’observen inci-


dències pel que fa a l’elaboració i presentació de l’Estat total de canvis en el patrimoni net 


inclòs en els comptes anuals. 


 


 


2.4. COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 


En aquest apartat es fa l’anàlisi de les principals variacions del Compte de pèrdues i 


guanys durant el període 2010-2012, i s’assenyalen els fets més rellevants que es des-


prenen del treball de fiscalització i, si escau, les incidències observades. 


 


 


2.4.1. Anàlisi de les variacions del Compte de pèrdues i guanys 


A continuació es presenta el Compte de pèrdues i guanys a 31 de desembre del 2010, del 


2011 i del 2012, objecte de la fiscalització, juntament amb el corresponent al 31 de 


desembre del 2009 als efectes comparatius. 
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Quadre 12. Compte de pèrdues i guanys dels exercicis 2010, 2011 i 2012 


     Variació 2012-2011 Variació 2011-2010 Variació 2010-2009 


Concepte 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 Import % Import % Import % 
           


Import net de la xifra de negocis 252.321 182.060 188.697 179.642 70.261 38,6 (6.637) (3,5) 9.055 5,0 


Vendes 22.150 28.556 32.525 32.139 (6.406) (22,4) (3.969) (12,2) 386 1,2 


Prestacions de serveis 230.171 153.504 156.172 147.503 76.667 49,9 (2.668) (1,7) 8.669 5,9 
           


Treballs realitzats per l’empresa 222 588 2.340 921 (366) (62,2) (1.752) (74,9) 1.419 154,1 
           


Aprovisionaments (232.215) (143.099) (151.124) (150.792) (89.116) (62,3) 8.025 5,3 (332) (0,2) 


Consum de mercaderies (119.544) (89.965) (90.933) (102.471) (29.579) (32,9) 968 1,1 11.538 11,3 


Treballs realitzats per altres empreses (112.671) (53.134) (60.191) (48.321) (59.537) * 7.057 11,7 (11.870) (24,6) 
           


Altres ingressos d’explotació 20.970 26.326 18.306 25.881 (5.356) (20,3) 8.020 43,8 (7.575) (29,3) 


Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 14.777 19.601 17.278 23.815 (4.824) (24,6) 2.323 13,4 (6.537) (27,4) 


Subvencions d’explotació incorporades al resultat 6.193 6.725 1.028 2.066 (532) (7,9) 5.697 554,2 (1.038) (50,2) 
           


Despeses de personal (18.792) (24.035) (24.182) (23.178) 5.243 21,8 147 0,6 (1.004) (4,3) 


Sous, salaris i assimilats (15.092) (19.202) (19.096) (18.429) 4.110 21,4 (106) (0,6) (667) (3,6) 


Càrregues socials (3.700) (4.833) (5.086) (4.749) 1.133 23,4 253 5,0 (337) (7,1) 
           


Altres despeses d’explotació (11.138) (18.363) (11.316) (10.668) 7.225 39,3 (7.047) (62,3) (648) (6,1) 


Serveis exteriors (9.939) (17.993) (11.449) (9.728) 8.054 44,8 (6.544) (57,2) (1.721) (17,7) 


Tributs (407) (397) (338) (364) (10) (2,5) (59) (17,5) 26 7,1 


Pèrdues, deterior. i variació prov. d’operacions comercials (792) 27 400 (359) (819) * (373) (93,3) 759 211,4 


Altres despeses de gestió corrent - - 71 (217) - - (71) (100,0) 288 132,7 
           


Amortització de l’immobilitzat (32.269) (31.566) (25.775) (20.828) (703) (2,2) (5.791) (22,5) (4.947) (23,8) 
           


Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres 14.308 9.945 6.295 3.036 4.363 43,9 3.650 58,0 3.259 107,3 
           


Deteriorament i resultats per alienació d’immobilitzat 1.400 (603) (184) (997) 2.003 332,2 (419) * 813 81,5 
           


A) Resultat d’explotació (5.193) 1.253 3.057 3.017 (6.446) * (1.804) (59,0) 40 1,3 
           


Ingressos financers (de tercers) 963 991 1.003 611 (28) (2,8) (12) (1,2) 392 64,2 
           


Despeses financeres (de deutes amb tercers) (1.909) (2.249) (2.119) (3.265) 340 15,1 (130) (6,1) 1.146 35,1 
           


B) Resultat financer (946) (1.258) (1.116) (2.654) 312 24,8 (142) (12,7) 1.538 58,0 


C) Resultat abans d’impostos (A+B) (6.139) (5) 1.941 363 (6.134) * (1.946) * 1.578 434,7 


Impost sobre beneficis - - - - - - - - - - 


Resultat de l’exercici – (Pèrdua) / Benefici (6.139) (5) 1.941 363 (6.134) * (1.946) * 1.578 434,7 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir dels comptes anuals del CTTI dels exercicis 2010, 2011 i 2012. 


* Percentatges superiors a 999,9%, en valor absolut, o reduccions superiors al 100,0% per canvi de signe. 
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El resultat de l’exercici va passar d’un benefici de 1,94 M€ l’exercici 2010 a una pèrdua de 


6,14 M€ l’exercici 2012. 


 


El resultat d’explotació de l’exercici 2012 mostra una pèrdua de 5,19 M€, dels quals 


1,90 M€ corresponen al benefici obtingut en l’alienació d’actius a les empreses adjudi-


catàries dels diàlegs competitius del nou model TIC, mentre que els restants 7,09 M€ es 


van originar bàsicament perquè el marge brut es va veure reduït per l’efecte de les majors 


despeses derivades de la subrogació de contractes del nou model TIC ja esmentada 


anteriorment mentre que els corresponents ingressos i la reducció de costos derivada 


d’aquest nou model encara no es van materialitzar en el 2012. 


 


El resultat financer de l’exercici 2012 mostra una pèrdua de 0,95 M€, la qual es va reduir en 


un 24,8% respecte a l’exercici 2011 pel venciment de dos dels tres préstecs que tenia 


contractats el CTTI. 


 


 


2.4.2. Observacions relatives al Compte de pèrdues i guanys 


Com a resultat de la fiscalització dels Comptes de pèrdues i guanys dels exercicis 2010, 


2011 i 2012 es fan les següents observacions relacionades amb la legalitat de les des-


peses de personal. 


 


Pel que fa a la resta d’epígrafs no s’observen incidències addicionals a les que es deriven, 


si escau, les quals ja s’han esmentat en l’apartat relatiu a la fiscalització del Balanç. 


 


 


2.4.2.1. Despeses de personal 


El detall de les despeses de personal és el següent: 


 
Quadre 13. Despeses de personal 


Concepte 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 


     


Sous, salaris i assimilats 15.092 19.202 19.096 18.429 


Sous i salaris 14.724 17.535 17.991 17.611 


Complement de productivitat i objectius - 453 466 443 


Ajut familiar i per estudis 166 149 140 183 


Indemnitzacions 24 925 271 1 


Dietes del personal 51 47 44 56 


Dietes del Consell d’Administració 127 93 184 135 
     


Càrregues socials 3.700 4.833 5.086 4.749 


Seguretat Social 3.546 3.902 3.941 3.704 


Aportacions al Pla de pensions - - 35 51 


Altres despeses socials 154 931 1.110 994 
     


Total 18.792 24.035 24.182 23.178 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir dels comptes anuals del CTTI dels exercicis 2010, 2011 i 2012. 
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A continuació es fa una breu descripció de l’evolució de les remuneracions del personal i 


les dietes del Consell d’Administració i s’assenyalen, si s’escau, les incidències observa-


des en la seva fiscalització. 


 


Remuneracions del personal 


Les variacions retributives aplicades pel CTTI en els exercicis 2010, 2011 i 2012 s’adeqüen 


a la normativa que els era d’aplicació, i són les que es detallen a continuació: 


 


• Exercici 2010: per al període gener a maig, d’acord amb el que estableix l’article 26.1 


de la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’exercici 2010, l’in-


crement retributiu aplicat va ser del 0,3% respecte a l’exercici 2009, excepte en el cas 


dels alts càrrecs i personal assimilat als que no es va aplicar cap increment. Per al 


període de juny a desembre, les retribucions es van veure reduïdes per les mesures de 


contenció de la despesa que estableix el Decret 3/2010, amb caràcter general en un 5% 


(llevat de la paga extra de juny), i en un 8% o 10% per als alts càrrecs i personal as-


similat en funció de les seves remuneracions. 


 


• Exercici 2011: d’acord amb el que estableixen els articles 28 i 29 de la Llei de pres-


supostos de la Generalitat de Catalunya per a l’exercici 2011, les remuneracions no van 


experimentar cap increment respecte a l’exercici 2010. La paga extra de Nadal no es va 


satisfer al director gerent en aplicació de l’Acord de Govern del 15 de novembre del 


2011. No es van efectuar noves aportacions al Pla de pensions en aplicació de l’article 


32 de la Llei de pressupostos. 


 


• Exercici 2012: d’acord amb el que estableixen els articles 28 i 29 de la Llei de pres-


supostos de la Generalitat de Catalunya per a l’exercici 2012, les remuneracions no van 


experimentar cap increment respecte a l’exercici 2011. La paga extra de Nadal no es va 


satisfer al personal ni als alts càrrecs i personal assimilat en aplicació del Reial decret 


llei 20/2012, del 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de 


foment de la competitivitat. No es van efectuar noves aportacions al Pla de pensions en 


aplicació de l’article 32 de la Llei de pressupostos. Tampoc es va pagar el complement 


de productivitat ni les retribucions variables en funció d’objectius corresponents a 


l’exercici 2012. 


 


La plantilla mitjana del CTTI va passar des dels tres-cents cinquanta treballadors el 2010 


als dos-cents vint-i-quatre l’exercici 2012. 


 


Les principals reduccions de la plantilla van ser les següents: 


 


• Exercici 2011: reducció neta de la plantilla en setze treballadors durant el període gener 


a juny, un 5% dels efectius a 31 de desembre del 2010, en aplicació del Decret 
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109/2011, de l’11 de gener de pròrroga dels pressupostos i la Instrucció 1/2011 con-


junta de la Direcció general de la Funció Pública i de la Intervenció general que el des-


envolupa. Aquesta reducció de la plantilla va comportar una reducció de la despesa 


lleugerament superior al 6% que requereix la instrucció esmentada. 


 


• Exercici 2012: reducció de la plantilla en noranta-vuit treballadors, contractes que van 


ser subrogats als adjudicataris dels contractes corresponents al nou model TIC, adju-


dicats mitjançant diàleg competitiu. 


 


Pel que fa a les altes de personal, el CTTI va contractar nou personal sense atendre les 


limitacions establertes en les lleis de pressupostos dels exercicis 2010, 2011 i 2012, i els 


acords del Govern de la Generalitat del 2 d’agost del 2011 i del 28 de febrer del 2012. Els 


incompliments que s’han observat són els següents: 


 


• En l’exercici 2010 es van contractar dinou persones. L’article 31 Llei pressupostos 


estableix que només es poden tramitar expedients d’ampliació de la plantilla quan 


l’increment de la despesa pública que se’n deriva es compensa amb la reducció del 


mateix import d’altres conceptes pressupostaris dels capítols de despesa corrent. No 


consta acreditat que aquestes dinou contractacions estiguessin finançades amb la 


corresponent reducció de despeses corrents del CTTI. 


 


• En l’exercici 2011 es van contractar tres persones a partir del mes de juliol. L’article 34 


de la Llei de pressupostos, i el punt 6 de l’Acord de Govern del 2 d’agost del 2011 esta-


bleixen que en les entitats del sector públic no es poden tramitar expedients d’ampliació 


de plantilla ni reestructuracions de qualsevol naturalesa que comportin increment global 


de la despesa de personal, llevat que derivin d’un finançament extern de la Generalitat. 


S’autoritza que es puguin cobrir el 10% de les vacants definitives. Cap dels supòsits 


d’excepció era aplicable a les tres contractacions efectuades pel CTTI. 


 


• En l’exercici 2012 es van contractar tres persones. L’article 35 de la Llei de pres-


supostos, i el punt 7 de l’Acord de Govern del 28 de febrer del 2012 estableixen que en 


les entitats del sector públic no es poden tramitar expedients d’ampliació de plantilla ni 


reestructuracions de qualsevol naturalesa que comportin increment global de la des-


pesa de personal, llevat que derivin d’un finançament extern de la Generalitat. S’es-


menta de forma expressa que no es pot incorporar nou personal i que els nomenaments 


de personal interí i de personal laboral temporal només es poden efectuar en sectors 


prioritaris que determini la Comissió del Sector Públic. 


 


Cal assenyalar, finalment, que en l’exercici 2011 es va renovar el càrrec de director gerent 


del CTTI, mitjançant acord del Consell d’Administració del 30 de març del 2011. 
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El cessament del director gerent del CTTI que va exercir les funcions durant el període 


2007-2011 va comportar el pagament d’una indemnització de 7.541 € en no haver estat 


notificat amb un preavís de tres mesos, aspecte requerit en la clàusula desena del con-


tracte d’alta direcció formalitzat el 7 de juny del 2007, i també els sous i salaris corres-


ponents al període de preavís esmentat. La indemnització va ser calculada correctament i 


d’acord amb el que estableix el Decret 243/2004, del 30 de març, sobre determinats 


aspectes de la contractació laboral a la Generalitat de Catalunya. 


 


Pel que fa al nou director gerent del CTTI, en el contracte d’alta direcció formalitzat el 20 


d’abril del 2011 es feia constar, també, que l’extinció de la relació laboral per part del CTTI 


donava dret a indemnització en cas que no s’efectués el preavís amb una antelació de tres 


mesos. 


 


Dietes del Consell d’Administració 


Les despeses de personal inclouen les dietes satisfetes al Consell d’Administració del CTTI 


en els exercicis 2010, 2011 i 2012 de 183.583 €, 92.875 € i 127.273 €, respectivament. 


 


Les dietes del Consell d’Administració van ser calculades d’acord amb l’assistència efec-


tiva a les sessions dels seus membres i del secretari, d’acord amb el que preveu l’Acord 


de Govern del 17 de març de 1998. En els exercicis 2011 i 2012 també es van satisfer 


dietes a dos assessors i a una persona que amb posteriorment va ser nomenada membre 


del Consell per un import total de 12.612 €, assistències que l’acord esmentat no preveia 


que poguessin ser remunerades. 


 


El preu de les dietes aplicat va ser en tots els casos l’aprovat mitjançant l’Acord del Govern 


de la Generalitat del 6 de març del 2001, que a partir del mes de juny del 2010 es va reduir 


en un 10% en aplicació de l’Acord de Govern de l’1 de juny pel qual es complementen els 


acords de Govern del 21 de gener de 1994 i del 6 de març del 2001 sobre els drets de 


naturalesa econòmica per la concurrència a òrgans col·legiats o a consells d’administració 


de l’Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic. 


 


2.5. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 


La liquidació del pressupost del CTTI corresponent als exercicis 2010, 2011 i 2012 es 


mostra en el quadre següent: 


 


 







 


 


4
4
 


Quadre 14. Liquidació del pressupost dels exercicis 2010, 2011 i 2012 


 Exercici 2012 Exercici 2011 Exercici 2010 


Estat d’ingressos 


Pressupost 


inicial 


Drets  


liquidats 


Execució  


% 


Pressupost 


inicial 


Drets 


liquidats 


Execució 


% 


Pressupost 


inicial 


Drets 


liquidats 


Execució 


% 


Capítol 3. Taxes i altres ingressos 273.453 267.099 97,7 196.598 201.662 102,6 213.219 205.976 96,6 


Capítol 4. Transferències corrents 389 397 102,1 186 186 100,0 - 318 - 


Capítol 5. Ingressos patrimonials 50 11 22,0 50 52 104,0 7.656 78 1,0 


Capítol 6. Alienació d’inversions reals - 7.841 - - - - - - - 


Capítol 7. Transferències de capital 4.558 4.558 100,0 4.680 6.326 135,2 8.647 36.395 420,9 


Capítol 8. Variació d’actius financers 6.083 6.083 100,0 - - - - - - 


Capítol 9. Variació de passius financers - - - 11.411 614 5,4 56.264 5.085 9,0 


Total ingressos 284.533 285.989 100,5 212.925 208.840 98,1 285.786 247.852 86,7 


 Exercici 2012 Exercici 2011 Exercici 2010 


Estat de despeses 


Pressupost 


inicial 


Obligacions 


reconegudes 


Execució 


% 


Pressupost 


inicial 


Obligacions 


reconegudes 


Execució 


 % 


Pressupost 


inicial 


Obligacions 


reconegudes 


Execució 


 % 


Capítol 1. Despeses de personal 21.367 18.285 85,6 21.679 22.438 103,5 23.647 20.639 87,3 


Capítol 2. Compres de béns i serveis 229.699 242.829 105,7 154.711 162.496 105,0 168.730 164.112 97,3 


Capítol 3. Despeses financeres 691 645 93,3 782 1.002 128,1 2.114 890 42,1 


Capítol 6. Inversions reals 19.693 16.937 86,0 18.978 51.723 272,5 67.575 88.824 131,4 


Capítol 9. Variació de passius financers 13.083 13.083 100,0 16.775 19.687 117,4 23.720 23.738 100,1 


Total despeses 284.533 291.779 102,5 212.925 257.346 120,9 285.786 298.203 104,3 


Superàvit (dèficit) pressupostari - (5.790)  - (48.506)  - (50.351)  


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir dels comptes anuals del CTTI dels exercicis 2010, 2011 i 2012. 
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La liquidació pressupostària dels exercicis 2010, 2011 i 2012 va ser tramesa a la Inter-


venció General i inclosa en la Memòria dels comptes anuals d’acord amb el que esta-


bleixen les Instruccions conjuntes de la Intervenció General, la Direcció General de Pres-


supostos i la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat, del 15 de juliol del 2009, 


sobre alguns aspectes pressupostaris i comptables de determinades entitats del sector 


públic de la Generalitat. 


 


Acompanyen l’Estat de la liquidació del pressupost, la conciliació del resultat pressupostari 


amb el resultat comptable i l’Estat del romanent de tresoreria. El CTTI no va elaborar, però, 


la Memòria explicativa sobre el grau d’execució pressupostària i les causes de les prin-


cipals desviacions, requerida en les instruccions esmentades. 


 


 


2.5.1. Anàlisi de la liquidació del pressupost 


En els exercicis 2010 i 2011 els ingressos es van liquidar per sota de l’import consignat en 


la Llei de pressupostos mentre que en l’exercici 2012 els drets liquidats van ser lleu-


gerament superiors als ingressos previstos. 


 


En canvi, en el pressupost de despeses les obligacions reconegudes en els tres exercicis 


van ser superiors als crèdits consignats en el pressupost. 


 


A continuació s’analitzen les principals desviacions entre els consignacions inicials i els 


imports liquidats, tant pel que fa al pressupost d’ingressos com al de despeses. 


 


Execució del pressupost d’ingressos 


Els ingressos consignats en la Llei de pressupostos dels exercicis 2010, 2011 i 2012 es 


van liquidar en un 86,7% l’exercici 2010, en un 98,1% l’exercici 2011 i en un 100,5% 


l’exercici 2012. 


 


En l’exercici 2010 les principals desviacions van ser les següents: 


 


• Capítol 3: els ingressos liquidats van ser inferiors als pressupostats en 7,24 M€ com a 


conseqüència d’una previsió optimista dels ingressos per prestació de serveis, previsió 


que superava els drets liquidats l’exercici anterior en un 4,8%. 


 


• Capítol 5: l’import consignat en el pressupost inicial, corresponent als ingressos a per-


cebre per la venda de les accions de Torre Collserola, SA (7,66 M€), no es va executar 


ja que el CTTI finalment no va efectuar la venda d’accions. 


 


• Capítol 7: durant l’exercici es van liquidar diverses subvencions que no es van incloure 


en el pressupost inicial (27,10 M€). Aquestes subvencions procedien del Departament 
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de Governació i estaven destinades principalment al desplegament de la televisió digital 


terrestre i a l’ampliació de la banda ampla rural. 


 


• Capítol 9: l’import consignat en el pressupost inicial, corresponent a les necessitats de 


finançament (56,26 M€), no es va executar ja que el CTTI durant l’exercici no va dis-


posar de nous préstecs. L’import liquidat (5,09 M€) correspon a contractes d’arren-


dament financer i operatiu que, tal com es comenta en l’apartat següent, són operacions 


de caràcter extrapressupostari que van ser incorrectament incloses en el pressupost. 


 


En l’exercici 2011 les principals desviacions van ser les següents: 


 


• Capítol 3: els ingressos liquidats van ser superiors als pressupostats en 5,06 M€, ja que 


es va preveure una reducció dels ingressos del 4,5% mentre que aquesta finalment va 


ser tan sols d’un 2,1%. 


 


• Capítol 7: durant l’exercici es va liquidar una subvenció que no es va incloure en el 


pressupost inicial d’1,65 M€. Aquesta subvenció procedia del Departament d’Empresa i 


Ocupació, del qual va passar a dependre el CTTI en l’exercici 2011, i estava destinada 


al finançament de projectes informàtics del CTTI. 


 


• Capítol 9: l’import consignat en el pressupost inicial, corresponent a les necessitats de 


finançament (11,41 M€), no es va executar, ja que el CTTI durant l’exercici no va dis-


posat de nous préstecs. L’import liquidat (0,61 M€) correspon a contractes d’arren-


dament financer i operatiu que, tal com es comenta en l’apartat següent, són operacions 


de caràcter extrapressupostari que van ser incorrectament incloses en el pressupost. 


 


En l’exercici 2012, l’import liquidat superava en 1,46 M€ les previsions inicials. Les prin-


cipals desviacions van ser les següents: 


 


• Capítol 3: els ingressos liquidats eren inferiors als pressupostats en 6,35 M€ com a con-


seqüència d’una previsió optimista dels ingressos per prestació de serveis, previsió que 


superava els drets liquidats l’exercici anterior en un 33,4%. 


 


• Capítol 6: durant l’exercici es van liquidar ingressos per 7,84 M€ en concepte d’alienació 


d’inversions reals que no es van incloure en el pressupost inicial. Aquests ingressos 


corresponen a la venda d’actius a les empreses adjudicatàries dels diàlegs competitius. 


 


Execució del pressupost de despeses 


Les despeses consignades en la Llei de pressupostos dels exercicis 2010, 2011 i 2012 


s’han liquidat en un 104,3% l’exercici 2010, en un 120,9% l’exercici 2011 i en un 102,5% 


l’exercici 2012. 
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Les principals desviacions en el pressupost de despeses s’observen en el capítol 6 i es 


van originar pel fet que el pressupost inicial dels exercicis 2010, 2011 i 2012 no incloïa 


algunes inversions que ja havien estat pressupostades en exercicis anteriors, les quals van 


ser executades en l’exercici corrent amb càrrec als romanents de crèdit procedents de 


pressupostos tancats. Les principals inversions que es troben en aquesta situació són les 


següents: 


 


• Projecte Catalunya Connecta, del qual es van reconèixer obligacions no incloses en el 


pressupost de l’exercici corrent per 34,12 M€ en l’exercici 2010, 11,52 M€ en l’exercici 


2011 i 6,40 M€ en l’exercici 2012. 


 


• Projecte Xarxa Oberta, del qual es van reconèixer obligacions no incloses en el 


pressupost de l’exercici corrent per 15,29 M€ en l’exercici 2011 i 2,36 M€ en l’exercici 


2012. 


 


En el capítol 2 les desviacions més significatives corresponen a l’exercici 2012 en què 


l’import de les obligacions reconegudes va ser superior en un 5,7% al de les previstes 


inicialment, bàsicament per la subrogació de diversos contractes acordada pel Govern de 


la Generalitat al final de l’exercici 2011 per iniciar el procés d’implantació del nou model 


TIC, mentre que l’externalització de serveis que comportava aquest nou model no es va 


portar a terme fins al final de l’exercici amb l’adjudicació dels diàlegs competitius. 


 


Les desviacions del capítol 1 es van originar bàsicament per les disposicions de contenció 


de la despesa que es van publicar un cop aprovats els pressupostos anuals (reducció de 


les remuneracions a partir del juny del 2010 en un 5%, o en un percentatge entre el 10% i 


el 8% en el cas dels llocs de treball assimilats a alts càrrecs, i supressió de la paga extra 


de Nadal del 2012). Aquestes mesures van donat lloc que les obligacions reconegudes se 


situessin per sota de les previsions inicials en els exercicis 2010 i 2012. 


 


També, cal remarcar el fet que les despeses de personal corresponents als treballs rea-


litzats per a l’immobilitzat propi dels exercicis 2010, 2011 i 2012 van ser liquidades dins del 


capítol 6 en lloc del capítol 1, on es trobaven pressupostades inicialment. 


 


Pel que fa a l’exercici 2011, les obligacions reconegudes en concepte de despeses de 


personal (incloses les que es van registrar en el capítol 6) van ser superiors a les pres-


supostades inicialment en 1,35 M€, excés que s’explica per les indemnitzacions satisfetes 


al personal de 0,93 M€. També cal tenir en compte que, malgrat haver reduït els efectius 


de personal a 30 de juny en un 5% com requeria la Instrucció 1/2011 conjunta de la 


Direcció general de la Funció Pública i de la Intervenció general, en el segon semestre de 


l’exercici es van contractar tres treballadors (0,13 M€), contractacions que no estaven pre-


vistes en el pressupost. 
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2.5.2. Observacions relatives a la liquidació del pressupost 


El CTTI elabora la liquidació del pressupost a partir de la informació registrada en la 


comptabilitat financera i les adaptacions requerides per les normes pressupostàries de la 


Generalitat, d’acord amb el que preveuen les Instruccions conjuntes de la Intervenció Ge-


neral, la Direcció General de Pressupostos i la Direcció General del Patrimoni de la Gene-


ralitat, del 15 de juliol del 2009, sobre alguns aspectes pressupostaris i comptables de 


determinades entitats del sector públic de la Generalitat. 


 


S’ha efectuat la conciliació dels drets liquidats i de les obligacions reconegudes amb les 


xifres del Compte de pèrdues i guanys, i amb els moviments d’immobilitzat, de subven-


cions i de deutes a llarg termini que s’havien d’imputar al pressupost. En aquesta con-


ciliació s’ha observat el següent: 


 


• En el capítol 9 del pressupost d’ingressos es van registrar 5,09 M€ l’exercici 2010 i 


0,61 M€ l’exercici 2011, imports que corresponien a diversos contractes d’arrendament 


financer que per la seva naturalesa tenien caràcter extrapressupostari, d’acord amb la 


normativa pressupostària de la Generalitat. 


 


En aquests dos exercicis el CTTI no va disposar cap nou préstec a llarg termini i, per 


tant, l’import dels drets liquidats que havia de mostrar la liquidació del pressupost era 


zero. 


 


• En el capítol 6 del pressupost de despeses dels exercicis 2010, 2011 i 2012 es van 


registrat com a obligacions reconegudes les despeses de personal que corresponien al 


cost dels treballs realitzats pel CTTI per al seu propi immobilitzat (2,34 M€ l’exercici 


2010, 0,59 M€ l’exercici 2011 i 0,22 M€ l’exercici 2012). Aquestes despeses per la seva 


naturalesa havien de figurar dins el capítol 1 del pressupost, d’acord amb la normativa 


pressupostària de la Generalitat. 


 


• En el capítol 9 del pressupost de despeses dels exercicis 2010 i 2011, i en el capítol 6 


del pressupost de despeses de l’exercici 2012 es van registrar com a obligacions reco-


negudes quotes d’amortització dels contractes d’arrendament financer per 1,25 M€, 


2,90 M€ i 2,94 M€, respectivament, quotes que per la seva naturalesa tenien caràcter 


extrapressupostari d’acord amb la normativa pressupostària de la Generalitat. 


 


En l’anàlisi d’aquestes operacions s’ha observat que els corresponents actius que es fi-


nancen ja havien estat donats d’alta en l’immobilitzat i, per tant, ja s’havien reflectit en 


l’exercici corresponent pel seu cost en el capítol 6 del pressupost de despeses. La 


comptabilització com a obligacions reconegudes de les quotes d’amortització vençudes 


en l’exercici corrent suposa haver duplicat el seu registre en el pressupost de despeses. 


 


Aquesta duplicitat queda compensada pels ingressos registrats en el capítol 9 de l’exer-


cici en què es va donar d’alta l’actiu. 
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2.6. CONTRACTACIÓ 


D’acord amb la Llei 15/1993, del 28 de desembre, per la qual es crea el CTTI, el règim de 


contractació del Centre és el que resulta de l’aplicació de la legislació de contractes del 


sector públic, segons la modificació introduïda per la Llei 16/2008, del 23 de desembre, de 


mesures fiscals i financeres, en vigor a partir de l’1 de gener del 2009. 


 


D’acord amb la Llei 16/2008, el CTTI, des de l’1 de gener del 2009, té la condició de mitjà 


propi de les institucions i els departaments en què s’estructura l’Administració de la Gene-


ralitat, i les entitats o organismes que en depenen o s’hi vinculen i que tenen la condició de 


poder adjudicador. 


Als efectes de la LCSP, el CTTI en el període objecte de fiscalització tenia caràcter de 


poder adjudicador i era administració pública, i, per tant, el seu règim contractual estava 


caracteritzat per la completa aplicació de la LCSP, el seu Reglament i altres normes que la 


desenvolupaven. 


 


La normativa interna desenvolupada pel CTTI pel que fa a la contractació administrativa és 


la següent: 


 


• Instruccions relatives a la contractació i reglamentació de la política de contractació del 


CTTI, aprovat pel Comitè de Direcció el febrer del 2010. 


• Procediment de factura directa (novembre del 2008). 


 


D’acord amb el que estableix l’article 45 de la Llei 16/2008, del 23 de desembre, de me-


sures fiscals i financeres, l’òrgan de contractació del CTTI és el Consell d’Administració 


que, en els casos que es detallen a continuació, necessita l’autorització prèvia del Govern 


de la Generalitat: 


 


• Contractes amb un pressupost igual o superior a 12 M€ (IVA exclòs), llevat dels con-


tractes d’estudis i dictàmens, en què l’autorització es requereix quan el pressupost és 


superior a 30.000 € (IVA exclòs). 


• Contractes de caràcter pluriennal, en cas que es modifiqui el nombre d’anualitats esta-


blertes per la Llei de finances públiques de Catalunya. 


• Contractes en què el pagament es concerti mitjançant el sistema d’arrendament fi-


nancer o mitjançant el sistema d’arrendament amb opció de compra i el nombre d’anua-


litats sigui superior a quatre anys a comptar de l’adjudicació del contracte. 


 


Mitjançant l’Acord del 22 d’octubre del 2008, el Consell d’Administració va aprovar la 


delegació en el director gerent de les facultats com a òrgan de contractació de totes aque-
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lles contractacions amb un pressupost de licitació (IVA exclòs) igual o inferior a 3 M€, amb 


l’obligació d’informar el Consell de les contractacions que es realitzin a l’empara d’aquesta 


delegació. 


 


El control fiscal i jurídic de la contractació en l’àmbit del CTTI és competència dels òrgans 


següents: 


 


• Fiscalització: 


 


• Expedients subjectes a regulació harmonitzada: intervenció de la Generalitat. 


• Expedients no subjectes a regulació harmonitzada: control intern del CTTI. 


 


• Assessorament jurídic: 


 


• Expedients que es licitin per procediment obert: assessoria jurídica del departament 


al qual està adscrit el CTTI. 


• Resta d’expedients: assessoria jurídica del CTTI. 


 


En els apartats següents es descriu quin és l’abast de la fiscalització realitzada i les inci-


dències observades en relació amb la contractació. 


 


 


2.6.1. Abast de la fiscalització de la contractació 


A continuació es descriu el conjunt dels contractes i acords marc adjudicats pel CTTI du-


rant els exercicis 2010, 2011 i 2012, i de les modificacions i pròrrogues aprovades durant 


el mateix període, i es detalla la mostra dels expedients fiscalitzats i els criteris per a la 


seva selecció. També s’indica per a cada cas quins són els aspectes que han estat ob-


jecte de fiscalització. 


Cal assenyalar que el CTTI no disposa d’una única base de dades que inclogui la totalitat 


d’expedients tramitats. La informació ha estat obtinguda del Registre públic de contractes 


(RPC) que es nodreix de la informació que li tramet el mateix CTTI, de l’Aplicació per a la 


gestió d’expedients de contractació en l’àmbit de la Generalitat (GEEC) i d’altres registres 


interns de què disposa el CTTI. 


 


Contractes 


 


Els contractes adjudicats pel CTTI durant els exercicis 2010, 2011 i 2012 van ser els 


següents: 
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Quadre 15. Contractes adjudicats pel CTTI. Exercicis 2010, 2011 i 2012 


Procediment d’adjudicació Tipus de contracte Nombre d’expedients Import adjudicat 


Diàleg competitiu CCPP 5 2.127.641.077 


Total diàleg competitiu 5 2.127.641.077 


Negociat sense publicitat Obres 12 3.141.838 


Serveis 187 66.748.797 


Subministraments 25 20.551.085 


Total negociat sense publicitat 224 90.441.720 


Derivat d’acord marc Obres 17 12.113.202 


Serveis 68 35.886.531 


Subministraments 47 30.555.219 


Total derivat d’acord marc 132 78.554.952 


Obert (concurs) Obres 10 19.001.625 


Serveis 28 11.944.997 


Subministraments 12 19.413.740 


Total obert (concurs) 50 50.360.362 


Contractes menors Obres 88 2.605.438 


Serveis 393 4.149.201 


Subministraments 101 963.052 


Sense identificar * 154 1.139.562 


Total contractes menors 736 8.857.253 


Total  1.147 2.355.855.364 


Imports en euros, IVA exclòs. 


Font: Elaboració pròpia a partir de la informació proporcionada pel CTTI. 


Clau: 


CCPP: Contracte de col·laboració entre el sector públic i el sector privat. 


* Contractes menors identificats com “menors Navision” en la llista proporcionada pel CTTI, on no hi consta la seva ti-


pologia. 


 


Per a la fiscalització dels contractes adjudicats els exercicis 2010, 2011 i 2012 s’ha selec-


cionat una mostra de cinquanta expedients, dels quals setze van ser adjudicats l’exercici 


2010, tretze l’exercici 2011 i vint-i-un l’exercici 2012. Aquesta mostra representa el 36,4% 


del total import adjudicat en el període esmentat. 


La selecció de la mostra s’ha efectuat d’acord amb els criteris següents: 


 


• Diàlegs competitius (mostra de dos expedients): s’ha seleccionat l’expedient de major 


import de cada exercici, un dels quals supera els 500,00 M€, mentre que l’altre és d’un 


import inferior. 
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• Negociats sense publicitat (mostra de vint-i-dos expedients): s’ha seleccionat l’expe-


dient de major import de cada tipus de contracte (tres expedients), i quinze expedients 


de forma aleatòria amb procediments estadístics. També, s’han seleccionat dos expe-


dients per ser complementaris d’altres expedients (un de negociat i un d’obert que 


també s’inclouen en la mostra), i dos més que tenen la mateixa descripció i número 


d’expedient. D’aquests dos últims, que en la llista proporcionada pel CTTI apareixien 


duplicats, en el detall de la mostra fiscalitzada ja només se n’ha inclòs un. 


 


• Derivats d’acord marc (mostra de cinc expedients): s’ha seleccionat l’expedient de 


major import de cada tipus de contracte (tres expedients). També, s’han seleccionat 


dos expedients corresponents a derivats dels acords marc seleccionats per a la seva 


fiscalització (vegeu l’apartat següent). 


 


• Oberts (mostra de vuit expedients): s’han seleccionat tots els expedients superiors a 


5,00 M€ (un expedient) i, a banda d’aquest, els dos expedients de major import de cada 


tipus de contracte (sis expedients). També, s’ha seleccionat l’expedient el comple-


mentari del qual s’ha inclòs en la mostra de negociats. 


 


• Contractes menors (mostra de tretze expedients): s’han seleccionat una mostra aleatòria 


de cinc expedients amb procediments estadístics, i també tots els expedients que 


superen el límit de la contractació menor (tres expedients de subministraments i un de 


serveis). També, s’han seleccionat dos expedients per haver estat adjudicats pel mateix 


import i concepte en exercicis successius, i dos més per correspondre al mateix objecte 


que dos contractes adjudicats per procediment obert seleccionats en la mostra. Un dels 


expedients seleccionat pel fet de superar la contractació menor de serveis en realitat va 


ser adjudicat per procediment obert. Com que es tractava d’un error de transcripció en 


la llista proporcionada pel CTTI, finalment aquest expedient no ha estat fiscalitzat i ja no 


consta en el detall de la mostra fiscalitzada. 


 


El detall dels expedients fiscalitzats és el següent: 
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Quadre 16. Mostra de contractes adjudicats pel CTTI. Exercicis 2010, 2011 i 2012 


Procediment d’adjudicació 


Tipus de 


contracte Codi expedient Descripció Empresa adjudicatària 


Data 


adjudicació 


Import 


adjudicat 


Diàleg competitiu:    


CCPP CCPP/CTTI/2010/1 Projecte Xarxa Oberta UTE Imagina - Axia 18.10.2010 211.814.020 


 CCPP/CTTI/2011/2 Aprovisionament del lloc de treball i suport a l’usuari de la Generalitat 


de Catalunya 


UTE IECISA - Indra - Zemsania - Emte (Lot 1) 10.08.2012 166.650.000 


 UTE Telefónica de España - Telefónica 


Soluciones (Lot 2A) 


07.08.2012 190.480.296 


 UTE Fujitsu - Canon - Microsistemes - Everis 


(Lot 2B) 


10.08.2012 106.698.904 


 T-Systems ITC Iberia, SAU (Lot 2C) 10.08.2012 99.279.544 


Negociat sense publicitat:    


Obres CTTI/2010/355 Instal·lacions de les sales del Centre de processament de dades de 


la planta -1 de les noves oficines del CTTI 


Teyco, SL 20.09.2010 1.393.040 


Serveis PC/NEG/CTTI/24/2011 Tecnologies de la informació i comunicacions centrals de caràcter 


continuat de la Generalitat de Catalunya 


T-Systems ITC Iberia, SAU 14.02.2012 14.491.525 


 SE/CTTI/22/12 Assistència i informatització del sistema de recollida, processament i 


difusió de dades provisionals i definitives en el marc de les eleccions 


al Parlament de Catalunya de l’any 2012. 


Indra Sistemas, SA 19.10.2012 1.729.170 


 PC/NEG/CTTI/50/2011 Manteniment aplicacions informàtiques client/servidor del Departa-


ment de Justícia (JU-0045) 


T-Systems ITC Iberia, SAU 29.03.2012 992.894 


 PC/NEG/CTTI/33/2011 Atenció a l’usuari, suport in situ, i de gestió de sistemes, parc infor-


màtic i explotació de la xarxa de comunicacions del Departament 


d’Empresa i Ocupació (IU-0088) 


Informática El Corte Inglés, SA (IECISA) 08.03.2012 571.236 


 PC/NEG/CTTI/67/2011 Suport a l’usuari, administració. i manteniment de maquinari i progra-


mari de les xarxes d’àrea local, gestió i manteniment de la xarxa de 


comunicacions de l’àrea estesa dels serveis matrius i territorials del 


Departament de Salut i del Servei Català de la Salut (SA-0506) 


Fujitsu Technology Solutions, SA 25.04.2012 482.703 


 PC/NEG/CTTI/56/2012 Oficina de gestió de projectes de tecnologies de la informació i les 


comunicacions per al Departament de Benestar Social i Família (BE-


0255) 


Ideas Are Capital, SL España 03.10.2012 331.520 
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Procediment d’adjudicació 


Tipus de 


contracte Codi expedient Descripció Empresa adjudicatària 


Data 


adjudicació 


Import 


adjudicat 


Serveis 


(contin.) 


PC/NEG/CTTI/31/2011 Gestió i manteniment de les aplicacions dels entorns Intranet, 


Access i Browser per a la Secretaria d’Universitats i Recerca del 


Departament d’Economia i Coneixement (EC-0384) 


Atos Spain, SA 21.02.2012 191.886 


 PC/NEG/CTTI/16/2011 Manteniment correctiu i evolutiu del Sistema d’informació ramader 


(SIR) del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 


Medi Natural (PC0393) 


T-Systems ITC Iberia, SAU 20.03.2012 169.492 


 PC/NEG/CTTI/45/2011 Oficina de gestió de projectes i oficina tècnica de seguretat de la in-


formació per al Departament de Governació i Relacions Institucionals 


(GO-0162) 


Indra Sistemas, SA 03.04.2012 161.017 


 CTTI/2011/262 Manteniment llicències de Powercenter de la Generalitat de Cata-


lunya 


Informática Data Integration Ibérica, SL 15.02.2012 81.517 


 PC/NEG/CTTI/82/2012 Suport tècnic a l’oficina gestora del sistema d’Acreditació en 


Competències TIC (ACTIC) 


Mobbiz Comunicació, SL 31.10.2012 59.750 


 SE/CTTI/18/12 Neteja complementària de la seu del CTTI (Complementari de 


l’expedient CTTI/2010/449) 


Grupo Constant Servicios Empresariales, SLU 


(anteriorment Gesgrup Outsourcing, SL) 


15.10.2012 56.000 


 CTTI/2010/34 Suport als processos de licitació per la implantació del nou model de 


gestió de serveis TIC del CTTI 


Aitic Penteo, SAU 03.03.2011 55.050 


 PC/NEG/CTTI/37/2011 Serveis informàtics tècnics especialitzats per garantir l’estructura de 


les bases de dades de les aplicacions de gestió del Servei 


d’Ocupació de Catalunya (IU-0319) 


T-Systems ITC Iberia, SAU 24.02.2012 43.294 


Subminis-


traments 


CTTI/2010/236 Equipament i manteniment dels serveis d’extensió de la Televisió 


Digital Terrestre (TDT) 


Retevisión I, SA 30.08.2010 9.999.985 


 CTTI/2011/45 Instal·lació i posada en funcionament dels elements complementaris 


de xarxa necessaris per estendre el transport i la difusió de la TDT a 


diversos centres de radiotelecomunicacions en el marc del projecte 


RADIOCOM (Complementari de l’expedient CTTI/2010/40) 


Retevisión I, SA 01.07.2011 1.800.328 


 CTTI/2010/516 Llicències d’ús de programari SAP per al CTTI, i el seu manteniment  SAP España y Portugal, SA 07.10.2010 1.062.214 


 SU/CTTI/46/06/L7/C1 Instal·lació complementària de cablatge estructurat de xarxes de 


dades d’àrea local per als centres i serveis educatius dependents 


del Departament d’Educació, Lot 7 (Complementari de l’expedient 


SU/CTTI/46/6/L7) 


Siemens Enterprise Communications, SA 11.02.2011 528.956 
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Procediment d’adjudicació 


Tipus de 


contracte Codi expedient Descripció Empresa adjudicatària 


Data 


adjudicació 


Import 


adjudicat 


Subminis-


traments 


(contin.) 


CTTI/2010/121 Llicències d’ús de programari CAST per a l’Oficina de qualitat del 


CTTI, i el seu manteniment 


Cast Software España, SL 07.06.2010 80.000 


SU/CTTI/06/12 Materials TIC per donar suport al treball d’estudiants amb necessitats 


educatives especials 


B&J Adaptaciones, SL 10.12.2012 27.342 


Derivat d’acord marc:    


Obres CTTI/2010/104 Obra civil, construcció, i instal·lació d’infraestructures de telecomuni-


cacions portables i d’instal·lacions de subministrament elèctric, en el 


marc del Pla Catalunya Connecta, a nou municipis de Catalunya (De-


rivat de l’Acord Marc 2008/126 adjudicat pel CTTI) 


Spark Ibérica, SA 04.05.2010 1.686.893 


Serveis SE/CTTI/03/12 Oficina tècnica per al govern i direcció de la planificació, coordina-


ció, seguiment i implantació de tots els processos de transició i 


transformació del nou model de serveis TIC de la Generalitat de 


Catalunya (Derivat de l’Acord Marc 2010/3 adjudicat per la CCS) 


Deloitte Advisory, SL 28.06.2012 4.276.800 


Subminis-


traments 


SU/CTTI/04/12/D1 Programari i solucions d’ús comú de Microsoft (Primer derivat de 


l’Acord Marc SU/CTTI/04/12 adjudicat pel CTTI) 


Microsoft Ireland Operations Limited 30.03.2012 6.546.358 


SU/CTTI/03/11/D1 Equipament necessari per a proveir als centres dependents del De-


partament d’Ensenyament dels serveis TIC necessaris per al projecte 


EDUCAT 2.0 (Primer derivat de l’Acord Marc SU/CTTI/03/11 adjudi-


cat pel CTTI) 


Hewlett Packard Española, SL (Lot 1) 03.08.2011 2.057.729 


 Hewlett Packard Española, SL (Lot 2) 03.08.2011 2.474.486 


 Fujitsu Technology Solutions, SA (Lot 3) 03.08.2011 241.707 


 Informática El Corte Inglés, SA (Lot 4) 03.08.2011 1.216.614 


 SU/CTTI/01/10/D2 Productes de programari ADOBE (Segon derivat de l’Acord Marc 


SU/CTTI/01/10 adjudicat pel CTTI) 


Seidor, SA 11.11.2010 275.034 


Obert, mitjançant concurs:   


Obres CTTI/2010/774 Redacció del projecte i execució de l’obra per a la connexió amb 


fibra òptica dels centres de l’Anella científica 


Instalaciones y Proyectos Integrales de 


Telecomunicaciones, SL 


22.12.2011 5.069.164 


 CTTI/2009/686 Rehabilitació de la nova seu del CTTI Elecnor, SA 23.03.2010 3.490.627 


 CTTI/2010/36 Construcció de nova canalització i instal·lació de cablatge de fibra 


òptica a 12 polígons industrials de Catalunya (Fase 3) 


UTE Building – Eiffage (Lot 1) 08.11.2010 1.242.240 


 Cobra Instalaciones y Servicios, SA (Lot 2) 08.11.2010 1.387.514 


Serveis CTTI/2010/4 Implantació d’una Oficina central de qualitat en el desenvolupament 


a la Generalitat de Catalunya 


UTE Hewlett Packard - Aventia 18.10.2010 2.278.292 


 CTTI/2010/273 Enllaços mòbils per a Televisió de Catalunya Servicios Audiovisuales Overon, SL 21.12.2011 2.123.842 


 CTTI/2010/449 Neteja i jardineria per les noves dependències CTTI Gesgrup Outsourcing, SL 04.04.2011 247.000 
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Procediment d’adjudicació 


Tipus de 


contracte Codi expedient Descripció Empresa adjudicatària 


Data 


adjudicació 


Import 


adjudicat 


Subminis-


traments 


CTTI/2010/31 Maquinari per la posada en marxa del nou Nus Corporatiu de la 


Generalitat de Catalunya 


Unitronics Comunicaciones, SA 07.09.2010 6.635.503 


CTTI/2010/40 Instal·lació i posada en funcionament dels equips dels elements de 


xarxa necessaris per estendre el transport i la difusió de sis o vuit 


múltiplex arreu de Catalunya, i obres d’adaptació de determinats 


centres emissors 


Retevisión I, SA 14.05.2010 6.001.938 


Contracte menor:    


Obres CTTI/2010/569 Obres i manteniment de les noves dependències del CTTI Instal·lacions Cinema Bel, SLU 04.10.2010 49.999 


 CTTI/2011/41 Obres i manteniment Edifici Arrai (seu del CTTI) Instal·lacions Cinema Bel, SLU 28.01.2011 49.999 


 CTTI/2011/272 Obres adequació no previstes en el projecte inicial Edifici Arrai (seu 


del CTTI) 


Elecnor, SA 20.05.2011 49.000 


Serveis CTTI/2011/34 Manteniment ascensors Edifici Arrai 2011 (seu del CTTI) Thyssenkrupp Elevadores, SL 20.01.2011 17.744 


CTTI/2011/359 Ampliació funcionalitats del Sistema d’Informació de Consum (SIC) Everis Spain, SL 20.09.2011 15.480 


CTTI/2011/320 Neteja mes de Juny 2011 Gesgrup Outsourcing, SL 01.07.2011 14.950 


CTTI/2010/334 Extensió del suport per al llançament del Model de Gestió de 


Persones (MGP) 


Nae Comunicacions, SL 07.06.2010 10.500 


Subminis-


traments 


CTTI/2010/636 Adhesió a l’European Penteo Forum 2011 AITIC Penteo, SAU 08.11.2010 80.000 


CTTI/2012/62 Adhesió a l’European Penteo Forum 2012 AITIC Penteo, SAU 20.09.2012 80.000 


Sense iden-


tificar * 


C-11-000196 Facturació Gas 2011 Edifici Arrai (seu del CTTI) Gas Natural Servicios SDG, SA 04.03.2011 18.000 


C-12-000792 Contractació de 2 auxiliars per a gravació de factures Grupo Constant Servicios Empresariales, SLU 


(anteriorment Gesgrup Outsourcing, SL) 


25.04.2012 17.999 


C-10-000425 Serveis de Radiocomunicació, SCAR (Servei de transport de dades 


via ÁGORA de la xarxa de recollides de dades radioactives) 


Tradia Telecom, SA 01.06.2010 9.873 


Imports en euros, IVA exclòs. 


Font: Elaboració pròpia a partir de la informació proporcionada pel CTTI. 


Dels cinquanta expedients seleccionats inicialment, finalment només se n’han fiscalitzat quaranta-vuit, tal com ja s’ha explicat en descriure els criteris de selecció de la mostra. 


* Contractes menors identificats com a “menors Navision” en la llista proporcionada pel CTTI, on no consta la seva tipologia. 


Clau: 


CCPP: Contracte de col·laboració entre el sector públic i el sector privat. 


CCS: Comissió Central de Subministraments de la Generalitat de Catalunya. 
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Els aspectes fiscalitzats en relació amb els contractes adjudicats pel CTTI durant el pe-


ríode objecte de fiscalització abasten les fases de preparació, adjudicació i formalització. 


També s’ha fiscalitzat la seva execució i, l’extinció, excepte en el cas dels contractes 


adjudicats mitjançant diàleg competitiu en què, atenent a la seva durada, la fiscalització de 


la seva execució s’inclourà en el proper informe. 


 


Acords marc 


En el període 2010-2011-2012, el CTTI va adjudicar set acords marc. En el quadre següent 


es detallen les dades d’aquests acords marc, i també l’import total dels contractes derivats 


adjudicats pel CTTI durant el període esmentat: 


 


Quadre 17. Acords marc adjudicats pel CTTI. Exercicis 2010, 2011 i 2012 


Procediment d’adjudicació 


Tipus de 


contracte 


Codi 


expedient Descripció 


Data 


adjudicació 


Valor 


econòmic 


estimat de 


l’acord marc 


Import total 


dels derivats 


adjudicats 


2010-2012 


Negociat sense publicitat:     


Subminis-


traments 


SU/CTTI/04/12 Programari i solucions d’ús comú de 


Microsoft 


30.03.2012 19.500.000 6.546.358 


SU/CTTI/04/10 Llicències PAT-Win i x-IMAGE d’ISOFT 04.04.2011 1.786.822 - 


SU/CTTI/01/10 Productes de programari ADOBE 23.06.2010 1.700.000 1.133.659 


SU/CTTI/03/10 Programari McAfee i el seu manteniment 24.02.2011 554.617 519.239 


Serveis SE/CTTI/05/10 Manteniment de programari de SAP 23.12.2010 11.800.000 6.197.731 


Derivat d’acord marc:     


Subminis-


traments 


SU/CTTI/03/11 Equipament necessari per proveir els cen-


tres dependents del Departament d’Ense-


nyament dels serveis TIC necessaris per al 


projecte EDUCAT 2.0 (derivat de l’Acord 


marc 2009/2 adjudicat per la CCS) 


03.08.2011 7.582.759 7.276.753 


Obert, mitjançant concurs:     


Subminis-


traments 


CTTI/2010/102 Sistema de gestió electrònica de docu-


ments de l’Administració de la Generalitat 


de Catalunya (SIGeDA) 


07.10.2010 567.707 - 


Imports en euros, IVA exclòs. 


Font: Elaboració pròpia a partir de la informació proporcionada pel CTTI. 


Clau: 


CCS: Comissió Central de Subministraments de la Generalitat de Catalunya. 


 


S’han seleccionat, per fiscalitzar-los, tots els acords marc amb contractes derivats d’import 


individual superior als 3,00 M€. Així, han estat seleccionats dos dels tres acords marc amb 
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un valor superior a 3,00 M€. Pel que fa als acords marc amb un valor inferior als 3,00 M€, 


s’ha seleccionat el de valor més proper a la mitjana. 


 


La fiscalització efectuada en relació amb els acords marc abasta les fases de preparació, 


adjudicació i formalització dels acords. També s’ha verificat una mostra dels contractes de-


rivats adjudicats (vegeu l’apartat anterior). 


 


A continuació es detalla la mostra d’acords marc fiscalitzada (tots corresponen a contrac-


tes de subministraments), i s’indica quins són els contractes derivats corresponents que 


s’han fiscalitzat: 


 


Quadre 18. Mostra d’acords marc adjudicats pel CTTI. Exercicis 2010, 2011 i 2012 


Procediment d’adjudicació 


Acord marc Contractes derivats 


Codi 


expedient Descripció 


Empresa 


adjudicatària 


Data 


adjudicació 


Valor 


econòmic 


Adjudicats 


2010-2012 


Expedient 


fiscalitzat 


Codi Import  


Negociat sense publicitat: 


SU/CTTI/04/12 Programari i solu-


cions d’ús comú de 


Microsoft 


Microsoft Ireland 


Operations 


Limited 


30.03.2012 19.500.000 6.546.358 D1 6.546.358 


SU/CTTI/01/10 Productes de pro-


gramari ADOBE 


Seidor, SA 23.06.2010 1.700.000 1.133.659 D2 275.034 


Derivat d’acord marc: 


SU/CTTI/03/11 Equipament neces-


sari per proveir els 


centres dependents 


del Departament 


d’Ensenyament dels 


serveis TIC neces-


saris per al projecte 


EDUCAT 2.0 (deri-


vat de l’Acord marc 


2009/2 adjudicat 


per la CCS) 


Hewlett Packard 


Española, SL 


(Lot 1) 


03.08.2011 * 7.582.759  2.306.280 D1 2.057.729 


Hewlett Packard 


Española, SL 


(Lot 2) 


2.668.472 2.474.486 


Fujitsu Techno-


logy Solutions, 


SA (Lot 3) 


263.097 241.707 


Informática El 


Corte Inglés, SA 


(Lot 4) 


2.038.904 1.216.614 


Imports en euros, IVA exclòs. 


Font: Elaboració pròpia a partir de la informació proporcionada pel CTTI. 


Clau: 


CCS: Comissió Central de Subministraments de la Generalitat de Catalunya. 


* Valor econòmic estimat de l’acord marc pel conjunt de tots els lots, els quals han estat adjudicats per preus unitaris. 
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Modificacions i pròrrogues 


Les modificacions i pròrrogues aprovades pel CTTI durant el període 2010-2011-2012 són 


les següents: 


Quadre 19. Modificacions i pròrrogues aprovades pel CTTI. Exercicis 2010, 2011 i 2012 


Tipus de contracte Tipus d’expedient Nombre d’expedients Import modificació/pròrroga 


Serveis Modificació 37 9.198.322 


Pròrroga 268 196.262.887 


Modificació i pròrroga 5 529.406 


Total serveis 310 205.990.615 


Subministraments Modificació 3 5.559.591 


Pròrroga 2 899.248 


Total subministraments 5 6.458.839 


Obres Modificació (a) 4 (166.568) 


Administratiu especial Modificació (b) 1 - 


CCPP Modificació (b) 1 - 


Total  321 212.282.886 


Imports en euros, IVA exclòs. 


Font: Elaboració pròpia a partir de la informació proporcionada pel CTTI. 


Clau: 


CCPP: Contracte de col·laboració entre el sector públic i el sector privat. 


Notes: 


(a) S’han tramitat quatre modificacions de contractes d’obres, dues de les quals corresponen a supressió d’unitats 


d’obra que ha comportat reducció de l’import del contracte. 


(b) Modificació que no ha suposat cap variació del preu del contracte. 


 


S’ha seleccionat una mostra de quatre modificacions i setze pròrrogues aprovades durant 


els exercicis 2010, 2011 i 2012. 


 


La mostra s’ha seleccionat d’acord amb els criteris següents: 


 


• Totes les modificacions i pròrrogues aprovades els exercicis 2010, 2011 i 2012 que 


afecten contractes seleccionats per a la seva fiscalització. 


 


• Totes les modificacions i pròrrogues aprovades els exercicis 2010, 2011 i 2012 que 


corresponen als tres contractes que han estat objecte d’un major import de modificació 


i/o pròrroga. 


 


La mostra resultant és la següent: 







 


 


6
0
 


Quadre 20. Mostra de modificacions i pròrrogues fiscalitzades. Exercicis 2010, 2011 i 2012 


 Contracte inicial Modificació/pròrroga 


Codi expedient Descripció 


Data 


adjudicació 


Import 


adjudicat 


Termini 


inicial Codi 


Data 


aprovació Import Termini  


CCPP/CTTI/2010/1 Projecte Xarxa Oberta 18.10.2010 211.814.020 20 anys M1 (a) 05.10.2011 - (b) 


PC/NEG/CTTI/24/2011 Tecnologies de la informació i comunicacions centrals de caràcter continuat de la 


Generalitat de Catalunya 


14.02.2012 14.491.525 6 mesos P1 26.07.2012 4.830.508 2 mesos 


PC/NEG/CTTI/50/2011 Manteniment aplicacions informàtiques client/servidor del Dept. de Justícia (JU-0045) 29.03.2012 992.894 6 mesos P1 16.11.2012 992.894 6 mesos 


PC/NEG/CTTI/33/2011 Atenció a l’usuari, suport in situ, i de gestió de sistemes, parc informàtic i explotació de 


la xarxa de comunicacions del Departament d’Empresa i Ocupació (IU-0088) 


08.03.2012 571.236 6 mesos P1 22.10.2012 571.236 6 mesos 


PC/NEG/CTTI/67/2011 Suport a l’usuari, administració i manteniment de maquinari i programari de les xarxes 


d’àrea local, gestió i manteniment de la xarxa de comunicacions de l’àrea estesa dels 


serveis matrius i territorials del Dept. de Salut i del Servei Català de la Salut (SA-0506) 


25.04.2012 482.703 6 mesos P1 28.06.2012 482.703 6 mesos 


PC/NEG/CTTI/31/2011 Gestió i manteniment de les aplicacions dels entorns Intranet, Access i Browser per a la 


Secretaria d’Universitats i Recerca del Dept. d’Economia i Coneixement (EC-0384) 


21.02.2012 191.886 6 mesos P1 27.07.2012 191.886 6 mesos 


PC/NEG/CTTI/16/2011 Manteniment correctiu i evolutiu del Sistema d’informació ramader (SIR) del Departa-


ment d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (PC0393) 


20.03.2012 169.492 6 mesos P1 30.05.2012 169.492 6 mesos 


PC/NEG/CTTI/45/2011 Oficina de gestió de projectes i oficina tècnica de seguretat de la informació per al 


Departament de Governació i Relacions Institucionals (GO-0162) 


03.04.2012 161.017 6 mesos P1 28.06.2012 161.017 6 mesos 


PC/NEG/CTTI/37/2011 Serveis informàtics tècnics especialitzats per garantir l’estructura de les bases de 


dades de les aplicacions de gestió del Servei d’Ocupació de Catalunya (IU-0319) 


24.02.2012 43.294 6 mesos P1 31.05.2012 43.294 6 mesos 


CTTI/2010/104 Obra civil, construcció, i instal·lació d’infraestructures de telecomunicacions por-


tables i d’instal·lacions de subministrament elèctric, en el marc del Pla Catalunya 


Connecta, a nou municipis de Catalunya 


04.05.2010 1.686.893 18 mesos M1 02.12.2011 - 12 mesos 


CTTI/2010/4 Implantació d’una Oficina central de qualitat en el desenvolupament a la Generalitat 


de Catalunya 


18.10.2010 2.278.292 24 mesos P1 24.12.2012 379.715 4 mesos 


SE/CTTI/64/07 Servei de transport dels senyals de contribució de Televisió de Catalunya 16.06.2008 3.491.335 4 anys M1 29.03.2012 945.442 - 


P1 25.10.2012 470.927 6 mesos 


SE/CTTI/25/05 Serveis corporatius de telecomunicacions (transport i dades) de la Generalitat de 


Catalunya. Lots T1 i T2 (c) 


31.08.2006 30.140.220 4 anys P1 16.12.2010 21.355.932 12 mesos 


P2 28.12.2011 22.425.424 9 mesos 


P3 09.08.2012 7.475.127 3 mesos 


CTTI/2008/123 Subministrament i instal·lació dels equips dels elements de xarxa necessaris pel 


transport i difusió del senyal del nou multiplex per estendre la cobertura de la TDT 


arreu de Catalunya 


14.01.2009 12.295.866 Fins al 


30.12.2010 


(d) 


M1 14.04.2010 5.119.668 - 


Imports en euros, IVA exclòs. 


Font: Elaboració pròpia a partir de la informació proporcionada pel CTTI. 


Clau: 


CCPP: Contracte de col·laboració entre el sector públic i el sector privat. 


Notes: 


(a) Termini corresponent a les modificacions del termini d’execució i a les pròrrogues aprovades. 


(b) La modificació consisteix en l’ampliació del nombre de seus i la reducció del cost unitari per a cadascuna d’elles, amb la qual cosa no té efectes econòmics, ni tampoc varia el termini d’execució 


adjudicat inicialment. 


(c) Els lots T1 i T2 d’aquests expedients es van adjudicar a un mateix contractista, amb la qual cosa es va formalitzar un únic contracte del qual es van aprovar tres pròrrogues. 


(d) Termini d’execució segons contracte inicial fins al 31 de desembre del 2009, el qual fou ampliat fins al 30 de setembre del 2010 mitjançant Resolució del director gerent del CTTI del 29 de desembre del 2009. 
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La fiscalització efectuada en relació amb les modificacions i pròrrogues abasta les fases 


d’aprovació i formalització de les addendes, i també la revisió de la seva execució i ex-


tinció, excepte en el cas de la modificació del contracte de col·laboració entre el sector 


públic i privat en què, atesa la seva durada (vint anys), només s’ha fiscalitzat fins a la for-


malització de l’addenda de la modificació. 


 


 


2.6.2. Observacions relatives a la contractació 


Els resultats de la fiscalització efectuada per al conjunt d’expedients revisats són els que 


es presenten a continuació. 


 


 


2.6.2.1. Diàleg competitiu 


Durant el període 2010-2012, el CTTI va adjudicar cinc contractes de col·laboració entre el 


sector públic i el sector privat mitjançant el procediment de diàleg competitiu. 


 


D’aquests cinc expedients s’ha fiscalitzat el Projecte Xarxa Oberta adjudicat l’exercici 2010 


i un dels quatre diàlegs adjudicats l’exercici 2012 corresponents al nou model TIC, en 


concret el que té per objecte l’aprovisionament del lloc de treball i suport a l’usuari de la 


Generalitat de Catalunya. 


 


En el període 2010-2012, el contracte que té per objecte el Projecte Xarxa Oberta va ser 


objecte d’una modificació (vegeu l’apartat 2.6.2.7). 


 


Projecte Xarxa Oberta (CCPP/CTTI/2010/1) 


1) Descripció del procediment d’adjudicació 


El desenvolupament del Projecte Xarxa Oberta va ser aprovat pel Govern de la Generalitat 


mitjançant un Acord del 2 de febrer del 2010, en el qual va autoritzar el Departament de 


Governació i Administracions públiques, a través de la Secretaria de Telecomunicacions i 


Societat de la Informació, a encomanar al CTTI la licitació i adjudicació del contracte, 


incloses les actuacions prèvies que fossin necessàries. Aquest encàrrec es va formalitzar 


en la mateixa data mitjançant una resolució del secretari de Telecomunicacions. 


 


En l’expedient hi consta un informe justificatiu i una memòria econòmica del 15 de gener 


del 2010, documents emesos pel director de l’Àrea de Radiocomunicacions i Desple-


gament d’Infraestructures de Telecomunicacions (ARDIT) del CTTI en els quals es justifica 


la necessitat de la contractació i la viabilitat econòmica del Projecte. 


 


Pel que fa a les citades actuacions prèvies, el Govern de la Generalitat va designar un 


òrgan col·legiat amb la funció de determinar la modalitat de contractació més adequada, i 
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va fixar-ne la composició. Els membres d’aquest òrgan col·legiat van ser nomenats pel 


conseller de Governació i Administracions Públiques. 


 


D’acord amb el que preveu l’article 118 de la LCSP, aquest òrgan col·legiat va determinar 


en el document d’avaluació prèvia del 4 de febrer del 2010 que la modalitat de con-


tractació més adequada d’acord amb la normativa vigent era la d’un contracte de col·la-


boració entre el sector públic i el sector privat, justificant-ho en la complexitat de l’objecte 


del contracte i després d’una anàlisi comparativa amb la resta de modalitats de con-


tractació. 


 


El Consell d’Administració del CTTI va incoar l’expedient de contractació mitjançant el pro-


cediment de diàleg competitiu el 5 de febrer del 2010, acord en el qual va delegar en el 


director gerent del Centre totes les actuacions fins al seu tancament, i va nomenar els 


membres de la Mesa especial del diàleg que es detallen a continuació: 


 


• President: director general de Xarxes de Telecomunicacions de la Secretaria de Teleco-


municacions i Societat de la Informació del Departament de Governació i adminis-


tracions Públiques. 


• Secretari: director d’Administració, Finances, Contractació i Serveis Generals del CTTI. 


• Un representant de la Intervenció general. 


• Un representant del Departament de Política Territorial i Obres Públiques. 


• El director de l’ARDIT del CTTI. 


• L’advocat en cap de l’Assessoria Jurídica del Departament de Governació. 


• El responsable de l’Assessoria Jurídica del CTTI. 


• Un representant de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat. 


• Quatre tècnics, un dels quals és de l’ARDIT del CTTI mentre que els tres restants són 


assessors externs incorporats a la Mesa en qualitat de vocals, amb dret a veu i vot. 


 


L’11 de febrer del 2010, el director gerent del CTTI va aprovar l’expedient de contractació i 


va disposar la publicació dels corresponents anuncis de licitació. 


 


En les clàusules del document descriptiu inclòs en l’expedient de contractació s’estableix 


que, pel que fa al seu règim jurídic, el contracte de col·laboració entre el sector públic i el 


sector privat que es licita s’assimila a un contracte de concessió d’obres públiques d’acord 


amb la naturalesa de les prestacions objecte del contracte. 


 


Les principals característiques de la licitació eren les següents: 


 


• Objecte i abast del contracte: connexió i desplegament de xarxa de fibra òptica de gran 


amplada de banda de totes les seus actuals i futures de la Generalitat de Catalunya 


existents en cada municipi, i la instal·lació d’un punt de presència de fibra òptica a tots 


els municipis actuals i futurs de Catalunya (cinc mil vuit-centes quaranta-tres seus i nou-
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cents quaranta-sis punts de presència), amb la possibilitat d’utilitzar la capacitat ex-


cedent de la Xarxa per oferir serveis al mercat majorista mitjançant un operador inde-


pendent i neutral. 


• Durada màxima del contracte: trenta anys, la qual fou reduïda posteriorment a un màxim 


de vint anys. 


 


• Pressupost estimat del contracte: 662,00 M€ d’inversió total (sense IVA i sense ac-


tualitzar) i un cost d’explotació màxim anual de 10,00 M€. 


A la licitació s’hi van presentar tres sol·licituds de participació. El nombre mínim de can-


didats a convidar al procediment del diàleg era de cinc, amb la qual cosa no va ser neces-


sari efectuar-ne cap selecció. Totes elles van ser acceptades i convidades a participar en 


el procediment de diàleg mitjançant Resolució del director gerent del CTTI del 29 de març 


del 2010. 


 


El procediment de diàleg està regulat per unes instruccions que foren trameses als can-


didats juntament amb la carta d’invitació del director gerent. 


 


Aquestes Instruccions establien que el CTTI portaria a terme com a mínim dues rondes 


amb els candidats, mitjançant un Equip integrat pel director de l’ARDIT, com a responsable 


del diàleg, pel director d’Administració, Finances, Contractació i Serveis Generals del CTTI, 


com a secretari, per la responsable de l’Assessoria Jurídica del CTTI i per un tècnic de 


l’ARDIT. Es preveia que aquest Equip pogués ser assessorat, quan escaigués, tant per 


personal intern com extern en matèria tecnològica, jurídica i financera. Pel que fa a l’Equip 


del diàleg s’establien dos requisits: en primer lloc, que tots els seus membres signessin un 


document de compromís de respecte dels principis del diàleg (igualtat, no discriminació, 


transparència i confidencialitat) i, en segon lloc, que per a la validesa de la constitució de 


l’Equip del diàleg era preceptiva l’assistència dels quatre membres abans esmentats. 


 


El diàleg es va portar a terme inicialment mitjançant dues tandes de rondes amb cadascun 


dels candidats i, el 28 de maig del 2010, el Consell d’Administració va declarar-lo tancat. 


 


El Govern de la Generalitat amb la justificació d’acomplir els principis i objectius d’es-


tabilitat pressupostària, el 3 d’agost del 2010, va acordar reduir l’abast inicial del Projecte 


Xarxa Oberta i que es reiniciés el diàleg competitiu a partir d’aquest nou abast amb les 


mateixes empreses admeses a la licitació. 


 


El nou abast va suposar una reducció de l’objecte del contracte en els termes següents: 


 


• Reducció del nombre de seus a connectar del 88% (sis-centes noranta-sis seus en lloc 


de cinc mil vuit-centes quaranta-tres) i dels punts de presència de fibra òptica del 90% 


(noranta-sis punts en lloc de nou-cents quaranta-sis). 
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• Reducció de l’abast territorial, que quedaria circumscrit a les comarques de les Terres 


de l’Ebre i a les seus de la Generalitat que ja disposaven d’infraestructura de fibra 


òptica, mentre que en l’abast inicial s’estenia per tot Catalunya. 


• Reducció del volum d’inversions a assumir per l’adjudicatari en un 90% (68,00 M€ en 


lloc de 662,00 M€) i el cost màxim d’explotació en un 60% (4,00 M€ en lloc de 10,00 M€). 


 


• Limitació de la comercialització de serveis majoristes a seixanta-un municipis, quedant-


ne excloses les quatre capitals de província, d’acord amb l’establert per la Direcció 


General de la Competència de la Comissió Europea. 


 


El Consell d’Administració va aprovar el reinici del diàleg segons els nous paràmetres 


aprovats pel Govern de la Generalitat, i va delegar en el director gerent totes les ac-


tuacions posteriors fins al nou tancament del diàleg. 


 


Aquesta modificació va fer necessària la tramitació d’un nou expedient de contractació que 


fou aprovat pel director gerent del CTTI el 4 d’agost del 2010, i que és la base del diàleg a 


portar a terme en una tercera ronda, a la qual es va convidar els mateixos tres candidats. 


 


Fruit de les modificacions introduïdes en l’abast del projecte, dos dels tres candidats 


convidats van desistir de continuar en el procediment, i la tercera ronda ja només es va 


portar a terme amb un únic candidat. 


 


L’1 de setembre del 2010 el Consell d’Administració va aprovar el segon i últim tancament 


del diàleg, i el 7 de setembre els plecs definitius per a la presentació de l’oferta final, un 


cop informats per l’Assessoria Jurídica del Departament de Governació i Administracions 


Púbiques i la Intervenció General, i prèvia aprovació pel Govern de la Generalitat de la 


despesa pluriennal derivada del contracte de 253,56 M€, a càrrec dels departaments i 


altres ens del sector públic de la Generalitat. En aquesta última sessió, el Consell va 


delegar novament en el director gerent del CTTI tots els tràmits administratius fins a l’ad-


judicació provisional del contracte. 


 


La carta d’invitació per a presentar oferta va ser tramesa el 7 de setembre del 2010 a l’únic 


licitador que no havia desistit de continuar el procediment. 


 


Un cop analitzada i valorada l’oferta presentada, el Consell d’Administració va aprovar 


l’adjudicació provisional del contracte el 22 de setembre del 2010, amb comunicació 


prèvia al Govern de la Generalitat tal com aquest havia requerit, i l’adjudicació definitiva el 


18 d’octubre del 2010. També va aprovar delegar en el director gerent del CTTI totes les 


actuacions posteriors fins a la recepció definitiva del contracte. 


 


La formalització del contracte es va portar a terme el 18 de novembre del 2010, amb la 


nova societat constituïda a aquest efecte per l’adjudicatari segons el document descriptiu. 
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2) Resultat de la fiscalització 


De la revisió efectuada, d’acord amb la LCSP, les Instruccions del procediment emeses pel 


CTTI i la resta de normativa que és d’aplicació als procediments de diàleg competitiu, cal 


destacar les incidències observades següents: 


Pel que fa a la tramitació i aprovació de l’expedient de contractació base de la convoca-


tòria del diàleg: 


 


• La durada màxima del contracte és de trenta anys, termini que supera el límit de vint 


anys que estableix l’article 290 de la LCSP per als contractes de col·laboració entre el 


sector públic i el sector privat. Aquest termini, però, fou reduït posteriorment a vint anys 


en el document descriptiu de reinici del diàleg. 


 


• El document descriptiu i el programa funcional base de la convocatòria no consten 


aprovats per l’òrgan de contractació, i en la Resolució del director gerent d’aprovació de 


l’expedient de contractació tampoc se’n fa esment. 


 


• En l’expedient no hi consta el document que certifica l’existència de crèdit adequat i 


suficient requerit en l’article 93 de la LCSP. Aquest aspecte ja va ser assenyalat per la 


Intervenció general, que va condicionar el seu informe al fet que l’existència de crèdit 


s’acredités un cop coneguda la solució final i prèviament a sol·licitar les ofertes. 


 


Amb caràcter previ a la sol·licitud de les ofertes, el Govern de la Generalitat va aprovar 


la despesa pluriennal que es deriva del contracte amb càrrec als departaments i altres 


ens del sector públic de la Generalitat. 


 


• En la resolució del gerent del CTTI per la qual s’aprova l’expedient de contractació no 


es fa esment de la despesa que es deriva del contracte ni de la seva aprovació. 


Pel que fa a l’admissió, selecció i invitació dels candidats: 


 


• En l’expedient no hi consta acreditat que el CTTI efectués la quantificació i l’anàlisi dels 


criteris mínims de solvència exigits per a l’admissió dels candidats. 


 


• En l’expedient hi manca l’acta de la Mesa especial del diàleg del 29 de març del 2010 


per la qual s’aprova la proposta d’admissió i de selecció de candidats. 


 


• En l’expedient no hi consta acreditat que les Instruccions del procediment del diàleg 


trameses juntament amb la carta d’invitació fossin aprovades per l’òrgan de contracta-


ció o per la Mesa especial del diàleg. 
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Pel que fa al diàleg amb els candidats: 


 


• Els membres de l’Equip de diàleg no van formalitzar el document de compromís amb els 


principis del diàleg. 


 


• L’Equip del diàleg no consta vàlidament constituït en la reunió de la primera ronda amb 


un dels candidats, ja que no hi va assistir el director d’Administració, Finances, Con-


tractació i Serveis Generals ni ningú que el substituís. 


 


• En l’expedient no hi consta el nomenament dels substituts dels membres de l’Equip del 


diàleg ni dels assessors interns i externs que van assistir a les reunions de les rondes 


(dos substituts, tres assessors interns i quatre assessors externs). 


 


• Els assessors interns i externs que van assistir a les reunions d’una mateixa ronda amb 


els diferents candidats no són els mateixos en totes les reunions, la qual cosa podria 


afectar el compliment efectiu dels principis d’igualtat i no discriminació. 


 


• En les actes de les rondes, tot i que s’inclou l’exposició efectuada pels candidats de les 


propostes presentades, no hi consta el resum del debat mantingut entre el CTTI i els 


candidats. 


 


• En l’expedient hi manquen les actes de l’equip del diàleg corresponents a la tercera 


ronda, i l’acta de la Mesa especial del diàleg del 31 d’agost del 2010 per la qual es 


proposa el tancament definitiu del diàleg. 


• En l’expedient no s’ha deixat constància de les conclusions de cadascuna de les ron-


des, ni de la seva elevació a la Mesa especial del diàleg pel responsable de l’equip del 


diàleg. Les conclusions corresponents a la tercera ronda van ser comunicades pel pre-


sident de la Mesa al Consell d’Administració en la sessió de l’1 de setembre del 2010, 


però en l’expedient no hi consta el document annex a l’acta en què es recullen. 


Pel que fa al reinici del diàleg: 


 


En l’expedient de contractació del reinici del diàleg s’observen les mateixes mancances 


documentals i formals que les assenyalades al principi d’aquest apartat pel que fa a 


l’expedient base de la convocatòria. Addicionalment, cal esmentar que les modificacions 


introduïdes en la licitació només es van publicar en el DOUE, però no en la resta de diaris 


oficials en què s’havia publicat la convocatòria del diàleg. 


 


A més, tal com ja va assenyalar la Intervenció General, la reducció de l’abast del Projecte 


Xarxa Oberta aprovat pel Govern de la Generalitat afecta significativament les caracte-


rístiques essencials del contracte i, per tant, el CTTI hauria d’haver desistit d’aquesta li-
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citació i haver aprovat una nova convocatòria pública amb uns nous requisits de solvència, 


i amb un pla econòmic i financer ajustat al nou abast. 


L’abast més reduït del Projecte podia haver estat assumit per empreses que, per les seves 


dimensions i capacitat, no van poder-se presentar a la convocatòria inicial. 


 


Cal esmentar, però, que, el mateix Govern de la Generalitat va ser qui va acordar que es 


reiniciés el diàleg amb els candidats que ja havien estat admesos a la licitació. 


Pel que fa a la sol·licitud d’oferta final: 


 


En relació amb els criteris d’adjudicació inclosos en els plecs per a la presentació de 


l’oferta final s’han observat les següents incidències: hi ha criteris que es valoren mit-


jançant fórmules que no assignen la puntuació de forma proporcional, tot i que s’hi 


aproxima molt, i que no tenen en compte la baixa respecte al pressupost base de licitació; 


hi ha criteris subjectes a un judici de valor que són massa genèrics i els aspectes que es 


valoren no consten suficientment definits, i les millores representen un 27,2% de la pun-


tuació total –percentatge que la Sindicatura de Comptes considera elevat– i a més per a la 


major part d’elles no consten prèviament determinats quins són els nivells mínims a partir 


dels quals operen com a tals. 


 


Cal tenir en compte, però, que aquests criteris d’adjudicació no van tenir rellevància per a 


la selecció de l’adjudicatari, ja que només es va poder sol·licitar oferta a un únic candidat, 


la qual cosa no fou considerada pel CTTI a l’hora de dissenyar els diferents aspectes a 


valorar. Així, s’observa que els criteris quantificables de forma automàtica assignen la 


màxima puntuació a la millor oferta, que en aquest cas sempre serà l’única presentada, i 


no es va establir cap puntuació mínima que garantís que l’oferta efectivament suposés una 


millora des del punt de vista tècnic i econòmic respecte al que establien els plecs. 


 


Per altra banda, en el document descriptiu de solució final del diàleg, previ a les invitacions 


de presentació de les ofertes finals, es van introduir també algunes modificacions que es 


pot considerar que vulneren el principi d’igualtat i no discriminació envers els dos licitadors 


que es van retirar del procediment. Aquestes modificacions són les següents: 


 


• Es modifica la forma de càlcul de la garantia definitiva: mentre que en el document 


descriptiu base de la licitació es fixa en un 5% de l’import d’adjudicació del contracte, 


en el document descriptiu de solució final s’estableix que la garantia definitiva serà 


diferent durant el període de construcció i d’explotació de la Xarxa. 


 


Aquesta modificació suposa una reducció de la garantia definitiva a constituir d’uns 


8,00 M€, segons l’estimació efectuada a partir de la despesa pluriennal aprovada pel 


Govern de la Generalitat de 253,56 M€ que es pot considerar com l’import màxim del 


contracte, el qual ha estat adjudicat per preus unitaris. 
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• S’afegeix una clàusula de compensació a favor de l’adjudicatari en cas que l’Admi-


nistració rescati la concessió per causes establertes normativament, suprimeixi la gestió 


i explotació del servei per raons d’interès públic o es resolgui el contracte per causes 


imputables a l’Administració. 


Pel que fa al contingut de l’oferta presentada: 


 


Un cop presentada l’oferta, la Unitat de Contractació del CTTI va sol·licitar diversos acla-


riments pel que fa al seu contingut a petició de la Mesa especial del diàleg. En l’expedient 


no hi consta, però, l’Acta de la Mesa on apareix aquesta petició. 


 


De l’anàlisi d’aquesta sol·licitud d’aclariments es pot concloure que la informació que 


contenia l’oferta presentada no complia els requisits mínims d’informació que establien els 


plecs i, a més, hi havia contradiccions amb les clàusules del document descriptiu i del 


programa funcional de solució final. Per tant, a parer de la Sindicatura de Comptes, el CTTI 


hauria d’haver rebutjat aquesta oferta i declarat deserta la licitació. 


 


A més, a parer de la Sindicatura, del contingut de l’informe de valoració es desprenen 


dubtes que l’oferta fos efectivament avantatjosa des del punt de vista tècnic i econòmic. 


Aquests dubtes es fonamenten en els aspectes següents: 


 


• El preu unitari per seu connectada ofert és el màxim que estableix el document des-


criptiu de solució final. 


 


• L’oferta no mostra cap millora respecte als plecs en relació amb el dimensionament de 


la xarxa passiva i als acords de nivell de servei. 


 


• La puntuació total obtinguda en relació amb els criteris subjectes a un judici de valor és 


inferior al 50% de la puntuació màxima, aspecte que segons la justificació que consta 


en l’informe de valoració es deriva bàsicament d’una manca de detall i concreció de 


l’oferta presentada, i per la manca d’oferta de millores substancials respecte als mínims 


establerts en els plecs. 


Pel que fa a l’adjudicació i formalització del contracte: 


 


Els acords del Consell d’Administració pels quals s’aprova l’adjudicació provisional i l’ad-


judicació definitiva del contracte no inclouen l’import i la durada del contracte, no fan cap 


menció o remissió a l’informe de valoració de l’oferta, a la proposta d’adjudicació de la 


Mesa, ni al document que recull els termes definitius del contracte, documents que cons-


ten en l’expedient. 


 


L’import d’adjudicació, segons consta en la relació de contractes adjudicats proporcio-


nada pel CTTI a partir de la qual s’ha efectuat la selecció de les mostres, ascendeix a 
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211,81 M€, però aquest import no es correspon amb cap dels que consten en el contracte i 


els seus annexos. El contracte va ser adjudicat per preus unitaris i l’import dels ingressos, 


pel servei d’autoprestació a percebre per l’adjudicatari segons el pla econòmic i financer 


inclòs en l’oferta és de 206,16 M€. 


 


Un cop adjudicat definitivament el contracte, l’adjudicatari va presentar l’escriptura de 


constitució i els Estatuts de la societat Xarxa Oberta de Comunicació i Tecnologia de Ca-


talunya, SA. Analitzat el contingut d’aquests documents s’ha observat que no s’acompleix 


el requisit que estableix la clàusula 9.1 del document descriptiu de solució final segons la 


qual els recursos propis de la nova societat han de ser de com a mínim del 10% de la in-


versió prevista. Segons l’oferta del contractista, la inversió era de 84,09 M€, mentre que els 


recursos propis (capital social i préstecs dels accionistes) només en cobreixen un 5,9%. 


 


L’adjudicació definitiva del contracte va ser publicada en els diaris oficials un any després 


de la seva aprovació, fora del termini de quaranta-vuit dies que estableix l’article 138 de la 


LCSP. 


 


El contingut del contracte s’adequa al que estableix la LCSP pel que fa a la seva carac-


terització com a contracte de col·laboració entre el sector públic i el sector privat, i a la 


seva tipificació com a contracte de concessió d’obra pública. S’observa, però, que es 


preveu que la subcontractació pugui superar el 60% de l’import d’adjudicació, aspecte 


que vulnera el que estableix l’article 210.2.e de la LCSP d’acord amb la interpretació de la 


jurisprudència. 


 


Finalment, cal assenyalar que, el juliol del 2012, la persona que havia participat en el 


procediment del diàleg com a membre de la Mesa especial del diàleg i com a responsable 


de l’Equip del diàleg va passar a ser el director general de la societat Xarxa Oberta de 


Comunicació i Tecnologia de Catalunya, SA. Aquest fet suposa un incompliment de la 


normativa estatal i catalana sobre incompatibilitats, en concret, de la Llei 53/1984, del 26 


de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques 


(article 12.1.a); de la Llei 21/1987, del 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al 


servei de l’Administració de la Generalitat (article 11.c) i de la Llei 13/2005, del 27 de 


desembre, del règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat de 


Catalunya (article 7). 


Aprovisionament del lloc de treball i suport a l’usuari de la Generalitat de Catalunya 


(CCPP/CTTI/2011/2) 


1) Descripció del procediment d’adjudicació 


El 14 de setembre del 2011, el Consell d’Administració del CTTI va aprovar els criteris 


bàsics per implantar un nou model de les TIC en l’àmbit de la Generalitat, que es basa en 


la racionalització de la demanda, la gestió centralitzada dels contractes i serveis, i en 
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l’estandardització del maquinari, el programari i les plataformes de desenvolupament, i va 


definir l’estratègia de licitació per a la seva implantació. 


 


Segons es fa constar en l’acta del Consell, l’estratègia de licitació del nou model TIC de la 


Generalitat va ser dissenyada en col·laboració amb la Comissió Central de Subministra-


ments (CSS), la Junta Consultiva de Contractació Administrativa i l’Oficina de Supervisió i 


Avaluació de la Contractació Pública, i supervisada per la Intervenció General i el Gabinet 


Jurídic Central. 


 


Aquesta estratègia consistia a licitar de forma simultània quatre diàlegs competitius que 


abastaven al totalitat de solucions TIC de la Generalitat. Aquests quatre diàlegs són els 


següents: 


 


• Aprovisionament i manteniment d’aplicacions  


• Aprovisionament del lloc de treball i suport a l’usuari 


• Aprovisionament d’infraestructura de procés de dades 


• Aprovisionament de connectivitat i telecomunicacions 


 


En l’esmentat Acord també es va determinar la composició de la Mesa especial que s’en-


carregaria de portar a terme el procediment de diàleg. Els seus membres eren els que es 


detallen a continuació: 


 


• Dos membres en representació del Comitè estratègic TIC, del cos tècnic del CTTI 


• El director de serveis del Departament de Presidència 


• El director de serveis del Departament d’Economia i Coneixement 


• El director de serveis del Departament d’Empresa i Ocupació 


• El director general de Telecomunicacions del Departament d’Empresa i Ocupació 


• Un membre de l’equip jurídic del CTTI 


• Un membre del Gabinet jurídic Central 


• Un membre de la Intervenció general 


 


El nom dels membres de la Mesa titulars i suplents es va incloure posteriorment en la 


clàusula 16 del document descriptiu, i les modificacions d’aquests nomenaments durant el 


procediment de licitació van ser aprovades pel Consell d’Administració. 


 


L’11 de juny del 2012, el director general de Telecomunicacions va renunciar a formar part 


de la Mesa especial del diàleg, i el Consell d’Administració va designar com a nou membre 


titular de la Mesa el director de l’Àrea d’Estratègia i Telecomunicacions del CTTI. 


 


El Govern de la Generalitat, mitjançant l’Acord GOV/144/2011, del 18 d’octubre del 2011, 


va aprovar la gestió centralitzada, transversal i coordinada de les solucions TIC de l’Ad-


ministració de la Generalitat i el seu sector públic, i va encarregar al CTTI, que en portés a 


terme la contractació. 
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Inicialment aquest model abastava els departaments de l’Administració de la Generalitat, 


les entitats autònomes administratives i els organismes on el CTTI ja prestava serveis. 


S’excloïen expressament el Parlament i les altres institucions de la Generalitat que estableix 


el capítol V del títol II de l’Estatut d’autonomia, i les entitats i organismes de l’Administració 


de la Generalitat que prestaven serveis de forma concertada, llevat que aquests acor-


dessin el contrari. 


L’encàrrec del Govern fou acceptat pel CTTI en la reunió del Consell d’Administració del 


dia 26 d’octubre del 2011, en la qual es va acordar fer ús del diàleg competitiu per a les 


licitacions inherents a la implantació del nou model TIC de la Generalitat, i es va facultar la 


Mesa designada a aquest efecte i el director gerent, perquè en portessin a terme la 


contractació. 


 


D’acord amb el que preveu l’article 118 de la LCSP, el document d’avaluació prèvia de la 


licitació del nou model TIC va ser aprovat per la Mesa especial del diàleg el 16 de no-


vembre del 2011. En aquest document es justificava la complexitat de l’objecte del con-


tracte dels quatre expedients a licitar, i es determinava que la modalitat de contractació 


més adient era la de contractes de col·laboració entre el sector públic i el sector privat 


després de fer-ne una anàlisi comparativa amb la resta de tipologies de contractes que 


preveu la LCSP. 


 


Pel que fa a l’aprovisionament del lloc de treball i suport a l’usuari, en la mateixa data, el 


director de l’Àrea de Qualitat i Seguretat i Relació amb Proveïdors del CTTI va emetre l’in-


forme de proposta de contractació, i el director gerent del CTTI va incoar l’expedient 


CCPP/CTTI/2011/2 mitjançant el procediment de diàleg competitiu. 


 


La necessitat del contracte es justificava en l’exigència de transformació de la prestació 


dels serveis TIC a la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu de millorar la seva eficiència i 


eficàcia i, al mateix temps, donar resposta als nous requeriments de serveis i al desple-


gament de noves tecnologies. S’indicava que es preveu obtenir una reducció dels costos 


associats a l’objecte del contracte entre un 25% i un 35%. 


 


El 25 de novembre del 2011, el gerent del CTTI va aprovar l’expedient de contractació i la 


despesa que se’n derivava per un valor estimat de 141,19 M€ (IVA exclòs), i va disposar la 


publicació dels corresponents anuncis de licitació. 


 


Les principals característiques de la licitació eren les següents: 


 


• Objecte del contracte: l’objecte del contracte inclou les estacions de treball (ordinadors 


personals i portàtils, tauletes tàctils, etc.), la impressió, la digitalització i l’emmagatze-


matge de documents de treball, els servidors de lloc de treball, la xarxa d’àrea local, el 


programari del lloc de treball, els mecanismes de comunicació i de col·laboració unifi-
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cada entre els usuaris (correu electrònic, comunicació de veu i vídeo, etc.), i l’accés a 


les aplicacions informàtiques. 


 


Els serveis i subministraments objecte del contracte eren els següents: 


 


• La provisió de les eines informàtiques, tant de maquinari com de programari, que 


conformen els diferents llocs de treball dels usuaris de la Generalitat. 


• El manteniment de les eines i entorns tecnològics associats al lloc de treball, tant pel 


que fa al seu correcte funcionament com a la seva evolució tecnològica d’acord amb 


les necessitats de l’organització. 


• El suport als usuaris de la Generalitat en la utilització de les eines informàtiques del 


lloc de treball. 


 


• Abast del contracte: el definit en l’Acord del Govern 144/2011. 


• Pressupost estimat del contracte: determinat en funció del cost anual actual dels serveis 


associats a l’objecte de la licitació de 141,19 M€ (IVA exclòs), sobre el qual es preveu 


aplicar una eficiència aproximada del 35%. 


 


• Durada estimada del contracte: sis anys, sense perjudici que algun dels contractes 


resultants pugui tenir una durada diferent com a resultat del diàleg amb els candidats. 


 


Un cop publicat l’anunci de licitació en els diferents diaris oficials i en el perfil del con-


tractant, el CTTI va rebre diverses consultes relatives a la solvència econòmica de les 


unions temporals d’empreses (UTE). Respecte d’aquest tema, la Mesa especial del diàleg, 


en la reunió del 15 de desembre del 2011, va acordar permetre a les UTE acreditar la 


solvència econòmica mitjançant l’acumulació de la solvència individual de les empreses 


que en formaven part, d’acord amb la interpretació feta per la Comissió de Seguiment de la 


Contractació TIC creada mitjançant l’Acord del Govern 144/2011, però amb el vot parti-


cular en contra de la Intervenció General. 


 


A la licitació s’hi van presentar deu sol·licituds de participació, una de les quals va ser 


exclosa per haver constituït la garantia provisional fora de termini, i una altra no va ser 


convidada a participar en el procediment de diàleg per haver estat classificada en novè 


lloc d’acord amb els criteris de selecció, mentre que el nombre màxim de candidats a 


convidar que s’havia fixat en el document descriptiu era de vuit. 


 


L’admissió i l’exclusió de les sol·licituds de participació presentades i la selecció dels can-


didats a convidar a participar en el procediment del diàleg van ser aprovades mitjançant 


una resolució del director gerent del CTTI del 23 de gener del 2012. 


 


El procediment de diàleg estava regulat per unes instruccions que foren aprovades per la 


Mesa especial del diàleg en la reunió del 20 de gener del 2012, i trameses als candidats 
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juntament amb la carta d’invitació. Alguns aspectes també estaven regulats en les clàu-


sules del document descriptiu, i en els acords de la Mesa especial del diàleg del 15 de 


desembre del 2011 i del 20 de gener del 2012. 


 


Aquestes instruccions establien que el CTTI portaria a terme com a mínim dues rondes 


amb cadascun dels candidats, de les quals s’aixecaria una acta que el representant de 


l’empresa o de la UTE i un membre de la Mesa especial del diàleg haurien d’acceptar i 


signar. 


Les rondes estarien liderades per un equip de diàleg integrat pels membres següents: 


 


• Un membre de la Mesa especial del diàleg, titular o suplent. 


• L’adjunt a la Direcció d’Estratègia, Planificació i Control del CTTI, com a responsable del 


diàleg. 


• Quatre tècnics del CTTI que pertanyessin a les àrees següents: Atenció al Client, Ope-


racions, Qualitat, seguretat i relació amb proveïdors, i Innovació i estratègia tecnològica. 


• Un representant de l’Assessoria Jurídica del CTTI. 


• Un representant de l’Àrea de Contractació del CTTI. 


 


Així mateix, es preveia que aquest equip pogués ser assessorat, quan escaigués, per 


personal extern o intern en matèria tecnològica, jurídica o financera. 


 


Pel que fa als membres de l’Equip del diàleg s’establien dos requisits: en primer lloc, que 


tots els seus membres signessin un document de compromís de respecte dels principis 


del diàleg (igualtat, no discriminació, transparència i confidencialitat) i, en segon lloc, que 


per a la validesa de la constitució de l’Equip del diàleg era preceptiva l’assistència del 


membre de la Mesa especial del diàleg que en formés part. 


 


Les Instruccions limitaven a deu persones el nombre màxim d’assistents a les reunions per 


part de les empreses i les UTE candidates. 


 


També establien que, al final de cada ronda, la Mesa hauria de ser informada per l’Equip 


del diàleg del resultat del debat mantingut amb els candidats. i, si esqueia, acordar l’inici 


d’una nova ronda o proposar el tancament del diàleg. 


 


El diàleg es va portar a terme mitjançant tres tandes de rondes amb cadascun dels can-


didats i, el 16 de maig del 2012, el Consell d’Administració va declarar-lo tancat. 


 


A partir de les conclusions del diàleg amb els candidats es va redactar el resum executiu 


de solució final, que va ser aprovat pel Consell d’Administració en la sessió de l’11 de juny 


del 2012, en el qual es preveia dividir l’objecte del contracte en quatre lots diferents. El 


Govern de la Generalitat, d’acord amb el document esmentat, va autoritzar la contractació 


el 19 de juny. 
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El resum executiu de solució final incloïa, per una banda, els aspectes tractats durant la 


fase de diàleg i les conclusions a què es va arribar i, per altra banda, l’objecte i abast dels 


quatre lots a licitar, les característiques bàsiques de la licitació (preu i durada dels con-


tractes), i la descripció dels elements patrimonials i humans associats (actius a adquirir i 


contractes de treball a subrogar per les empreses adjudicatàries). També mencionava el 


procés de transició entre els antics i els nous adjudicataris dels serveis objecte de la 


licitació. 


 


El 22 de juny del 2012, el Consell d’Administració va aprovar l’expedient de contractació 


de la solució final, integrat per un document administratiu i un document tècnic, i els 


corresponents informes de l’Assessoria Jurídica del Departament d’Empresa i Ocupació, i 


de la Intervenció General, i va facultar el director gerent del CTTI per portar a terme totes 


les actuacions posteriors fins a l’adjudicació dels contractes. 


 


Segons consta en el document administratiu de solució final, la naturalesa jurídica dels 


contractes que es licitaven era la d’un contracte de col·laboració entre el sector públic i el 


sector privat assimilat a un contracte de serveis. 


 


L’objecte dels quatre lots que es licitaven era el següent: 


 


• Lot LT1: 


 


• Servei d’atenció i suport remot a l’usuari 


• Serveis de col·laboració i d’emmagatzematge de la documentació de treball 


• Servei d’implantació de les eines de governança (selecció, configuració inicial i im-


plantació de les eines de gestió dels serveis TIC del CTTI) 


 


• Lots LT2A, LT2B i LT2C: 


 


• Serveis de provisió i operació de les plataformes tecnològiques per desplegar i ges-


tionar els llocs de treball 


• Suport presencial als usuaris, dedicat i amb desplaçament 


• Serveis d’impressió i digitalització 


• Serveis de provisió i manteniment de maquinari i programari que conformaven els 


diferents llocs de treball 


 


L’abast d’aquests lots era el definit pel Govern de la Generalitat en l’Acord GOV/144/2011. 


No obstant això, es van definir dues fases d’implantació: en una primera fase, l’abast 


incloïa només els departaments de la Generalitat, les entitats autònomes administratives i 


els organismes en què el CTTI ja prestava serveis (182.843 usuaris), la qual cosa repre-


senta aproximadament un 75% del total del pressupost TIC de la Generalitat de Catalunya 


per als serveis de lloc de treball i d’atenció a l’usuari. En una segona fase, s’incorporaven 
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la resta d’usuaris, en la mesura en què s’anessin definint les necessitats de la Generalitat i 


el seu sector públic, i fossin acordades pels seus òrgans de govern (46.612 usuaris). 


 


La distribució per lots de la primera fase era la següent: 


 


• Lot LT1: els departaments de la Generalitat, les entitats autònomes administratives i els 


organismes en què el CTTI ja prestava serveis (total 182.843 usuaris) 


• Lot LT2A: Departament d’Ensenyament (81.122 usuaris) 


 


• Lot LT2B: Departament de Salut, Departament de Benestar Social i Família, Departa-


ment d’Empresa i Ocupació, Departament d’Economia i Coneixement, Departament de 


la Presidència i Departament de Governació i Relacions Institucionals (57.309 usuaris) 


 


• Lot LT2C: Departament d’Interior, Departament de Justícia, Departament d’Agricultura, 


Departament de Territori i Sostenibilitat, i Departament de Cultura (44.412 usuaris) 


 


El pressupost màxim de licitació (referit a la primera fase) i el valor estimat (referit a l’abast 


total de la primera i la segona fase, que incloïa l’import de les possibles modificacions 


previstes en la clàusula 19 del Document administratiu de solució final d’acord amb el que 


establia l’article 76 de la LCSP) eren els que es detallen a continuació, IVA exclòs: 


 


• Lot LT1: valor estimat de 227,01 M€, i pressupost màxim de 166,85 M€ 


• Lot LT2A: valor estimat de 246,03 M€, i pressupost màxim de 190,51 M€ 


• Lot LT2B: valor estimat de 278,02 M€, i pressupost màxim de 106,85 M€ 


• Lot LT2C: valor estimat de 170,26 M€, i pressupost màxim de 100,00 M€ 


 


La durada de tots els lots es va fixar en vuit anys, sense possibilitat de pròrroga. 


 


La carta d’invitació per presentar les ofertes fou tramesa el 22 de juny del 2012 a tots els 


candidats que van participar en el procediment de diàleg. En la carta es fixa el 28 de juny 


com a data límit per a la presentació de les sol·licituds de constitució de noves UTE entre 


els licitadors, aspecte previst en la clàusula 7 del document administratiu de solució final, i 


el 13 de juliol com a data límit per a la presentació de les ofertes. També s’indica que 


l’obertura pública de les ofertes es portarà a terme el 16 de juliol. 


 


Mitjançant Resolució del president de la Mesa del 4 de juliol del 2012, es va autoritzar la 


constitució d’una nova UTE entre una empresa i una UTE que havien participat en el 


procediment de diàleg. 


 


En la licitació es van presentar quatre ofertes al lot LT1, tres ofertes al lot LT2A, sis ofertes 


al lot LT2B, i quatre ofertes al lot LT2C. Dos dels vuit candidats que van participar en el 


diàleg no van presentar cap oferta. 
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Posteriorment a l’obertura pública de les ofertes, el Govern de la Generalitat, el 24 de juliol 


del 2012, va aprovar la despesa pluriennal derivada de la prestació de solucions TIC a 


l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic per part del CTTI per un total de 


2.014,63 M€, import que corresponia al conjunt dels quatre diàlegs competitius licitats de 


forma simultània. 


 


L’examen i la valoració de les ofertes va ser efectuada per quatre grups de tècnics experts 


que van valorar de forma independent els següents criteris d’adjudicació: 


 


• Grup 1: proposta econòmica (criteri d’adjudicació núm. 1) 


• Grup 2: proposta tècnica i millores (criteris d’adjudicació núm. 2.1 i núm. 4) 


• Grup 3: govern i qualitat del servei, i fases en la prestació del servei 


(criteris d’adjudicació núm. 2.2 i núm. 2.3) 


• Grup 4: impacte socioeconòmic (criteri d’adjudicació núm. 3) 


 


Un cop valorades les ofertes presentades, el Consell d’Administració va aprovar la pro-


posta d’adjudicació el 27 de juliol del 2012, i va facultar el director gerent del CTTI perquè 


portés a terme totes les actuacions administratives i tots els tràmits d’execució fins a com-


pletar l’adjudicació i la contractació acordades, i perquè formalitzés els contractes. 


 


L’adjudicació del lot LT2A, per 190,48 M€, va ser aprovada mitjançant la Resolució del 


director gerent del 7 d’agost del 2012, i la corresponent als lots LT1, LT2B i LT2C, per 


166,85 M€, 106,70 M€ i 99,28 M€, respectivament, mitjançant la Resolució del 10 d’agost. 


Tots els contractes consten formalitzats amb data 1 de setembre del 2012. 


 


2) Resultat de la fiscalització 


De la revisió efectuada, d’acord amb les Instruccions del procediment emeses pel CTTI, la 


LCSP i la resta de normativa que és d’aplicació als procediments de diàleg competitiu, cal 


destacar les incidències observades següents: 


Pel que fa a la Mesa especial del diàleg: 


 


En l’expedient no hi consta el nomenament per part de l’òrgan de contractació de les per-


sones que el 16 de novembre del 2011 van constituir la Mesa especial del diàleg com-


petitiu. Només hi consta la designació dels càrrecs pel Consell d’Administració efectuada 


el 14 de setembre, càrrecs que excepte en un cas podien ser exercits per diverses per-


sones. 


 


Cal assenyalar que el director general de Telecomunicacions (membre de la Mesa espe-


cial del diàleg i vocal del Consell d’Administració del CTTI) va informar en la sessió del 


Consell de l’11 de juny del 2012, de la seva voluntat d’abstenir-se en els debats i les vo-


tacions relatius a tota l’operativa dels diàlegs i també renunciar a formar part de la Mesa 


especial de contractació del diàleg competitiu. En aquest mateix Consell es va nomenar un 
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substitut. Cal dir, però, que el diàleg es va tancar el 16 de maig del 2012, per tant, aquest 


membre de la Mesa va participar en totes les fases del diàleg fins al seu tancament, 


excepte en l’adjudicació. La Sindicatura entén que atès que existien causes d’abstenció i 


de renúncia,1 aquestes s’haurien d’haver manifestat des de l’inici del procés, i per tant, 


aquesta persona no hauria d’haver format part de la Mesa del diàleg, ja que el proce-


diment del diàleg competitiu comporta, per si mateix, una participació activa en la deter-


minació de les ofertes que, un cop fetes les rondes, opten a l’adjudicació. 


Pel que fa als criteris de selecció dels candidats a participar en el diàleg (clàusula 15.B) 


establerts en el document descriptiu: 


 


Dos dels set criteris de selecció dels candidats (clàusula 15.B) no són criteris objectius de 


solvència previstos en els articles del 64 al 68 de la LCSP, aspecte requerit en l’article 147 


de la LCSP, aplicable als diàlegs competitius d’acord amb la remissió que hi fa l’article 165 


de la LCSP. Sense considerar aquests dos criteris de selecció, l’empresa no convidada al 


diàleg hauria estat diferent de la que va resultar descartada. Aquests dos criteris són els 


següents: 


 


• B.7- Plantejament teòric sobre una problemàtica complexa similar, criteri al que s’as-


signa com a màxim el 15% de la puntuació total dels criteris de selecció. 


 


Aquest criteri valora un exercici teòric que han de presentar els contractistes sobre la 


situació plantejada en el procediment de licitació. No mesura la capacitat financera i 


tècnica de l’empresa per poder executar el contacte, sinó que està directament vinculat 


a l’objecte del contracte. Es tractaria d’un criteri d’adjudicació i no d’un criteri de sol-


vència. 


 


• B.5- Visió estratègica del Model TIC, criteri a què s’assigna com a màxim el 10% de la 


puntuació total dels criteris de selecció. 


 


Aquest criteri valora la importància que les empreses assignen al diàleg objecte de la 


licitació respecte als altres tres diàlegs convocats pel CTTI de forma simultània. No 


mesura la capacitat financera i tècnica de l’empresa per poder executar el contracte.  


Pel que fa a la tramitació i aprovació de l’expedient de contractació base de la convo-


catòria del diàleg: 


 


• El document descriptiu i el programa funcional no consten aprovats per l’òrgan de 


contractació, i en la Resolució d’aprovació de l’expedient de contractació tampoc se’n 


fa esment. 


 


 


1. Article 28 de la Llei 30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 


procediment administratiu comú. 
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• Es van introduir modificacions en el document descriptiu amb posterioritat a l’emissió 


dels informes de l’Assessoria Jurídica del Departament d’Empresa i Ocupació i de la 


Intervenció General, i amb caràcter previ a la publicació de la licitació, sense que 


aquestes modificacions es derivessin de les consideracions incloses en els informes. 


Aquests canvis van afectar els criteris de selecció i valoració (canviaven algunes pun-


tuacions i alguns dels imports mínims dels requisits de solvència), i a la durada esti-


mada del contracte (va passar de vuit a sis anys). 


 


• En l’expedient no hi consta el document que acrediti l’existència de crèdit adequat i 


suficient requerit en l’article 93 de la LCSP. Aquest aspecte ja va ser assenyalat per la 


Intervenció General, que va condicionar el seu informe al fet que l’existència de crèdit 


s’acredités un cop coneguda la solució final i prèviament a sol·licitar les ofertes. 


 


Tot i això, l’existència de crèdit no consta acreditada fins al 24 de juliol del 2012, data en 


què ja s’havien rebut i obert les ofertes dels licitadors, i sense que es fes constar en la 


sol·licitud d’oferta la corresponent condició suspensiva. 


 


• El valor estimat del contracte que consta en la resolució del director gerent del CTTI per 


la qual s’aprova l’expedient de contractació (141,19 M€, IVA exclòs) correspon al cost 


anual actual dels serveis associats a l’objecte de la licitació, mentre que el valor estimat 


del contracte, d’acord amb el que estableix l’article 76 de la LCSP i la clàusula 25 del 


document descriptiu, s’hauria d’haver calculat pels sis anys de durada del contracte i 


aplicant a aquest cost anual de 141,19 M€ un descompte del 35%, que és l’eficiència 


que es preveu obtenir amb la licitació. D’acord amb això, el valor estimat del contracte 


ascendiria a 550,64 M€. 


Pel que fa a l’admissió, la selecció i la invitació dels candidats: 


 


• En l’expedient no hi consta acreditat que el CTTI efectués la quantificació i l’anàlisi de 


tres dels quatre criteris mínims de solvència econòmica, tècnica i financera exigits en el 


document descriptiu base de la convocatòria per a l’admissió dels candidats (clàusula 


15.A): fons propis, nombre de treballadors i volum global de treballs. Només hi consta la 


quantificació del volum anual de facturació. 


 


De tota manera, d’acord amb la informació que consta en les sol·licituds de participació 


presentades, totes les empreses i les UTE presentades complien els requisits mínims 


exigits. 


 


• Les puntuacions assignades a dos dels criteris de selecció dels candidats a convidar 


establerts en el document descriptiu (clàusula 15.B) no han estat correctament calcu-


lades en els casos següents: 


 


• B.4- Acreditacions addicionals en matèria d’innovació i qualitat (10 punts): a una UTE 


li van assignar un punt menys del que li corresponia per un error de càlcul en relació 


amb les inversions i projectes R+D+I. 
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• B.5- Visió estratègica del Model TIC (10 punts): a tres UTE que s’havien presentat a 


dos o tres diàlegs dels quatre convocats de forma simultània se’ls va assignar la 


màxima puntuació (10 punts), malgrat que aquesta puntuació s’havia de distribuir 


entre tots els diàlegs a què una mateixa empresa es presentava. 


 


De tota manera, si aquestes puntuacions haguessin estat correctament calculades 


d’acord amb el que estableix el document descriptiu, la classificació de les empreses 


hauria estat la mateixa i, per tant, els candidats a convidar al diàleg també haurien estat 


els mateixos. 


Pel que fa al diàleg amb els candidats: 


 


• En l’expedient no hi consta el nomenament dels membres de l’Equip del diàleg que en 


formen part com a representants de la Mesa especial del diàleg, de l’Assessoria Jurí-


dica del CTTI i de l’Àrea de Contractació del CTTI. 


 


• En l’expedient no hi consta el nomenament dels assessors interns i externs que van 


assistir a les reunions de les rondes (sis assessors interns i quatre assessors externs). 


 


• L’Equip del diàleg no consta vàlidament constituït en cap de les rondes, ja que no hi va 


assistir el representant de la Mesa especial del diàleg. 


• Els assessors interns i externs que van assistir a les reunions d’una mateixa ronda amb 


els diferents candidats no eren els mateixos, la qual cosa podria afectar el compliment 


efectiu dels principis d’igualtat i no discriminació. 


 


• Els assistents en representació dels candidats van superar en totes les reunions el 


nombre màxim de participants que establien les Instruccions el procediment del diàleg, 


excepte en una de les reunions de la segona ronda i en una de la tercera ronda. 


 


• En les actes de les rondes que consten en l’expedient, no s’inclou l’exposició efectuada 


pels candidats de les propostes presentades ni el resum del debat mantingut entre el 


CTTI i els candidats. S’hi fa constar exclusivament la identificació dels assistents, la 


relació de la documentació aportada pels candidats, l’ordre del dia, i la constatació que 


s’han tractat tots els punts d’aquest, d’acord amb el contingut que estableixen les 


Instruccions del procediment de diàleg. 


 


• En l’expedient hi manquen les actes de les rondes següents: 


 


• L’acta de la primera ronda amb un candidat 


• Les actes de la tercera ronda relatives al traspàs dels recursos humans amb cinc 


candidats 


• Totes les actes de la tercera ronda relatives a la resta d’aspectes inclosos en l’ordre 


del dia 
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• En l’expedient hi manca la documentació presentada pels candidats per a cada ronda, 


documentació que un cop reclamada al CTTI tampoc ha estat lliurada a la Sindicatura. 


 


• En tancar el diàleg, a parer de la Sindicatura, la solució final no estava plenament deter-


minada i especificada, contràriament al que requereix l’article 166 de la LCSP. Així s’ob-


serva que, d’acord amb el document administratiu de solució final, els licitadors havien 


de presentar la solució tècnica al projecte en què constés, entre altres aspectes, la 


descripció de les principals característiques dels serveis objecte de la licitació com són: 


l’organització i l’administració del servei, la distribució i el dimensionament dels recursos 


assignats al contracte, els plans de contingència i de recuperació del servei, el model 


de relació amb el CTTI i els altres proveïdors de les TIC, i el model de gestió del servei i 


les eines per al seu control i seguiment. 


Pel que fa a la tramitació i aprovació de l’expedient de contractació corresponent a la 


solució final: 


 


En les clàusules del document administratiu de solució final s’observen les incidències 


següents: 


 


• L’objecte, l’abast i el preu del contracte són indeterminats, aspecte que vulnera el que 


estableixen els articles 74 i 75 de la LCSP. Pel que fa a l’objecte, aquest depèn de 


l’oferta que presentin els licitadors en les seves ofertes, tal com ja s’ha esmentat ante-


riorment, mentre que amb relació a l’abast i amb el preu d’adjudicació del contracte es 


preveu que durant la vigència d’aquest es puguin modificar sense que es concreti el 


procediment i/o les fórmules per al seu càlcul. 


 


• S’estableix que la documentació corresponent a l’oferta final es presenti dins un únic 


sobre sense separar la corresponent als criteris subjectes a un judici de valor dels 


quantificables de forma automàtica, aspecte requerit en l’article 26 del Reial decret 


817/2009, del 8 de setembre, que desenvolupa parcialment la LCSP. 


 


• Els criteris d’adjudicació no respecten els requisits que estableix l’article 134 de la LCSP 


pel que fa als aspectes que es detallen a continuació: 


 


• La fórmula per valorar l’oferta econòmica no assigna la puntuació de forma pro-


porcional, tot i que s’hi aproxima molt. A més, aquestes fórmules no tenen en compte 


el valor relatiu que la baixa o economia representa respecte al pressupost base de 


licitació (poden obtenir la màxima puntuació tant ofertes de baixes insignificants com 


ofertes que suposin veritables economies). 


 


• Els aspectes que es consideren per a la valoració dels criteris subjectes a un judici 


de valor són massa genèrics, no estan suficientment definits, i no consta cap pauta o 
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barem per a l’assignació de les puntuacions (incidència observada en relació amb el 


96,4% dels punts que s’assignen als criteris subjectes a un judici de valor). 


 


• Es valoren característiques de les empreses que ja es van tenir en compte en la fase 


de selecció dels candidats: qualificació tècnica del personal (valorada dins del criteri 


d’adjudicació Govern i qualitat del servei i dins del criteri de selecció B.3, Especia-


lització de recursos), Pla d’inversions (valorats dins del criteri d’adjudicació Pla in-


dustrial i dins del criteri de selecció B.6, Pla industrial i estratègic de l’empresa), i 


projectes de cooperació amb centres de recerca tecnològica (valorats dins del criteri 


d’adjudicació Pla industrial i dins del criteri de selecció B.4, Acreditacions addicio-


nals en matèria d’innovació i qualitat). 


• Es valoren certs aspectes que, o bé no estan relacionats directament amb l’objecte 


del contracte (inversions de les quals no s’exigeix que s’efectuïn en els serveis 


objecte del contracte o vagin destinades a la millora de les condicions dels seus 


usuaris), o que es troben fora de l’abast subjectiu i temporal del contracte (exportació 


dels serveis objecte del contracte a clients diferents de la Generalitat, i inversions en 


projectes de recerca efectuades a partir del gener del 2010, data anterior a l’adju-


dicació del contracte). 


 


• Hi ha una duplicitat en la valoració de l’organització del servei i del dimensionament i 


la distribució del recursos, que consta inclosa dins de dos criteris d’adjudicació 


diferents: Proposta tècnica d’execució del servei i Govern i qualitat del servei. 


 


• Les millores representen un 10% de la puntuació total, percentatge que la Sindicatu-


ra de Comptes considera elevat. 


 


• La millora corresponent al descompte per volum de facturació valora el descompte 


ofert pels licitadors que presentin ofertes a més d’un dels quatre lots que es liciten, 


sense que s’estableixi cap obligació que es mantingui el descompte esmentat en cas 


que el licitador finalment resulti adjudicatari d’un únic lot. 


 


• Les Altres millores en la prestació del servei no consten ponderades (només s’indica 


la seva classificació per ordre decreixent d’importància), i pel que fa a tres de les 


quatre millores que s’hi detallen no s’indiquen quins són els valors mínims a partir 


dels quals es consideraran com a tals. 


 


• Els criteris per determinar que una oferta es considera anormal o desproporcionada que 


estableix la clàusula 8.6 del document administratiu de solució final, a parer de la 


Sindicatura de Comptes, no són objectius en el sentit que estableix l’article 136 de la 


LCSP ja que s’utilitzen com a base de càlcul les puntuacions obtingudes en relació amb 


els criteris subjectes a un judici de valor. 


 


• No s’indiquen les fórmules de càlcul de la revisió de preus. 
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La major part d’aquests aspectes ja van ser assenyalats per la Intervenció General en les 


consideracions del seu informe de fiscalització relatiu al document administratiu de solució 


final, tot i que s’hi esmenta que no aturen el procediment. 


 


En l’expedient de contractació corresponent a la solució final s’observen les mateixes 


mancances formals i documentals que les assenyalades al principi d’aquest apartat pel 


que fa a l’expedient base de la convocatòria: manca l’aprovació dels documents admi-


nistratiu i tècnic de solució final, i el certificat d’existència de crèdit. Respecte d’això, la In-


tervenció condiciona la viabilitat del projecte al fet que s’acrediti que el Govern ha 


autoritzat la contractació i la despesa pluriennal que se’n deriva en el moment de l’adju-


dicació o, si escau, de la formalització del contracte sempre que es faci constar la cor-


responent condició suspensiva. Aquesta autorització es va donar el 24 de juliol del 2012, 


amb caràcter previ a l’adjudicació. 


 


També s’observa que l’Acord del Consell d’Administració pel qual s’aprova l’expedient de 


contractació de solució final no fa cap esment de la despesa que se’n deriva (921,32 M€, 


IVA exclòs, corresponents a la suma del valor estimat dels quatre lots en relació amb els 


quals se sol·licitarà l’oferta). 


Pel que fa a la sol·licitud d’oferta final: 


 


La carta d’invitació per a la presentació d’ofertes va ser tramesa als licitadors el 22 de juny 


del 2012, amb anterioritat a la notificació de la resolució relativa a la constitució de noves 


UTE, el 6 de juliol del 2012. Aquest fet, per una banda, vulnera el que estableix la clàusula 


7.2. del document administratiu de solució final, segons la qual la sol·licitud d’ofertes 


s’havia d’efectuar un cop notificada la resolució esmentada i, per altra banda, va perjudicar 


les noves UTE, ja que només van disposar de set dies entre la notificació de l’acceptació 


de la seva constitució i la finalització del termini per a la presentació de les ofertes mentre 


que la resta de licitadors en van disposar de vint-i-un. 


 


De fet, només consta la sol·licitud de constitució d’una nova UTE, la qual finalment no va 


presentar cap oferta. 


Pel que fa al contingut de les ofertes presentades: 


 


Un cop efectuada l’obertura de les ofertes, l’Àrea de contractació va sol·licitar diversos 


aclariments a un dels licitadors en relació amb el contingut de les solucions tècniques 


presentades pels lots LT2B i LT2C, sense que la Mesa especial del diàleg ho aprovés. 


 


Els aclariments sol·licitats feien referència als compromisos econòmics assumits i exclosos 


pel contractista derivats dels contractes en vigor a transicionar, compromisos que eren 


contraris a la clàusula catorzena del document administratiu de solució final. El CTTI, per 


tant, hauria d’haver rebutjat aquestes ofertes. 
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Pel que fa a l’adjudicació i formalització dels contractes: 


 


En relació amb la valoració de les ofertes s’observen les incidències següents: 


 


• En l’expedient no hi consta la designació i el nomenament per la Mesa especial del 


diàleg dels membres dels quatre grups d’experts que van portar a terme la valoració de 


les ofertes, ni la seva identificació, i tampoc les plantilles on constin les puntuacions que 


va atorgar cadascun dels membres d’aquests grups als diferents licitadors. 


 


• La metodologia de valoració aplicada per assignar les puntuacions als criteris subjectes 


a un judici de valor no consta aprovada per l’òrgan de contractació ni era coneguda 


pels licitadors amb caràcter previ a la presentació de les ofertes. Aquesta metodologia 


ha consistit a aplicar subcriteris, ponderacions i sistemes d’assignació de les puntua-


cions no previstos en el document administratiu de solució final. 


 


• En l’informe tècnic de proposta d’adjudicació, les puntuacions i justificacions dels cri-


teris subjectes a un judici de valor consten detallades al mateix nivell que constaven 


ponderats els criteris d’adjudicació en el document administratiu de solució final, però 


no es mostren pels subcriteris que es van introduir en la metodologia d’avaluació defi-


nida amb posterioritat a la sol·licitud de les ofertes. 


 


• D’acord amb el que preveu el document administratiu de solució final, s’han assignat 


punts en relació amb el descompte per volum de facturació ofert pels licitadors que 


s’havien presentat a més d’un lot, descomptes que finalment no es van aplicar perquè 


no es va adjudicar més d’un lot a cap licitador. 


 


Si no es té en compte la puntuació atorgada en relació amb el descompte per volum de 


facturació, s’obté la mateixa classificació de les ofertes en els lots LT1, LT2B i LT2C, 


però pel que fa al Lot LT2A l’adjudicatari hauria estat diferent (T-Systems en lloc de la 


UTE Telefónica, i T-Systems hauria estat obligat a aplicar els descomptes per volum de 


facturació oferts en relació amb els lots LT2A i LT2C que se li haurien adjudicat). 


 


• En l’expedient no hi consten els càlculs ni el procediment previst en l’article 136 de la 


LCSP per determinar i avaluar les ofertes presumptament anormals o desproporciona-


des, ni la resolució i notificació de la seva acceptació o exclusió de la licitació, malgrat 


que segons el que estableix la clàusula 8.6 del document administratiu de solució final 


en l’oferta presentada per l’adjudicatari del lot LT2C s’aprecia la presumpció esmen-


tada. 


 


• En l’informe tècnic de proposta d’adjudicació no hi consta el valor ponderat de l’oferta 


econòmica de cada lot ni el preu de compra dels actius del lot LT1 inclosos en les 


ofertes dels licitadors, imports en funció dels quals es valoren les ofertes segons el que 
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estableix la clàusula 8.1 del document administratiu de solució final. Només hi consta la 


puntuació assignada a cada oferta. 


 


El preu va estar totalment irrellevant en la selecció dels adjudicataris dels quatre lots. 


L’adjudicació es va decidir en favor d’aquelles ofertes que van assolir la major puntuació 


en relació amb la solució tècnica proposada, que en cap dels casos era la millor oferta 


econòmica i, pel que fa al lot LT2A, fins i tot era l’oferta més cara. 


 


Un cop adjudicat el contracte, les UTE adjudicatàries dels lots LT1, LT2A i LT2B van pre-


sentar la corresponent escriptura de constitució. La data de formalització de dues d’aques-


tes escriptures és anterior a la de l’adjudicació del contracte (lots LT1 i LT2A), la qual cosa 


vulnera el que estableix la clàusula 10 del document administratiu de solució final. 


 


S’observa que en els lots LT1, LT2A i LT2C la data dels contractes adjudicats és anterior a 


la data en la qual el CTTI va notificar el requeriment per a la seva formalització. Aquest 


aspecte no ha pogut ser comprovat en el cas del lot LT2B, ja que en l’expedient no hi 


consta la carta de notificació. 


 


L’anunci de la formalització dels contractes va ser tramès al DOUE i publicat en BOE i en el 


DOGC fora del termini que estableix l’article 138 de la LCSP, amb un excés en la tramesa 


al DOUE d’un mes i en la publicació en el BOE i en el DOGC d’un mes i mig. 


 


Finalment de l’anàlisi del contingut de les clàusules dels quatre contractes formalitzats 


sorgeixen dubtes sobre la tipificació del contracte com un contracte de col·laboració entre 


el sector públic i el sector privat, la qual cosa es fonamenta en els aspectes següents: 


 


• No s’estableix l’obligació dels adjudicataris d’assumir el finançament dels serveis i 


subministraments objecte del contracte. 


 


Tot i que s’estableix l’obligació de prestar els serveis a partir d’uns requeriments mínims 


de programari i maquinari per a cada tipus d’usuari, aquells elements adscrits de forma 


exclusiva a la prestació dels serveis que adquireixin els adjudicataris no passaran a ser 


titularitat del CTTI al finalitzar el contracte (s’estableix de forma expressa que podrà 


comprar-los el CTTI o el nou adjudicatari). 


 


Tampoc no consta l’obligació dels adjudicataris de subscriure préstecs o d’obtenir qual-


sevol altre tipus de finançament propi o aliè per finançar els serveis i els submi-


nistraments objecte dels contractes. El finançament que assumeixen els contractistes és 


el propi de qualsevol contracte de serveis o de subministraments. 


 


• La durada del contracte (vuit anys), segons consta en el resum executiu de solució final, 


és aquella que permet assolir la reducció del cost associat als serveis objecte de la 


licitació en un 35% respecte l’any 2010. No està, per tant, relacionada amb l’amortitza-


ció de fórmules de finançament. 
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• No es fa cap esment del repartiment entre el CTTI i l’adjudicatari pel que fa al risc de 


variació de les despeses dels serveis, ni del risc de disponibilitat o del risc de demanda 


d’aquests. Els contractistes assumeixen el risc i ventura de l’execució dels contractes, 


com en qualsevol altre tipus de contracte. 


2.6.2.2. Procediment negociat sense publicitat 


Durant els exercicis 2010, 2011 i 2012 el CTTI va adjudicar un total de dos-cents vint-i-nou 


expedients per procediment negociat, dels quals dos-cents vint-i-quatre corresponien a 


contractes (vegeu el quadre 15) i cinc a acords marc (vegeu el quadre 17). 


 


La mostra fiscalitzada ha estat de vint-i-un expedients relatius a l’adjudicació de contractes 


(vegeu el quadre 16) i de dos expedients en què s’adjudiquen acords marc (vegeu el 


quadre 18), mostra que cobreix el 37,9% i el 60,0% dels respectius imports adjudicats. 


 


A continuació es recullen les observacions resultants de la fiscalització que afecten amb 


caràcter general els vint-i-tres expedients adjudicats per procediment negociat. En l’apartat 


2.6.2.4 es recullen aquelles observacions que fan referència exclusivament als aspectes 


específics dels acords marc. 


 


Aplicació del procediment negociat 


Dels vint-i-tres expedients fiscalitzats, onze van ser adjudicats per procediment negociat 


per raons d’especificitat tècnica, quatre per l’existència de drets d’exclusivitat, tres per raó 


del seu import, tres per correspondre a subministraments o serveis complementaris de 


contractes adjudicats amb anterioritat per procediment obert, un per haver estat declarat 


matèria reservada l’objecte del contracte (obres del centre de processament de dades del 


CTTI), i un per imperiosa urgència resultat d’esdeveniments imprevisibles (convocatòria 


anticipada de les eleccions al Parlament de Catalunya). 


 


L’aplicació del procediment negociat consta en tots els casos adequadament i sufi-


cientment justificada. 


 


Tot seguit, per la seva rellevància, es descriu quina ha estat la justificació que consta en 


vuit dels onze expedients en què es va aplicar el procediment negociat per raons d’espe-


cificitat tècnica i en tres dels quatre expedients en què es va aplicar per raons d’exclu-


sivitat. 


 


Hi ha vuit expedients en els què es justifica l’especificitat tècnica perquè no era possible 


tècnicament i econòmicament tramitar la licitació i adjudicació per procediment obert per al 


període de temps transitori fins a l’adjudicació de les licitacions dels diàlegs competitius 
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del nou model TIC, i que alhora es garantís la continuïtat del servei. Aquests vuit expe-


dients són els següents: 


• PC/NEG/CTTI/24/2011 


• PC/NEG/CTTI/50/2011 


• PC/NEG/CTTI/33/2011 


• PC/NEG/CTTI/67/2011 


• PC/NEG/CTTI/56/2012 


• PC/NEG/CTTI/31/2011 


• PC/NEG/CTTI/45/2011 


• PC/NEG/CTTI/37/2011 


 


La seva adjudicació es va efectuar l’exercici 2012 als mateixos contractistes que ja estaven 


prestant els serveis a la data de la licitació del procediment negociat en virtut de con-


tractes adjudicats amb anterioritat per diversos departaments de la Generalitat, els quals el 


CTTI va haver de subrogar en aplicació de l’Acord de Govern 144/2011, pel qual s’apro-


vava la contractació del nou model TIC, o pel mateix CTTI, contractes en relació amb els 


quals ja s’havien esgotat totes les possibles pròrrogues previstes. 


 


La durada d’aquests contractes es va fixar en sis mesos, prorrogables com a màxim sis 


mesos més. En aquells contractes i pròrrogues aprovats amb posterioritat a l’adjudicació 


dels diàlegs competitius es preveia de forma expressa com a causa de rescissió el fet que 


entrés en vigor l’execució de la contractació del nou model TIC. 


 


En tres expedients es justifica l’exclusivitat en el fet que els programes que es proposaven 


adquirir ja eren d’una marca concreta (CTTI/2010/121, SU/CTTI/04/12 i SU/CTTI/01/10). 


 


Concurrència 


En cinc expedients es convidaven a participar en el procediment negociat tres empreses, 


mentre que en els divuit expedients restants només era possible convidar un únic empre-


sari per les raons d’especificitat tècnica, d’exclusivitat o de complementarietat que justi-


fiquen l’aplicació del procediment negociat. 


 


S’observa, però, que en quatre dels cinc expedients en què es van convidar tres empre-


ses, per adjudicar el contracte finalment només va ser considerada una oferta (en tres 


expedients només s’hi va presentar una única oferta i en l’altre una de les dues ofertes 


presentades va ser-ne exclosa per no complir els requisits dels plecs). 


 


Iniciació, contingut i aprovació de l’expedient de contractació 


Pel que fa a la iniciació, contingut i tramitació de l’expedient de contractació s’han observat 


les incidències següents: 
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• En set dels vint-i-un expedients relatius a l’adjudicació de contractes hi manca el 


document que hauria de certificar l’existència de crèdit adequat i suficient requerit en 


les Instruccions relatives a la contractació i reglamentació de la política de contracta-


ció del CTTI (CTTI/2010/355, CTTI/2011/262, CTTI/2010/34, CTTI/2010/236, CTTI/2011/45, 


CTTI/2010/516 i CTTI/2010/121). 


 


Aquesta incidència consta esmenada en l’exercici 2012 atenent les recomanacions 


efectuades pel control intern del CTTI. 


 


• En quatre expedients no s’han atès totes o algunes de les recomanacions incloses en 


els informes de fiscalització emesos per la intervenció o el control intern del CTTI rela-


tives al contingut dels plecs, les quals fan referència a la determinació del preu del 


contracte, als criteris de solvència exigibles i als criteris de valoració de les ofertes 


(CTTI/2011/262, SE/CTTI/18/12, PC/NEG/CTTI/37/11 i SE/CTTI/22/12). 


 


• En un expedient manca la resolució de l’òrgan de contractació d’aprovació dels plecs 


de clàusules (SU/CTTI/06/L7/C1). En la resta d’expedients l’aprovació dels plecs s’ha 


efectuat de forma simultània a l’aprovació de l’expedient de contractació, fent-ne es-


ment exprés en la corresponent resolució emesa pel director gerent. 


 


Mesa de contractació 


Les Instruccions relatives a la contractació i reglamentació de la política de contractació 


del CTTI estableixen que en els procediments negociats sense publicitat d’import superior 


a 3,00 M€ és preceptiva la constitució de la Mesa de Contractació. 


 


Tot i això, en els plecs de clàusules dels tres expedients que superen els 3,00 M€ no es 


va incloure l’obligació de constituir la Mesa de Contractació. A la licitació d’aquests 


tres  expedients s’hi va convidar un únic empresari per raons d’especificitat tècnica 


(PC/NEG/CTTI/24/11 i CTTI/2011/236) o d’exclusivitat (SU/CTTI/04/12). 


 


Negociació amb els licitadors i valoració de les ofertes 


En cap dels expedients hi ha constància que es portés a terme la negociació amb els 


licitadors prevista en els plecs de clàusules. Només hi consta l’oferta rebuda dels licitadors 


i la corresponent valoració i adjudicació per part del CTTI, adjudicació que es va efectuar 


sense que els aspectes objecte de negociació mostressin cap variació respecte a les 


ofertes presentades. 


 


En sis expedients, en els plecs també s’estableixen criteris d’adjudicació per valorar les 


ofertes. En cinc d’aquests sis expedients es van sol·licitat tres ofertes, i en l’altre només es 


va poder sol·licitar una única oferta per raó de la seva especificitat tècnica.  
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Pel que fa als criteris d’adjudicació dels cinc expedients dels quals es va sol·licitar més 


d’una oferta, s’han observat les incidències següents: 


• Els aspectes que es consideren per valorar els criteris d’adjudicació subjectes a un 


judici de valor no estan suficientment definits i són massa genèrics. Només es fa una 


descripció dels aspectes que amb caràcter general es valoraran, tals com grau de 


detall i descripció, coherència, etc., i no s’estableixen barems per assignar la puntuació. 


• Les millores (a les quals s’assigna una ponderació entre el 5% i el 10%) no consten 


adequadament definides i ponderades pels motius que es detallen a continuació: 


 


• En l’expedient CTTI/2010/355 s’enumeren els aspectes concrets que es consideraran 


una millora, però no s’hi indica l’ordre de preponderància entre ells ni s’estableixen 


barems per assignar la puntuació. En els quatre expedients restants s’accepta qual-


sevol millora que proposin els licitadors que estigui relacionada amb l’objecte del 


contracte (SE/CTTI/22/12, PC/NEG/CTTI/82/2012, CTTI/2010/34 i SU/CTTI/06/12). 


 


• No es fixen els valors a partir dels quals es considerarà que es tracta d’una millora. 


Només s’indica, amb caràcter general, que es valoraran aquells aspectes que su-


posin un augment del nivell de prestacions respecte al que estableixen els plecs. 


 


• En tres expedients la fórmula inclosa en els plecs per valorar l’oferta econòmica no as-


signa la puntuació de forma proporcional, tot i que s’hi aproxima molt (SE/CTTI/22/12, 


PC/NEG/CTTI/82/2012 i SU/CTTI/06/12). 


 


• En dos expedients s’han inclòs com a criteris d’adjudicació aspectes que no estan 


relacionats amb l’objecte del contracte sinó amb les característiques de les empreses i 


que, per tant, s’haurien d’haver considerat criteris de solvència. Aquests criteris i expe-


dients són els següents: 


 


• En l’expedient CTTI/2010/355 es valoren com a millores les inversions en programes 


mediambientals, i també el reconeixement, els premis o les mencions a obres exe-


cutades. 


 


• En l’expedient SE/CTTI/22/12 es valoren el dimensionament, l’organigrama, la de-


dicació i els coneixement de l’equip assignat a l’execució del contracte, sense que 


s’especifiqui que han de ser addicionals als requeriments mínims per a l’execució del 


contracte. 


 


Els criteris d’adjudicació només han estat rellevants per a l’adjudicació d’un dels expe-


dients (CTTI-2010-355), ja que en la resta finalment només ha estat valorada una única 


oferta (vegeu l’apartat relatiu a la concurrència). En aquest expedient el preu ha estat 


totalment irrellevant en l’adjudicació del contracte, que ha recaigut en l’oferta més cara en 


virtut d’una millor puntuació en els criteris subjectes a un judici de valor, bàsicament els 


que fan referència al projecte d’obres presentat. 
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Adjudicació i formalització 


Pel que fa a l’adjudicació i formalització dels contractes i acords marc fiscalitzats s’han 


observat les incidències següents: 


 


• L’adjudicació de nou contractes va ser efectuada amb caràcter retroactiu, i es va esta-


blir una data d’inici de l’execució anterior a la data d’adjudicació. Aquests contractes 


van ser adjudicats l’exercici 2012 i corresponien al pla de continuïtat entre l’antic model 


TIC i el nou. El seu detall és el següent: 


 


• PC/NEG/CTTI/24/2011 


• PC/NEG/CTTI/50/2011 


• PC/NEG/CTTI/33/2011 


• PC/NEG/CTTI/67/2011 


• PC/NEG/CTTI/56/2012 


• PC/NEG/CTTI/31/2011 


• PC/NEG/CTTI/16/2011 


• PC/NEG/CTTI/45/2011 


• PC/NEG/CTTI/37/2011 


 


• Un dels expedients va ser adjudicat de forma provisional un cop transcorreguts set 


mesos des de l’obertura de les ofertes, mentre que segons els plecs de clàusules 


aquest termini era com a màxim de dos mesos. En l’expedient no hi consten justificades 


les raons d’aquesta demora (CTTI/2010/34). 


 


• En tres expedients (PC/NEG/CTTI/16/2011, CTTI/2011/45 i CTTI/2010/516) hi manca la 


publicació en algun dels diaris oficials de la formalització dels contractes (o de l’adju-


dicació definitiva) i en un altre no s’ha efectuat cap publicació (SU/CTTI/46/06/L7/C1), 


mentre que les publicacions realitzades només s’han fet dins el termini que estableix la 


LCSP en dos expedients (SE/CTTI/22/12 i PC/NEG/CTTI/56/2012). 


 


 


2.6.2.3. Procediment derivat d’acord marc 


Durant els exercicis 2010, 2011 i 2012 el CTTI va adjudicar cent trenta-tres expedients per 


procediment derivat d’acord marc, dels quals cent trenta-dos corresponien a contractes 


(vegeu el quadre 15) i un era un acord marc (vegeu el quadre 17). Aquest últim es tractava 


d’un acord marc que es derivava d’una altre acord marc anterior, i del qual posteriorment 


també se’n van derivar diversos contractes. 


La mostra fiscalitzada ha estat de cinc expedients relatius a l’adjudicació de contractes 


(vegeu el quadre 16) i d’un expedient en què es va adjudicar un acord marc (vegeu el 


quadre 18), mostra que cobreix el 23,9% i el 100,0% dels respectius imports adjudicats. 


 


Dos dels expedients fiscalitzats es derivaven d’acords marc adjudicats per la CCS (l’Acord 


marc SU/CTTI/03/11 i el contracte SE/CTTI/03/12), mentre que els altres quatre es deriva-
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ven d’acords marc adjudicats pel CTTI en el període fiscalitzat (SU/CTTI/01/10/D2, 


SU/CTTI/03/11/D1 i SU/CTTI/04/12/D1) o en exercicis anteriors (CTTI-2010-104). 


 


Tres dels expedients fiscalitzats van ser adjudicats mitjançant licitació mentre que els altres 


tres van ser adjudicats de forma directa, ambdós procediments previstos en l’article 182 


de la LCSP (article 198 del TRLCSP). 


A continuació es recullen les observacions resultat de la fiscalització, agrupades en funció 


del tipus de procediment aplicat per a l’adjudicació dels expedients. 


 


Derivats d’acord marc adjudicats mitjançant licitació 


Els tres expedients fiscalitzats són els següents: 


 


• SU/CTTI/03/11: derivat de l’acord marc adjudicat per la CCS el 25 de gener del 2010 


(expedient 2009/2). 


 


• SE/CTTI/03/12: derivat de l’acord marc adjudicat per la CCS el 10 de març del 2011 


(expedient 2010/3). 


 


• CTTI/2010/104: derivat de l’acord marc adjudicat pel CTTI el 18 de febrer del 2009 per 


procediment obert (expedient CTTI/2008/126). 


 


Pel que fa als derivats d’acords marc de la CCS, s’ha verificat que el 7 d’octubre del 2002 


el CTTI va subscriure el conveni de participació en el Sistema Central d’Adquisicions de la 


Generalitat de Catalunya, que li permetia fer ús d’aquests acords marc. 


 


En la fiscalització dels derivats d’acord marc adjudicats mitjançant licitació s’han observat 


les incidències que s’assenyalen a continuació respecte al que s’estableix en la LCSP i la 


normativa que la desenvolupa, i en les Instruccions relatives a la contractació del CTTI: 


 


• [...]2 


 


• En els dos expedients que superen els 3,00 M€, els plecs de clàusules no establien 


l’obligació de constituir la Mesa de Contractació, malgrat que així ho requerien les 


Instruccions relatives a la contractació i reglamentació de la política de contractació del 


CTTI (SU/CTTI/03/11 i SE/CTTI/03/12). 


 


• Per a la licitació dels lots L2, L3 i L4 de l’expedient SU/CTTI/03/11 no es va convidar una 


de les empreses adjudicatàries del corresponent sublot de l’acord marc. 


 


 


2. Arran de l’al·legació número 10 s’ha suprimit aquesta observació. 
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Pel que fa a les empreses convidades a la licitació en l’expedient SE/CTTI/03/12, vegeu 


el que ja s’ha esmentat anteriorment en la incidència relativa a l’objecte del contracte. 


 


• En els tres expedients fiscalitzats la fórmula inclosa en els plecs per a la valoració de 


l’oferta econòmica no assigna la puntuació de forma proporcional, tot i que s’hi 


aproxima molt. 


 


Cal assenyalar, però, que d’acord amb les ofertes econòmiques presentades, el preu 


només va ser rellevant per a l’adjudicació del lot L3 de l’expedient SU/CTTI/03/11, men-


tre que els criteris determinants de l’adjudicació de la resta de lots d’aquest expedient, i 


dels altres dos expedients fiscalitzats, van ser els criteris subjectes a un judici de valor o 


altres criteris quantificables de forma automàtica diferents del preu. 


 


• En els dos expedients en què es van establir criteris d’adjudicació subjectes a un judici 


de valor, els aspectes que es van considerar no estan suficientment definits i són massa 


genèrics. Només es fa una breu descripció dels aspectes que amb caràcter general es 


valorarien, i no s’estableixen barems per a l’assignació de la puntuació (SU/CTTI/03/11 i 


SE/CTTI/03/12). 


 


A més, la documentació relativa als criteris va ser presentada dins del mateix sobre que 


la corresponent als criteris quantificables de forma automàtica, contràriament al que 


requereix l’article 26 del Reial decret 817/2009, que desenvolupa parcialment la LCSP. 


 


• En els expedients SU/CTTI/03/11 i SE/CTTI/03/12 en què les millores es van considerar 


criteris d’adjudicació, aquestes estan ponderades entre el 6% i el 18% sense que cons-


tin adequadament definides i ponderades. A més en l’expedient SE/CTTI/03/12 només 


es detalla una de les millores a valorar (hores addicionals per realitzar projectes de 


transformació), mentre que també s’accepta de manera genèrica i fins a un màxim de 


tres qualsevol altra prestació superior o addicional a les previstes en els plecs. 


 


• Els criteris d’adjudicació establerts en els plecs van ser correctament aplicats i les pun-


tuacions consten degudament justificades, excepte en els casos següents: 


 


• Per a la valoració de les ofertes de l’expedient SU/CTTI/03/11 es van introduir subcri-


teris, puntuacions i barems no previstos en plecs de clàusules, els quals només in-


cloïen una breu descripció dels aspectes a valorar, tal com ja s’ha indicat ante-


riorment. 


• S’han observat errors en l’assignació de les puntuacions relatives a les millores a dos 


dels licitadors de l’expedient SE/CTTI/03/12 i a un dels licitadors del lot L3 de l’ex-


pedient SU/CTTI/03/11. Aquests errors no canvien, però, la classificació entre les 


ofertes. 


 


• Algunes de les clàusules dels plecs dels acords marc que regulen als derivats fisca-


litzats no van ser acomplertes. Aquestes clàusules són les següents: 
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• Clàusula 37 dels plecs de l’Acord marc CTTI/2008/126, segons la qual el termini de 


garantia era de dos anys a partir de la recepció de les obres. En els plecs de clàu-


sules de l’expedient CTTI/2010/104 aquest termini es va reduir a un any. 


 


• Clàusula 35 dels plecs de l’Acord marc 2009/2, segons la qual els serveis d’ins-


tal·lació s’havien de subcontractar amb algun dels adjudicataris del lot A de serveis 


del mateix Acord marc 2009/2. Els lots L3 i L4 de l’expedient SU/CTTI/03/11 van ser 


adjudicats a empreses que prestarien directament els serveis d’instal·lació sense 


subcontractar-los, tot i que no constaven com a adjudicatàries del lot A de l’Acord 


marc 2009/2. 


 


• Clàusula 34.7 dels plecs de l’Acord marc 2010/3, segons la qual l’òrgan avaluador de 


les ofertes havia d’estar integrat com a mínim pel director de l’àrea TIC afectada i una 


persona responsable de la unitat de contractació. La ponència tècnica que va assistir 


l’òrgan de contractació en la valoració de les ofertes en l’expedient SE/CTTI/03/12 


estava integrada pel director i dos tècnics de l’Àrea d’Estratègia i Planificació del 


CTTI, i no en formava part cap membre de la unitat de contractació. 


• Clàusula 34.5 dels plecs de l’Acord marc 2010/3, segons la qual per considerar 


quines ofertes eren anormals o desproporcionades s’havia de considerar l’oferta en 


conjunt i, en cap cas, es podia tenir en compte exclusivament el preu. En els plecs 


de clàusules de l’expedient SE/CTTI/03/12 l’oferta econòmica era l’únic factor a 


considerar per determinar les ofertes anormals o desproporcionades. 


 


• Clàusula 46 dels plecs de l’Acord marc 2010/3, segons la qual els contractes derivats 


podien ultrapassar en dos exercicis el corresponent al de la data de finalització de la 


seva pròrroga. La durada del contracte derivat SE/CTTI/03/12, incloent-hi la possible 


pròrroga, excedia aquest termini en divuit mesos i mig. 


 


Derivats d’acord marc adjudicats de forma directa 


Els tres expedients fiscalitzats són els següents: 


 


• SU/CTTI/01/10/D2: segon derivat de l’Acord marc SU/CTTI/01/10, adjudicat pel CTTI el 


23 de juny del 2010 per procediment negociat. 


• SU/CTTI/03/11/D1: primer derivat de l’Acord marc SU/CTTI/03/11, adjudicat pel CTTI el 3 


d’agost del 2011 per procediment derivat de l’acord marc de la CCS (expedient 2009/2). 


 


• SU/CTTI/04/12/D1: primer derivat de l’Acord marc SU/CTTI/04/12, adjudicat pel CTTI el 


30 de març del 2012 per procediment negociat. 


 


Les incidències observades en relació amb els contractes derivats adjudicats de forma 


directa afecten exclusivament un dels tres expedients fiscalitzats (SU/CTTI/03/11/D1) i són 


les que s’indiquen a continuació: 
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• La contractació derivada supera en 3,70 M€ el màxim que estableix l’expedient de 


contractació d’aquest primer derivat, import en funció del qual havien estat emesos el 


certificat d’existència de crèdit, l’informe de fiscalització prèvia i la resolució d’aprovació 


de la despesa. Aquesta diferència es va originar per haver contractat un major nombre 


d’unitats que les previstes en tramitar i aprovar l’esmentat expedient de contractació. 


 


• Les garanties definitives de cadascun dels quatre lots es corresponen amb el 5% de 


l’import dels contractes derivats, però van ser constituïdes en data posterior a la de la 


seva formalització (pels lots L1 i L2 es va constituir dos dies després, i pels lots L3 i L4 


es va constituir sis dies després). 


 


 


2.6.2.4. Aspectes específics dels acords marc 


Els tres acords marc fiscalitzats corresponen a subministraments. Dos d’ells van estar adju-


dicats per procediment negociat per raó d’exclusivitat (SU/CTTI/01/10 i SU/CTTI/04/12), 


mentre que l’altre (SU/CTTI/03/11) va ser adjudicat per procediment derivat d’un acord 


marc adjudicat amb anterioritat per la Comissió Central de Subministraments de la Gene-


ralitat (2009/2). 


 


Les observacions relatives a aquest tres expedients, que fan referència a la seva adjudi-


cació per procediment negociat i per procediment derivat d’acord marc han estat incloses 


en els apartats 2.6.2.2. i 2.6.2.3. 


 


A continuació es recullen les observacions relatives a aquells aspectes que afecten de 


forma específica els acords marc. 


 


Compliment dels requisits i limitacions de la LCSP aplicables als acords marc 


Pel que fa als requisits i limitacions que estableixen els articles 180 i 181 de la LCSP (196 i 


197 del TRLCSP) es fan les observacions següents: 


• Els tres acords marc fiscalitzats van ser adjudicats a un únic empresari, la qual cosa va 


suposar una restricció de la competència: 


• Dos expedients van ser adjudicats per procediment negociat amb motiu de l’exclusi-


vitat en la distribució de programes informàtics, aspecte que ja ha estat comentat en 


l’apartat 2.6.2.2 en relació amb l’aplicació del procediment negociat (SU/CTTI/01/10 i 


SU/CTTI/04/12). 


 


• L’altre acord marc fiscalitzat (SU/CTTI/03/11) va ser adjudicat a un empresari per a 


cadascun dels quatre lots objecte de l’acord, mitjançant licitació entre els adjudi-


cataris d’un acord marc adjudicat prèviament per la Comissió Central de Subminis-


traments de la Generalitat (2009/2). 
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Pel que fa a la concurrència s’observa per una banda, que a la licitació no es va 


convidar a tots els empresaris adjudicataris de l’acord marc de la CCS (aspecte que 


ja ha estat comentat en l’apartat 2.6.2.3.) i, per altra banda, que l’acord marc licitat 


pel CTTI té com a objectiu seleccionar un únic empresari per a portar a terme el 


subministrament de cada lot. 


D’acord amb el fet que en relació als subministraments a contractar ja hi havia un 


acord marc adjudicat prèviament per la CCS, el CTTI hauria d’haver tramitat la lici-


tació dels corresponents contractes derivats a mesura que sorgissin les necessitats 


dels béns a adquirir, sense que calgués adjudicar cap acord marc en l’àmbit del 


CTTI. 


 


• El CTTI ha adjudicat contractes derivats subjectes a regulació harmonitzada, malgrat 


que l’anunci de formalització dels tres acords marc va ser tramès al DOUE i publicat en 


el BOE excedint el termini de quaranta-vuit dies que estableix l’article 181.2 de la LCSP 


(197.2 del TRLCSP) com a requisit previ a l’adjudicació de derivats harmonitzats. Aques-


ta incidència s’ha observat en els expedients següents: SU/CTTI/01/10, SU/CTTI/03/11 i 


SU/CTTI/04/12. 


 


Adequació a la LCSP de les clàusules que regulen als contractes derivats 


Pel que fa a les clàusules que regulen l’execució dels acords marc, en els tres acords 


marc fiscalitzats es preveu la possibilitat de modificar les condicions d’execució de l’acord 


marc, segons s’indica en aplicació del que estableix l’article 202 de la LCSP (219 del 


TRLCSP), article que es refereix, però, exclusivament a la modificació dels contractes. 


 


Cal dir que, pel que fa als acords marc, l’execució es porta a terme mitjançant l’adjudicació 


dels contractes derivats, en relació amb els quals l’article 182.4 de la LCSP (198.4 del 


TRLCSP) preveu el procediment a seguir en el cas que no tots els termes del contracte 


estiguin plenament definits inicialment en l’acord marc, sense que en cap cas suposin una 


alteració substancial dels elements essencials previstos. 


 


 


2.6.2.5. Procediment obert 


Durant els exercicis 2010, 2011 i 2012 el CTTI va adjudicar cinquanta expedients per 


procediment obert, tots ells mitjançant concurs. 


 


S’han fiscalitzat vuit expedients, que cobreixen el 56,5% de l’import total adjudicat per pro-


cediment obert. 


 


Les incidències observades en la mostra fiscalitzada es detallen a continuació agrupades 


segons les diferents fases del procediment d’adjudicació. 
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Supervisió, aprovació i replanteig del projecte d’obres 


Les incidències observades en els tres expedients d’obres fiscalitzats pel que fa a la 


supervisió, l’aprovació i el replanteig del projecte d’obres són les següents: 


 


• En l’expedient CTTI/2010-36, l’acta de replanteig va ser formalitzada un mes i mig abans 


de l’aprovació del projecte d’obres per l’òrgan de contractació malgrat que segons 


l’article 110 de la LCSP el replanteig s’ha d’efectuar un cop aprovat el projecte. 


 


• En l’expedient CTTI/2010/774, el projecte d’obres va ser aprovat pel director de l’obra 


mentre que segons l’article 105 de la LCSP i els plecs de clàusules administratives 


particulars l’ha d’aprovar l’òrgan de contractació. 


 


Objecte del contracte 


Un dels expedients (CTTI/2010/449) té per objecte la prestació dels serveis de neteja i de 


jardineria, serveis que haurien d’haver estat objecte de licitació en dos lots o bé de dos 


contractes diferents, ja que tenen entitat pròpia i es poden executar de forma inde-


pendent.  


 


En aquest expedient es va exigir la classificació empresarial dels licitadors, d’acord amb 


l’article 54 de la LCSP, tant pel que fa als serveis de neteja com als serveis de jardineria, la 


qual cosa va limitar la concurrència, atès que no totes les empreses del sector de la neteja 


disposaven del servei de jardineria, i viceversa, ni totes les empreses disposaven de les 


dues classificacions exigides. A la licitació s’hi van presentar cinc empreses, una de les 


quals va ser exclosa per no disposar de la classificació relativa als serveis de jardineria. 


Iniciació, contingut i aprovació de l’expedient de contractació 


Pel que fa a la iniciació, contingut i tramitació dels expedients de contractació s’han ob-


servat les incidències següents: 


 


• En tots els expedients hi manca el document que certificaria l’existència de crèdit ade-


quat i suficient requerit en l’article 93 de la LCSP (109 del TRLCSP) i en les Instruccions 


relatives a la contractació i reglamentació de la política de contractació del CTTI. 


 


• En l’expedient CTTI/2010/449, l’informe jurídic va ser emès pels serveis jurídics del CTTI 


malgrat que aquesta competència correspon a l’Assessoria Jurídica del Departament de 


Governació i Administracions Públiques, al qual es trobava adscrit el CTTI a la data d’e-


missió de l’informe esmentat. Cal dir que l’Assessoria Jurídica del CTTI ja va participar 


en l’elaboració dels plecs de clàusules sobre els quals ella mateixa va informar pos-


teriorment. 
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• En sis expedients no es van atendre totes o algunes de les recomanacions incloses 


en els informes de fiscalització emesos per la Intervenció o l’Assessoria Jurídica rela-


tives al contingut dels plecs, les quals feien referència a l’objecte del contracte, al 


certificat d’existència de crèdit, a la forma d’acreditar la solvència i als criteris d’ad-


judicació (CTTI/2010/774, CTTI/2010/4, CTTI/2010/273, CTTI/2010/449, CTTI/2010/31 


i CTTI/2010/40). 


Mesa de Contractació 


La Mesa de Contractació, segons les Instruccions relatives a la contractació i reglamen-


tació de la política de contractació del CTTI, està integrada per sis membres: el president, 


el secretari, dos vocals tècnics de l’àrea que proposa la contractació, un representant de la 


intervenció delegada o del control intern del CTTI, segons correspongui, i un representant 


de l’Assessoria Jurídica del CTTI. 


 


Aquesta composició s’adequa als requisits que estableix l’article 295 de la LCSP (article 


320 del TRLCSP). Tot i això, segons el que estableix l’article 15 del Decret 57/2002, del 19 


de febrer, de modificació del Decret 257/1997, del 30 de setembre, pel qual s’aprova el 


Reglament dels serveis jurídics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, la com-


petència de l’assessorament jurídic en matèria de contractació dels ens de dret públic 


recau en l’assessoria jurídica del departament al qual estan adscrits, llevat que aquests 


ens estiguin dotats de serveis jurídics propis per disposició legal expressa o per decret del 


Govern. En el cas del CTTI no hi ha constància de la delegació expressa. 


 


En els plecs de clàusules de cada expedient es reprodueix la composició de la Mesa de 


Contractació que estableixen les Instruccions del CTTI, i es concreta quina és l’àrea de la 


qual han de formar part els vocals, però no s’hi fa constar el nom de les persones que han 


d’actuar com a membres titulars o suplents de la Mesa. 


 


En els expedients no hi consta la resolució de l’òrgan de contractació de nomenament dels 


membres de la Mesa de Contractació ni la publicació en el perfil del contractant de la seva 


composició, aspectes requerits en els articles 295 de la LCSP (article 320 del TRLCSP) i 21 


del Reial decret 817/2009, del 8 de maig, que desenvolupa parcialment la LCSP. 


 


S’observa que en sis expedients, un cop constituïda la Mesa de Contractació, els repre-


sentants del control fiscal (intervenció delegada o control intern del CTTI, segons cor-


respongués) i de l’Assessoria Jurídica del CTTI que van assistir a la resta de reunions van 


anar canviant, sense que en l’expedient hi consti la designació ni el nomenament de 


substituts (CTTI/2010/774, CTTI/2009/686, CTTI/2010/36, CTTI/2010/273, CTTI/2010/449 i 


CTTI/2010/31). 


 


Pel que fa als membres vocals tècnics representants de les àrees, s’observa que en quatre 


expedients el nombre d’assistents a alguna o a totes les reunions de la Mesa no es cor-
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respon amb la que estableixen els plecs de clàusules, ja sigui perquè el nombre d’as-


sistents és superior al previst (CTTI/2010/774, CTTI/2010/31 i CTTI/2010/40) o perquè hi 


van assistir representants d’àrees que no constaven designats en els plecs (CTTI/2010/4). 


Acceptació i exclusió d’ofertes 


En la mostra de vuit expedients fiscalitzats van ser excloses tretze de les vuitanta-cinc 


empreses que van presentar-se a la licitació. 


[...]3 


 


En l’expedient CTTI/2010/31, es va demanar a un licitador l’aclariment de diversos as-


pectes en relació amb la solució tècnica presentada sense els quals l’oferta hauria d’haver 


estat exclosa per no complir els requisits mínims establerts en els plecs. Tot i que aquest 


licitador finalment no va esdevenir l’adjudicatari del contracte, l’aclariment sol·licitat li va 


permetre modificar l’oferta presentada, cosa que vulnera el principi d’igualtat de tracte a 


tots els licitadors. Aquesta sol·licitud va ser tramesa per l’àrea d’operacions sense que la 


mesa o l’òrgan de contractació ho haguessin autoritzat prèviament.  


 


En aquest expedient també s’observa que l’acceptació d’una oferta presumptament anor-


mal o desproporcionada no consta suportada per cap informe tècnic en què s’analitzi la 


corresponent justificació presentada pel licitador. 


Criteris d’adjudicació 


En relació amb els criteris d’adjudicació inclosos en els plecs de clàusules s’han observat 


les incidències següents: 


 


• Els aspectes que es consideren per a la valoració dels criteris d’adjudicació subjectes a 


un judici de valor no estan suficientment definits i són massa genèrics. Només es fa una 


descripció dels aspectes que amb caràcter general es valoraran, tals com “grau de 


detall i idoneïtat de la proposta”, “adequació als objectius”, etc., i no s’estableixen ba-


rems per a l’assignació de la puntuació. 


 


• Es va assignar a les millores una ponderació entre el 6% i el 34%, percentatge que la 


Sindicatura de Comptes considera elevat. 


 


• Les millores que es van valorar mitjançant criteris subjectes a un judici de valor no 


consten adequadament definides i ponderades pels motius següents: 


 


 


3. Atès que en el tràmit d’al·legacions el CTTI ha aportat nova documentació (vegeu l’al·legació número 22) 


s’ha suprimit l’observació. 
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• Tot i que s’enumeren certs aspectes concrets que es consideraran com una millora, 


no s’indica l’ordre de preponderància entre ells ni s’estableixen barems per a l’as-


signació de la puntuació i, també, s’accepta de forma genèrica qualsevol altra millora 


que proposin els licitadors que estigui relacionada amb l’objecte del contracte. 


• No es fixen els valors mínims a partir dels quals es considerarà que es tracta d’una 


millora. Només s’indica, amb caràcter general, que es valoraran aquells aspectes 


que suposin un augment del nivell de prestacions respecte al que estableixen els 


plecs. 


• En sis expedients la fórmula inclosa en els plecs per a la valoració de l’oferta econòmica 


no es va assignar la puntuació de forma proporcional, tot i que s’hi aproximava molt 


(CTTI/2010/774, CTTI/2010/4 pel que fa als serveis sota demanda, CTTI/2010/273, 


CTTI/2010/449, CTTI/2010/31 i CTTI/2010/40). 


 


Cal assenyalar, però, que d’acord amb les ofertes econòmiques presentades, en cap 


d’aquests sis expedients el preu va ser rellevant per adjudicar el contracte, sinó que els 


criteris subjectes a un judici de valor van ser els que van determinar l’oferta millor valo-


rada. 


 


• En dos expedients es van incloure com a criteris d’adjudicació aspectes que no estaven 


directament relacionats amb l’objecte o els subjectes del contracte. Aquests criteris i 


expedients són els següents: 


• En l’expedient CTTI/2010/31 es valora com a millora la promoció a Catalunya per part 


del licitador i dels fabricants l’ensenyament de les tecnologies relacionades amb 


l’objecte del contracte mitjançant programes de formació i certificació. Aquest as-


pecte tot i que està indirectament relacionat amb l’objecte del contracte està fora del 


seu abast i implica empreses alienes a la licitació. 


 


• En l’expedient CTTI/2010/40 es valoren els subministraments efectuats pel licitador 


amb anterioritat de característiques iguals als que es liciten, aspecte que s’hauria 


d’haver considerat criteri de solvència. 


 


Valoració de les ofertes 


La valoració de les ofertes es va efectuar d’acord amb els criteris inclosos en els plecs de 


clàusules i les disposicions de la LCSP i les seves normes de desenvolupament, excepte 


pel que fa als aspectes següents: 


 


• En l’expedient CTTI/2010/31 no es va avaluar ni quantificar la presumpta temeritat de la 


part de les ofertes econòmiques corresponent als serveis d’implantació, avaluació que 
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només es va efectuar pel que fa a la part de les ofertes econòmiques relativa als equi-


paments a subministrar. En els plecs de clàusules s’estableix que el càlcul de la pre-


sumpta temeritat s’ha d’efectuar per als dos components de l’oferta econòmica, d’acord 


amb l’article 85 del Reglament general de la LCSP. 


 


• Per a la valoració de les ofertes de l’expedient CTTI/2010/4 es van introduir subcriteris, 


puntuacions i barems no previstos en plecs de clàusules, els quals només incloïen una 


descripció genèrica dels aspectes a valorar, tal com s’ha esmentat anteriorment. 


 


• En dos expedients s’indica i es justifica la puntuació de cadascun dels criteris subjectes 


a un judici de valor però, per a algun d’ells, no hi consta el detall de les puntuacions 


corresponents als diferents aspectes a valorar que establien els plecs. Aquests expe-


dients i criteris són els següents: 


 


• En l’expedient CTTI/2009/686 hi manca el detall de les puntuacions assignades als 


quatre aspectes a valorar en relació amb el criteri de viabilitat tècnica del pla d’obres, 


i als sis aspectes a valorar pel que fa als sistemes constructius i de seguretat i salut, 


aspectes que constaven determinats i ponderats en els plecs. 


 


• En l’expedient CTTI/2010/36 hi manca el detall de les puntuacions assignades als sis 


aspectes a valorar en relació amb els sistemes constructius i de seguretat i salut, 


aspectes que constaven determinats i ponderats en els plecs. 


 


• S’observen errors en la valoració de tres dels quatre criteris quantificables de forma 


automàtica corresponents a l’expedient CTTI/2010/4, sense que aquests errors hagin 


afectat la classificació entre les ofertes: s’ha inclòs en la fórmula de valoració de l’oferta 


econòmica el preu més alt en lloc del preu base de la licitació, i en la valoració de les 


certificacions tècniques presentades i de les jornades addicionals ofertes pels licitadors 


s’ha puntuat l’oferta d’una empresa que havia estat prèviament exclosa per haver estat 


considerada desproporcionada. 


En la selecció de l’adjudicatari el preu només ha estat rellevant en l’adjudicació del lot 1 de 


l’expedient CTTI-2010-36. Pel que fa a la resta d’expedients els criteris determinants de 


l’adjudicació van ser els criteris subjectes a un judici de valor, excepte en dos expedients 


en què només es va admetre a la licitació una única oferta i, per tant, els criteris d’adju-


dicació no han operat. 


 


Adjudicació i formalització 


Pel que fa a l’adjudicació i formalització dels vuit expedients fiscalitzats s’han observat les 


incidències següents: 
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• L’adjudicació de quatre expedients es va efectuar excedint el termini a comptar des de 


la data d’obertura de les proposicions que estableix l’article 145.2 de la LCSP. Els 


excessos són d’un mes i mig (CTTI/2010/36 i CTTI/2010/449), de quatre mesos 


(CTTI/2010/273), i de sis mesos (CTTI/2010/774). 


• El contingut de les notificacions de l’adjudicació no es va adaptar al que requereix 


l’article 135.4 de la LCSP un cop modificat per la Llei 34/2010. 


 


• Dos contractes (CTTI/2010/774 i CTTI/2010/273) es van formalitzar sense respectar el 


termini mínim de quinze dies hàbils que estableix l’article 140 de la LCSP aplicable als 


tres expedients en què l’adjudicació era susceptible de recurs especial en matèria de 


contractació. 


 


• En dos expedients hi manca la publicació de l’adjudicació definitiva en el DOUE 


(CTTI/2010/31) i/o en el BOE (CTTI/2010/31 i CTTI/2010/40), malgrat que la publicació 


esmentada era preceptiva perquè els dos expedients estaven subjectes a regulació 


harmonitzada. 


 


Les publicacions efectuades només han estat realitzades dins termini en tots els diaris 


oficials en un expedient (CTTI/2010/36). 


 


• La garantia definitiva corresponent a l’expedient CTTI/2010/273 va ser constituïda a 


favor de Televisió de Catalunya, SA malgrat que el contracte va ser adjudicat pel CTTI. 


 


2.6.2.6. Contractes menors 


Durant els exercicis 2010, 2011 i 2012 el CTTI va adjudicar un total de set-cents trenta-sis 


expedients que corresponien a contractes menors. 


 


S’han fiscalitzat dotze contractes menors, que cobreixen el 4,7% de l’import adjudicat, dels 


quals segons la relació de contractes proporcionada pel CTTI tres corresponien a obres, 


quatre a serveis i dos a subministraments. Els tres restants, d’acord amb la naturalesa de 


l’objecte del contracte corresponien a serveis, però, en la llista proporcionada pel CTTI no 


consta identificada la seva tipologia. 


 


Tots els contractes menors fiscalitzats són d’un import superior a 600 € (IVA inclòs), en 


relació amb els quals les Instruccions relatives a la contractació i reglamentació de la po-


lítica de contractació del CTTI exigeixen que s’incorpori en l’expedient de contractació un 


informe justificatiu de la necessitat de la contractació emès per l’àrea sol·licitant, a més del 


contingut que estableix la LCSP (aprovació de la despesa i incorporació de la factura). Les 


instruccions esmentades recomanen sol·licitar com a mínim tres ofertes, i estableixen el 
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certificat d’existència de crèdit com a suport de l’aprovació de la despesa de qualsevol 


expedient. 


 


En relació amb el contingut de l’expedient de contractació dels contractes menors que 


estableix l’article 95 de la LCSP (article 111 TRLCSP) no s’han observat incidències. Pel 


que fa a les normes internes del CTTI, cal assenyalar, però, el següent: 


• En tres expedients hi manca l’informe justificatiu de la necessitat de la contractació (C-


11-000196, C-12-000792 i C-10-000425). 


 


Aquests tres expedients han estat tramitats mitjançant el document de proposta de 


compra emès pel departament del CTTI que sol·licita la contractació, en el que pos-


teriorment hi consten les signatures d’autorització del director financer i de l’òrgan de 


contractació (director gerent). 


 


• En tots els expedients hi manca el document que certifica l’existència de crèdit adequat 


i suficient. 


 


• No es va seguir la recomanació relativa a sol·licitar com a mínim tres ofertes: en tots els 


casos es va sol·licitar una única oferta. 


 


Pel que fa a la tramitació i aprovació dels contractes menors fiscalitzats s’han observat les 


incidències següents: 


 


• Hi ha una incorrecta tipificació com a contractes menors d’obres de dos expedients que 


tenen per objecte el manteniment diari, reparacions i petites obres de les instal·lacions 


de la nova seu del CTTI (CTTI/2010/569 i CTTI/2011/41). D’acord amb la naturalesa de 


l’objecte del contracte, aquests dos expedients s’haurien d’haver tipificat com a con-


tractes de serveis i, pel seu import, no es podrien haver tramitat com a contractes 


menors. 


 


• L’import de dos contractes menors de subministraments supera la limitació de 18.000 € 


que estableix la LCSP per a la contractació menor (CTTI/2010/636 i CTTI/2012/62). 


 


L’objecte d’aquests dos contractes menors era la subscripció anual a una base de 


dades que proporcionava articles i informes sobre el sector TIC, i la prestació de serveis 


d’assessorament i l’organització de trobades i conferències. La Sindicatura considera 


que la disposició addicional dotzena de la LCSP (novena del TRLCSP) aplicable a la 


subscripció de revistes, no es podia estendre a la resta d’elements que componien 


l’objecte del contracte i, per tant, aquests dos contractes s’haurien d’haver licitat per 


procediment obert o negociat. 


 


• Quatre expedients van ser adjudicats amb posterioritat a l’inici de l’execució del con-


tracte i quan ja s’havia facturat part o la totalitat dels treballs realitzats. Aquesta inci-
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dència s’ha observat en els expedients CTTI/2010/569, CTTI/2011/320, CTTI/2010/334 i 


C-10-000425. 


 


• En vuit expedients s’ha observat el següent: 


 


• Els expedients CTTI/2010/569 i CTTI/2011/41 tenien per objecte el manteniment de 


les instal·lacions de la nova seu del CTTI. L’import total acumulat dels contractes 


adjudicats amb l’objecte esmentat durant el període 2010-2012 ascendeix a 0,20 M€. 


Els contractes van ser adjudicats al mateix contractista mitjançant sis contractes 


menors (dos d’ells són els seleccionats a la mostra). 


 


• Els expedients CTTI/2010/636 i CTTI/2012/62 adjudicats al mateix contractista tenien 


per objecte la subscripció anual a una base de dades que proporcionava articles i 


informes sobre el sector TIC, i la prestació de serveis d’assessorament i l’organització 


de trobades i conferències. L’import total acumulat d’aquests dos contractes as-


cendeix a 0,16 M€, amb una durada que abastava els anys 2011 i 2012. Aquests 


contractes responien a una necessitat continuada del CTTI, segons es desprèn dels 


informes justificatius. 


 


• L’expedient CTTI/2011/34 tenia per objecte el manteniment de l’ascensor de la seu 


del CTTI. L’import total acumulat dels contractes amb l’objecte esmentat adjudicats al 


mateix contractista mitjançant set contractes menors (un d’ells és el seleccionat a la 


mostra), durant el període 2010-2012, ascendeix a 94.636 €.  


 


• L’expedient CTTI/2011/320 tenia per objecte la neteja de la nova seu del CTTI. 


L’import total acumulat dels contractes adjudicats amb l’objecte esmentat durant el 


període 2010-2012 ascendeix a 0,46 M€. Els contractes van ser adjudicats al mateix 


contractista mitjançant setze contractes menors d’un total de 0,16 M€ (un d’ells és el 


seleccionat a la mostra), un contracte obert de 0,25 M€ (expedient CTTI/2010/449 


que inclou, també, els serveis de jardineria) i un contracte adjudicat per procediment 


negociat sense publicitat de 0,05 M€ complementari de l’anterior (expedient 


SE/CTTI/18/12). Aquests dos últims expedients també han estat fiscalitzats. 


 


S’observa que quinze dels setze contractes menors corresponien a serveis de neteja 


prestats amb caràcter previ a l’adjudicació del servei esmentat per procediment 


obert. Aquests contractes menors ascendeixen en conjunt a 0,15 M€ i abastaven des 


del gener del 2010 fins al juny del 2011 (un any i mig). L’altre contracte menor 


corresponia a serveis complementaris prestats amb anterioritat a l’adjudicació dels 


serveis esmentats per procediment negociat sense publicitat. 


 


• L’expedient C-12-000792 tenia per objecte el servei de gravació de dades. L’import 


total acumulat dels contractes adjudicats amb l’objecte esmentat, més els serveis de 


digitalització de documents adjudicats al mateix contractista i que consten facturats 


de forma conjunta amb els anteriors, ascendeix durant el període 2010-2012 a 


0,23 M€. Els contractes van ser adjudicats mitjançant nou contractes menors d’un 
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total de 0,14 M€ (un d’ells és el seleccionat a la mostra) i dos contractes adjudicats 


per procediment negociat sense publicitat d’un total de 0,09 M€. La durada dels 


serveis contractats abastava de forma continuada des del 25 de març del 2011 fins a 


l’1 de juliol del 2013 (vint-i-vuit mesos). 


 


• L’expedient C-10-000425 tenia per objecte els serveis de radiocomunicació per a 


diferents entitats de la Generalitat. L’import total acumulat dels contractes adjudicats 


amb l’objecte esmentat durant el període 2010-2012 ascendeix a 50.363 €. Els con-


tractes van ser adjudicats al mateix contractista mitjançant cinc contractes menors 


(un d’ells és el seleccionat a la mostra). L’adjudicació d’aquests cinc contractes es va 


efectuar l’1 de juny del 2010 (tres contractes) i el 26 de gener del 2011 (dos con-


tractes). 


 


Donada la recurrència dels serveis contractats i la seva durada, la licitació s’hauria 


d’haver tramitat mitjançant procediment obert. 


 


 


2.6.2.7. Modificacions i pròrrogues 


Durant els exercicis 2010, 2011 i 2012, el CTTI va aprovar quaranta-sis modificacions i 


dues-centes setanta pròrrogues, i també cinc expedients de modificació i pròrroga tra-


mitada simultàniament (vegeu el quadre 19). 


 


La mostra fiscalitzada comprèn quatre modificacions i setze pròrrogues que afecten ca-


torze expedients de contractació diferents, tres dels quals havien estat adjudicats amb 


anterioritat a l’exercici 2010, mentre que la resta corresponen a contractes adjudicats en el 


període 2010-2012 (vegeu el quadre 20). 


Dues de les modificacions fiscalitzades corresponen a la modificació de l’import del con-


tracte (SE/CTTI/64/07 i CTTI/2008/123), una a la modificació de l’abast i dels preus 


unitaris adjudicats (CCPP/CTTI/2010/01), i una altra a l’ampliació del termini d’execució 


(CTTI/2010/104). L’expedient SE/CTTI/64/07 va ser objecte, també, d’una pròrroga apro-


vada amb posterioritat a la modificació esmentada, la qual consta inclosa en la mostra de 


pròrrogues fiscalitzada. 


 


Les sis pròrrogues fiscalitzades de l’expedient de contractació (SE/CTTI/25/05) corres-


ponen a dos lots diferents (T1 i T2) adjudicats a un mateix contractista i formalitzats en un 


mateix contracte. Les pròrrogues d’aquests dos lots dels exercicis 2010, 2011 i 2012 van 


ser aprovades de forma simultània, per la qual cosa en el quadre 20 cadascuna de les tres 


pròrrogues consta identificada amb un mateix codi d’expedient per als dos lots. 


 


Les incidències observades en els vint expedients fiscalitzats són les següents: 


 


• La modificació de l’expedient SE/CTTI/64/07 va ser incorrectament justificada, i aprova-


da amb caràcter extemporani, la qual cosa se sustenta en els fets següents: 
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• S’incrementa el preu del contracte en un 27% sense modificar els serveis a prestar, 


per haver-se esgotat l’import d’adjudicació a finals d’agost del 2011, tot i que el 


contracte havia estat adjudicat per un preu a tant alçat i el contracte no vencia fins al 


cap d’un any (el 8 de juliol del 2012). 


 


• S’aprova la modificació el 29 de març del 2012, amb efectes retroactius des de l’1 de 


setembre del 2011. 


 


Des d’un primer moment el contractista va facturar alguns dels serveis a prestar per un 


import superior al d’adjudicació, i també serveis no previstos en els plecs de pres-


cripcions tècniques, sense que en l’expedient en consti cap autorització. També es va 


aplicar la revisió de preus durant el període de gener a juny del 2009 mentre que el 


contracte encara no feia un any que havia estat adjudicat. Tots aquests factors van 


originar que el preu facturat fos, injustificadament, superior al preu d’adjudicació i que, 


per tant, calgués ampliar el preu del contracte per poder prestar el servei fins al final de 


la seva vigència. 


 


• La modificació de l’expedient CCPP/CTTI/2010/1 (Xarxa Oberta) afecta significativament 


aspectes essencials del contracte, el que suposa que el contracte hauria d’haver estat 


objecte d’una nova licitació. Així: 


 


• Pel que fa a l’objecte i a l’abast del contracte, la modificació suposa una diferent 


distribució territorial de la xarxa a construir amb millors possibilitats per a l’explotació 


del mercat majorista, tal com es detalla a continuació. 


 Increment de tres-centes quaranta-quatre seus a connectar, amb una disminució 


neta de les seus de les Terres de l’Ebre de setanta-dues, mentre que les seus de 


fora de les Terres de l’Ebre s’incrementen en quatre-centes setze, i es mantenen 


els mateixos quilòmetres de xarxa a construir. 


 


 Increment de vuit municipis amb punts de presència de fibra òptica, amb una 


disminució de vint-i-quatre municipis a les Terres de l’Ebre, mentre que fora de les 


Terres de l’Ebre s’incrementen en trenta-dos municipis. 


 


• Pel que fa al preu del contracte, es redueix el preu per seu per a determinats volums 


de dades a transportar (100 Mb i 200 Mb) mentre que es manté constant per a 1 Gb, 


sent irrellevant l’efecte en els ingressos a percebre pel contractista en relació al 


servei d’autoprestació, mentre que els ingressos procedents del mercat majorista 


s’incrementen en uns 2,00 M€. 


 


Les noves condicions, si haguessin estat incloses en la licitació, podrien haver estat 


interessants pels licitadors que van abandonar el diàleg (vegeu l’apartat 2.6.2.1). 


 


• En dues de les tres modificacions en què s’incrementa el preu del contracte hi manca la 


constitució de la garantia definitiva corresponent a l’increment esmentat: 
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• Expedient CTTI/2008/123: manca incrementar la garantia definitiva en 255.983 €. 


• Expedient CCPP/CTTI/2010/1: manca incrementar la garantia definitiva en 67.966 €. 


 


• Els imports de les pròrrogues de l’expedient SE/CTTI/25/05 no són proporcionals als de 


l’adjudicació. Així, l’import de la primera pròrroga gairebé triplica l’import anual d’adju-


dicació del contracte inicial (increment del 183%), i la segona pròrroga mostra un incre-


ment en còmput anual del 40% respecte a la primera. La tercera pròrroga, en canvi, 


manté la mateixa proporció que la segona. 


 


A parer de la Sindicatura, això suposa una modificació implícita de l’import del contrac-


te, sense que se’n faci esment ni es justifiqui a l’expedient. 


 


Segons l’informe justificatiu de la primera pròrroga, del 30 de juliol del 2010, el seu 


import va ser calculat en funció de les volumetries de l’últim any. Cal tenir en compte 


que els dos lots es van adjudicar per preus unitaris, i l’import consignat en el contracte 


era el corresponent als volums d’activitat a la data de la seva signatura (octubre del 


2006). En el contracte es preveia que es pogués incrementar l’activitat afegint ubica-


cions i/o serveis que en aquell moment prestaven altres contractistes. En l’expedient, 


però, no hi consta que s’hagués aprovat cap modificació amb anterioritat a la primera 


pròrroga. 


• Dotze pròrrogues i la modificació del termini d’execució d’un contracte van ser 


aprovades de forma extemporània, amb posterioritat a la data en què finalitzava el ter-


mini de vigència del contracte: les pròrrogues dels expedients PC/NEG/CTTI/24/2011, 


PC/NEG/CTTI/50/2011, PC/NEG/CTTI/33/2011, PC/NEG/CTTI/31/2011, que correspo-


nen al Pla de continuïtat i les pròrrogues dels expedients CTTI/2010/4, SE/CTTI/25/05 i 


SE/CTTI/64/07. La modificació del termini d’execució aprovada de forma extemporània 


fa referencia a l’expedient CTTI/2010/104.4 


 


 


2.6.2.8. Comunicació al Registre públic de contractes 


En relació amb la població total d’expedients adjudicats pel CTTI durant els exercicis 2010, 


2011 i 2012, s’ha observat que el CTTI no ha comunicat al RPC sis dels set acords marc 


adjudicats en el període 2010-2012, d’un import total de 41,79 M€. Només ha estat comu-


nicada l’adjudicació de l’acord marc SU/CTTI/01/10. Aquesta incidència afecta a dos dels 


expedients fiscalitzats. 


 


La informació relativa a les adjudicacions, modificacions i pròrrogues, quan s’ha tramès al 


RPC, ha estat comunicada majoritàriament fora del termini que estableix l’Ordre del 26 de 


febrer de 1997. En la mostra fiscalitzada aquesta incidència s’ha observat en les adjudica-


 


 


4. Arran de l’al·legació número 29 s’ha modificat parcialment aquest paràgraf. 
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cions de dos contractes de col·laboració entre el sector públic i el sector privat adjudicats 


mitjançant diàleg competitiu, en disset contractes i un acord marc adjudicats per pro-


cediment negociat sense publicitat, en quatre contractes adjudicats per procediment de-


rivat d’acord marc, i en vuit contractes adjudicats per procediment obert, així com en la 


totalitat de les modificacions i pròrrogues fiscalitzades (vint expedients). 


 


 


2.6.2.9. Execució i extinció 


La fiscalització de l’execució i extinció dels contractes portada a terme abasta tots els 


expedients de la mostra a excepció dels dos diàlegs competitius, els quals atesa la seva 


durada (vuit anys en un cas i vint anys en l’altre) es fiscalitzaran en un proper informe. 


 


Per a la fiscalització de l’execució i l’extinció dels contractes s’han considerat les factures 


emeses pels contractistes i els tràmits, documents i acords del CTTI fins al 31 de maig del 


2014. Tot i això, pel que fa als pagaments, només s’han revisat els corresponents a fac-


tures del període 2010-2012. 


 


Dos dels expedients fiscalitzats van ser resolts de mutu acord amb el contractista. En un 


d’ells, a la data de rescissió encara no s’havia iniciat l’execució del contracte (CTTI/2011/45), 


mentre que l’altre ja s’havia executat en un 92,6% (CTTI/2010/40). 


Execució 


Les incidències observades en relació amb l’execució dels contractes són les següents: 


 


• Incompliment dels terminis de pagament que fixa la Llei 15/2010, del 5 de juliol, de mo-


dificació de la Llei 3/2004, del 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de 


lluita contra la morositat en les operacions comercials. 


 


Aquest incompliment s’ha observat en tots els expedients fiscalitzats (en alguna o totes 


les factures del període 2010-2012), excepte en un contracte menor, en què els paga-


ments consten domiciliats perquè corresponen als rebuts del subministrament de gas 


(C-11-000196), i en l’expedient PC/NEG/CTTI/56/2012, en què s’han acomplert els ter-


minis. 


 


• En quatre contractes d’obra, tot i que l’import facturat no excedeix en més d’un 10% 


l’import adjudicat o inclús és inferior a aquest, han estat certificades unitats d’obra no 


previstes en els projectes d’obra sense que s’hagi tramitat la corresponent modificació 


del contracte (CTTI/2010/104, CTTI/2010/355, CTTI/2010/774 i CTTI/2010/36). 


 


• En el contracte d’obres CTTI/2009/686, la darrera factura correspon al 10% addicional 


facturat respecte a l’import d’adjudicació, sense que en l’expedient hi consti el detall de 
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les unitats d’obra certificades i, per tant, no s’ha pogut verificar que aquesta facturació 


addicional correspongui a les diferències d’amidaments previstes en l’article 217.3 de la 


LCSP. 


En relació amb aquest expedient, el CTTI va aprovar un contracte menor (CTTI/2011/272) 


de 49.000 € corresponent a obres no previstes en el projecte d’obres, en lloc de tramitar 


la corresponent modificació contractual. Si es considera l’import total facturat pel con-


junt d’aquests dos expedients, s’observa un excés de 0,40 M€ respecte a l’import adju-


dicat (un 11,4%). 


 


• En quatre expedients l’import facturat va ser superior al d’adjudicació o al de la pròrroga 


aprovada: 


 


• En l’expedient SE/CTTI/25/05 (lots T1 i T2) l’import executat en relació amb la primera 


pròrroga, supera l’import aprovat en 5,92 M€ (un 27,7%). En la segona i en la tercera 


pròrroga, en canvi, l’import facturat va ser inferior a l’aprovat en 0,73 M€ (un 3,2%) i 


0,61 M€ (un 8,2%), respectivament. Així, pel conjunt de les tres pròrrogues, es van 


facturat en excés 4,58 M€ (un 8,9%). 


 


Aquest excés de facturació s’origina principalment per haver facturat els serveis de 


veu i dades de la Xarxa Educativa de Catalunya (5,89 M€) amb càrrec a la primera i a 


la segona pròrroga, els quals inicialment no estaven inclosos en l’objecte del con-


tracte, tot i que estava previst en els plecs de clàusules que es poguessin incorporar 


amb posterioritat, una vegada finalitzés la vigència d’un contracte anterior que incloïa 


aquests serveis. El CTTI, però, no va tramitar i aprovar la modificació corresponent a 


la incorporació d’aquests serveis a l’expedient SE/CTTI/25/05. 


 


Cal tenir en compte que el 31 de desembre del 2012, el contractista tenia pendent 


d’emetre l’abonament d’un ràpel del 15% respecte a la facturació de la segona 


pròrroga, abonament que finalment va ser correctament emès el 2 juliol del 2014 per 


3,26 M€ (vegeu l’apartat 2.2.2.6). 


 


• En l’expedient CTTI/2010/449 corresponent als serveis de neteja i jardineria de la seu 


del CTTI, l’import facturat va ser superior a l’import d’adjudicació en 41.592 € (un 


16,8%), perquè des del juliol del 2011 fins a l’octubre del 2012 es van facturar serveis 


no previstos en el contracte. Aquest excés va ser compensat més endavant amb una 


execució del contracte complementari on finalment es van recollir aquests serveis 


extres (SE/CTTI/18/12), en vigor a partir del 2 de novembre del 2012, per sota de 


l’import d’adjudicació en 39.200 €. 


 


• En l’expedient CTTI/2010/774, en què es va adjudicar de forma conjunta la redacció 


del projecte d’obres (fase 1) i la seva execució (fase 2), l’import facturat en relació 


amb la fase 1 supera l’import d’adjudicació per aquest concepte en 255.786 €, un 


186%, excés que es va veure compensat en la fase 2 per una execució de les obres 
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per sota de l’import d’adjudicació en 899.299 €. En l’expedient no hi consta cap 


autorització per compensar l’excés en el cost de la redacció del projecte amb una 


reducció de les obres a executar. 


 


• En el contracte menor C-12-000792 es van facturar en excés 2.839 €, un 15,8% res-


pecte a l’import de la despesa aprovada que es trobava en el límit de la contractació 


menor (17.999 €). 


• En un expedient de subministraments i en dos de serveis, alguns dels preus unitaris i/o 


conceptes facturats no es corresponen amb els que van ser adjudicats, tot i que l’import 


total facturat no excedia l’import adjudicat (SU/CTTI/04/12/D1, PC/NEG/CTTI/24/2011 i 


CTTI/2010/273). 


 


• En dos expedients de subministraments es va facturar la totalitat de l’import adjudicat, 


sense que hi consti el detall de les unitats subministrades (llicències de programari) i els 


preus unitaris aplicats que estableix el contracte, ni consti acreditat documentalment en 


l’expedient el lliurament dels béns, que en aquest cas era l’activació de les llicències 


(SU/CTTI/01/10/D2 i CTTI/2010/516). 


 


• En cinc expedients de serveis, pels quals l’import facturat és igual o inferior a l’im-


port d’adjudicació, no consten detallades les tasques portades a terme, tot i que, 


d’acord amb els plecs de clàusules, la facturació mensual s’havia d’efectuar d’acord 


amb les feines executades en el període (PC/NEG/CTTI/50/2011, PC/NEG/CTTI/33/2011, 


PC/NEG/CTTI/67/2011, PC/NEG/CTTI/82/2012, PC/NEG/CTTI/37/2011). 


 


• En cap dels expedients de contractes de serveis hi ha constància que el CTTI hagi fet 


ús de la possibilitat prevista en els plecs de clàusules d’aplicar penalitats en cas d’in-


compliment o incidències en la qualitat dels serveis prestats. 


• En sis expedients es van facturar obres o serveis executats fora de l’abast temporal del 


contracte: 


 


• En l’expedient PC/NEG/CTTI/24/2011 es van facturar serveis prestats els mesos de 


novembre i desembre del 2012, per un valor de 0,10 M€ (un 0,7% respecte a l’import 


d’adjudicació), tot i que la durada del contracte, inclosa la pròrroga aprovada, abas-


tava només fins al juliol del 2012. 


 


• En l’expedient CTTI/2010/34, l’abril del 2011, es va facturar l’import total adjudicat i es 


va formalitzar la recepció del contracte, tot i que només havia transcorregut un mes 


des de la seva signatura i s’havia previst una durada de quatre mesos. 


 


L’objecte del contracte consisteix en la redacció de plecs de clàusules i informes en 


relació amb la licitació de diversos expedients de contractació que consten detallats 
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en els plecs, treballs que en alguns casos ja s’havien portat a terme amb anterioritat a 


l’adjudicació del contracte, i en altres s’ha executat després de la seva recepció. 


 


• En quatre contractes menors una part o la totalitat dels imports facturats corresponen 


a obres o serveis executats amb anterioritat a l’aprovació del contracte: CTTI/2010/569 


(un 29,7%), CTTI/2011/330 (un 100%), CTTI/2010/334 (un 100%), i C-10-000425 


(41,4%). 


 


• En nou expedients l’execució es va portar a terme en un termini superior al fixat en 


adjudicar els contractes, excessos que van des d’un mes i mig fins a deu mesos. 


Aquests expedients són els següents: CTTI/2010/355, CTTI/2010/774, CTTI/2009/686, 


CTTI/2010/36, SU/CTTI/03/11/D1, SU/CTTI/46/06/L7/C1, CTTI/2010/121, SU/CTTI/06/12, 


PC/NEG/CTTI/24/2011. 


 


Extinció 


Les incidències observades en relació amb l’extinció dels contractes són les següents: 


 


• En cap dels contractes d’obra hi consta l’aprovació de la certificació final de l’obra per 


l’òrgan de contractació. 


• En sis expedients de serveis hi manca l’acta de recepció en què es doni conformitat a 


l’objecte del contracte. Aquests expedients són els següents: SU/CTTI/03/11/D1 (Lot 4), 


PC/NEG/CTTI/16/2011, PC/NEG/CTTI/37/2011, PC/NEG/CTTI/45/2011, SE/CTTI/18/12, 


SE/CTTI/22/12. 


 


• En cap dels expedients hi consta la liquidació del contracte i la seva aprovació per 


l’òrgan de contractació. 


 


• En deu expedients no es va retornar la garantia definitiva malgrat haver-se esgotat el 


termini de garantia (CTTI/2009/686, CTTI/2010/104, CTTI/2010/516, CTTI/2011/262, 


SU/CTTI/46/06/L7/C1, PC/NEG/CTTI/16/2011, PC/NEG/CTTI/37/2011, PC/NEG/CTTI/45/2011, 


SE/CTTI/18/12, SE/CTTI/22/12), i en un altre no hi consta l’aprovació per l’òrgan de 


contractació de la devolució de la garantia definitiva portada a terme (CTTI/2010/36). 


 


En la fiscalització de la resolució per mutu acord de les parts dels expedients CTTI/2010/40 


i CTTI/2011/45 no s’han observat incidències en la seva tramitació i aprovació. 


 


 


 


3. SEGUIMENT DE LES RECOMANACIONS D’EXERCICIS ANTERIORS 


L’últim informe emès per la Sindicatura de Comptes sobre el CTTI correspon a l’exercici 


2006 (informe 18/2009); s’hi van formular sis recomanacions, el seguiment de les quals 


s’analitza a continuació. 
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Quadre 21. Seguiment de les recomanacions de l’informe 18/2009, relatiu a l’exercici 2006 


Recomanació 


Recomanació 


aplicada Comentari 


1. El CTTI hauria d’analitzar el contingut del compte 


Desenvolupament de projectes i incloure com a 


més cost dels projectes a què correspongui 


aquells imports que formin part dels projectes 


esmentats i donar de baixa la resta. 


Sí En l’exercici 2007 el CTTI va analitzar el contingut del 


compte Desenvolupament de projectes i va reclassi-


ficar 1,11 M€ com a més cost de l’Immobilitzat 


material. 


2. El CTTI hauria de fer els tràmits necessaris 


perquè els actius propietat de la Secretaria de 


Telecomunicacions i Societat de la Informació 


siguin traspassats a la Generalitat. 


Sí En l’exercici 2009 el CTTI va donar de baixa del seu 


Balanç els actius adquirits per la Secretaria de Tele-


comunicacions i Societat de la Informació (1,98 M€ 


de 27.01.2011 M€ de l’Immobilitzat intangible i 


1,91 M€ de l’Immobilitzat material). 


3. El CTTI hauria d’incrementar la provisió pels liti-


gis derivats de la taxa per reserva del domini 


públic radioelèctric per tal que cobreixi l’import 


total reclamat per l’Administració. 


Sí La provisió pels litigis derivats de la taxa per reserva 


del domini públic radioelèctric s’ha incrementat fins a 


cobrir l’import total reclamat per l’Administració en 


relació amb el període 2003-2008 que està pendent 


de pagament. Posteriorment no s’han rebut noves 


reclamacions. 


Així mateix, seria convenient que es creés una 


provisió per cobrir la reclamació de l’Agència 


Tributària per l’Impost de societats de l’any 2000. 


n/a Mitjançant resolució del 27 de gener del 2011, el Tri-


bunal Economicoadministratiu Regional de Catalunya 


va estimar la reclamació interposada pel CTTI el 28 


d’agost del 2006, i va anul·lar la liquidació provisional 


de l’Impost de societats de l’any 2000 reclamat per 


l’Agència Tributària de 8,75 M€. El 6 de novembre 


del 2012, el CTTI va rebre la notificació de l’execució 


de la resolució esmentada. 


Aquesta resolució ha esdevingut ferma l’any 2013. 


4. Les adquisicions d’immobilitzat s’han de fer 


d’acord amb una programació detallada que 


inclogui la seva posada en funcionament per 


evitar situacions de no utilització dels béns 


adquirits com la produïda en l’adquisició l’any 


2003 de llicències de SAP i SAP-IH MED que a 


31 de desembre del 2006 pràcticament no 


s’havien utilitzat. 


No Continua vigent. 


5. És recomanable que les retribucions per objec-


tius s’estableixin en contracte, que els objectius 


siguin fixats abans del començament de l’exer-


cici i que siguin avaluats de forma puntual. 


Sí Les retribucions per objectius dels directius a què fa 


referència aquesta recomanació estan incloses en 


els contractes formalitzats els anys 2007 i 2011 amb 


els corresponents directors gerents del CTTI, i s’ava-


luen de forma individual a l’inici de l’exercici següent. 


6. El CTTI ha de presentar un Programa d’actuació, 


inversions i finançament (PAIF) que compleixi els 


requisits exigits per la normativa aplicable. 


n/a Els articles 28 i 29 (que regulen el PAIF) del Decret 


legislatiu 2/2002, del 24 de desembre, pel qual 


s’aprova el Text refós de la Llei 4/1985, del 29 de 


març, de l’Estatut de l’empresa pública catalana, 


continuen vigents. Cal dir, però, que a la pràctica, el 


Departament d’Economia i Coneixement no el 


demana donat que la informació que ha de contenir 


el PAIF és la mateixa que s’incorpora en la documen-


tació annexa a l’avantprojecte de pressupost anual 


(Memòria descriptiva dels programes, annex d’inver-


sions reals i informe economicofinancer). 


n/a: No aplicable. 
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4. CONCLUSIONS 


4.1. OBSERVACIONS 


A continuació s’inclouen les observacions més significatives que s’han posat de manifest 


durant el treball de fiscalització realitzat sobre els comptes anuals del CTTI corresponents 


als exercicis 2010, 2011 i 2012. 


 


 


4.1.1. Observacions relatives als comptes anuals 


D’acord amb l’objecte, l’abast i la metodologia utilitzada en aquest informe, detallats en la 


introducció, l’opinió de la Sindicatura és que, excepte pels fets descrits en els paràgrafs 


següents, els comptes anuals expressen en tots els aspectes significatius, la imatge fidel 


del patrimoni i de la situació financera del CTTI el 31 de desembre dels exercicis 2010, 


2011 i 2012, i també dels resultats corresponents a l’exercici anual finalitzat en aquella 


data, d’acord amb el marc normatiu d’informació financera aplicable i, en particular, amb 


els principis i criteris comptables que conté. 


 


Immobilitzat (apartat 2.2.2.1) 


1. En l’immobilitzat material i intangible hi ha registrades les inversions corresponents al 


Pla Avanza per un valor net comptable a 31 de desembre del 2012 de 63,12 M€, in-


versions executades en virtut de l’encàrrec de gestió formalitzat en el conveni subscrit 


el 31 de juliol del 2008 amb la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Infor-


mació, en el qual no es fa constar la cessió de la titularitat de les esmentades inver-


sions al CTTI. 


 


El 10 d’abril del 2014, el conseller d’Empresa i Ocupació va indicar de forma expressa 


que l’objecte de conveni esmentat incloïa la incorporació en el patrimoni del CTTI de 


les inversions en l’àmbit del Pla Avanza que se li encarregaven; per tant, es considera 


esmenada la incidència. 


 


Aquestes inversions es troben finançades en un 75% mitjançant una subvenció del 


Departament de Governació i en un 25% amb recursos propis del CTTI, per la qual 


cosa consten registrades en l’immobilitzat pel seu cost d’adquisició més el 75% d’IVA 


suportat que el CTTI considera no deduïble. El 25% restant, el CTTI l’ha considerat IVA 


suportat deduïble (import acumulat fins al 31 de desembre del 2012 de 3,12 M€), 


perquè entén que aquestes inversions estan afectes a l’activitat empresarial del CTTI. 


 


No consta justificat i documentat quines d’aquestes inversions generen ingressos mit-


jançant la corresponent facturació i repercussió d’IVA i, per tant, el dret a la deducció. 
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2. En l’immobilitzat material i intangible hi consten registrats béns cedits en arrendament 


mitjançant convenis formalitzats amb diversos departaments de la Generalitat per un 


valor net comptable a 31 de desembre del 2012 de 12,21 M€, la naturalesa dels quals 


correspon a un arrendament financer. 


 


Aquestes operacions haurien de figurar en l’actiu com a deutors pel valor actual del 


deute dels departaments de la Generalitat pendent de venciment. 


 


3. En l’immobilitzat material hi consten registrats els terrenys i l’immoble corresponent a 


una nau industrial per un valor net comptable a 31 de desembre del 2012 de 7,68 M€, 


que s’utilitzava de forma puntual des del juliol del 2010. 


 


4. S’han observat algunes demores significatives en la comptabilització de les altes d’im-


mobilitzat per discrepàncies amb els proveïdors. Per altra banda, les immobilitzacions 


en curs es registren inicialment com a alta d’immobilitzat i al final de cada mes es re-


classifica la part en execució, mentre que les factures s’haurien de registrar com a 


immobilitzacions en curs i traspassar el cost total dels diferents projectes a l’immo-


bilitzat en funció de la data efectiva de la seva posada en funcionament. Les baixes no 


consten degudament suportades, motivades ni autoritzades. 


 


L’1 de gener del 2013 ha entrat en vigor una Instrucció interna del CTTI que regula el 


procediment per donar de baixa els actius, i l’abril del 2014 s’ha implantat un proce-


diment per a la gestió dels actius (registre, seguiment i baixa) i la seva comptabi-


lització. Aquests documents i la seva aplicació es fiscalitzaran en el proper informe de 


la Sindicatura de Comptes. 


 


Deutors comercials i altres comptes a cobrar (apartat 2.2.2.2) 


5. El 31 de desembre del 2012 estan registrats com a deutors diversos 13,25 M€ cor-


responents a subvencions del Departament de Governació dels exercicis 2009, 2010 i 


2011, en relació amb les quals a la data esmentada no consta el reconeixement del 


deute a favor del CTTI. 


 


Segons els comptes anuals de l’exercici 2014, d’aquest import finalment s’han donat 


de baixa 13,23 M€ amb contrapartida als deutes a llarg i curt termini transformables en 


subvencions, ja que el Decret d’1 de juny del 2010 va confirmar-ne l’afectació. 


 


Creditors comercials i altres comptes a pagar (apartat 2.2.2.6) 


6. El 31 de desembre del 2012 consta provisionat com a menys saldo dels creditors co-


mercials i altres comptes a pagar un import net total de 4,32 M€ que correspon a la 


diferència entre els abonaments (40,62 M€) i les factures (36,30 M€) pendents de rebre 


en relació als quatre expedients de contractació del nou model TIC adjudicats mit-


jançant diàleg competitiu. 
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Segons la informació proporcionada pel CTTI, l’import net dels abonaments i les fac-


tures rebudes durant els exercicis 2013 i 2014 en relació amb aquests 4,32 M€ va ser 


d’1,75 M€, mentre que es va donar de baixa contra l’epígraf aprovisionaments dels 


Compte de pèrdues i guanys un import net d’1,71 M€, perquè corresponien a ex-


cessos de provisions. Els restants 0,86 M€ consten encara com a menys saldo dels 


creditors comercials i altres comptes a pagar el 31 de desembre del 2014. 


 


7. Durant el període 2010-2011-2012 es va incrementar el termini de pagament a pro-


veïdors i creditors el que va suposar un incompliment dels terminis fixats en la Llei 


15/2010, del 5 de juliol, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat, 


tal com es fa constar en la Memòria dels comptes anuals d’aquests tres exercicis. Així, 


en l’exercici 2012, el termini mitjà de pagament va assolir els cent cinquanta-cinc dies, 


i el 99% dels pagaments es va efectuar fora del termini legal. 


 


Despeses de personal (apartat 2.4.2.1) 


8. Durant els exercicis 2010, 2011 i 2012 el CTTI va contractar personal sense atendre 


els requisits i les limitacions establertes en les lleis de pressupostos i els acords del 


Govern relatius a la contenció de la despesa. 


 


Aquesta incidència s’ha observat en la contractació de dinou persones en l’exercici 


2010, increment en relació al qual no consta acreditada la compensació de la despesa 


que se’n deriva amb la reducció en altres conceptes pressupostaris dels capítols de 


despesa corrent, en la contractació de tres persones l’exercici 2011 i de tres més 


l’exercici 2012, la qual cosa estava expressament prohibida en les respectives lleis de 


pressupostos i en els acords del Govern del 2 d’agost del 2011 i del 28 de febrer del 


2012. 


 


9. El CTTI va satisfer dietes per l’assistència a les reunions del Consell d’Administració a 


dos assessors sense que aquestes remuneracions estiguessin previstes en l’Acord de 


Govern del 17 de març de 1998 pel qual s’autoritza la percepció dels drets d’assis-


tència a les reunions del Consell del CTTI. També es van satisfer dietes per aquest 


concepte a un membre del Consell prèviament al seu nomenament. L’import total de 


les dietes satisfetes sense empara legal ascendia a 12.612 €. 


 


 


4.1.2. Observacions relatives a la Liquidació del pressupost 


La Liquidació del pressupost dels exercicis 2010, 2011 i 2012 va ser realitzada de forma 


correcta, excepte per les incidències que s’assenyalen a continuació, descrites en l’apartat 


2.5: 


10. El CTTI no va elaborar la Memòria explicativa sobre el grau d’execució pressupostària i 


les causes de les principals desviacions, requerida en les Instruccions conjuntes de la 
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Intervenció General, la Direcció General de Pressupostos i la Direcció General del Pa-


trimoni de la Generalitat del 15 de juliol del 2009. 


 


11. En les liquidacions del pressupost no hi consten reflectides les incorporacions de 


romanents afectats, les minoracions de crèdits i els nous ingressos que emparen bona 


part dels excessos en l’execució del pressupost de despeses, principalment en el 


capítol 6. 


 


12. En les liquidacions del pressupost no hi consten adequadament classificats els in-


gressos i/o les depeses de les operacions d’arrendament financer, ni les despeses de 


personal aplicades a l’immobilitzat. 


 


 


4.1.3. Observacions relatives a la contractació 


Durant el període que abasta la fiscalització, 2010-2012, el CTTI va adjudicar mil cent 


quaranta-set expedients per un total de 2.355,85 M€, i va aprovar tres-cents vint-i-un ex-


pedients de modificació i/o pròrroga d’un import net total de 212,28 M€. 


 


Respecte a les adjudicacions, destaquen cinc expedients que corresponen a contractes 


de col·laboració entre el sector públic i el sector privat adjudicats mitjançant el proce-


diment de diàleg competitiu que ascendeixen a 2.127,64 M€. 


 


La resta d’expedients estan bastant diversificats: dos-cents vint-i-quatre van ser adjudicats 


per procediment negociat sense publicitat (90,44 M€), cent trenta-dos per procediment 


derivat d’acord marc (78,55 M€) i cinquanta per procediment obert (50,36 M€), mentre que 


set-cents trenta-sis són contractes menors (8,86 M€). Pel que fa a la seva tipologia, més de 


la meitat tant del nombre d’expedients com de l’import adjudicat correspon a contractes de 


serveis. 


 


El CTTI també va adjudicar un total de set acords marc, amb un valor econòmic estimat de 


43,49 M€, dels quals cinc van ser adjudicats per procediment negociat sense publicitat 


(35,34 M€), un per procediment derivat d’un acord marc adjudicat prèviament per la Co-


missió Central de Subministraments de la Generalitat (7,58 M€), i un altre per procediment 


obert (0,57 M€). Tots els acords marc corresponen a subministraments, excepte un que és 


de serveis. 


 


Es van aprovar quaranta-sis expedients de modificacions, dels quals trenta-sis suposen en 


conjunt un increment del preu d’adjudicació de 15,11 M€, tres una disminució de 0,51 M€, i 


set no afecten al preu del contracte. 


 


Els expedients de pròrroga ascendeixen a dos-cents setanta, amb un import total de 


197,16 M€. També es van aprovar cinc expedients més en què es va tramitar de forma 


simultània la modificació i la pròrroga, d’un total de 0,53 M€. 
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La fiscalització s’ha efectuat sobre una mostra de: quaranta-vuit expedients d’adjudica-


cions de contractes, tres expedients d’adjudicació d’acords marc, quatre expedients de 


modificació i dotze expedients de pròrroga. 


 


La mostra d’expedients fiscalitzats i els criteris aplicats per a la seva selecció estan 


detallats en l’apartat 2.6.1. 


 


Els resultats de la fiscalització realitzada es presenten de manera detallada en l’apartat 


2.6.2. i els corresponents subapartats. 


 


En aquest apartat de Conclusions es presenten només les observacions més significatives. 


 


Informació sobre la contractació del CTTI 


13. El CTTI no disposa d’una única base de dades que inclogui la totalitat dels expedients 


de contractació tramitats, i les seves modificacions i pròrrogues, i la informació relativa 


a la seva execució i extinció. 


 


Tipologia dels contractes 


14. Tal com han estat definits l’objecte i les prestacions en els plecs de clàusules del 


contracte d’aprovisionament del lloc de treball i suport a l’usuari de la Generalitat de 


Catalunya (CCPP/CTTI/2011/2), podria qüestionar-se que la seva verdadera naturalesa 


sigui la d’un contracte de col·laboració entre el sector públic i el sector privat segons 


està definit i regulat en la LCSP (vegeu l’apartat 2.6.2.1). 


 


En les clàusules no s’inclou el repartiment de riscos entre el CTTI i el contractista, ni es 


concreten les obligacions d’aquest en relació amb el finançament dels serveis i submi-


nistraments objecte del contracte. A més, la seva durada no ha estat determinada en 


funció de l’amortització del finançament del projecte. 


 


Cal assenyalar que la consideració d’una tipologia de contracte o altra (CPP o serveis) 


incideix, entre altres aspectes, en la durada màxima. 


 


L’anàlisi del desenvolupament i l’execució d’aquest contracte en un proper informe 


permetrà determinar si la seva naturalesa és la d’un contracte de col·laboració entre el 


sector públic i el sector privat, o no. 


 


Objecte i abast del contracte Xarxa Oberta de Catalunya 


15. L’abast del projecte Xarxa Oberta de Catalunya (CCPP/CTTI/2010/1) va ser modificat 


durant el procediment de diàleg pel Govern de la Generalitat, amb una reducció de 


l’abast territorial, que quedà pràcticament circumscrit a les Terres de l’Ebre, mentre 
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que inicialment abastava tot el territori de Catalunya; del nombre de seus a connectar 


en un 88% i dels punts de presencia de fibra òptica en un 90%, i també de les in-


versions a assumir pel contractista en un 90% i del cost màxim d’explotació en un 60% 


(vegeu l’apartat 2.6.2.1). 


 


Aquesta reducció de l’abast del projecte va ser la causa de la renúncia de dos dels 


tres candidats que participaven en el procediment de diàleg. 


 


D’acord amb la rellevància d’aquesta reducció i el fet que només es podia continuar el 


diàleg amb un únic candidat, s’hauria d’haver desistit de continuar el procediment de 


diàleg i haver aprovat una nova convocatòria pública amb nous requisits de solvència, 


i amb un pla econòmic i financer ajustat al nou abast. 


 


Posteriorment a l’adjudicació, el CTTI va modificar novament l’abast del contracte amb 


un increment de les seus a connectar i dels punts de presència en els municipis, i una 


redistribució territorial a favor de les ubicacions de fora de les Terres de l’Ebre, que 


suposava un increment significatiu dels ingressos procedents del mercat majorista 


(vegeu l’apartat 2.6.2.7). 


 


Aquesta modificació afectava aspectes essencials del contracte, i per tant, hauria 


d’haver estat objecte d’una nova licitació. 


 


16. Vuit dels dotze contractes menors fiscalitzats corresponen a l’adjudicació successiva 


de serveis que responen a necessitats periòdiques o permanents del CTTI. Donada la 


serva recurrència i durada aquests tipus de serveis s’haurien d’haver adjudicat mit-


jançant un procediment obert. 


 


Contingut i aprovació de l’expedient de contractació 


17. En els tres expedients derivats d’acord marc adjudicats mitjançant licitació fiscalitzats 


(SU/CTTI/03/11, SE/CTTI/03/12 i CTTI/2010/104), algunes de les clàusules dels acords 


marc que els són aplicables no han estat acomplertes (vegeu l’apartat 2.6.2.3). 


 


18. En els dos diàlegs competitius (CCPP/CTTI/2010/1 i CCPP/CTTI/2011/2) i en un 


contracte complementari adjudicat per procediment negociat sense publicitat 


(SU/CTTI/06/L7/C1), els plecs de clàusules, o el document descriptiu que el substitueix 


en el cas dels diàlegs, no consten aprovats per l’òrgan de contractació (vegeu els 


apartats 2.6.2.1 i 2.6.2.2). 


 


Tampoc consten aprovades per l’òrgan de contractació les Instruccions del procedi-


ment del diàleg de l’expedient CCPP/CTTI/2010/1 (vegeu l’apartat 2.6.2.1). 


 


19. El certificat d’existència de crèdit no consta incorporat en l’expedient de contractació 


en divuit dels trenta-sis contractes fiscalitzats en què la LCSP ho requereix: tots els 
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licitats per procediment obert i diàleg competitiu, set dels licitats per procediment 


negociat sense publicitat, i un derivat d’acord marc (vegeu els apartats 2.6.2.1, 


2.6.2.2, 2.6.2.3 i 2.6.2.5). 


 


Pel que fa als diàlegs competitius, abans de l’adjudicació del contracte es va obtenir 


l’aprovació del Govern de la Generalitat de la despesa pluriennal que se’n deriva amb 


càrrec als diferents departaments i entitats de la Generalitat. 


 


Criteris mínims exigits i de selecció dels candidats dels diàlegs competitius 


20. Dos dels criteris de selecció dels candidats de l’expedient CCPP/CTTI/2011/2 no són 


criteris objectius de solvència previstos en la LCSP (vegeu l’apartat 2.6.2.1). 


 


21. En els dos expedients adjudicats mitjançant diàleg competitiu (CCPP/CTTI/2010/1 i 


CCPP/CTTI/2011/2) no hi consta acreditat l’anàlisi i la valoració d’algun o de tots els 


criteris mínims de solvència requerits per poder participar en el diàleg (vegeu l’apartat 


2.6.2.1).  


 


Cal dir però, que respecte de l’expedient CCPP/CTTI/2011/2, d’acord amb la informa-


ció en les sol·licituds de participació, totes les UTE i empreses presentades complien 


els requisits mínims exigits.5 


 


Criteris d’adjudicació 


22. Els criteris subjectes a un judici de valor són massa genèrics i estan poc definits, i en 


cinc expedients alguns dels aspectes a valorar no estan directament relacionats amb 


l’objecte del contracte o afecten característiques de les empreses que s’haurien d’ha-


ver considerat criteris de solvència i no criteris d’adjudicació (vegeu els apartats 


2.6.2.1, 2.6.2.2, 2.6.2.3 i 2.6.2.5). 


 


23. Les millores tenen una ponderació respecte a la puntuació total, que la Sindicatura de 


Comptes considera elevada, i en tretze expedients no consten detallades o, tot i estar-


ho, s’accepta qualsevol altra que ofereixin els licitadors. Per aquelles millores que sí 


que consten detallades, no s’indiquen en tots els casos els imports o nivells mínims a 


partir dels quals seran considerades i es fa una remissió genèrica a les clàusules dels 


plecs (vegeu els apartats 2.6.2.1, 2.6.2.2, 2.6.2.3 i 2.6.2.5). 


 


24. En catorze expedients la fórmula per valorar l’oferta econòmica no reparteix la pun-


tuació de forma proporcional, tot i que s’hi aproxima molt (vegeu els apartats 2.6.2.1, 


2.6.2.2, 2.6.2.3 i 2.6.2.5). 


 


 


5. Arran de l’al·legació número 13 s’ha afegit aquest últim paràgraf. 
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25. En els plecs de clàusules dels diàlegs competitius i dels derivats d’acord marc adju-


dicats mitjançant licitació no s’exigeix que la documentació relativa als criteris sub-


jectes a un judici de valor i als criteris quantificables de forma automàtica es presenti 


de forma separada (vegeu els apartats 2.6.2.1 i 2.6.2.3). 


 


Mesa de contractació 


26. En els expedients licitats per procediment obert no hi consta el nomenament dels 


membres de la Mesa de Contractació (titulars i suplents). En les Instruccions del CTTI i 


en els plecs de clàusules només hi consta la designació genèrica dels càrrecs que la 


componen (vegeu l’apartat 2.6.2.5). 


 


Pel que fa als assistents a les reunions de la Mesa de Contractació s’observa, per una 


banda, que els representants de l’Assessoria Jurídica, de la Intervenció General i/o del 


control intern del CTTI van canviant durant una mateixa licitació (en sis dels vuit 


expedients fiscalitzats) i, per altra banda, que els tècnics vocals de les àrees superen 


en nombre els que estableixen els plecs (en tres expedients) o que pertanyen a àrees 


que no tenen designat cap representant en la Mesa de Contractació (en un expedient). 


 


27. En els dos expedients licitats mitjançant diàleg competitiu, han participat en el proce-


diment persones en les que s’observen vinculacions directes, en un cas, i indirectes, 


en l’altre. Així: 


 


 En l’expedient CCPP/CTTI/2010/1, un membre de la Mesa que va actuar com a 


responsable de l’Equip de diàleg va passar a ser amb posterioritat a l’adjudicació 


el director general de l’empresa amb què es va formalitzar el contracte (vegeu 


l’apartat 2.6.2.1). Aquesta actuació és contrària a la normativa sobre incompa-


tibilitats.6 


 


 En l’expedient CCPP/CTTI/2011/2, un membre de la Mesa (vocal també del Consell 


d’Administració) en la sessió del Consell d’Administració de l’11 de juny del 2012 


(en la qual s’aprova la solució final del diàleg) va informar de la seva abstenció en 


els debats i votacions relatius als diàlegs i de la seva renúncia a formar part de la 


Mesa especial de contractació del diàleg competitiu. Aquest membre va participar 


en tot el procediment del diàleg fins al seu tancament, el 16 de maig del 2012, 


excepte en l’adjudicació (vegeu l’apartat 2.6.2.1). La Sindicatura entén que atès 


que existien causes d’abstenció i de renúncia,7 aquestes s’haurien d’haver mani-


 


 


6. Llei 53/1984, del 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques 


(article 12.1.a); Llei 21/1987, del 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració 


de la Generalitat (article 11.c) i Llei 13/2005, del 27 de desembre, del règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs 


al servei de la Generalitat de Catalunya (article 7). 


7. Article 28 de la Llei 30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del pro-


cediment administratiu comú. 
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festat des de l’inici del procés, i per tant, aquesta persona no hauria d’haver format 


part de la Mesa del diàleg, ja que el procediment del diàleg competitiu comporta, 


per si mateix, una participació activa en la determinació de les ofertes que, un cop 


fetes les rondes, opten a l’adjudicació. 


 


Diàleg amb els candidats en els diàlegs competitius (apartat 2.6.2.1) 


28. En els dos expedients adjudicats mitjançant diàleg competitiu s’observa l’incompliment 


de diversos aspectes, regulats en la LCSP o en les Instruccions emeses pel CTTI, 


relatius a l’Equip del diàleg, a la informació i documentació de les rondes a incloure en 


l’expedient, i al tancament del diàleg. 


 


Pel que fa a l’Equip del diàleg, s’observa la manca de formalització del compromís 


amb els principis del diàleg dels membres de l’Equip en l’expedient CCPP/CTTI/2010/1, 


la manca de nomenament d’alguns dels assistents a les reunions de les rondes 


(principalment dels assessors interns i externs), l’assistència de diferents assessors 


interns i externs a les reunions amb els candidats d’una mateixa ronda, l’assistència 


d’un nombre de representants dels candidats superior al màxim establert en algunes 


de les reunions de l’expedient CCPP/CTTI/2011/2 (en l’altre diàleg no es va establir 


cap límit), i la constitució de l’Equip del diàleg en algunes de les reunions sense 


l’assistència d’un dels membres requerits per a la seva validesa (un representant de la 


Mesa especial del diàleg). 


 


Pel que fa a la informació i documentació de les rondes s’observa que en l’expedient 


no hi consta el resum del debat mantingut entre el CTTI i els candidats, i falten les 


actes d’alguna de les reunions. Addicionalment, en l’expedient CCPP/CTTI/2010/1 no 


hi ha constància de les conclusions de cada ronda, i en l’expedient CCPP/CTTI/2011/2 


hi manca la documentació presentada pels candidats base del diàleg i l’exposició que 


en van efectuar a l’inici de les reunions. 


 


Pel que fa al tancament del diàleg, en l’expedient CCPP/CTTI/2011/2, a parer de la 


Sindicatura, l’objecte del contracte no es trobava suficientment determinat i especifi-


cat, la qual cosa es posa de manifest en el fet que els mateixos licitadors són els que 


concreten amb les seves ofertes les prestacions objecte del contracte. 


 


Sol·licitud, acceptació i exclusió d’ofertes 


29. En l’expedient CCPP/CTTI/2010/1 s’han introduït modificacions en les clàusules docu-


ment descriptiu base de la sol·licitud de les ofertes respecte a les consignades en el 


document descriptiu base del diàleg un cop ja s’havien retirat del procediment dos 


dels tres candidats, que fan referència a la forma de càlcul de la garantia definitiva i a 
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la introducció d’una clàusula de compensació a favor de l’adjudicatari en cas que l’Ad-


ministració resolgui de forma unilateral el contracte o rescati la concessió (vegeu l’a-


partat 2.6.2.1). Aquestes modificacions alteren substancialment les condicions del 


contracte, per la qual cosa s’hauria d’haver tornat a licitar. 


 


30. En quatre dels cinc expedients licitats per procediment negociat sense publicitat en 


què es van sol·licitar tres ofertes, i en un dels dos diàlegs competitius, no hi va haver 


concurrència efectiva ja que només es va poder considerar una única oferta a causa 


del desistiment o l’exclusió de la resta d’ofertes, o perquè no se’n van presentar d’al-


tres (vegeu els apartats 2.6.2.1 i 2.6.2.2). 


 


31. [...]8 


 


Negociació amb els licitadors en els procediments negociats 


32. En els expedients licitats per procediment negociat no hi ha constància que l’òrgan de 


contractació negociés els termes del contracte amb els licitadors, tot i que en els plecs 


de clàusules s’establien detalladament els aspectes objecte de la negociació, el ter-


mini per portar-la a terme, i l’obligació d’aixecar acta del seu resultat i d’incorporar-la a 


l’expedient (vegeu l’apartat 2.6.2.2). 


 


Valoració d’ofertes 


33. En els dos expedients licitats mitjançant diàleg competitiu (CCPP/CTTI/2010/1 i 


CCPP/CTTI/2011/2) i en un altre licitat per procediment obert (CTTI/2010/31) es van 


sol·licitar aclariments en relació amb les ofertes presentades prèviament a la seva va-


loració, sol·licituds que no consten aprovades per la Mesa ni l’òrgan de contractació, i 


que van permetre modificar aspectes que eren contraris als plecs de clàusules, sense 


l’esmena dels quals les ofertes haurien d’haver estat excloses del procediment (vegeu 


els apartats 2.6.2.1 i 2.6.2.5). 


 


34. En dos expedients s’observen deficiències en la determinació i/o anàlisi de les ofertes 


presumptament anormals o desproporcionades. 


 


En l’expedient CCPP/CTTI/2011/2 no hi consten els càlculs per determinar les ofertes 


anormals o desproporcionades ni s’ha portat a terme el procediment d’audiència pre-


vist en la LCSP, tot i que d’acord amb el que estableixen els plecs de clàusules hi ha 


una oferta en què s’aprecia la presumpció esmentada (vegeu l’apartat 2.6.2.1). 


 


 


8. Atès que en el tràmit d’al·legacions el CTTI ha aportat nova documentació (vegeu l’al·legació número 22) 


s’ha suprimit l’observació 31. 
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En l’expedient CTTI/2010/31 no hi consta l’informe en què s’analitza la documentació 


presentada pel licitador que doni suport a l’acceptació d’una oferta que havia estat 


determinada de presumptament anormal o desproporcionada. També s’observa que 


només s’ha efectuat l’anàlisi de les ofertes corresponent al preu dels subministra-


ments, però no en relació amb els serveis d’implantació, tot i estar prevista en els 


plecs (vegeu l’apartat 2.6.2.5). 


 


35. En la valoració de les ofertes s’han aplicat subcriteris, ponderacions i sistemes d’as-


signació de les puntuacions no previstos en els plecs de clàusules, en tres expedients: 


CCPP/CTTI/2011/2 (vegeu l’apartat 2.6.2.1), SU/CTTI/03/11 (vegeu l’apartat 2.6.2.3), i 


CTTI/2010/4 (vegeu l’apartat 2.6.2.5). 


 


Formalització del contracte 


36. L’abast i el preu del contracte d’aprovisionament del lloc de treball i suport a l’usuari 


de la Generalitat de Catalunya (CCPP/CTTI/2011/2) són indeterminats. Es preveu que 


es puguin modificar durant la vigència del contracte, sense que s’estableixin el proce-


diment i/o les fórmules per al seu càlcul (vegeu l’apartat 2.6.2.1). 


 


37. La nova societat constituïda per l’adjudicatari de l’expedient CCPP/CTTI/2010/1 no 


acomplia a la data de la seva constitució el requisit de disposar d’uns recursos propis 


de com a mínim el 10% de la inversió prevista, que estableix la clàusula 9.1 del do-


cument descriptiu base de la sol·licitud d’ofertes (vegeu l’apartat 2.6.2.1). 


 


Publicació de l’adjudicació o, si escau, de la formalització del contracte 


38. La publicació de l’adjudicació definitiva, o de la formalització del contracte un cop va 


entrar en vigor la Llei 34/2010, es va efectuar fora de termini en vint-i-sis expedients, 


mentre que en sis manca la publicació en algun diari oficial o en tots (vegeu els 


apartats 2.6.2.2 i 2.6.2.5). 


 


Aspectes específics dels acords marc 


39. En relació amb els tres acords marc fiscalitzats, el CTTI va adjudicar contractes de-


rivats subjectes a regulació harmonitzada malgrat no haver tramès al DOUE ni publicat 


en el BOE, dins del termini que estableix l’article 181.2 de la LCSP (197.2 del TRLCSP), 


l’anunci de formalització dels acords marc (vegeu l’apartat 2.6.2.4). 


 


40. En les clàusules que regulen l’execució dels acords marc es preveu la possibilitat de 


modificar l’acord marc en aplicació de l’article 202 de la LCSP (219 TRLCSP), articles 


que no són d’aplicació als acord marc. La LCSP estableix que els acords marc no 


poden ser objecte de modificació més enllà de la concreció a través de la licitació dels 
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seus derivats d’aquells aspectes que no s’hi trobin plenament definits i sense que en 


cap cas se’n puguin modificar els aspectes essencials (vegeu l’apartat 2.6.2.4). 


Modificacions i pròrrogues 


41. L’aprovació de dotze pròrrogues i la d’una modificació que correspon a l’ampliació del 


termini d’execució del contracte, es va portar a terme amb caràcter extemporani, un 


cop ja havia finalitzat el termini de vigència del contracte o del període de pròrroga 


anterior (vegeu l’apartat 2.6.2.7).  


 


Cal dir, però, que les pròrrogues de quatre d’aquests expedients corresponen al Pla 


de continuïtat entre l’antic model TIC i el nou.9 


 


42. Una modificació, que suposava un increment del 27% de l’import del contracte 


(SE/CTTI/64/07), va ser aprovada amb efectes retroactius, amb entrada en vigor set 


mesos abans de la seva aprovació, per donar cobertura a excessos en l’execució del 


contracte originats pel fet d’haver facturat des de l’inici de la seva vigència un import 


superior a l’adjudicat, i serveis no previstos en els plecs, i d’haver aplicat la revisió de 


preus amb anterioritat al compliment del primer any del contracte (vegeu l’apartat 


2.6.2.7). 


 


43. L’import de les pròrrogues de l’expedient SE/CTTI/25/05 no és proporcional al d’adju-


dicació i, per tant, suposa la modificació de l’import del contracte sense que se’n faci 


esment ni es justifiqui en l’expedient (vegeu l’apartat 2.6.2.7). 


 


Comunicació al Registre públic de contractes 


44. El CTTI no ha comunicat al RPC sis dels set acords marc adjudicats durant els exer-


cicis 2010, 2011 i 2012 (vegeu l’apartat 2.6.2.8). 


 


Execució i extinció dels contractes 


45. En un contracte de subministraments, en cinc de serveis i en cinc d’obres, es van 


facturar béns, prestacions o unitats d’obra no previstes en adjudicar el contracte, les 


quals van ser compensades en tot o en part per una execució inferior a la prevista en 


altres prestacions o per diferències d’amidaments, sense que s’hagués tramitat la cor-


responent modificació contractual (vegeu l’apartat 2.6.2.9). 


 


46. En vuit expedients es va facturar íntegrament l’import total adjudicat, sense que en 


l’expedient constés el detall dels béns subministrats o dels treballs portats a terme en 


 


 


9. Arran de l’al·legació número 29 s’ha afegit aquest paràgraf. 
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virtut dels quals, segons estableixen els plecs, es calculava l’import a facturar (vegeu 


l’apartat 2.6.2.9). 


 


47. L’extinció dels contractes no es va tramitar i aprovar d’acord amb el que estableix la 


LCSP: en els expedients d’obra hi manca l’aprovació de la certificació final de l’obra, 


en sis expedients de serveis hi manca l’acta de recepció, en cap expedient hi consta 


la liquidació del contracte i la seva aprovació per l’òrgan de contractació, i en deu 


expedients no s’ha portat a terme la devolució de la garantia definitiva malgrat haver-


se esgotat el termini de garantia (vegeu l’apartat 2.6.2.9). 


 


 


4.2. RECOMANACIONS 


Les recomanacions que es desprenen del treball de fiscalització realitzat són les que es 


detallen en els subapartats següents. 


 


 


4.2.1. Recomanacions relatives als comptes anuals 


Pel que fa als comptes anuals: 


 


1. Cal analitzar i documentar quines de les inversions efectuades en el marc del Pla 


Avanza generen la facturació d’ingressos a l’efecte de considerar i justificar la deduïbi-


litat de l’IVA suportat corresponent (vegeu l’observació 1). 


 


2. Cal revisar la classificació i valoració dels béns cedits en arrendaments financer, i dels 


terrenys i l’immoble de la nau industrial annexa a la seu del CTTI, de la qual se’n fa un 


ús puntual des del juliol del 2010 (vegeu les observacions 2 i 3). 


 


3. Cal establir els mecanismes necessaris per ajustar els pagaments a proveïdors i 


creditors als terminis que estableix la Llei 15/2010 (vegeu l’observació 7). 


 


4. Cal ajustar la política de contractació de personal a les limitacions que estableixen el 


Parlament i el Govern, les quals no es poden obviar malgrat que es portin a terme 


reduccions de la plantilla que compensin els increments de la despesa que se’n deri-


ven (vegeu l’observació 8). 


 


5. Cal fer els tràmits necessaris per rescabalar les dietes per l’assistència a les reunions 


del Consell d’Administració satisfetes sense empara legal (vegeu l’observació 9). 


 


Pel que fa a la resta d’incidències observades en relació amb els comptes anuals, no es fa 


cap recomanació ja que el CTTI ja les va esmenar en els exercicis 2013 i 2014. 
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4.2.2. Recomanacions relatives a la Liquidació del pressupost 


Pel que fa a la Liquidació del pressupost: 


6. Cal elaborar una Memòria explicativa de les modificacions, del grau d’execució, i de 


les desviacions que s’han originat respecte als imports i els objectius consignats en la 


Llei de pressupostos (vegeu les observacions 10 i 11). 


 


7. Cal mostrar en la liquidació del pressupost una columna en què quedin reflectides les 


modificacions aplicades als ingressos i les despeses consignats en la llei de pres-


supostos (vegeu l’observació 11). 


 


8. Cal revisar la classificació dels ingressos i les despeses derivats dels arrendaments 


financers i dels treballs realitzats pel personal del CTTI per al propi immobilitzat (vegeu 


l’observació 12). 


4.2.3. Recomanacions relatives a la contractació 


Pel que fa a la contractació: 


 


9. Cal incorporar a la base de dades del GEEC la totalitat dels expedients de contracta-


ció que el CTTI tramita, amb inclusió de la documentació relativa a les fases de pre-


paració, de licitació i d’adjudicació dels contractes, i també de la seva execució i 


extinció (vegeu l’observació 13). 


 


10. Cal que els plecs de clàusules dels contractes de col·laboració entre el sector públic i 


el sector privat incloguin de manera específica i precisa els aspectes essencials que 


caracteritzen a aquesta modalitat contractual. Això suposa concretar les obligacions 


relatives al finançament privat que el contractista ha d’assumir, mitjançant un pla eco-


nòmic i financer i el règim de garanties a aplicar al finançament esmentat, i definir 


clarament la distribució dels riscos entre el CTTI i el contractista, que necessàriament 


ha d’implicar la transferència del risc de demanda o de disponibilitat, en tot o en part, 


més enllà del risc i ventura habitual en l’execució de qualsevol contracte (vegeu l’ob-


servació 14). 


 


11. Cal que, en els diàlegs competitius la solució final base de la presentació de les 


ofertes, concreti els aspectes essencials del contracte (objecte, abast i preu, i també 


la previsió de pròrrogues, modificacions i revisions de preu) per evitar la indefinició 


dels termes i condicions dels contractes a adjudicar (vegeu les observacions 28 i 36). 


 


12. Cal fer una nova licitació quan les condicions essencials de la convocatòria es vegin 


alterades de forma substancial, ja sigui durant el procediment de licitació o amb poste-


rioritat a l’adjudicació (vegeu les observacions 14 i 28 respecte dels contractes de 
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col·laboració entre el sector públic i el sector privat adjudicats mitjançant diàleg com-


petitiu i l’observació 42). 


 


13. Cal establir els controls necessaris per evitar la utilització de la contractació menor per 


donar cobertura a excessos en l’execució d’altres contractes que haurien de ser ob-


jecte de la tramitació del corresponent expedient de modificació, o per adjudicar pres-


tacions de caràcter successiu i/o recurrent que per la seva durada o rellevància eco-


nòmica haurien de ser adjudicats mitjançant convocatòria pública (vegeu les obser-


vacions 16 i 45). 


 


14. Cal revisar la tramitació dels expedients d’obres per adequar-la al que estableix la 


LCSP, i incorporar a l’expedient els corresponents documents, en especial pel que fa a 


la liquidació del contracte (vegeu l’observació 47). 


 


15. Pel que fa a l’aprovació dels plecs i del document descriptiu (en els diàlegs compe-


titius), cal que en l’expedient consti la corresponent resolució de l’òrgan de contrac-


tació en què se’n faci menció expressa (vegeu l’observació 18). 


 


16. Cal revisar el contingut dels expedients de contractació perquè s’incorpori en tots ells 


un document en què l’òrgan competent en matèria financera certifiqui l’existència de 


crèdit adequat i suficient en l’àmbit del CTTI, amb el detall de les partides de despesa 


i les anualitats a què afecta, i també de les fonts per al seu finançament (vegeu 


l’observació 19). 


 


En cas que la contractació impliqui depeses a càrrec d’altres ens (dels departaments 


de la Generalitat o altres ens que en depenen), seria recomanable que s’inclogués, 


també, el document de reserva de crèdit i el certificat de la unitat de gestió econòmica 


de l’organisme de la Generalitat de Catalunya per la qual es contracta. 


 


17. Cal deixar constància documental en l’expedient de l’anàlisi i els càlculs per determi-


nar el compliment dels criteris de solvència, i de les ofertes anormals o despropor-


cionades (vegeu les observacions 21 i 34). 


 


18. Cal definir amb més detall i major claredat els criteris d’adjudicació subjectes a un 


judici de valor, i els barems i sistemes per assignar la corresponent puntuació, criteris 


que en tots els casos han d’estar directament relacionats amb l’objecte, les caracte-


rístiques i la naturalesa del contracte, i permetre avaluar el nivell de rendiment i la re-


lació qualitat/preu de cada oferta (vegeu l’observació 22). 


 


Cal que les millores estiguin perfectament identificades, amb indicació de quins són 


els imports i nivells mínims a partir dels quals es consideraran, i que s’especifiqui la 


forma de valoració en els plecs, d’acord amb la línia establerta en les noves directives 


europees en matèria de contractació (vegeu observació 23). 
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Pel que fa als aspectes a valorar, i als barems i sistemes d’assignació de la puntuació, 


cal que estiguin perfectament identificats en els plecs de clàusules perquè siguin co-


neguts per qualsevol empresari susceptible de presentar-se a la licitació (vegeu l’ob-


servació 35). 


 


19. Cal dissenyar les fórmules per valorar el preu del contracte de tal forma que permetin 


una assignació proporcional i suficientment àmplia de la puntuació, amb consideració 


de la baixa relativa respecte al preu base de licitació, i amb una ponderació que as-


seguri que les ofertes representen verdaderes economies (vegeu l’observació 24). 


 


20. Cal establir en els plecs de clàusules, sigui quin sigui el procediment d’adjudicació 


utilitzat, l’obligació de presentar la documentació relativa als criteris subjectes a un 


judici de valor (si s’estableixen) de forma separada de la corresponent als criteris 


quantificables automàticament, amb la qual cosa se’n pugui fer la seva valoració de 


forma independent (vegeu l’observació 25). 


 


21. Cal concretar en els plecs de clàusules el nom dels membres titulars i suplents que 


per cada expedient han de formar part de la Mesa de Contractació, i establir els con-


trols necessaris per garantir la seva independència respecte als candidats i licitadors 


que participin en la licitació (vegeu les observacions 26 i 27). 


 


En el cas dels derivats adjudicats mitjançant licitació, i d’aquells procediments nego-


ciats en què es consideri adient, seria recomanable que s’apliquessin els mateixos cri-


teris en relació amb la constitució i composició de la Mesa de Contractació que en els 


procediments oberts. 


 


22. Cal donar compliment dels principis de transparència i no discriminació en totes les 


fases en els procediments de diàleg competitiu que, en cap cas, poden ser obviats 


per l’aplicació del principi de confidencialitat (vegeu les observacions 28 i 29). 


 


23. Cal establir els mecanismes necessaris perquè es preservi la concurrència en tots els 


procediments de licitació, en especial en els diàlegs competitius i en els procediments 


negociats sense publicitat, de tal forma que es pugui valorar un nombre suficient d’o-


fertes que garanteixi que l’adjudicació serà efectivament beneficiosa pel CTTI des del 


punt de vista econòmic i tècnic (vegeu l’observació 30). 


 


24. [...]10 


 


25. Cal fer efectiva l’aplicació de les normes establertes pel CTTI contingudes en els plecs 


de clàusules que regeixen la licitació dels procediments negociats en relació amb la 


negociació amb els licitadors (vegeu l’observació 32). 


 


 


10. Atès que en el tràmit d’al·legacions el CTTI ha aportat nova documentació (vegeu l’al·legació número 22) i 


s’ha suprimit l’observació 31, s’elimina també la corresponent recomanació. 
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26. Cal tramitar amb suficient antelació els expedients de modificació i de pròrroga d’a-


quells contractes que tenen per objecte serveis i subministraments de caràcter suc-


cessiu i recurrent, interrupció que pot suposar un greu perjudici per a l’interès general 


(vegeu l’observació 41). 


 


27. Cal revisar els circuits d’informació i de documentació perquè les adjudicacions i for-


malitzacions dels contractes i les seves modificacions i pròrrogues s’aprovin i pu-


bliquin en el temps i la forma adequats (vegeu les observacions 38 i 41). 


 


28. En els plecs de clàusules dels acords marc, cal eliminar la referència a l’article 202 


d’aplicació exclusiva a les modificacions de contractes i introduir una menció expressa 


a les limitacions establertes en la LCSP respecte a la seva modificació (vegeu l’obser-


vació 40). 


 


29. Cal revisar els circuits d’informació relatius a la comunicació de les dades relatives a 


les adjudicacions, les modificacions i les pròrrogues al Registre públic de contractes, 


especialment pel que fa als acords marc adjudicats pel CTTI (vegeu l’observació 44). 


30. Cal millorar el sistema de control i seguiment de l’execució dels contractes, i la 


coordinació entre les unitats que gestionen l’execució, l’Àrea de contractació i l’Àrea 


d’administració i finances (vegeu les observacions 45 i 46). 


 


31. Cal revisar el procediment d’extinció dels contractes per adequar-lo als requeriments 


que estableix la LCSP, en especial pel que fa a la recepció i a la liquidació del con-


tracte, i també a la devolució de la garantia definitiva (vegeu l’observació 47). 


 


32. Cal establir els controls necessaris perquè es garanteixi el compliment de les 


Instruccions internes del CTTI relatives a la contractació, o revisar-ne el seu contingut 


per adaptar-lo als procediments interns que efectivament es porten a terme en l’àmbit 


del CTTI. 


 


 


 


5. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 


D’acord amb la normativa vigent, el projecte d’informe de fiscalització va ser tramès al 


Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació el 9 de novembre del 2015 


per complir el tràmit d’al·legacions. 


L’ens fiscalitzat va demanar una pròrroga per presentar les al·legacions, i el termini es va 


ampliar fins al 15 de desembre del 2015. 
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5.1. AL·LEGACIONS REBUDES 


L’escrit d’al·legacions presentat pel Centre a la Sindicatura de Comptes es reprodueix 


literalment a continuació, excepte l’Annex I que per la seva extensió està dipositat en els 


arxius de la Sindicatura.  


 


 


 


Generalitat de Catalunya 


Centre de Telecomunicacions 


i Tecnologies de la Informació 


 


 


Il·ltre. Sr. Miquel Salazar Canalda 


Síndic 


Sindicatura de Comptes de Catalunya 


Av. del Litoral, 12-14 


08005 Barcelona 


 


 


Il·lustre senyor, 


 


En data 9 de novembre de 2015 va tenir entrada al Centre de Telecomunicacions i 


Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI) el projecte d’in-


forme 46/2013-B de fiscalització referent al CTTI corresponent als exercicis 2010, 


2011 i 2012. 


 


D’acord amb allò que estableix l’article 40 de la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la 


Sindicatura de Comptes, el termini per presentar al·legacions finia el 26 de novembre 


de 2015. 


 


En data 25 de novembre de 2015, el CTTI va demanar una pròrroga d’aquest termini, 


el qual va ser autoritzat per la Sindicatura en data 26 de novembre de 2015. 


 


Així doncs, dins del termini concedit a l’efecte, adjuntem amb aquest escrit les al·le-


gacions i justificacions en relació a les vostres observacions i recomanacions. 


 


Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment, i aprofitem l’avi-


nentesa per saludar-vos ben cordialment. 


 


L’Hospitalet del Llobregat, 15 de desembre de 2015 


 


 


Jordi Escalé i Castelló 


Director gerent 
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INFORME D’AL·LEGACIONS AL PROJECTE D’INFORME 46/2013-B 


 


Introducció 


 


En primer lloc, creiem important fer una aportació general en el nostre escrit d’al·le-


gacions i deixar constància de que el CTTI està treballant en la millora continua dels 


seus procediments administratius i, per tant, algunes de les observacions fetes en el 


projecte d’informe ja estan resoltes o està definit el procediment per aconseguir la 


seva resolució, en l’actualitat.  


 


Així mateix, continuarem treballant per atendre totes aquelles recomanacions que es 


desprenen d’aquest informe.  


 


De tota manera, és del nostre interès fer algunes aportacions a les observacions 


traslladades per la Sindicatura, per tal de manifestar l’opinió del CTTI sobre les ma-


teixes, així com aclarir quan s’escaigui alguna de les actuacions portades a terme. 


 


Contingut de les al·legacions 


 


Detallem a continuació les nostres consideracions seguint l’estructura de l’apartat 


3.1[11] de conclusions del projecte d’informe al qual van referides:  


 


Observacions relatives als comptes anuals 


 


1) Observació 2 En referència a les immobilitzacions materials i intangibles enregis-


trades com a bens cedits en règim d’arrendaments, mitjançant convenis amb diver-


sos departaments de la Generalitat. 


 


Amb l’aplicació del model de repercussió de la despesa TIC aprovat per l’A-


cord de Govern 117/2013, de 30 de juliol de 2013, mitjançant el qual s’aprova 


el model de relació entre la Generalitat de Catalunya i el CTTI, aquests immo-


bilitzats han deixat de tenir la consideració d’arrendament financer, d’acord 


amb la opinió expressada pels auditors de comptes en l’auditoria corres-


ponent a l’exercici 2013. 


 


2) Observació 3 En relació a la valoració i l’ús puntual que es fa de la nau annexa a 


l’edifici principal de la seu del CTTI.  


 


El valor que figura en llibres corresponent a la nau annexa de l’edifici principal 


de la seu del CTTI, figura enregistrat d’acord amb les normes i principis de 


comptabilitat generalment acceptats i es fa un ús ocasional de la mateixa no 


només per part del CTTI sinó també per la Generalitat de Catalunya. 


 


3) Observació 7 En referència a l’increment del termini de pagament a proveïdors i 


creditors. 


 


El CTTI està adherit al model centralitzat de gestió de tresoreria corporativa de 


la Generalitat de Catalunya (cash pooling) i, conseqüentment, la seva liquiditat 


 


 


11. Apartat 4.1 a l’informe definitiu. (Nota de la Sindicatura) 
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esta condicionada al cobrament de les factures emeses pels serveis prestats 


a la Generalitat.  


 


4) Observació 8 Sobre la contractació de personal. 


 


Les ampliacions i reestructuració de la plantilla dutes a terme entre el 2010 i el 


2012 no van suposar un increment global de la despesa de personal. 


 


5) Observació 9 Sobre el pagament de dietes per assistència a les reunions del Con-


sell d’Administració a assistents assessors.  


 


En relació amb el cobrament de dietes per part d’assessors, voldríem afegir 


que el Consell d’Administració del CTTI es va considerar oportú incorporar, en 


relació amb l’àmbit Salut no només la representació de la vessant estratègica, 


institucional i funcional de l’autoritat competent en matèria de Salut, sinó també 


la persona nomenada per resolució del conseller de Salut com a coordinadora 


TIC (amb veu i sense vot) de l’àmbit del SISCAT o xarxa de proveïdors de la 


sanitat publica catalana atenent al seu volum, especificitat i pes estratègic en 


el desplegament de les infraestructures de la informació i comunicació i, per 


tant, en la presa de decisions i operativització de les polítiques i accions del 


CTTI en aquest àmbit. La seva presència no és només formal o representativa 


sinó activa, tant en aportacions com en la tasca de foment i coordinació per al 


desplegament operatiu en l’àmbit de les entitats vinculades al SISCAT, motiu 


pel qual es va considerar justificat per part del Consell, la percepció d’una 


contraprestació per a l’assistència i participació activa en l’òrgan de govern 


del CTTI. 


 


En relació amb el cobrament de dietes per part d’una persona que poste-


riorment va ser nomenat vocal del Consell, l’Acord del Govern de 3 abril de 


2012 va acordar establir que el numero de membres del consell d’adminis-


tració del CTTI serien 16, 15 en representació de la Generalitat i un en repre-


sentació de la CCMA. El mateix 3 d’abril de 2012, la CCMA va designar un 


representant de la CCMA com a vocal del Consell d’Administració del CTTI, 


però no va ser fins l’AG de 9 d’octubre de 2012 que va ser nomenat pel Go-


vern. En aquell moment, es va entendre que des de que va ser nomenat per la 


CCMA ja era membre del Consell d’Administració i, per tant, va ser a partir 


d’aquell moment en què se li van començar a pagar les dietes per assistència.  


 


De tota manera, el CTTI pren en consideració aquesta observació i iniciarà, si 


s’escau, les accions adients per procedir al rescabalament d’aquests con-


ceptes.  


 


Observacions relatives a la Liquidació del pressupost 


 


6) Observacions 10 a 12 Liquidació del pressupost. 


 


El CTTI aplica, en termes generals, el Pla General de Comptabilitat aprovat pel 


RD 1514/2007, pel qual s’aprova el Pla General de Comptabilitat i els seus 


comptes anuals inclouen la liquidació del pressupost i altre informació pres-
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supostària que ha estat confeccionada aplicant els criteris de comptabilitat fi-


nancera, en els termes definits per les Instruccions Conjuntes de la Intervenció 


General, la Direcció General de Pressupostos i la Direcció General de Patri-


moni de la Generalitat de Catalunya, de data 15 de juliol de 2009, sobre al-


guns aspectes pressupostaris i comptables de determinades entitats del sec-


tor públic de la Generalitat. En tot cas, l’entitat pren en consideració les reco-


manacions fetes per la Sindicatura i les estudiarà conjuntament amb la Inter-


venció General de la Generalitat de Catalunya i els Auditors de Comptes per la 


seva resolució. 


 


Observacions relatives a la contractació 


 


7) Observació 14 En relació amb l’observació sobre la vertadera naturalesa del 


contracte CCPP/CTTI/2011/2.  


 


Es considera que l’opinió manifestada per la Sindicatura és, com a mínim, opi-


nable ja la interpretació del contractes de col·laboració publicoprivada (CCPP) 


no és pacífica. Com és conegut, aquests tipus de contractes no estan molt 


ben desenvolupats a la normativa de contractació administrativa i la seva 


regulació i procediment generen molt dubtes i diferents doctrines. 


 


Per això volem fer les següents consideracions: 


 


En primer lloc, entenem que el CTTI, a instàncies del Govern, va adoptar me-


sures excepcionals per garantir que aquest procediment, complex i innovador 


fos definit de manera consensuada amb l’opinió i assessorament dels majors 


experts en contractació pública dins l’Administració de la Generalitat. És per 


això, que es va crear una comissió ad hoc, constituïda per l’Acord del Govern 


GOV/144/2011, de 18 d’octubre i presidida per l’Oficina de Supervisió i Ava-


luació de la Contractació Pública, de la qual formaven part membres de la 


Junta Consultiva de Contractació, la Intervenció General, el Gabinet Jurídic 


Central, entre d’altres. Val a dir que com que s’estava realitzant una transfor-


mació de les TIC de la Generalitat, el Govern va considerar necessari dotar a 


aquesta licitació d’un caràcter transversal, fent participar en la mateixa a tots 


els departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 


 


En segon lloc, la normativa exigeix a l’òrgan de contractació definir prèviament 


la naturalesa jurídica del contracte elaborant un estudi que justifiqui la definició 


d’un CCPP. Per tant, considerem que la naturalesa del contracte no ve condi-


cionada per la seva execució i, per tant, no pot ser definida pel resultat del 


diàleg competitiu.  


 


Així mateix, una vegada constituïda la mesa especial de diàleg competitiu, 


aquesta va designar com al seu òrgan d’assessorament la Comissió de Segui-


ment de la Contractació TIC referida anteriorment, que va supervisar els as-


pectes de justificació de la naturalesa del contracte.  


 


En concret, en relació amb el contracte de lloc de treball, i suport a l’usuari la 


complexitat tècnica, jurídica i financera venia definida per el nou model de 
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prestació de serveis TIC a la Generalitat. Aquest nou model comportava pas-


sar a una gestió centralitzada que fins ara no gestionava el CTTI, homoge-


neïtzar una gran diversitat de solucions, superar el repte de l’obsolescència i 


garantir financerament la transformació de les TIC en aquest àmbit, aconse-


guint estalvis i sinèrgies.  


En conseqüència, en atenció a la complexitat de l’escenari preexistent així 


com els objectius a assolir, la Generalitat no es trobava en condicions de de-


finir amb caràcter previ a la licitació, els mitjans tècnics necessaris per a as-


solir els objectius projectats o d’establir els mecanismes jurídics i financer per 


a dur a terme el contracte i així es va consensuar amb els experts esmentats 


anteriorment.  


 


Per tant, creiem que el CTTI va adoptar mesures específiques per garantir 


aquest procés contractual així com la seva naturalesa de CCPP dotant-lo de 


tots els mecanismes que la normativa contractual reserva per aquests tipus de 


contractacions. 


 


8) Observació 15 En relació a l’objecte i abast del projecte Xarxa Oberta. 


 


En relació amb la renuncia i el reinici d’aquest contracte, cadascuna de les 


actuacions que s’han portat a terme han estat avalades pel Govern i per tant, 


es va considerar que es complien amb totes les previsions legals i necessà-


ries. Així mateix, les modificacions efectuades en el contracte han estat jus-


tificades convenientment i les mateixes han estat fiscalitzades favorablement. 


 


9) Observació 16 Sobre les qüestions relatives a la contractació menor. 


 


El CTTI està adoptant polítiques de planificació i control exhaustives per poder 


tendir a eliminar el tipus de contractacions mitjançant menors de necessitats 


de tracte successiu. 


 


10) Observació 17 Respecte que els objectes dels contractes derivats SU/CTTI/03/11 


i SE/CTTI/03/12 no es corresponen als adjudicats als acords marc, fer les següents 


consideracions: 


 


En relació amb el SU/CTTI/03/11 es posa en qüestió el criteris dels tècnics del 


CTTI al considerar uns carros per emmagatzemar portàtils com a accessoris 


contemplats en el Sublot 1.3 de l’Acord Marc de referència, la descripció dels 


accessoris dels portàtils en el cas que ens ocupa es fa d’acord al literal del 


CPV (vocabulari comú dels contractes públics) corresponent, entenem que 


aquesta descripció CPV és orientativa i no exhaustiva, el criteri tècnic del CTTI 


és considerar com a accessori d’un portàtil tot allò que complementa la seva 


funció, en conseqüència els carros no són elements passius de simple emma-


gatzemament sinó que porten incorporats connexions i programaris que per-


meten la gestió de l’alimentació dels mateixos, accessos wifi per ser acces-


sibles remotament i fer la gestió dels portàtils allà continguts, entre d’altres, 


això fa que es consideri un element actiu i, per tant, un accessori dels portàtils 


que contingui. 
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Respecte al SE/CTTI/03/12 es posa en qüestió també el criteri tècnic de con-


siderar la licitació de la oficina tècnica de planificació, coordinació i seguiment 


i implantació del procés de transició i transformació del nou model TIC com un 


servei d’implementació de plans directius. En aquest sentit, l’objecte era l’ade-


quat al del Sublot B1. Es va considerar el nou model TIC un pla director de 


tecnologies TIC, entenent que el concepte “pla” en el projecte tenia un pes 


més elevat i que es relatiu a tot allò que fa referència a la planificació estra-


tègica. Tenint en compte que el nou model TIC és transversal i que estableix 


normes i directrius de consum de les TIC es va considerar com a “director”, 


descartant que el concepte oficina, definís l’objecte del derivat ja que només 


feia referència a un qualificatiu de l’equip que es constituiria per dur a terme el 


projecte. 


 


11) Observació 18 Sobre la necessitat d’aprovació expressa mitjançant resolució dels 


plecs de clàusules o els document descriptiu. 


 


En aquesta punt voldríem al·legar que el CTTI considera que la resolució d’a-


provació de l’expedient de contractació comporta, sense cap mena de dubte 


l’aprovació dels plecs de clàusules tant tècniques com administratives, ja que 


aquesta resolució s’emet una vegada han estat informats els plecs tant jurídi-


cament com fiscalment.  


 


De tota manera, es pren en consideració l’observació feta per la Sindicatura 


de cara aconseguir una millor tramitació administrativa. 


 


12) Observació 19 Certificat d’existència de crèdit. 


 


Si bé és cert que en els expedients informats no consta expressament l’es-


mentat document, en aquell moment, el responsable de pressupost del CTTI 


acreditava l’existència del crèdit suficient mitjançant un vistiplau en el workflow 


administratiu del tramitador electrònic d’expedients (GEEC). En conseqüència, 


es considera que quedava garantida, la disponibilitat de crèdit per respondre 


a les obligacions de les licitacions estudiades. 


 


13) Observació 20 i 21 En relació amb els criteris mínims exigits i de selecció dels 


diàlegs competitius de l’expedient. 


 


Com ja s’ha al·legat en altres punts, tota la licitació administrativa del nou 


model TIC va ser avaluada i discutida en diferents fòrums transversals de la 


Generalitat en matèria de contractació. A més a més, els criteris esmentats 


van ser estudiats i valorats tant pels organismes assessors de l’òrgan de con-


tractació com pels fiscalitzadors de l’expedient i, en cap cas, es va considerar 


que fossin contraris a la normativa de contractació administrativa. 


 


La voluntat a l’hora d’establir els criteris exigits era conèixer la solvència i 


capacitat de les empreses sobre el diagnòstic del Model TIC que s’estava 


proposant dissenyar. 


 


En relació amb la constància de la valoració dels criteris mínims de solvència, 


la tramitació administrativa habitual del CTTI era recollir en acta els aspectes 
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de les empreses que no complien amb els requisits mínims de solvència re-


querits i les esmenes que la Mesa acordava sol·licitar i, en conseqüència, ja es 


donava per entès que la resta d’empreses complien amb tots els requisits de 


solvència. Així mateix, interessa fer constar que aquesta observació en res 


afecta a les licitacions estudiades ja que es pot comprovar de tots els expe-


dients referits que les empreses admeses complien amb tots els criteris 


mínims de solvència. 


 


14) Observació 22 i 23 Observacions relatives a criteris d’adjudicació. 


 


En relació amb la definició dels criteris subjectes un judici de valor i la valo-


ració dels criteris de millora, val a dir, com hem apuntat anteriorment, que 


aquests van ser estudiats i valorats tant pels organismes assessors de l’òrgan 


de contractació com pels fiscalitzadors de l’expedient i, en cap cas, es va 


considerar que fossin contraris a la normativa de contractació administrativa ni 


es va mostrar cap reserva sobre els mateixos.  


 


En l’actualitat, en relació amb els criteris de millora, s’ha pogut avançar molt en 


aquest sentit i, per tant, en els expedients de contractació actuals es delimita 


molt bé aquest extrem. 


 


15) Observació 24 En relació amb l’observació relativa a la proporcionalitat de la 


fórmula econòmica utilitzada. 


 


L’article 134 LCSP (aplicable en els expedients estudiats), estableix que per a 


la valoració dels criteris d’adjudicació es donarà preponderància a aquelles 


característiques del contracte que es puguin valorar mitjançant fórmules, les 


quals hauran de ser determinades en el Plec. D’aquest redactat, entenem que 


no es pot desprendre la necessitat de que aquesta fórmula hagi de ser pro-


porcional. No obstant això, es podrà discutir la idoneïtat de que sigui més o 


menys proporcional sempre i quan es parteixi d’uns mínims requisits i és que 


sempre, l’oferta més econòmica tindrà la major puntuació. En el cas de les 


fórmules emprades pel CTTI en els expedients objecte de revisió sempre és 


així. Entenem que poden haver diferents graus de proporcionalitat i que sem-


pre és aconsellable la major possible. I així és el nostre cas tal i com reconeix 


el mateix informe de la sindicatura que diu que s’acosta molt i, per tant, amb 


un grau de proporcionalitat elevat. 


 


16) Observació 25 En relació amb l’exigència de presentació de manera separada de 


la documentació relativa a judicis de valor i criteris quantificables de manera auto-


màtica. 


 


En relació amb els contractes derivats d’un acord marc, l’article 182 LCSP es-


tableix que aquests es regiran per allò establert en el mateix Acord marc.  


 


Els dos contractes que s’examinen són derivats de diferents acords marc de la 


Comissió Central de Subministraments del Departament d’Economia, i no del 


CTTI: l’Expedient 2009/2 i el 2010/3. En cap d’aquests acords marc s’exigia 


que la presentació de les ofertes fos en sobres separats per els possibles con-


tractes derivats que es poguessin dur a terme.  
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17) Observació 26 En referència a les observacions relatives a les meses de 


contractació. 


 


El nomenament dels membres de la mesa de Contractació i els seus substituts 


consta detallat en el corresponent plec de clàusules administratives de cada 


contractació. Amb la resolució d’aprovació de l’expedient, el CTTI considera 


que alhora que s’aprovaven els plecs, s’aprova igualment la composició de la 


Mesa de Contractació i, per tant, el nomenament dels seus membres.  


Pel que fa a la designació genèrica dels membres, val a dir que fins data 1 de 


juliol de 2014 mitjançant les instruccions incloses a l’Acord de Govern d’apro-


vació del Codi de principis i conductes recomanables en la contractació pú-


blica, en el seu punt 5.4.f) no es va exigir que constés la designació nominal 


dels membres de la mesa. Per tant, i fins llavors, la designació per càrrecs 


dels membres, per altra banda totalment identificables en cada moment, con-


siderem que no contravenia els principis de contractació pública. Des de 


l’entrada en vigor del Codi esmentat, el CTTI designa nominalment els mem-


bres en els seus plecs.  


 


Pel que fa als canvis esmentats, obeeixen precisament a la designació per 


càrrec dels components de la mesa, dels quals pot canviar el representant, 


però no el càrrec que hi és representat. Aquesta previsió garanteix l’estabilitat 


en la composició de les meses.  


 


Amb la publicació dels plecs en tots els procediments oberts al perfil del con-


tractant s’acompleix també l’exigència de publicitat. 


 


18) Observació 27 En relació amb l’incompliment de la normativa sobre incom-


patibilitats. 


 


Prenent com a base la normativa reflectida en el projecte d’informe, cal dir que 


el principi fonamental de la mateixa és la dedicació del personal al servei de 


les Administracions Públiques a un sol lloc de treball sense més excepcions 


de les que prevegi el propi servei o la normativa estudiada.  


 


Així doncs, les incompatibilitats que es descriuen en la normativa, fan refe-


rència a la compatibilització de dos càrrecs en el mateix moment, a excepció 


de quan ens trobem davant d’un alt càrrec on les seves incompatibilitats van 


més enllà del termini en què finalització la seva relació laboral amb l’admi-


nistració. 


 


D’acord amb l’article 12 k) de la Llei 13/2005, de 27 de desembre, del règim 


d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat tenen la consi-


deració d’alt càrrec els presidents, els directors generals, els directors execu-


tius, els gerents i els consellers delegats de les entitats autònomes i de les em-


preses de la Generalitat incloses en l’àmbit d’aplicació de l’Estatut de l’em-


presa pública catalana. 


 


En el cas estudiat, el Director de l’Àrea d’Infraestructures del CTTI no tenia la 


consideració d’alt càrrec. En el CTTI l’únic càrrec que te aquesta consideració 


és el de director gerent.  
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A banda de l’exposat, les referències legals esmentades per la sindicatura tant 


estatals com autonòmiques fan referència a les prohibicions de compatibilitzar 


el desenvolupament de càrrec públic amb l’activitat privada i el règim d’incom-


patibilitats dels alts càrrecs. En el cas que ens ocupa, com hem dit abans, el 


càrrec de la persona que va passar a desenvolupar les seves funcions a la 


societat Xarxa Oberta no era considerat com a alt càrrec, per tant, no li eren 


d’aplicació les prohibicions i limitacions establertes en la legislació estudiada i, 


per altra banda, com a personal al servei de l’administració pública no va 


existir compatibilització de funcions. La persona en qüestió una vegada cessat 


en les seves funcions com a treballador del CTTI va passar a formar part de 


l’empresa en qüestió.  


 


En relació amb la renuncia feta per un membre de la mesa especial de diàleg 


competitiu CCPP/CTTI/2011/2, cal dir que el CTTI en compliment de la norma-


tiva de funció pública sol·licita als membres del seu Consell d’Administració a 


l’hora de ser nomenats que manifestin no incórrer en cap de les incompatibi-


litats recollides en la normativa aplicable i així consta en tots els seus nome-


naments.  


 


Podríem compartir el criteri de la sindicatura en acceptar que aquesta re-


nuncia hagués hagut de ser feta des de l’inici del diàleg.  


 


De tota manera, tal com consta en l’acta del Consell d’Administració de data 


11 de juny de 2012, la renuncia consta feta abans de què l’òrgan de contrac-


tació aprovés la solució final, en conseqüència, es va considerar que quedava 


garantida la imparcialitat i objectivitat tant de l’òrgan de contractació com de la 


Mesa del Diàleg ja que aquesta persona no va participar en el disseny de la 


solució final ni en l’adjudicació.  


 


19) Observació 28 En relació amb l’observació relativa als diàlegs amb els candidats i 


en concret referent al contingut de les actes de les rondes del diàleg. 


 


En relació amb la tramitació administrativa dels diàlegs competitius, es va 


decidir i més quan no hi ha un procediment perfectament definit en la norma-


tiva de contractes, que per garantir el secret de les converses que es man-


tenien i per no allargar el procés d’aprovació de les mateixes, en elles només 


es faria constar l’ordre del dia aprovat per ambdues parts, acreditant que 


s’havien tractat per igual amb cadascuna de les empreses del diàleg els 


mateixos punts i en les mateixes rondes. El contingut de la reunió i la docu-


mentació aportada per les parts eren degudament recollits i traslladats a la 


Mesa especial de diàleg competitiu al acabar cada ronda de diàleg. Consi-


derem que aquest fet no desvirtua el sentit de la rondes i garanteix el respecte 


a la normativa contractual.  


 


20) Observació 29 En relació amb la modificació del document base del diàleg 


CCPP/CTTI/2010/1. 


 


Tal com s’ha dit en l’al·legació 7 referida a l’observació 14 del projecte d’in-


forme, la definició jurídica el procediment de diàleg competitiu no és massa 


precisa. En el cas estudiat cal dir que es va considerar, després del reinici del 


diàleg, continuava vigent en tots els seus termes la licitació inicial. Així doncs, 







SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 1/2016 


137 


en el mateix document descriptiu es preveia que el mateix document anés 


evolucionant durant el desenvolupament de l’etapa de diàleg amb els can-


didats a fi i efecte d’adequar-lo millor a la prestació a realitzar. En conse-


qüència, no es considera una modificació no prevista i la mateixa dona res-


posta a la definició de la solució final. 


 


21) Observació 30 En relació amb la sol·licitud, acceptació i exclusió d’ofertes i el fet 


de no existir concurrència efectiva. 


 


Considerem el CTTI va respectar la normativa de contractació en tant que en 


tots els casos estudiats, la manca de concurrència no va ser provocada per 


l’Administració, va ser un fet sobrevingut i, en qualsevol cas, el CTTI va res-


pectar la normativa de contractes demanant ofertes a les empreses o candi-


dats que exigia la legislació de contractes.  


 


22) Observació 31 En relació a les observacions relatives a la manca de resolucions i 


notificacions d’exclusió d’ofertes aprovades per la Mesa o per l’òrgan de contrac-


tació.  


 


En relació amb aquesta punt, cal fer constar que per un error comès pel CTTI, 


no es van facilitar a la Sindicatura les resolucions d’exclusió objecte d’aquesta 


observació.  


 


Així doncs, s’adjunten com a ANNEX I amb aquest escrit d’al·legacions les re-


solucions d’exclusió dels expedients: 


 


CTTI/2009/686 


CTTI/2010/4 


CTTI/2010/774 


CTTI/2010/36 


 


Aquestes resolucions estan signades digitalment en la plataforma GEEC i d’al-


tres signades físicament. 


 


23) Observació 32 En relació a l’acreditació de l’efectiva negociació en els proce-


diments negociats. 


 


En l’actualitat, el CTTI ha implementat i, així consta en tots els expedients de 


contractació negociats, l’aixecament d’acta de totes les rondes de negociació 


que es realitzen en aquets procediments, garantint l’efectiva negociació i 


igualtat de tracte a les empreses convidades. 


 


24) Observació 33 En referència a les sol·licituds d’aclariment. 


 


En relació amb l’aprovació dels aclariments per part de la Mesa, es considera 


que una vegada presentats els informes tècnics que recullen els aclariments 


sol·licitats per aprovació de la Mesa, aquests aclariments ja queden aprovats 


per la mateixa.  


 


Per altra banda, com es pot comprovar de la documentació que consta a l’ex-


pedient, les possibles discrepàncies entre les ofertes i els plecs sobre les 
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quals es van sol·licitar aclariments, no han estat tals, ja que el contracte va ser 


signat amb totes les exigències establertes en els plecs i, en cap cas s’està 


actuant contràriament a allò establert en els plecs administratius o tècnics.  


 


25) Observació 34 Sobre deficiències detectades en la determinació i anàlisi de les 


ofertes presumptament anormals o desproporcionades. 


 


Pel que fa a l’expedient CCPP/CTTI/2011/2, si bé és cert que no figura en l’ex-


pedient l’estudi concret i avaluació de l’oferta en qüestió, no podem compartir 


la conclusió de la sindicatura d’afirmar que es donaven les condicions per 


considerar la oferta anormal o desproporcionada ja que de l’estudi de l’expe-


dient en qüestió es desprèn que cap de les empreses es trobaven en tal 


situació. 


 


El procediment habitual en la tramitació interna del CTTI és que només queda 


constància en acta els casos en què s’apreciï l’esmentada temeritat.  


 


Pel que fa al Lot LT2C, un cop revisada la possible temeritat de l’oferta eco-


nòmica de l’adjudicatari no s’ha aprecia que sigui anormal o temerària. 


 


 
 


La mitjana d’aquest imports és de 99.812.970 €, el 10% d’aquest import és 


9.981.297 €. La diferència entre l’import de l’oferta adjudicatària i la mitjana és 


533.426 €.  


 


Tal com es recull en el plec de solució final, per considerar una oferta anormal 


s’han de produir 2 fets: 


 


 quan la puntuació obtinguda estigui per damunt del valor que resulti de 


la suma de les variables 1 i 3. 


 i, al mateix temps, la seva oferta econòmica (preu) estigui també per 


sota de la mitjana de les ofertes econòmiques presentades per les em-


preses licitadores; o quan estigui per sota d’aquesta mitjana en un per-


centatge del 10%. 


 


El primer fet sí que es confirma al produir-se una desviació significativa de les 


puntuacions que no són preu, però el segon no es produeix, i es consideren 


dos fets acumulatius, per tant, l’oferta adjudicatària no està inclosa en els su-


pòsits d’oferta anormal o desproporcionada. 


 


Al respecte l’expedient CTTI/2010/31, i pel que fa a l’acceptació d’una oferta 


presumptament anormal o desproporcionada, no consta a l’expedient la valo-
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ració de la resposta donada per l’empresa, i seguint amb el criteri abans ex-


posat, en considerar que l’empresa no incorria en temeritat, es va avaluar la 


seva oferta directament, fet que es comprovar de l’expedient administratiu. 


 


26) Observació 35 Referent a l’aplicació de subcriteris, ponderacions i sistemes d’as-


signació de les puntuacions no previstos en els plecs de clàusules en els expedients 


CCPP/CTTI/2011/2, SU/CTTI/03/11 i CTTI/2010/4. 


 


Sobre l’expedient CCPP/CTTI/2011/2 cal dir que el CTTI considera que la valo-


ració de l’oferta es va fer d’acord amb els criteris de valoració publicats al do-


cument de solució final i en cap cas per subcriteris.  


 


Fruit del gran nombre d’ofertes a valorar i que la valoració era duta a terme per 


diferents equips tècnics, es van traslladar unes guies als diferents equips tèc-


nics que havien d’intervenir en aquesta tasca.  


 


27) Observació 38 i 39 Sobre el termini de publicació en relació amb les adju-


dicacions. 


 


El CTTI està adoptant les mesures pertinents per a què no es reiterin aquests 


retards, tot i que els mateixos no han provocat cap perjudici a tercers. 


 


28) Observació 40 En relació amb la possibilitat de modificació d’un acord marc. 


 


En relació amb els acords marc estudiats, val a dir que són acords marc basat 


en acords marc licitats per la CCS i en ells es preveu expressament la pos-


sibilitat de modificació d’acord amb l’art 202 LCSP. 


 


29) Observació 41, 42 i 43 Modificacions i pròrrogues. 


 


En relació amb l’aprovació de pròrrogues de manera extemporània, val a dir 


que el CTTI, tal com recull el projecte d’informe de la Sindicatura, es va sub-


rogar en tota la contractació TIC de la Generalitat per a poder portar a terme 


l’encàrrec del Govern (AG GOV/144/2011) de centralització de les TIC. La ma-


joria d’aquestes pròrrogues extemporànies corresponen a la necessitat de po-


der donar continuïtat als contractes subrogats dels Departaments.  


 


Pel que fa a la no proporcionalitat en l’execució de les pròrrogues de l’expe-


dient SE/CTTI/25/05 ha estat motivada per la incorporació de serveis addi-


cionals de transmissió de dades de les Xarxes Educatives i Sanitàries en 


aquest contracte, incorporació prevista en els plecs. 


 


30) Observació 44 Sobre la manca de comunicació al Registre Públic de Contractes 


(RPC). 


 


Al respecte dels acords marc, aquesta incidència detallada és fruit d’errors 


tècnics detectats al registrar contractes derivats d’Acords Marcs no licitats pel 


propi CTTI, aquestes comunicacions es feien en el període analitzat mitjançant 


correu electrònic a aquest registre, fet que ha provocat errors en la publicació 


dels mateixos.  
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En l’actualitat, aquesta incidència ha estat solucionada i la publicació al RPC 


es fa automàticament des del Gestor d’Expedients Electrònics de Contractació 


(GEEC). 


 


31) Observació 45, 46 i 47 Execució i liquidació dels contractes. 


 


En referència a l’execució contractual, cal tenir present la condició jurídica del 


CTTI vers els seus clients, és a dir, mitjà propi de la Generalitat, en conse-


qüència, responsable de donar resposta a les necessitats TIC dels departa-


ments. Aquestes necessitats no sempre es corresponen amb els terminis que 


comporta la tramitació administrativa contractual. La voluntat del CTTI sempre 


ha estat donar cobertura legal a totes les contractacions portades a terme i tal 


com es descriu en les mateixes observacions que fa la Sindicatura, tot i 


produir-se actuacions extemporànies en determinats contractes aquestes han 


estat tramitades amb transparència.  


 


En referència a la liquidació de contractes, el CTTI des de l’any 2014 i un cop 


implementat en el Gestor Electrònica de Contractació (GEEC) la funcionalitat 


de liquidació de contractes, s’està procedint a la corresponent liquidació de 


tots els expedients tramitats en aquest sistema. 


 


En referència al retorn de les garanties, atenent a les recomanacions de la 


Sindicatura el CTTI ha iniciat un anàlisi de les garanties dipositades de con-


tractes finalitzats i no reclamades pels adjudicataris procedint al seu retorn, a 


més a més s’està treballant en un procediment per garantir que es procedeix a 


la devolució de les garanties d’ofici una vegada finalitzada la relació con-


tractual. 


 


Conclusions 


 


Com es pot comprovar del contingut de les al·legacions presentades, a banda de les 


possibles discrepàncies de criteri o matisacions que el CTTI hagi pogut manifestar, la 


majoria de les recomanacions o bé ja han estat ateses o les mateixes ja estan en vies 


de solució, en l’actualitat. 


 


A tall d’exemple totes les observacions i recomanacions relatives als comptes anuals 


i la liquidació del pressupost, a data d’avui ja estan implantades sense que l’informe 


d’auditoria anual contingui cap nota sobre les mateixes.  


 


De les 23 recomanacions relatives a contractació administrativa, 12 ja estan implan-


tades en l’actualitat, 6 esta en vies d’implantació.  


Per tots els punts exposats, els sol·licitem que les al·legacions presentades siguin tin-


gudes en compte en la redacció i aprovació final de l’informe i que en quedi constàn-


cia en el mateix.  


 


Ben cordialment,  


 


Jordi Escalé i Castelló 


Director Gerent del CTTI 
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5.2. TRACTAMENT DE LES AL·LEGACIONS 


Un cop analitzades les al·legacions presentades, la Sindicatura de Comptes ha modificat 


parcialment el text inicial arran de les al·legacions núm. 10, 13, 22 i 29. Aquestes modifi-


cacions poden identificar-se en les corresponents notes a peu de plana. 


 


Pel que fa a la resta d’al·legacions, no s’ha alterat el text de l’informe perquè la Sindicatura 


considera que les al·legacions trameses són explicacions que confirmen la situació des-


crita en l’informe o perquè contenen informacions que no es corresponen amb els fets ana-


litzats o perquè no es comparteixen els judicis exposats o perquè es descriuen nous pro-


cediments que s’apliquen en exercicis posteriors. 
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