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CONSORCI CENTRE DE RECERCA MATEMÀTICA
(N.I.F.: V-63009138)

Balanços de situació abreujats al 31 de desembre de 2020 i de 2019

ACTIU

Notes de
la memòria

31/12/2020

31/12/2019

2.621.073,82

2.712.934,19

23.121,70
2.597.952,12
0,00
0,00
0,00
0,00

17.410,77
2.695.523,42
0,00
0,00
0,00
0,00

B) ACTIU CORRENT

2.348.610,99

2.735.404,73

I. Actius no corrents mantinguts per a la venda
II. Existències
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar
1. Clients per vendes i prestacions de serveis
b) Clients per vendes i prestacions de serveis a curt termini
3. Altres deutors
IV. Inversions en empreses del grup i associades a curt termini
V. Inversions financeres a curt termini
VI. Periodificacions a curt termini
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents

0,00
0,00
1.451.312,33
114.864,61
114.864,61
1.336.447,72
120.944,44
1.132,30
0,00
775.221,92

0,00
0,00
1.772.959,38
227.680,00
227.680,00
1.545.279,38
120.944,44
0,00
0,00
841.500,91

4.969.684,81

5.448.338,92

A) ACTIU NO CORRENT
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Immobilitzat intangible
Immobilitzat material
Inversions immobiliàries
Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini
Inversions financeres a llarg termini
Actius per impost diferit

TOTAL ACTIU (A+B)

5
6

8
8
8
8
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CONSORCI CENTRE DE RECERCA MATEMÀTICA
(N.I.F.: V-63009138)
Balanços de situació abreujats al 31 de desembre de 2020 i de 2019

PATRIMONI NET I PASSIU

Notes de
la memòria

31/12/2020

31/12/2019

2.129.539,54

2.158.383,67

-277.696,03
133.071,76
133.071,76
-421.358,75
10.590,96
0,00
0,00
2.407.235,57

-288.286,99
133.071,76
133.071,76
-373.371,34
-47.987,41
0,00
0,00
2.446.670,66

B) PASSIU NO CORRENT

1.129.911,71

1.752.547,79

I. Provisions a llarg termini
II. Deutes a llarg termini
1. Deutes amb entitats de crèdit
3. Altres deutes a llarg termini
III. Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini
IV. Passius per impost diferit
V. Periodificacions a llarg termini
VI Creditors comercials no corrents
VII Deute amb característiques especials a llarg termini

0,00
1.129.911,71
362.833,34
767.078,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
1.752.547,79
483.777,78
1.268.770,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

C) PASSIU CORRENT

1.710.233,56

1.537.407,46

I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda
II. Provisions a curt termini
III. Deutes a curt termini
1. Deutes amb entitats de crèdit
3. Altres deutes a curt termini
IV. Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar
1. Proveïdors
b) Proveïdors a curt termini
2. Altres creditors
VI. Periodificacions a curt termini
VII. Deute amb característiques especials a curt termini

0,00
0,00
1.477.658,50
124.620,99
1.353.037,51
0,00
232.575,06
128.244,66
128.244,66
104.330,40
0,00
0,00

0,00
0,00
1.287.776,36
126.231,97
1.161.544,39
0,00
249.631,10
160.037,22
160.037,22
89.593,88
0,00
0,00

4.969.684,81

5.448.338,92

A) PATRIMONI NET
A-1) Fons propis
I. Fons dotacionals
1. Fons dotacional
II. Resultats d'exercicis anteriors
II. Resultat de l'exercici
IV. Altres instruments de patrimoni net
A-2) Ajustaments per canvis de valor
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

9
3

10

11
11

11
11

11
11
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CONSORCI CENTRE DE RECERCA MATEMÀTICA
(N.I.F.: V-63009138)

Compte del resultat econòmico patrimonial abreujat dels exercicis anuals acabats al 31 de desembre de 2020 i de 2019

(DEURE) HAVER
1.
2.

2019
187.416,07

0,00
0,00
-11.776,52
1.913.618,56
1.911.953,16
1.665,40
-1.716.214,50
-309.734,54

0,00
0,00
-64.103,38
2.538.254,80
2.533.928,30
4.326,50
-1.955.892,69
-551.053,94

‐141.142,21

‐134.853,07

160.379,53
0,00
0,00
0,00
-9.706,65

154.600,81
0,00
0,00
0,00
-215.094,02

A) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
14. Ingressos financers
15. Despeses financeres
16. Variació de valor raonable en instruments financers
17. Diferències de canvi
18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers
19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer

15.030,34

-40.725,42

1.866,96
-6.306,34
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
-7.261,99
0,00
0,00
0,00
0,00

B) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19)

-4.439,38

-7.261,99

C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A + B)

10.590,96

-47.987,41

0,00

0,00

10.590,96

-47.987,41

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

20. Impostos sobre beneficis
D) RESULTAT DE L'EXERCICI (IC+20)

16

2020
129.606,67

3.
4.
5.

Import net de la xifra de negocis
Variació d'existències de productes acabats i en curs de
fabricació
Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu
Aprovisionaments
Altres ingressos d'explotació
a) Subvencions corrents traspassades a resultat
b) Altres ingressos de gestió corrent
Despeses de personal
Altres despeses d'explotació
Amortització de l'immobilitzat
Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres
Excessos de provisions
Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat
Diferencia negativa de combinacions de negocis
Altres resultats

Notes de
la memòria

10
13
13
5i6
10

13
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CONSORCI CENTRE DE RECERCA MATEMÀTICA
(N.I.F.: V-63009138)
ESTAT ABREUJAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

Estat abreujat d'ingressos i despeses reconeguts en els exercicis anuals finalitzats al 31 de desembre de 2020 i de 2019

A)

Concepte
RESULTAT DEL COMPTE DE PÈRDUES i GUANYS

Notes de la
memòria

Exercici 2020
10.590,96

Exercici 2019
-47.987,41

0,00

0,00

INGRESSOS I DESPESES IMPUTADES DIRECTAMENT AL PATIMONI NET
I.

Per valoració d'instruments financers

II,

Per cobertura de fluxes d'efectiu

0,00

0,00

III. Subvencions, donacions i llegats rebuts

11

120.944,44

120.944,44

IV. Perr guanys i pèrdues actuarials i altres ajustaments

3

0,00

0,00

0,00

0,00

VI. Deferències de conversió

0,00

0,00

VII. Efecte impositiu
B) TOTAL INGRESSOS I DESPESES IMPUTATS DIRECTAMENT EN EL PATRIMONI
NET (I + II + III + IV + V + VI + VII)
TRASNFERÈNCIES AL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

0,00

0,00

120.944,44

120.944,44

VIII. Per valoració d'instruments financers

0,00

0,00

IX. Per cobertura de fluxes d'efectiu

0,00

0,00

-160.379,53

-154.600,81

XI. Per actius no corrents i passius vinculats, mantinguts per a la venda

0,00

0,00

XII. Deferències de conversió

0,00

0,00

V.

X.

Per actius no corrents i passius vinculats, mantinguts per a la venda

Subvencions, donacions i llegats rebuts

XIII. Efecte impositiu
C) TOTAL TRANSFERÈNCIES AL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS (VIII + IX + X +
XI + XII + XIII)
TOTAL INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

11

0,00

0,00

-160.379,53

-154.600,81

-28.844,13

-81.643,78
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CONSORCI CENTRE DE RECERCA MATEMÀTICA
(N.I.F.: V-63009138)
ESTAT ABREUJAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

Estat abreujat total de canvis en el patrimoni net dels exercicis anuals finalitzats al 31 de desembre de 2020 i de 2019

Capital
Concepte
A. SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2018

Escripturat
133.071,76

(No exigit)
0,00

Resultat
exercicis
anteriors
-127.011,40

Resultat de
l'exercici
-246.359,94

Subvencions
donacions i
llegats rebuts
2.480.327,03

TOTAL
2.240.027,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I. Ajustaments per canvis de criteri de l'exercici 2018 i anteriors

0,00

0,00

II. Ajustaments per errors de l'exercici 2018 i anteriors

0,00

0,00

133.071,76

0,00

-127.011,40

-246.359,94

2.480.327,03

2.240.027,45

I. Total ingressos i despeses reconeguts

0,00

0,00

0,00

-47.987,41

-33.656,37

-81.643,78

II. Operacions amb socis o propietaris

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'EXERCICI 2019

1. Augments de capital
2. (-) Reduccions de capital

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Altres aportacions de socis o propietaris

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-246.359,94

246.359,94

0,00

0,00

1. Moviments de la Reserva de Revalorització

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Altres variacions

0,00

0,00

-246.359,94

246.359,94

0,00

0,00

III. Altres variacions del patrimoni net

C. SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2019

133.071,76

0,00

-373.371,34

-47.987,41

2.446.670,66

2.158.383,67

I. Ajustaments per canvis de criteri a l'exercici 2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II. Ajustaments per errors de l'exercici 2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

133.071,76

0,00

-373.371,34

-47.987,41

2.446.670,66

2.158.383,67

I. Total ingressos i despeses reconeguts

0,00

0,00

0,00

10.590,96

-39.435,09

-28.844,13

II. Operacions amb socis o propietaris

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'EXERCICI 2020

1. Augments de capital
2. (-) Reduccions de capital

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Altres aportacions de socis o propietaris

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-47.987,41

47.987,41

0,00

0,00

1. Moviments de la Reserva de Revalorització

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Altres variacions

0,00

0,00

-47.987,41

47.987,41

0,00

0,00

133.071,76

0,00

-421.358,75

10.590,96

2.407.235,57

2.129.539,54

III. Altres variacions del patrimoni net

E. SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2020
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CONSORCI CENTRE DE RECERCA MATEMÀTICA
(N.I.F.: V-63009138)

Estat de la liquidació del pressupost de l'exercici anual finalitzat al 31 de desembre de 2020

APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ

PRESSUPOST
INICIAL

MODIFICACIONS

PRESSUPOST
DEFINITIU

OBLIGACIONS/DRETS
RECONEGUTS/DES

DESVIACIÓ

INGRESSOS-DRETS

I/319.0010
I/399.0009
I/402.0019
I/410.0021
I/448.0001
I/450.0001
I/470.0001
I/481.0001
I/493.0009
I/499,0009
I/521.0001
I/811.0002
I/830.0021
I/870.0000
I/870.0001

Prestacions d'altres serveis a entitats de fora del sector públic
Altres ingressos diversos
Total capítol 3 venda de bens i serveis i altres ingressos
Altres transferències de l'Administració de l'Estat
Del Departament d'Empresa i Coneixement
D'altres ens públics de la Generalitat
D'altres Universitats
D'empreses privades
De Fundacions
Altres transferències corrents de la UE
Altres transferències corrents de l'exterior
Total capítol 4 tranferència corrents
Altres interessos de dipòsit
Total capítol 5 ingressos patrimonials
Reintegrament bestretes personal
Del Departament d'Empresa i Coneixement
Romanent finalista
Romanent no finalista
Tota capítol 8 variació d'actius financers
TOTAL INGRESSOS-DRETS

50.000,00
106.000,00
156.000,00
575.692,50
837.608,00
21.771,00
0,00
0,00
150.000,00
254.250,00
0,00
1.839.321,50
0,00
0,00
0,00
197.458,00
0,00
0,00
197.458,00

0,00
0,00
0,00

0,00

50.000,00
106.000,00
156.000,00
575.692,50
837.608,00
21.771,00
0,00
0,00
150.000,00
254.250,00
0,00
1.839.321,50
0,00
0,00
0,00
197.458,00
0,00
0,00
197.458,00

2.192.779,50

0,00

2.192.779,50

2.218.022,74

25.243,24

401.697,28
690.025,85

0,00
0,00
0,00
0,00

401.697,28
690.025,85
343.281,75
1.435.004,88
4.800,00

403.580,40
912.624,30
377.377,42
1.693.582,12
2.945,62

1.883,12
222.598,45
34.095,67
258.577,24
-1.854,38

53.377,41

0,00

53.377,41

21.821,16

-31.556,25

5.108,61
11.200,00

0,00
0,00

0,00
1.500,00
7.500,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5.108,61
11.200,00
0,00
1.500,00
7.500,00
5.316,67
9.000,00
32.000,00
9.000,00
0,00
181.894,00
2.865,33
57.380,46
128.000,00
16.200,00
525.142,48
7.256,67
917,47
8.174,14
20.000,00
7.000,00
27.000,00
0,00
0,00

7.528,20
1.924,35
14.031,80
163,50
6.292,06
5.365,05
1.595,00
42.615,29
19.733,12
0,00
35.256,37
0,00
0,00
162.378,75
21.356,13
343.006,40
0,67
7.442,71
7.443,38
37.014,34
12.267,50
49.281,84
0,00
0,00

2.419,59
-9.275,65
14.031,80
-1.336,50
-1.207,94
48,38
-7.405,00
10.615,29
10.733,12
0,00
-146.637,63
-2.865,33
-57.380,46
34.378,75
5.156,13
-182.136,08
-7.256,00
6.525,24
-730,76
17.014,34
5.267,50
22.281,84
0,00
0,00

197.458,00

120.944,44

-76.513,56

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

2.542,40
128.729,67
131.272,07
788.881,62
982.279,67
16.619,98
0,00
0,00
150.864,00
25.000,00
0,00
1.963.645,27
1.866,96
1.866,96
294,00
120.944,44
0,00
0,00
121.238,44

-47.457,60
22.729,67
-24.727,93
213.189,12
144.671,67
-5.151,02
0,00
0,00
864,00
-229.250,00
0,00
124.323,77
1.866,96
1.866,96
294,00
-76.513,56
0,00
0,00
-76.219,56

DESPESES-OBLIGACIONS

D/130.0001
D/131.0001
D/160.0001
D/202.0001
D/210.0001
D/212.0001
D/220.0001
D/220.0002
D/222.0001
D/222.0003
D/224.0001
D/226.0003
D/226.0005
D/226.0011
D/226.0033
D/226.0089
D/227.0013
D/227.0089
D/230.0001
D/240.0001
D/310.0002
D/342.0001
D/670.0001
D/680.0001
D/831.0001
D/912.0001
D/951,0001

Personal laboral fix (Retribucions bàsiques)
Personal laboral temporal (Retribucions bàsiques)
Seguretat Social
Total capítol 1 remuneracions de personal
Lloguers i cànons d'equips per a procés de dades
Conservació reparació i manteniment de terrenys, béns naturals, edificis i
altres const.
Conservació, reparació i manteniment d'equips per a procés de dades
Material ordinari no inventariable
Prensa, revistes, llibres i altres publicacions
Despeses postals, missatgeria i altres similars
Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats
Despeses d'assegurances
Publicitat, difusió i campanyes institucionals
Organització de reunions, conferències i cursos
Formació del personal propi
Desenvolupament programes seguretat i salut laboral
Altres despeses diverses
Treballs tècnics
Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques
Dietes, locomoció i trasllats
Despeses de publicacions
Total capítol 2 despeses de bens i serveis
Interessos de préstecs en euros llarg termini fora del sector públic
Comissions i altres despeses bancàries
Total capítol 3 despeses financeres
Despeses d'Inmobilitzat material
Despeses d'inmobilitzat immaterial
Total capítol 6 immobilitzat materia
Bestretes i avançaments concedits al personal
Total capítol 8 Variació d'actius financers
Cancelꞏlació de préstecs i altres crèdits en euros d’ens de fora del sector
públic a llarg termini
Altres variacions de passius financers C/T
Total capítol 9 variacions de pasius financers
TOTAL DESPESES-OBLIGACIONS
SUPERÀVIT (- DÈFICIT)

343.281,75
1.435.004,88
4.800,00

5.316,67
9.000,00

32.000,00
9.000,00
0,00
181.894,00
2.865,33
57.380,46

128.000,00
16.200,00
525.142,48
7.256,67
917,47
8.174,14
20.000,00
7.000,00
27.000,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

197.458,00
197.458,00

0,00

197.458,00

120.944,44

-76.513,56

2.192.779,50

0,00

2.192.779,50

2.214.258,18

21.478,68

0,00

0,00

0,00

3.764,56

3.764,56
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CONSORCI CENTRE DE RECERCA MATEMÀTICA
(N.I.F.: V-63009138)
Resultat pressupostari de l'exercici 2020

CONCEPTE

1.(+) Operacions No financeres (Cap. 1 a 7)
(+) Operacions Corrents (Cap. 1 a 5)

DRETS
RECONEGUTS
NETS

OBLIGACIONS
RECONEGUDES
NETES

2.096.784,30

2.093.313,74

3.470,56

2.096.784,30

2.044.031,90

52.752,40

(+) Operacions de Capital (Cap. 6 i 7)
2. (+) Operacions amb Actius Financers (Cap 8)
3. (+) Operacions Comercials
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (1+2+3)
II. VARIACIÓ NETA DE PASSIUS FINANCERS (Cap. 9)
III. SALDO PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I+II)

49.281,84
121.238,44
-

2.218.022,74
‐
2.218.022,74

‐
-

2.093.313,74
120.944,44
2.214.258,18

(49.281,84)

121.238,44
-

124.709,00
(120.944,44)
3.764,56
-

4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria
5. ( ‐ ) Desviacions de finançament positives per recursos de l'exercici
amb despeses amb finançament afectat
6. (+) Desviacions de finançament negatives en despeses amb
finançament afectat
IV. SUPERÀVIT O DÈFICIT DE FINANÇAMENT DE L'EXERCICI (III+4‐5+6)

RESULTAT

2.218.022,74

2.214.258,18

3.764,56
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CONSORCI CENTRE DE RECERCA MATEMÀTICA
(N.I.F.: V-63009138)

Conciliació del "Superàvit (- Dèficit)" de la liquidació del pressupost de l'exercici 2020
amb el "Resultat de l'exercici" del compte de resultats del 2020
CONCEPTE

Import

1. SUPERÀVIT (- DÈFICIT) SEGONS LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

3.764,56

2. INGRESSOS PRESSUPOSTARIS QUE NO SÓN INGRESSOS COMPTABLES:

-172.930,55

2.1 Subvencions rebudes per cancelꞏlar capital de préstecs bancaris

‐120.944,44

2.2 Bestretes al personal

‐294,00

2.3 Romanent no finalista

0,00

2.4 Excedent cobrament subvencions
3. INGRESSOS COMPTABLES QUE NO SÓN INGRESSOS PRESSUPOSTARIS:
3.1 Subvencions de capital traspassades a resultats de l'exercici

-51.692,11
160.379,53

160.379,53

3.2 Excès de provisions

0,00

3.3 Regularitzaicó saldos a pagar

0,00

3.4 Excedent meritació ingressos subvencions

0,00

4. DESPESES PRESSUPOSTÀRIES QUE NO SÓN DESPESES COMPTABLES:
4.1 Inversions en immobilitzat
4.2 Cancelꞏlació de préstecs
4.3 Bestretes al personal
5. DESPESES COMPTABLES QUE NO SÓN DESPESES PRESSUPOSTÀRIES:
5.1 Amortització de l'immobilitzat
5.2 Perdúes de crédits incobrables

6. RESULTAT DE L'EXERCICI S. COMPTE DE RESULTATS (1+2+3+4+5)

170.226,28
49.281,84

120.944,44
0,00
-150.848,86

‐141.142,21
‐9.706,65
10.590,96
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Càlcul del romanent de tresoreria dels exercicis 2020 i 2019

CONCEPTE
(+) Fons líquids de tresoreria
VII. Efectiu i altres actius líquids

Exercici 2020

Exercici 2019

775.221,92

841.500,91

775.221,92

841.500,91

1.445.623,80

1.893.903,82

1.444.491,50

1.772.959,38

114.864,61
0,00
0,00
0,02
0,00
1.329.626,87
0,00

227.680,00
0,00
0,00
0,02
0,00
1.545.279,36
0,00

1.132,30
0,00
0,00

0,00
120.944,44
0,00

226.203,93

249.631,10

* Incloure excedents temporals de tresoreria materialitzats en inversions financeres
amb suficient grau de liquiditat
(+) Drets pendents de cobrament
III. Deutors comercials i altres comptes
1. Clients per vendes i prestació de serveis
2. Clients, empreses del grup i associad
3. Deutors diversos
4. Personal
5. Actius per impost corrent
6. Altres crèdits amb les Administracions
7. Accionistes (socis) per desemborsaments
V. Inversions financeres a curt Termini
IV. Inversions en Emps del grup i assoc
VI. Fiances constituides a llarg termini

(-)

Obligacions pendents de pagament
III. Deutes a curt termini
IV. Deutes amb empreses del grup i assoc
V. Creditors comercials i altres comptes (*)
VII. Deutes amb característiques especials

0,00
0,00
226.203,93
0,00

0,00
0,00
249.631,10
0,00

(+/-) Partides pendents d'aplicació

0,00

0,00

554 Cobraments pendents d'aplicació
555 Pagaments pendents d'aplicació

0,00
0,00

0,00
0,00

=

I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)

1.994.641,79

2.485.773,63

(-)

II. Excés de finançament afectat

2.120.115,88

2.430.314,40

2.120.115,88

2.430.314,40

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-125.474,09

55.459,23

* Excés de finançament afectat (suma de les desviacions de finançament positives
acumulades fi d'exercici, només pot ser positiu o zero)
(-)

III. Saldos de dubtós cobrament

49X Deteriorament de valor de crèdits comercials
59X Deteriorament de valor de crèdits

=

IV. Romanent de tresoreria no afectat = (I-II-III)
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1.‐

ACTIVITAT DE L’ENTITAT

a)

Constitució, règim legal, objecte social, òrgans de govern i domicili

El CONSORCI CENTRE DE RECERCA MATEMÀTICA (d’ara endavant denominat, indistintament, “el
Consorci”, “el Centre” o “CRM”) va ser constituït per Acord del Govern de la Generalitat de
Catalunya de data 9 de juliol de 2002, publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya per
mitjà de la Resolució UNI/2260, de 30 de juliol, pel qual s’aprovava la constitució del Consorci i els
seus Estatuts.
Les entitats que integren el Consorci són:


L’Administració de la Generalitat de Catalunya, per mitjà del Departament d’Universitats
Recerca i Societat de la Informació (actualment, Departament d’Economia i Hisenda).



L’Institut d’Estudis Catalans.



La Universitat Autònoma de Barcelona

El Consorci és una entitat jurídica pública, de caràcter institucional, dotada de personalitat plena i
independent dels seus membres i amb plena capacitat per la realització dels seus objectius. Està
sotmesa al dret públic i es regeix pels seus Estatuts, pel seu reglament de règim intern i per les
disposicions legals de caràcter general que li siguin aplicables.
D’acord amb els seus Estatuts, els objectius del Consorci són els següents:


La recerca, la formació avançada en l’àmbit de les matemàtiques, mitjançant la col∙laboració
i les sinergies amb les universitats i institucions de recerca de Catalunya amb l’objectiu de ser
un referent internacional en aquest àmbit.



Les seves finalitats específiques són les que es relacionen tot seguit:
‐

Desenvolupar projectes de recerca.

‐

Invitar matemàtics significats, especialment de l’estranger, per realitzar estades de llarga
durada al Centre de Recerca Matemàtica.

‐

Posar en contacte joves investigadors amb matemàtics significatius de tot arreu.

‐

Impartir cursos d’especialització.

______________________________________________________________________________
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‐

Difondre els resultats de la recerca mitjançant l’organització de conferències, seminaris,
congressos i altres reunions científiques i publicacions especialitzades.

‐

Promoure la col∙laboració amb altres institucions universitàries i de recerca.

‐

Qualsevol altra finalitat relacionada amb la recerca en l’àmbit de les matemàtiques.

Els òrgans de govern del Consorci són els següents:


El Consell de Direcció, que és l’òrgan superior de decisió i administració del Centre i està
format per la presidència (càrrec reservat al conseller o consellera competent en matèria de
recerca o a la persona en qui delegui aquesta tasca), la vicepresidència (càrrec reservat al
president o presidenta de l’Institut d’Estudis Catalans o a la persona en qui delegui aquesta
tasca) i per sis vocals (tres en representació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya,
dos en representació de l’Institut d’Estudis Catalans i un en representació de la Universitat
Autònoma de Barcelona).



El director del Centre, que també participa al Consell de Direcció amb veu però sense vot, el
qual principalment té encomanades funcions de direcció i d’execució de les directrius i
decisions del Consell de Direcció.

El Consorci té la seva seu social a 08193‐Bellaterra, Edifici C del campus universitari de la U.A.B.
b)

Descripció específica de les activitats desenvolupades durant l’exercici i la seva gestió

Totes les activitats desenvolupades i la gestió realitzada pel Consorci es troba a la memòria d’activitats.
Degut a l’extensió de la publicació i la seva disponibilitat dins del portal de transparència del centre,
s’ha optat per facilitar el link del document: http://www.crm.cat/transparency‐portal/#anual

2.‐

BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS

a)

Marc normatiu d’informació financera aplicable a l'Entitat

El comptes anuals han estat formulats per la Direcció del Consorci d’acord amb el marc normatiu
d’informació financera que li és aplicable. Aquest marc normatiu és el següent:


El Codi de Comerç estatal.

______________________________________________________________________________
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El Pla General de Comptabilitat estatal, aprovat pel Reial Decret estatal 1514/2007, i les
modificacions recollides al Reial Decret estatal 1159/2010Decret 259/2008, de 23 de desembre.



Les normes d'obligat compliment aprovades per l'”Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas” en desenvolupament del Pla General de Comptabilitat estatal i les seves normes
complementaries, així com la resta de normativa comptable aplicable.

b)

Imatge fidel

Els comptes anuals s’han preparat a partir de les xifres que consten en els registres comptables del
Consorci, els quals es mantenen d’acord amb les normes i els principis de les disposicions legals vigents
en matèria comptable, amb l’objecte d’oferir la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, dels
canvis en el patrimoni net i dels resultats de l’exercici.
Els comptes anuals estan formats pel balanç de situació, el resultat econòmic patrimonial, l’estat de
canvis en el patrimoni net, la liquidació del pressupost, la conciliació entre el resultat de la liquidació
del pressupost i el resultat del compte de resultats, el càlcul del romanent de tresoreria al tancament
de l’exercici i aquesta memòria; el contingut conjunt dels quals forma una unitat. Han estat preparats
en el seu format “abreujat” i estan expressats en euros.
En la formulació dels comptes anuals s’han seguit, sense excepció, totes les normes i criteris establerts
en el Pla General de Comptabilitat estatal.
c)

Principis comptables no obligatoris aplicats

No s’han aplicat principis comptables no obligatoris.
d)

Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa

Supòsits clau del futur i estimació de la incertesa
En la preparació dels comptes anuals de la Societat, la direcció han fet determinades estimacions que
estan basades en l'experiència històrica i en altres factors que es consideren raonables d’acord amb
les circumstàncies actuals i que constitueixen la base per establir el valor comptable d’actius i passius
el valor dels quals no és fàcilment determinable per mitjà d’altres fonts.
Bàsicament, les estimacions emprades amb efecte significatiu sobre els comptes anuals són les
següents:


La vida útil dels actius intangibles i materials.

______________________________________________________________________________
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La valoració realitzada per a determinar si existeixen pèrdues per deteriorament en determinats
instruments financers d’actiu i de passiu.



L'estimació del valor net de realització de les existències a efectes de dotar les oportunes
correccions valoratives per deteriorament.



La probabilitat d’ocurrència i el valor dels passius per altres provisions.



Les previsions de guanys fiscals futurs que converteixen en probable la recuperació dels actius per
impost diferit.

Tot i que l’Entitat revisa les seves estimacions de forma continua, és possible que eventuals
esdeveniments futurs obliguin a modificar‐les en els propers exercicis, cosa que es faria de forma
prospectiva. En tot cas, es considera que els efectes del canvi d’estimació no tindrien un efecte
significatiu sobre els comptes anuals.
Principi d’empresa en funcionament
Malgrat que a 31 de desembre de 2020 la Societat presenta uns fons propis negatius de ‐277.696,03
euros, els comptes anuals de l’exercici actual s’han preparat aplicant el principi comptable d’empresa
en funcionament atès el compromís de la Generalitat, l'ICREA i la Universitat d’Autònoma de Barcelona
de realitzar les aportacions necessàries per reequilibrar la situació patrimonial i de, si cal, recolzar
financerament l'Entitat fins el moment en què arribi a una estructura econòmica i financera adequada.
e)

Comparació de la informació

Juntament amb les xifres de l’exercici actual, al balanç de situació, al resultat econòmic patrimonial, a
l’estat de canvis del patrimoni net, al càlcul del romanent de tresoreria i a aquesta memòria es
presenten les xifres comparatives de l’exercici anterior. Les xifres del dos exercicis comparats han estat
elaborades atenent als mateixos criteris comptables. No hi ha cap motiu que limiti o impedeixi la
comparació de les xifres d’aquest dos exercicis.
L’expressió “exercici actual” d’aquesta memòria fa referència a l’exercici 1 de gener a 31 de desembre
de 2020, mentre que “exercici anterior” indica l’exercici que va de l’1 de gener al 31 de desembre de
2019.
f)

Agrupació de partides

Les partides precedides de xifres aràbigues del balanç de situació i del compte de resultats no han estat
objecte d’agrupació.
______________________________________________________________________________
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g)

Elements recollits en diverses partides

No hi ha elements patrimonials que estiguin registrats en dues o més partides del balanç de situació, a
part dels específicament citats a aquesta memòria.
h)

Canvis de criteris comptables

Durant els exercicis actual i anterior no s’han realitzat ajustaments per canvis de criteris
comptables.
i)

Correcció d’errors

Durant l’exercici actual i anterior no s'han produït cap ajust per errors incorreguts en exercicis
anteriors.

3.‐

APLICACIÓ DE RESULTATS

La proposta d’aplicació del resultat negatiu de l’exercici 2019 que es presentarà al Consell de Direcció
és la següent:

Base de repartiment
Resultat de l’exercici (benefici)
Total base de repartiment

Aplicació a
Resultats d’exercicis anteriors
Total aplicació

4.‐

Import
10.590,96
10.590,96

Import
10.590,96
10.590,96

NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ

Les principals normes de registre i valoració aplicades en la formulació dels comptes anuals, d’acord
amb les establertes al Pla General de Comptabilitat aprovat mitjançant el “Real Decreto 1514/2007”,
han estat les següents:

______________________________________________________________________________
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a)

Immobilitzat intangible

a1) Aplicacions informàtiques
Aplicacions informàtiques fa referència als drets d’ús de programes informàtics de tercers. Es
presenten valorades al seu cost d’adquisició menys, segons el cas, la seva corresponent amortització
acumulada i/o les pèrdues per deteriorament que eventualment hagin experimentat. El cost
d’adquisició inclou totes les despeses addicionals que es puguin produir fins a la posada en
funcionament dels béns i, en particular, els impostos indirectes no recuperables. Les aplicacions
informàtiques s’amortitzen de forma lineal en un període de cinc anys.
a2) Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament
Les contraprestacions econòmiques que paga el Consorci pels béns cedits en ús tenen la consideració
d’arrendament operatiu i es comptabilitzen com a despesa de l’exercici al compte de resultats.
Pel que fa als béns cedits en ús pels quals no hi ha contraprestació econòmica a càrrec del Consorci, els
drets d’ús es reflecteixen a l’immobilitzat intangible pel valor que se’ls atribueixi en el moment de la
seva concessió, el qual es determina d’acord amb el seu valor raonable. Pel mateix valor assignat als
drets d’ús, es registra al patrimoni net la subvenció o donació en capital corresponent.
La dotació anual a l’amortització dels drets d’ús es calcula, segons el mètode lineal, al llarg de les vides
útils estimades dels béns cedits en ús, o durant el període de cessió de l’ús si el període de cessió resulta
ser inferior a les vides útils estimades dels béns. La subvenció o donació en capital relacionada, es
traspassa a ingressos al mateix ritme al qual s’amortitza el bé cedit en ús.
Els costos de renovació, ampliació o millora dels béns cedits en ús, sempre que representin un augment
de la seva capacitat o productivitat, o un allargament de la seva vida útil, es registren com a major valor
del dret d’ús, i s’amortitzen d’acord amb els criteris abans indicats.
b)

Immobilitzat material

Els béns registrats a l’immobilitzat material es presenten valorats inicialment al seu preu d’adquisició
o cost de producció i, posteriorment, es valoren pel seu preu o cost menys, segons el cas, la seva
corresponent amortització acumulada i/o les pèrdues per deteriorament que hagin pogut
experimentar. El valor de l’immobilitzat inclou totes les despeses addicionals que es puguin produir
fins a la posada en funcionament dels béns i, en particular, els impostos indirectes no recuperables.
Les inversions en ampliacions, modernitzacions i millores en els béns existents que allarguen la seva
vida útil es capitalitzen. Les despeses de manteniment i reparacions es porten a resultats en l’exercici
en què es produeixen.
______________________________________________________________________________
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La dotació anual a l’amortització es calcula segons el mètode lineal i en funció de la vida útil estimada
dels diversos béns. Les vides útils estimades són les següents:

Anys de
vida útil

% anual
d’amortització

Construccions

50

2

Instal∙lacions tècniques

10

10

Maquinària

10

10

Mobiliari

10

10

4

25

Tipus de bé

Equips per a processaments d’informació

Les adquisicions s’amortitzen a partir del mes següent al de la seva entrada en funcionament.
Almenys al tancament de l’exercici, s’avalua el valor recuperable (el major import entre el seu valor
raonable menys els costos de venda i el seu valor en ús) dels béns que integren l’immobilitzat material
i, eventualment, es deteriora el seu valor comptable fins l’import recuperable. Les pèrdues per
deteriorament es reconeixen al compte de resultats de l’exercici.
El benefici o la pèrdua resultant de l’alienació o disposició d’un bé de l’immobilitzat material es calcula
per diferència entre l’import de venda i el seu valor net comptable, i s’imputa al compte de resultats
de l’exercici de la baixa.
c)

Inversions immobiliàries

No aplicable al Consorci.
d)

Arrendaments

Els actius utilitzats en règim d’arrendament financer es registren a la categoria d’immobilitzat material
a la qual, d’acord amb la seva naturalesa, pertany el bé arrendat, i s’amortitzen durant la seva vida útil
prevista, seguint el mateix mètode i vides útils que pels actius en propietat. Els arrendaments es
qualifiquen com a arrendaments financers quan de les seves condicions econòmiques es dedueix que
es transfereixen substancialment a l’arrendatari tots els riscos i beneficis inherents a la propietat.
La resta d’arrendaments es consideren operatius i la contraprestació que genera el seu ús es carrega a
resultats de l’exercici de la seva meritació.

______________________________________________________________________________
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e)

Permutes

No aplicable al Consorci.
f)

Actius financers

Un actiu financer és qualsevol actiu que sigui: diner en efectiu, un instrument de patrimoni d’una
societat o un actiu que suposi un dret contractual a rebre o bé efectiu o bé un altre actiu financer, o a
intercanviar actius o passius financers amb tercers en condicions potencialment favorables.
Al balanç de situació, els actius financers es classifiquen entre no corrents i corrents en funció de si el
seu venciment supera o no supera els dotze mesos contats des de la data de tancament.
En el moment del seu reconeixement inicial, a efectes de la seva valoració, el Consorci classifica els
seus actius financers a alguna de les tres categories següents (aquestes categories són les que
habitualment l’afecten):




Préstecs i partides a cobrar.
Inversions mantingudes fins el venciment.
Actius financers disponibles per a la venda

Es resumeix a continuació el diferent tractament comptable d’aquests actius financers:
f1)

Préstecs i partides a cobrar

Actius financers inclosos: aquesta categoria d’actius financers inclou els crèdits per operacions
comercials i no comercials, de quantia determinada o determinable i no negociats a cap mercat
organitzat.
Valoració inicial: inicialment es valoren pel seu valor raonable, que generalment coincideix amb el preu
de la transacció (valor raonable de la contraprestació entregada), més els costos de transacció. Els
crèdits per operacions comercials a cobrar a curt termini i sense tipus d’interès contractual es valoren
pel seu valor nominal, sempre que no sigui significatiu l’efecte de no actualitzar els fluxos d’efectiu.
Valoració posterior: es valoren pel seu cost amortitzat, que és el resultat de la seva valoració inicial,
menys els reemborsaments de principal produïts, més els interessos meritats i menys qualsevol
reducció per deteriorament. Els interessos meritats durant l’exercici, calculats en base al mètode del
tipus d’interès efectiu, es registren com un ingrés en el compte de resultats. El tipus d’interès efectiu
es defineix com el tipus d’actualització que iguala exactament el valor d’un instrument financer amb
els fluxos d’efectiu estimats, per a tots els conceptes, que es produiran al llarg de la seva vida
romanent.
______________________________________________________________________________
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Deteriorament del valor: al tancament de cada exercici, els crèdits es deterioren, contra resultats,
sempre que existeixi una evidència objectiva d’una reducció o retard en la percepció dels fluxos
d’efectiu estimats futurs, motivats per la insolvència del deutor. L’import del deteriorament es
quantifica en la diferència existent entre el valor en llibres dels crèdits i el valor actual dels fluxos futurs
d’efectiu estimats.
f2)

Inversions mantingudes fins al venciment

Actius financers inclosos: es classifiquen a aquesta categoria els valors representatius de deute amb
una data de venciment determinada o determinable, que es negocien a un mercat actiu i pels quals es
té la intenció efectiva i la capacitat de conservar‐los fins al seu venciment.
Valoració inicial i posterior: s’utilitzen, bàsicament, els mateixos criteris que pels préstecs i partides a
cobrar.
Deteriorament del valor: s’apliquen, bàsicament, els criteris dels préstecs i partides a cobrar, però
substituint el valor actual dels fluxos d’efectiu futurs pel valor de mercat de l’instrument, sempre que
aquest darrer valor sigui suficientment fiable.
f3)

Actius financers disponibles per a la venda

Actius financers inclosos: es tracta de la categoria residual d’actius financers i inclou tant els valors
representatius de deute com els instruments de patrimoni que no s’hagin pogut classificar a cap
altra categoria d’actius financers.
Valoració inicial: inicialment es valoren pel seu valor raonable, que generalment coincideix amb el preu
de la transacció (valor raonable de la contraprestació entregada), més els costos de transacció.
Valoració posterior: es valoren pel seu valor raonable (sense deduir els costos de transacció). Els canvis
en el valor raonable es registren directament contra el patrimoni net. En el moment de la baixa o
deteriorament de l’instrument de patrimoni, els canvis en el valor raonable i el deteriorament es
reconeixen en el compte de pèrdues i guanys. Si el valor raonable no es pot determinar amb
fiabilitat, es valoren pel seu cost, menys les correccions valoratives per deteriorament de valor.
Deteriorament del valor: al tancament de l’exercici es deterioren, contra resultats, sempre que hi
hagi evidència objectiva de:
‐

‐

Per als instruments de deute: una reducció o retard en els fluxos futurs d’efectiu estimats motivat
per la insolvència del deutor, i

Per als instruments de patrimoni: falta de recuperabilitat evident del valor en llibres per un
descens prolongat o significatiu del seu valor raonable.
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g)

Passius financers

Es consideren com a tals els instruments financers emesos, incorreguts o assumits, sempre que suposin
una obligació contractual, directa o indirecta, d’entregar o bé efectiu o bé un altre actiu financer, o
d’intercanviar actius o passius financers amb tercers en condicions potencialment desfavorables.
Al balanç de situació, els passius financers es classifiquen entre corrents i no corrents en funció de
què el seu venciment sigui, respectivament, inferior a superior a dotze mesos comptats des de la
data del balanç.
Els únics passius financers que habitualment afecten el Consorci són els de la categoria ”Passius
financers a cost amortitzat”. El tractament comptable d’aquesta categoria de passius financers és
el següent:
Passius financers inclosos: inclou tant els dèbits per operacions de les activitats com els dèbits per
operacions no derivades de les activitats.
Valoració inicial: inicialment es valoren pel seu cost, el qual generalment coincideix amb el valor
raonable de la contraprestació rebuda, més els costos de transacció. Els dèbits per operacions de les
activitats amb venciment a curt termini i sense un tipus d’interès contractual (així com les fiances i els
desemborsaments exigits per terces sobre participacions) es valoren pel seu valor nominal sempre que
l’efecte de no actualitzar els fluxos d’efectiu no sigui significatiu.
Valoració posterior: es valoren pel seu cost amortitzat, que és el resultat de la seva valoració inicial,
menys els reemborsaments de principal produïts i més els interessos meritats. Els interessos meritats
durant l’exercici, calculats pel mètode del tipus d’interès efectiu, es registren com a despeses al compte
de resultats. Els dèbits per operacions de les activitats amb venciment no superior a un any que es
valorin inicialment pel seu valor nominal, es continuen valorant per aquest import.
h)

Existències

No aplicable al Consorci.
i)

Impost sobre beneficis

El Consorci, atès que està sotmès al dret públic, queda totalment exempt de l’Impost sobre Societats
(igual que la resta d’entitats del sector públic) i, per tant, no té obligació de presentar declaracions
per aquest impost, no ha de complir els requisits censals, comptables i registrals relacionats amb
aquest impost i no ha de suportar retencions per les rendes que obté.
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j)

Ingressos i despeses

Els ingressos i les despeses s’imputen en funció de la seva meritació, és a dir, quan es produeix la
corrent real de béns i serveis que les mateixes representen amb independència del moment en què
es produeix la corrent monetària o financera de cobrament o pagament. Els ingressos es valoren
pel valor raonable de la contraprestació rebuda, un cop deduïts descomptes i impostos.
k)

Provisions i contingències

Si s’escau, el Consorci dota les corresponents provisions per a passius significatius derivats de fets
presents o passats que generin obligacions futures i que, a la data de tancament, resultin
indeterminades respecte del seu import o de la data en què es cancel∙laran. Les provisions es
quantifiquen pel valor actual de la millor estimació possible de l’import necessari per a cancel∙lar
l’obligació.
l)

Registre i valoració de les despeses de personal

Les despeses de personal incorregudes pel Consorci es reconeixen en base a la seva meritació. Al
tancament de l’exercici es doten les provisions oportunes per tal de cobrir la part meritada de les
pagues extraordinàries del personal, així com qualsevol altre haver, fix o variable, que estigui meritat
a la data de tancament. No hi ha compromisos per pensions.
m) Subvencions, donacions i llegats rebuts
Reconeixement comptable de les subvencions, donacions i llegats rebuts: les subvencions, donacions i
llegats no reintegrables rebuts es comptabilitzen inicialment com a ingressos directament imputats al
patrimoni net i, posteriorment, es traspassen a resultats sobre una base sistemàtica i racional d’acord
amb els criteris d’imputació que s’exposen més endavant. Les subvencions, donacions i llegats rebuts
que tenen caràcter de reintegrables es registren com a passius fins que adquireixen la condició de no
reintegrables (cosa que es produeix quan s’acompleixen les condicions establertes en la seva concessió
i no hi ha dubtes raonables sobre la seva percepció).
Valoració: les subvencions, donacions i llegats de caràcter monetari es valoren pel valor raonable de
l’import concedit i les de caràcter no monetari o en espècie es valoren pel valor raonable del bé rebut.
El valor raonable considerat és el del moment del reconeixement comptable de la subvenció, donació
o llegat.
Criteris d’imputació a resultats: els criteris d’imputació a resultats de les subvencions, donacions i
llegats no reintegrables rebuts depenen de la seva finalitat. Així:
______________________________________________________________________________
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Si les subvencions, donacions o llegats es concedeixen per tal d’assegurar una rendibilitat mínima
o per tal de compensar dèficits d’explotació: s’imputen a ingressos de l’exercici en què es
concedeixen, excepte si es destinen a finançar dèficits d’explotació d’exercicis futurs, cas en el
qual s’imputen com a ingrés d’aquests exercicis futurs.



Si es concedeixen per finançar despeses específiques: s’imputen a ingressos de l’exercici en què
es meriten les despeses que financen.



Si es concedeixen per adquirir actius, s’han de distingir els dos supòsits següents:



‐

Concessió per a l’adquisició d’actius de l’immobilitzat intangible, material i inversions
immobiliàries: s’imputen a ingressos de cada exercici en proporció a l’amortització dotada
comptablement per aquests béns, o, si és el cas, a l’exercici en què es produeix la seva
alienació, correcció valorativa per deteriorament o baixa en balanç.

‐

Concessió per a l’adquisició d’existències o d’actius financers: s’imputen a ingressos de
l’exercici en què es produeix la seva alienació, correcció valorativa per deteriorament o
baixa en balanç.

Si es concedeixen per cancel∙lar passius, s’han de distingir també els dos supòsits següents:
‐

Si s’atorguen en relació amb el finançament d’un actiu específic: la imputació a ingressos es
fa en funció de l’element d’actiu finançat, seguint els criteris de l’apartat anterior (concessió
per adquirir actius).

‐

Si no s’atorguen en relació amb el finançament d’un actiu específic: s’imputen a ingressos
dels exercicis en què es produeix la cancel∙lació del deute.



Les subvencions, donacions i llegats rebuts que són de caràcter monetari i sense assignació a una
finalitat específica, s’imputen a ingressos de l’exercici en què es produeix el seu reconeixement
comptable.

n)

Transaccions amb parts vinculades

Les operacions realitzades amb parts vinculades es valoren, generalment, pel seu valor raonable. Si
excepcionalment el preu difereix del seu valor raonable, la diferència es registra en funció de la realitat
econòmica de l’operació.
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5.‐ IMMOBILITZAT INTANGIBLE
a) Moviments de l’exercici
S’exposen tot seguit els moviments que s’han produït al llarg dels exercicis actual i anterior en els
comptes relacionats amb l’immobilitzat intangible:

EXERCICI ACTUAL

Concepte

Aplicacions
informàtiques

Propietat
industrial

Drets sobre
béns cedit en ús
gratuïtament

TOTAL

VALOR BRUT
Saldo inicial

171.379,89

5.293,99

0,00

176.673,88

12.267,50

0,00

0,00

12.267,50

Sortides i baixes

0,00

0,00

0,00

0,00

Traspassos

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo final

183.647,39

5.293,99

0,00

188.941,38

158.203,67

1.059,44

0,00

159.263,11

6.027,13

529,44

0,00

6.556,57

Sortides i baixes

0,00

0,00

0,00

0,00

Traspassos

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo final

164.230,80

1.588,88

0,00

165.819,68

VALOR NET INICIAL

13.176,22

4.234,55

0,00

17.410,77

VALOR NET FINAL

19.416,59

3.705,11

0,00

23.121,70

Entrades per adquisicions

AMORTITZACIÓ ACUMULADA
Saldo inicial
Dotació de l’exercici

______________________________________________________________________________

23

CONSORCI CENTRE DE RECERCA MATEMÀTICA
(N.I.F.: V‐63009138)
Memòria abreujada de l’exercici anual finalitzat al 31 de desembre de 2020
_______________________________________________________________________________

EXERCICI ANTERIOR

Concepte

Aplicacions
informàtiques

Propietat
industrial

Drets sobre
béns cedit en ús
gratuïtament

TOTAL

VALOR BRUT
Saldo inicial

156.784,14

5.293,99

960.548,56

1.122.626,69

14.595,75

0,00

0,00

0,00

Sortides i baixes

0,00

0,00

0,00

0,00

Traspassos

0,00

0,00

‐960.548,56

‐960.548,56

Saldo final

171.379,89

5.293,99

0,00

176.673,88

156.784,14

530,00

716.438,21

873.752,35

1.419,53

529,44

31.986,24

32.545,29

Sortides i baixes

0,00

0,00

0,00

0,00

Traspassos

0,00

0,00

‐748.424,45

‐748.424,45

Saldo final

158.203,67

1.059,44

0,00

159.263,11

VALOR NET INICIAL

0,00

4.763,99

244.110,35

248.874,34

VALOR NET FINAL

13.176,22

4.234,55

0,00

17.410,77

Entrades per adquisicions

AMORTITZACIÓ ACUMULADA
Saldo inicial
Dotació de l’exercici

b)

Altres

Durant els exercicis actual i anterior no s’han capitalitzat despeses financeres ni s’han dotat correccions
valoratives d’elements de l’immobilitzat intangible.
L’entitat no té compromisos ferms de compra o venda d’immobilitzats intangibles.
Els béns que al tancament dels exercicis actual i anterior es troben totalment amortitzats corresponen
a aplicacions informàtiques i el seu valor brut és de 156.784,14 euros.
Tant a l’exercici actual com a l’anterior, no hi ha béns de l’immobilitzat immaterial no afectes a les
activitats del Consorci.
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6.‐

IMMOBILITZAT MATERIAL

a)

Moviments de l’exercici

Es resumeixen tot seguit els moviments que s’han produït al llarg dels exercicis actual i anterior en els
comptes relacionats amb l’immobilitzat material:

EXERCICI ACTUAL

Concepte

Terrenys i
construccions

Instal∙lacions,
maquinària i
utillatge

Mobiliari i
equips per a
proc. d’inform.

Altre
immobilitzat

TOTAL

VALOR BRUT
Saldo inicial

4.247.088,02

118.782,42

786.468,15

44.001,46

5.196.340,05

Entrades per adquisicions

0,00

0,00

33.040,97

3.973,37

37.014,34

Sortides i baixes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Traspassos

‐6.285,63

0,00

0,00

6.285,63

0,00

Saldo final

4.240.802,39

118.782,42

819.509,12

54.260,46

5.233.354,39

1.666.139,97

106.144,83

728.531,83

0,00

2.500.816,63

97.745,88

7.316,02

28.895,06

628,68

134.585,64

Sortides i baixes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Traspassos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo final

1.763.885,85

113.460,85

757.426,89

628,68

2.635.402,27

VALOR NET INICIAL

2.580.948,05

12.637,59

57.936,32

44.001,46

2.695.523,42

VALOR NET FINAL

2.476.916,54

5.321,57

62.082,23

53.631,78

2.597.952,12

AMORTITZACIÓ ACUMULADA
Saldo inicial
Dotació de l’exercici
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EXERCICI ANTERIOR
Terrenys i
construccions

Concepte

Instal∙lacions,
maquinària i
utillatge

Mobiliari i
equips per a
proc. d’inform.

Altre
immobilitzat

TOTAL

VALOR BRUT
Saldo inicial

3.286.539,46

118.782,42

768.567,56

44.001,46

4.217.890,90

Entrades per adquisicions

0,00

0,00

17.900,59

0,00

17.900,59

Sortides i baixes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Traspassos

960.548,56

0,00

0,00

0,00

960.548,56

Saldo final

4.247.088,02

118.782,42

786.468,15

44.001,46

5.196.340,05

851.900,12

97.374,03

702.200,17

0,00

1.651.474,32

65.815,40

8.770,80

26.331,66

0,00

100.917,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Traspassos

748.424,45

0,00

0,00

0,00

748.424,45

Saldo final

1.666.139,97

106.144,83

728.531,83

0,00

2.500.816,63

VALOR NET INICIAL

2.434.639,34

21.408,39

66.367,39

44.001,46

2.566.416,58

VALOR NET FINAL

2.580.948,05

12.637,59

57.936,32

44.001,46

2.695.523,42

AMORTITZACIÓ ACUMULADA
Saldo inicial
Dotació de l’exercici
Sortides i baixes

b)

Altres

Els “Terrenys i construccions” inclouen béns cedits en ús gratuïtament que fan referència a cessions
d’ús, per part de la Universitat Autònoma de Barcelona, de l’espai on el Consorci té les seves
dependències i d’un terreny on el Consorci ha construït un edifici. Les característiques d’aquestes
cessions d’ús són les següents:

Concepte

Cessió d’ús 2005

Cessió d’ús 1994

Cessió d’ús 2009

TOTAL

Superfície (m2)

282,36

935

300

Tipus d’immoble

Espai

Local

Terreny

Període de cessió (anys)

40 (60 màxim)

40 (60 màxim)

40 (60 màxim)

Data final de cessió d'ús

2065

2065

2065

Valor raonable atorgat al dret

725.457,12

870.548,56

90.000,00

1.686.005,68

Amortització acumulada exercici actual

222.812,57

744.164,70

36.245,99

1.003.223,26

Valor net comptable exercici actual

502.644,55

126.383,86

53.754,01

682.782,42
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Durant els exercicis actual i anterior no s’han capitalitzat despeses financeres ni s’han dotat correccions
valoratives d’elements de l’immobilitzat material.
EL valor brut i l’amortització acumulada dels elements de l’immobilitzat material finançats per
subvencions de capital es detalla tot seguit:

EXERCICI ACTUAL
Concepte

Valor brut

Terrenys i construccions

Amort. acum.

4.226.450,92

1.756.298,26

39.958,57

39.350,21

Mobiliari

156.850,56

147.955,93

Equips per a processos d’informació

177.785,25

177.785,25

4.601.045,30

2.121.389,65

Maquinària

TOTAL

EXERCICI ANTERIOR
Concepte
Terrenys i construccions

Valor brut

Amort. acum.

4.226.450,92

1.658.932,90

39.958,57

35.441,66

Mobiliari

156.850,56

133.551,90

Equips per a processos d’informació

177.785,25

177.785,25

4.601.045,30

2.005.711,71

Maquinària

TOTAL

El Consorci no té cap bé adquirit en règim d’arrendament financer, al tancament dels exercicis actual i
anterior.
L’Entitat no té compromisos ferms de compra o venda d’immobilitzats materials.
El valor brut dels béns de l’immobilitzat material que al tancament dels exercicis actual i anterior es
troben totalment amortitzats és el següent:

Concepte
Instal∙lacions, maquinària i utillatge
Mobiliari i equips per a processaments d’informació
TOTAL

Exercici actual

Exercici anterior

74.164,74

34.703,78

649.213,84

568.827,96

723.378,58

603.531,74
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Tant a l’exercici actual com a l’anterior, no hi ha béns de l’immobilitzat material no afectes a les
activitats del Consorci.
A l’Altre immobilitzat hi figuren els béns del patrimoni cultural, durant l’exercici actual i anterior no
s’han registrat moviments, l’últim moviment va ésser al 2010 per import de 7.743,75 euros. Els béns
registrats en aquest concepte no són objecte d’amortització.

7.‐

ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR

a)

Arrendaments financers

No aplicable al Consorci.
b)

Arrendaments operatius

No hi ha arrendaments operatius contractats pel Consorci, en qualitat d’arrendatari, al tancament dels
exercicis actual i anterior.

8.‐

ACTIUS FINANCERS

a)

Actius financers no corrents

No aplicable al Consorci.
b)

Actius financers corrents

S’exposa tot seguit la classificació per categories i classes dels actius financers corrents (tret de
l’efectiu i altres actius líquids equivalents):
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EXERCICI ACTUAL
Classes
Categories

Instruments de
patrimoni

Valors represe.
de deute

Crèdits,
derivats, altres

TOTAL

Actius a valor raonable amb canvis a pèr. i guanys:
 Mantinguts per negociar

0,00

0,00

0,00

0,00

 Altres

0,00

0,00

0,00

0,00

Inversions mantingudes fins el venciment

0,00

0,00

0,00

0,00

Préstecs i partides a cobrar

0,00

0,00

115.996,93

115.996,93

 Valorats a valor raonable

0,00

0,00

0,00

0,00

 Valorats a cost

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

115.996,93

115.996,93

Valors represe.
de deute

Crèdits,
derivats, altres

Actius disponibles per a la venda:

Derivats de cobertura
TOTAL

EXERCICI ANTERIOR
Classes
Categories

Instruments de
patrimoni

TOTAL

Actius a valor raonable amb canvis a pèr. i guanys:
 Mantinguts per negociar

0,00

0,00

0,00

0,00

 Altres

0,00

0,00

0,00

0,00

Inversions mantingudes fins el venciment

0,00

0,00

0,00

0,00

Préstecs i partides a cobrar

0,00

0,00

227.680,02

227.680,02

 Valorats a valor raonable

0,00

0,00

0,00

0,00

 Valorats a cost

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

227.680,02

227.680,02

Actius disponibles per a la venda:

Derivats de cobertura
TOTAL

Els imports anteriors es detallen de la manera següent:
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Concepte
Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis
Deutors, entitats del grup, associades i altres parts vinculades
Patrocinadors
Personal
Hisenda Pública, deutora per IVA
Altres crèdits amb les Administracions Públiques
Inversions en empreses del grup i associades
Partides pendents d'aplicació
SUBTOTAL
Saldos amb les Administracions Públiques
TOTAL INSTRUMENTS FINANCERS

Exercici actual

Exercici anterior

70.806,04

32.867,58

5.694,57

5.584,42

38.364,00

189.228,00

0,02

0,02

7.023,55

46.617,19

1.329.424,15

1.498.662,17

120.944,44

120.944,44

1.132,30

0,00

1.573.389,07

1.893.903,82

‐1.457.392,14

‐1.666.223,80

115.996,93

227.680,02

El saldo de l’exercici actual de “Deutors, entitats del grup, associades i altres parts vinculades” fa
referència al saldo amb la Universitat Autònoma de Barcelona.
El saldo de l’exercici actual de “Patrocinadors” fa referència al saldo a cobrar de “La Caixa” pel
conveni de col∙laboració entre la Generalitat de Catalunya, l’Obra Social de la Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona i el Consorci per import de 38.364,00 euros (189.228,00 euros a l'exercici
anterior).
L’epígraf “Altres crèdits amb les Administracions Públiques” fa referència a diferents imports a
cobrar a curt termini per subvencions oficials concedides pels organismes següents:

Organisme
Generalitat de Catalunya, AGAUR

Exercici actual

Exercici anterior

80.358,02

26.832,77

0,00

‐242,86

Ministerio de Ciencia e Innovación y Ministerio de Educación

872.216,49

1.070.222,62

Comissió Europea

376.849,64

401.849,64

1.329.424,15

1.498.662,17

Generalitat de Catalunya, Dep. d’Innov., Univers. i Empresa

TOTAL

Durant els exercicis actual i anterior no s’han produït correccions valoratives per deteriorament en
aquest epígraf, ni traspassos o reclassificacions entre les diverses categories d’actius financers.
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A la data de tancament dels exercicis actual i anterior no hi ha transferències ni cessions d’actius
financers, ni actius financers cedits en garantia, ni deutes amb característiques especials. No hi ha
actius financers valorats a valor raonable.

9.‐

FONS PROPIS

a)

Moviments de l’exercici

Els moviments de l’exercici en els diversos epígrafs dels fons propis es presenten a l’ “Estat abreujat
total de canvis en el patrimoni net”, juntament amb la resta de components del patrimoni net.
b)

Fons dotacionals

L’import de 133.071,16 euros recollit a l’epígraf “Fons dotacionals” fa referència al valor dels béns
aportats al Consorci per les dues entitats consorciades en el moment de formalitzar l’acta constitutiva
l’any 2002.

10.‐ SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS REBUTS
El moviment durant els exercicis actual i anterior de les subvencions, donacions i llegats rebuts ha
estat el següent:

EXERCICI ACTUAL
Concepte

Subvencions
d’explotació

Subvencions
de capital

Saldo inicial

0,00

2.446.670,66

Ajustament per inversions no justificades

0,00

0,00

Noves subvencions

1.911.953,16

120.944,44

Traspassos a ingressos

‐1.911.953,16

‐160.379,53

0,00

2.407.235,57

Saldo final
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EXERCICI ANTERIOR
Subvencions
d’explotació

Concepte

Subvencions
de capital

Saldo inicial

0,00

2.480.327,03

Ajustament per inversions no justificades

0,00

0,00

Noves subvencions

2.533.928,30

120.944,44

Traspassos a ingressos

‐2.533.928,30

‐154.600,81

0,00

2.446.670,66

Saldo final

El detall del saldo final de l’epígraf “Subvencions, donacions i llegats rebuts” és el següent:

Ens atorgant

Destí

Import pendent Import pendent
d’imputar a
d’imputar a
ingressos 2020 ingressos 2019

Import
atorgat

Import
atorgat
justificat

Any
origen

Universitat Autònoma de Barcelona

Drets d’ús béns (nota 6)

126.166,79

155.185,08

870.548,56

870.548,56

1994

Universitat Autònoma de Barcelona

Drets d’ús béns (nota 6)

502.079,89

516.892,95

725.457,12

725.457,12

2005

Universitat Autònoma de Barcelona

Drets d’ús béns (nota 6)

53.846,00

56.843,00

90.000,00

90.000,00

2009

Generalitat de Catal., Dep. d’Inn.,
Univs. i Empresa
Generalitat de Catal., Dep. d’Inn.,
Univs. i Empresa

Adquisició immobilitzat
material
Adquisició immobilitzat
material

343.916,24

354.253,73

500.000,00

500.000,00

2005

1.378.226,65

1.360.495,90

1.940.002,56 1.940.002,56

2009

Altres

Donació Palau del vent

3.000,00

3.000,00

2.407.235,57

2.446.670,66

TOTAL

3.000,00

3.000,00

2005

4.129.008,24 4.129.008,24

Al tancament de l’exercici actual les subvencions de capital rebudes per a l’adquisició d’immobilitzat
material estan totalment invertides.

11.‐ PASSIUS FINANCERS
a)

Passius financers no corrents

Es detalla tot seguit la distribució per categories dels passius financers no corrents:
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EXERCICI ACTUAL
Classes
Categories

Deutes amb
entitats de crèdit
362.833,34

Dèbits i partides a pagar

Oblig. i altres
valors negocia.

Derivats, altres

0,00

767.078,37

TOTAL
1.129.911,71

Passius a valor raonable amb canvis a pèrd. i guanys:
 Mantinguts per negociar

0,00

0,00

0,00

0,00

 Altres

0,00

0,00

0,00

0,00

Derivats de cobertura

0,00

0,00

0,00

0,00

362.833,34

0,00

767.078,37

Oblig. i altres
valors negocia.

Derivats, altres

0,00

1.268.770,01

TOTAL

1.129.911,71

EXERCICI ANTERIOR
Classes
Categories

Deutes amb
entitats de crèdit
483.777,78

Dèbits i partides a pagar

TOTAL
1.752.547,79

Passius a valor raonable amb canvis a pèrd. i guanys:
 Mantinguts per negociar

0,00

0,00

0,00

0,00

 Altres

0,00

0,00

0,00

0,00

Derivats de cobertura

0,00

0,00

0,00

0,00

483.777,78

0,00

1.268.770,01

TOTAL

1.752.547,79

Els imports anteriors es desglossen al balanç de situació de la manera següent:

Concepte

Exercici actual

Exercici anterior

Deutes amb entitats de crèdit

362.833,34

483.777,78

Altres deutes a llarg termini

767.078,37

1.268.770,01

1.129.911,71

1.752.547,79

TOTAL

El saldo de “Deutes amb entitats de crèdit” fa referència a un préstec bancari destinat a inversions
en immobilitzat material. El detall dels seus venciments futurs és el següent:
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EXERCICI ACTUAL
Any

La Caixa

TOTAL

Venciments al 2021

120.944,44

120.944,44

Venciments al 2022

120.944,44

120.944,44

Venciments al 2023

120.944,44

120.944,44

Venciments al 2024

120.944,46

120.944,46

Venciments al 2025

0,00

0,00

Venciments al 2026 i següents

0,00

0,00

483.777,78

483.777,78

‐120.944,44

‐120.944,44

362.833,34

362.833,34

Total deute al 31.12.2020
Part amb venciment a curt termini
Part amb venciment a llarg termini

EXERCICI ANTERIOR
Any

La Caixa

TOTAL

Venciments al 2020

120.944,44

120.944,44

Venciments al 2021

120.944,44

120.944,44

Venciments al 2022

120.944,44

120.944,44

Venciments al 2023

120.944,44

120.944,44

Venciments al 2024

120.944,44

120.944,44

0,00

0,00

604.722,20

604.722,20

‐120.944,44

‐120.944,44

483.777,76

483.777,76

Venciments al 2025 i següents
Total deute al 31.12.2019
Part amb venciment a curt termini
Part amb venciment a llarg termini

L’amortització de capital d’aquest préstec (així com els interessos que genera) estan subvencionats
per la Generalitat de Catalunya (vegeu la nota 8.b) anterior).
“Altres deutes a llarg termini” recull deutes transformables en subvencions a llarg termini, que fan
referència a subvencions concedides per organismes públics nacionals i europeus condicionades a
la justificació de la despesa correlacionada. En el moment de la seva justificació, aquests imports es
traspassaran bé a “Subvencions oficials de capital”, si es tracta de la subvenció d’un immobilitzat,
bé a ingressos per subvencions d’explotació, si financen despeses d’explotació. El saldo d’aquest
compte fa referència als imports pendents de justificar als organismes següents:
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Organisme

Exercici actual

Ministerio de Educación y Ciencia

474.926,20

725.164,99

Banco Santander

0,00

27.813,76

Fundació “La Caixa”

0,00

34.018,38

254.233,77

448.422,88

37.918,39

33.350,00

767.078,36

1.268.770,01

Comissió Europea
Generalitat Catalunya, AGAUR
TOTAL

b)

Exercici anterior

Passius financers corrents

Es detalla tot seguit la distribució per categories i classes dels passius financers corrents:

EXERCICI ACTUAL
Classes
Categories
Dèbits i partides a pagar

Deutes amb
entitats de crèdit
124.620,99

Oblig. i altres
valors negocia.

Derivats, altres

0,00

1.406.556,49

TOTAL
1.531.177,48

Passius a valor raonable amb canvis a pèrd. i guanys:
 Mantinguts per negociar

0,00

0,00

0,00

0,00

 Altres

0,00

0,00

0,00

0,00

Derivats de cobertura

0,00

0,00

0,00

0,00

124.620,99

0,00

1.406.556,49

Oblig. i altres
valors negocia.

Derivats, altres

0,00

1.327.943,57

TOTAL

1.531.177,48

EXERCICI ANTERIOR
Classes
Categories
Dèbits i partides a pagar

Deutes amb
entitats de crèdit
126.231,97

TOTAL
1.454.175,54

Passius a valor raonable amb canvis a pèrd. i guanys:
 Mantinguts per negociar

0,00

0,00

0,00

0,00

 Altres

0,00

0,00

0,00

0,00

Derivats de cobertura

0,00

0,00

0,00

0,00

126.231,97

0,00

1.327.943,57

TOTAL

1.454.175,54

Els imports anteriors es desglossen al balanç de situació de la manera següent:
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Concepte

Exercici actual

Exercici anterior

Deutes amb entitats de crèdit:
‐ Part a curt termini de préstecs a llarg termini

120.944,44

120.944,44

‐ Deutes per interessos meritats i no pagats

4.837,78

7.256,00

‐ Deutes per targetes de crèdit

‐1.161,23

‐1.968,47

1.353.037,51

1.161.544,39

128.244,66

160.037,22

Creditors diversos

9.777.82

3.946,73

Personal

4.983,95

2.415,23

89.568,63

83.231,92

1.710.314,74

1.537.407,46

‐89.568,63

‐83.231,92

1.620.746,11

1.454.175,54

Altres deutes a curt termini
Proveïdors

Altres deutes amb les Administracions Públiques
SUBTOTAL
Saldos amb les Administracions Públiques
TOTAL INSTRUMENTS FINANCERS

“Altres deutes a curt termini” recull deutes transformables en subvencions a curt termini, que fan
referència a subvencions concedides per organismes públics nacionals i europeus condicionades a
la justificació de la despesa correlacionada. En el moment de la seva justificació, aquests imports es
traspassaran be a “Subvencions oficials de capital”, si es tracta de la subvenció d’un immobilitzat,
be a ingressos per subvencions d’explotació, si financen despeses d’explotació. El saldo d’aquest
compte fa referència als imports pendents de justificar als organismes següents:

Organisme
Ministerio de Educación y Ciencia

Exercici actual

Exercici anterior

920.236,35

690.988,45

Fundació “ La Caixa”

34.703,08

71.091,11

Banco Santander

55.335,51

74.507,71

Generalitat de Catalunya, AGAUR

77.285,93

45.370,02

265.476,94

285.930,63

‐0,30

‐6.343,53

1.353.037,51

1.161.544,39

Comissió Europea: programes de recerca
AXA “French company”
TOTAL
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12.‐ SITUACIÓ FISCAL
A la data de tancament de l’exercici actual, el Consorci té oberts a una possible inspecció futura per
part de les autoritats fiscals els exercicis 2017 a 2020 per a tots els impostos que li són aplicables,
excepte pel que fa a l’Impost sobre Societats, en el qual té oberts a una possible inspecció fiscal futura
els exercicis 2016 a 2020. Ateses les diferents interpretacions possibles de la legislació fiscal vigent,
podrien ser assignats al Consorci passius addicionals com a resultat de futures inspeccions fiscals. En
tot cas, la Direcció del Consorci estima que aquests passius, si s’arribessin a produir, no afectarien de
forma important els comptes anuals per passius no provisionats.

13.‐ INGRESSOS I DESPESES
a)

Aprovisionaments

El saldo d'Aprovisionaments fa referència exclusivament a compres.
b)

Despeses de personal

El desglossament de la partida “Despeses de personal” del compte de resultats és el següent:

Partides
Sous i salaris

Exercici anterior

1.311.647,77

1.452.666,28

4.556,93

66.659,27

377.377,42

413.217,47

Formació professional

19.733,12

22.152,80

Altres despeses socials

2.899,26

1.196,87

1.716.214,50

1.955.892,69

Indemnitzacions
Seguretat Social a càrrec de l’empresa

TOTAL

c)

Exercici actual

Altres despeses d’explotació

No hi ha cap partida inclosa en aquest epígraf del compte de resultats que faci referència a correccions
valoratives per deteriorament de crèdits comercials o fallits.
d)

Altres resultats

El detall de les despeses extraordinàries és el següent:
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Concepte

Exercici actual

Exercici anterior

Regularització saldos incobrables de clients/deutors

1.532,00

0,02

Retorns de subvencions

8.174,65

15.094,00

Retorn Consolider

0,00

200.000,00

Regularització altres conceptes

0,00

0,00

9.706,65

215.094,02

SUBTOTAL

La partida "Retorn Consolider" fa referència a la part reintegrada a l'exercici 2019 d'una subvenció
rebuda als anys 2007 al 2012.
e)

Transaccions realitzades amb entitats del grup i associades

El detall de les transaccions de l’exercici amb entitats vinculades és el següent:

Entitat
Universitat Autònoma de Barcelona
Generalitat de Catalunya
TOTAL

f)

Ingressos per subvencions
Exercici actual

Exercici anterior

Ingressos per serveis prestats
Exercici actual

Exercici anterior

Despeses per serveis rebuts
Exercici actual

Exercici anterior

0,00

0,00

8.340,15

9.316,86

96.392,86

120.847,99

982.272,62

773.318,00

0,00

0,00

0,00

0,00

982.272,62

773.318,00

8.340,15

9.316,86

96.392,86

120.847,99

Transaccions realitzades en moneda estrangera

El Consorci no ha realitzat transaccions en moneda diferent de l’euro.

14.‐ FETS POSTERIORS AL TANCAMENT
Fins la data de formulació dels comptes anuals de l’exercici actual no s’ha produït cap esdeveniment
que pugui modificar els comptes anuals formulats.
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15.‐ ALTRA INFORMACIÓ
a)

Informació sobre el període mitjà de pagament a proveïdors. Disposició addicional tercera.
«Deure d’informació» de la Llei estatal 15/2010 de 5 de juliol

La informació sobre el període mitjà de pagament a proveïdors i creditors en operacions comercials és
la següent:
D’acord amb la Resolució de 29 de gener de 2016 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas, la informació sobre el període mitjà de pagament a proveïdors i creditors en operacions
comercials és la següent:

Concepte

Exercici actual

Exercici anterior

Període mitjà de pagament a proveïdors (dies)

30,36

58,16

Rati d’operacions pagades (dies)

30,23

58,80

6,24

37,94

Total pagaments realitzats (euros)

260.991,91

499.815,45

Total pagaments pendents (euros)

11.196,99

39.017,01

Rati d’operacions pendents de pagament (dies)

Es detalla al link http://economia.gencat.cat/ca/ambits‐actuacio/seguiment‐control‐finances/periode‐
mitja‐pagament‐proveidors/ el període mitjà de pagament mensual de l'Entitat, segons el càlcul de
morositat d’aplicació al sector públic, en el qual no es tenen compte els pagaments a les entitats del
sector administracions públiques en termes SEC.
b)

Nombre mitjà de persones ocupades

El nombre mitjà de persones ocupades en el curs de l’exercici, distribuït per categories i sexes, ha estat
el següent:

EXERCICI ACTUAL
Categoria

Homes

Dones

Gerència

1,00

0,00

Personal investigador

30,93

9,03

Administració

4,20

6,66

36,13

15,69

TOTAL
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EXERCICI ANTERIOR
Categoria

Homes

Dones

Gerència

1,00

0,00

Personal investigador

34,87

6,83

Administració

3,32

9,61

37,32

17,42

TOTAL

c)

Operacions amb garantia

No hi ha operacions amb garantia.
d)

Honoraris d’auditoria

Els honoraris per l’auditoria dels comptes anuals del Consorci corresponents a l’exercici actual són de
4.779,00 euros (4.779,0 euros a l’exercici anterior).
e)

Memòria explicativa sobre el grau d’execució pressupostaria

Introducció
El Centre de Recerca Matemàtica (CRM) és un consorci públic participat majoritàriament per la
Generalitat de Catalunya (50%) i per tant està sotmès a la normativa SEC i ha de consolidar els seus
comptes amb el pressupost de la Generalitat de Catalunya.
El CRM és un centre CERCA i els centres CERCA tenen llibertat per aplicar el pla general de comptabilitat
d’empresa segons ORDRE VEH/137/2017, de 29 de juny, per la qual s'aprova el Pla general de
comptabilitat pública de la Generalitat de Catalunya (PGCPGC). Lletra g) Els consorcis que disposin de
la resolució de la persona titular del departament competent en matèria de recerca, en què es
reconeixen com a centres de recerca de Catalunya, que tenen com a objecte principal la recerca en la
frontera del coneixement i que, d'acord amb la normativa vigent, gaudeixin d'autonomia econòmica i
financera, d'acord amb el règim jurídic especial dels centres CERCA i de la Institució Catalana de
Recerca i Estudis Avançats ICREA, d'acord amb el marc de la normativa vigent, poden regir‐se pel Pla
general comptable de l'empresa i les seves adaptacions..
El pressupost per l’any 2020 es va aprovar per la llei 4/2020 de 29 d’abril de 2020 i les bases d’execució
del pressupost 2020 es van aprovar en consell de direcció del Centre de Recerca Matemàtica amb data
20 de juliol de 2020.
______________________________________________________________________________
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Resum execució ingressos
L’execució dels ingressos ve determinada pels drets realment reconeguts durant l’exercici, aquests
drets han estat principalment els ingressos per facturació i els cobraments per subvencions rebudes
tant competitives com no competitives.
Respecte a la liquidació d’ingressos el CRM ha executat un 1,15% més que al pressupost inicial, el que
represnta pràcticament una desviació nul∙la respecte al previst.
Respecte als ingressos del capítol III (venda de béns i serveis i altres ingressos) aquest any no hi ha
hagut pràcticament ingressos per activitats de recerca ( Programes de recerca amb inscripcions) cosa
que ha fet que tinguem menys ingressos dels previstos en aquest apartat, això ho hem pogut
contrarestar amb un increment de facturació pels serveis executats des de l’area de Transferència del
CRM.
Pel que fa al capítol IV Transferències corrents, per aplicacions:
402 Altres transferències de l’Administració de l’Estat: tot i el retorn a la Universitt de Cantabria de
100.000,00 euros hem aconseguit diversos projectes i beques que han fet que aquesta partida tingui
un resultat millor de l’esperat amb 213.189,12 euros més del previstos.
410 . Generalitat de Catalunya, els fons aportats per la Generalitat de Catalunya s’han vist incrementats
en 108.000,00 euros per ser un centre amb una qualificació de excel∙lència en el sistema CERCA i amb
76.000,00 euros per pal∙liar els efectes del Covid, entre el quals ha estat l’adaptació del centre a poder
teletreballar i també inversions per adaptar les activitats de recerca a un sistema optim per realitzar
seminaris on‐line.
448. D’altres ens públics de la Generalitat de Catalunya, hi ha una petita desviació en el cobrament
d’una beca FI de l’AGAUR.
470. D’empreses privades, no tenim subvencions rebudes per aquest tipus d’entitat.
481 De fundacions, el nostre centre contínua executant projectes amb l’Obra Social de la Caixa (Mat
Col∙laborativa i programa Inphinit) amb AXA Assegurances (Post doc d’excel∙lència) i Banc de Santander
(Subvencions per un tècnic de recerca i dos post‐doctorals)
Per últim al capítol 499 Altres transferències corrents de l’exterior, no hem tingut l’exit esperat a les
convocatòries europees que ens hem presentat i només hem cobrat un projecte que ja teníem atorgat.
La part més important aconseguida la vam cobrar a l’exercici anterior.
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Resum execució despeses
Pel que fa a l’execució de les despeses el CRM va liquidar un pressupost un 0,98% superior al pressupost
inicial, al igual que als ingressos una execució quasi exacta del pressupost inicial.
La partida amb més desviació ha estat la de personal, degut principalment a que hem demanat canvis
de partides a nivell de projectes per tal de poder millorar l’impacte del COVID, llavors hem tingut
partides previstes per viatges i seminaris que les hem aplicat a personal, també hem aconseguit
projectes de transferència a on hem hagut de destinar fins a tres llocs de treball, per altra abnda
l’entrada de nous proejctes i la finalització d’altres han fet que algunes regularitzacions de contractes
temporals s’hagin postposat fins al 2021.
Acomiadaments: dintre del pla de recuperació econòmica del CRM, s’havien regularitzat tres llocs de
treball de contractes indefinits a l’any 2019 i com es pot veure el resultat ja comencem a veure’l amb
un resultat positiu, durant l’any 2020 només s’han finalitzat contractes laborals de caràcter temporal.
Pel que fa a les despeses per béns i serveis corrents capítol 2, el CRM ha fet un esforç de contenció de
la despesa i ha internalitzat serveis externs. Hem negociat diversos convenis amb la UAB que han fet
que els preus disminueixen i encara en tenim un que s’ha aprovat al 2021 i que també afectarà
positivament el resultat del centre. A més com que hem desviat despeses per a personal i no hem
executat la part de les activitats de recerca, tot això sumat ha fet que les despeses d’aquest capítol
hagin disminuït en 182.136€.
Respecte al Capítol 6, inversions materials, aquestes inversions han estat vinculades a projectes de
recerca, ordinadors i servidors principalment i el desenvolupament de la nostra web, així com les
compres efectuades per adaptarnos amb noves tecnologies per a conferencies i seminaris.

f)

Despeses directes i indirectes de la pandèmia COVID i del seu impacte sobre la recaptació
d’ingressos.

L’Ordre VEH/193/2020, de 5 de novembre, sobre operacions comptables de tancament de l’exercici
pressupostari 2020, en el seu article 14, seguiment comptable de l’impacte pressupostari de
l’emergència COVID‐19, estableix que el Compte general de la Generalitat i els comptes anuals de totes
les entitats incloses en el seu perímetre corresponents a l’exercici 2020 han d'informar de les despeses
directes i indirectes derivades de la pandèmia COVID i del seu impacte sobre la recaptació dels
ingressos.
L’Entitat no ha tingut disminució dels seus ingressos degut a la pandèmia COVID‐19.
El detall de les despeses directes i indirectes derivades de la pandèmia COVID‐19 durant l’exercici 2020
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és el següent:

Concepte

Exercici actual

DESPESES DIRECTES

58.973,97

Predoctorals i postdoctorals ‐ Perllongar els
contractes laborals

45.021,00

Mesures de protecció

790,00

Compra desinfectants i papereres

237.65

Adquisicions d’elements per video conferencia

1.776.38

Compra de portàtils i altres dispositius

11.148.94

DESPESES INDIRECTES

3.312.97

Donació material laboratori ‐ Hospitals

2.000,00
1312.97

Bitllets d'avió pagats i no retornats
TOTAL

g)

62.286,94

Aplicació art. 14 Llei 4/2020, de 29 d’abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per
al 2020.

El càlcul de l’excedent de transferència per l’exercici 2020 es el següent:

Concepte
Resultat de l’exercici abans d’aplicació

Exercici actual
10.590,96

+ Amortització de l’exercici

141.142,21

‐ Amortitzacions d’elements finançats amb
subvencions de capital

‐160.379,53

+ Provisions

0,00

+ Deterioraments

0,00

+ o – Variació d’existències

0,00

+ Baixes de l’immobilitzat

0,00

Resultat de l’exercici després d’ajustos

‐8.646,36

D’acord amb la llei de pressupostos del 2020, les transferències corrents tenen per objecte finançar les
despeses d’explotació en la mesura necessària per equilibrar el compte de pèrdues i guanys, llevat de
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les dotacions per amortitzacions, provisions, deterioraments, variacions d’existències i baixes de
l’immobilitzat. Tanmateix, en el cas dels centres CERCA i d’acord amb el seu règim jurídic especial, els
sobrants de transferències corrents d’aquestes entitats, no obtingudes en concurrència i que tenen
com a finalitat el finançament del dèficit d’explotació de l’entitat, queden inclosos en els romanents
no finalistes de l’entitat i es poden destinar, mitjançant acord del Patronat, a compensar el dèficit
provocat per l’aplicació d’aquest article (bé, destinant aquest excedent anual a resultat positiu de
l’exercici o bé a cobrir amortitzacions anuals d’inversions no finançades per subvencions).

16.‐ INFORMACIÓ SEGMENTADA
a)

Xifra de negocis per tipus d’activitat i centres de treball

El detall de la xifra de negocis per tipus d’activitat és el següent:

Concepte

Exercici actual

Prestació de serveis (vendes de projectes)
Matricules i docència
TOTAL

b)

Exercici anterior

877,00

11.792,39

128.729,67

175.623,68

129.606,67

187.416,07

Xifra de negocis per mercat geogràfic

Tota els serveis que composen la xifra de negocis s’han prestat a Espanya.
Comptes anuals composats de 43 fulls, que es formulen a Bellaterra, a 31 de maig de 2021.
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