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APARTAT 1. ORGANITZACIÓ I ACTIVITAT 

1.1. Estatus oficial 
L’any 1996 es va crear, mitjançant el Decret 355/1996, de 29 d’octubre, el consorci Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a 
Catalunya amb la participació de la Generalitat de Catalunya, a través del Comissionat per a Universitats i Recerca, i de les universitats 
públiques catalanes. 

L’any 2003, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 1/2003, del 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, que, entre d’altres va modificar 
la configuració jurídica de l’Agència, transformant-la en entitat de dret públic de la Generalitat de Catalunya i que va passar a denominar-se 

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (en endavant AQU Catalunya o l’Agència) i es presenta amb l’acrònim 
internacionalment reconegut d’AQU Catalunya. 

La publicació de la Llei del 2003 va comportar que AQU Catalunya se subrogués en la posició jurídica del consorci, dels seus béns i mitjans 
materials, així com dels drets adquirits i les obligacions contretes, és a dir, que el patrimoni del consorci es va traspassar a AQU Catalunya 
essent el nou ens el seu titular.  

El 8 de juliol de 2015, el ple del Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 15/2015, del 21 de juliol, de l'Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya. AQU Catalunya necessitava la nova Llei per adaptar-se a les recomanacions de l'avaluació externa internacional 
d'AQU Catalunya que es va realitzar el 2007. Aquestes recomanacions tenien relació amb el procés de nomenament del president, el director i 
els presidents de les comissions d'avaluació; l'ampliació de la composició del Consell de Direcció —que va passar a denominar-se Consell de 
Govern— per incloure estudiants i representants de la societat; la creació d'una comissió d'apel·lacions, i la integració de la Comissió de 

Professorat Lector i Professorat Col·laborador amb la Comissió d'Avaluació de la Recerca. 

Així mateix, a part d'haver donat resposta als requeriments de les avaluacions externes internacionals, el Govern de la Generalitat de 
Catalunya va aprofitar l’oportunitat la nova Llei per enfortir l'Agència actualitzant-ne les funcions i dotant-la d'una estructura més flexible. 

Les aportacions més rellevants de la Llei 2015 van ser: a) la creació de la Comissió d'Apel·lacions; b) l'ampliació de la representació del Consell 
de Govern i de la seva Comissió Permanent, amb tots els rectors de les universitats catalanes públiques i privades, representants d'estudiants i 
representants sindicals; c) La major flexibilitat de la nova estructura, amb l'atribució al Consell de Govern de l'aprovació de les comissions 
permanents i no permanents que actuen a l'Agència, a excepció de la Comissió Assessora, que és un òrgan de caràcter consultiu, i de la 



 

Memòria Econòmica 2019    •    6 

Comissió d'Avaluació de la Recerca, amb la qual es fusiona la Comissió de Professorat Lector i Professorat Col·laborador; l’establiment que les 
relacions de la Generalitat de Catalunya amb l’Agència s’articulessin mitjançant un contracte programa que ha d’incloure, almenys, els 
objectius, el finançament vinculat als resultats obtinguts i els instruments de seguiment de la seva activitat. 

El Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar els Estatus d’AQU Catalunya adaptats al que establia la Llei 15/2015, de 21 de juliol, que es 
van publicar al Decret 315/2016, de 8 de novembre. 

1.2. Òrgans de govern 
Els òrgans de govern d’AQU Catalunya són el president, el Consell de Govern i el director d’AQU Catalunya.  

El president d’AQU Catalunya, que també ho és del Consell de Govern i de la seva Comissió Permanent, exerceix la representació institucional 
de l'Agència. El president és nomenat pel Govern, a proposta del conseller del Departament competent en matèria d'universitats, d'entre 
personalitats de reconeguts mèrits i prestigi en l'àmbit acadèmic, amb acreditada experiència en qualitat en educació superior i recerca, per a 
un període de quatre anys, renovable una sola vegada. Entre les funcions del president d'AQU Catalunya destaquen: vetllar per l'assoliment 
dels objectius fixats; exercir la representació institucional d'AQU Catalunya; i informar el Govern i el Parlament de Catalunya sobre l'activitat de 
l'Agència. El president d'AQU Catalunya és el Dr. Josep Joan Moreso Mateos, que el 2018 va ser renovat en el càrrec per un període de 4 anys 
més1. 

El Consell de Govern que és l’òrgan superior de govern d’AQU Catalunya pot actuar en ple o en Comissió Permanent. Les principals funcions 
són: aprovar el programa d'activitats de l'Agència; establir les polítiques i els objectius estratègics; aprovar el balanç, el compte de resultats i la 
memòria econòmica; i supervisar la seva activitat. 

De l’1 de gener fins al 30 de novembre de 2015 l’òrgan superior de govern a AQU Catalunya va ser el Consell de Direcció, a partir del 30 de 
novembre de 2015 es va constituir el Consell de Govern, d’acord amb l’adaptació de l’Agència a la Llei 15/2015, de 21 de juliol, de l’Agència per 
a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. 

 

1 ACORD GOV/97/2018, de 9 d'octubre, de renovació del senyor Josep Joan Moreso Mateos com a president de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 

Catalunya.  

http://www.aqu.cat/doc/doc_98367449_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_98367449_1.pdf
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El Consell de Govern que està format, d’acord amb l’article 7 de la Llei 15/2015, de 21 de juliol, d’AQU Catalunya per:   

1. El president de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. 

2. Els rectors de les universitats públiques i privades de Catalunya. 

3. Els presidents dels consells socials de les universitats públiques de Catalunya. 

4. Tres personalitats acadèmiques de reconegut prestigi internacional, elegides pel Consell Interuniversitari de Catalunya.  

5. Dos estudiants elegits pel Consell de l’Estudiantat de les universitats catalanes, preferiblement un estudiant de grau i un de postgrau. 

6. Dues persones del departament competent en matèria d’universitats, nomenades pel conseller corresponent. 

7. El director de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. 

8. El president de la Comissió d’Avaluació de la Recerca. 

9. Dos representants proposats per les organitzacions sindicals més representatives d’entre les que formen part del Consell 
Interuniversitari de Catalunya. 

10. El secretari de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i del Consell de Govern, que hi assisteix amb veu però 
sense vot. 
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La composició del Consell de Govern el 2018 ha estat la següent:  

Consell de Govern (31.12.2019) 

Josep Joan Moreso Mateos (president d'AQU Catalunya) 

Joan Elias Garcia (rector de la Universitat de Barcelona) 

Margarita Arboix Arzo (rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona) 

Francesc Torres Torres (rector de la Universitat Politècnica de Catalunya) 

Jaume Casals Pons (rector de la Universitat Pompeu Fabra) 

Joaquim Salvi Mas (rector de la Universitat de Girona) 

Jaume Puy Llorens (rector de la Universitat de Lleida) 

María José Figueras Salvat  (rectorade la Universitat Rovira i Virgili) 

Josep A. Planell Estany (rector de la Universitat Oberta de Catalunya) 

Josep M. Garrell Guiu (rector de la Universitat Ramon Llull) 

Josep-Eladi Baños Díez  (rector de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya) 

Xavier Gil Mur  (rector de la Universitat Internacional de Catalunya) 

Rafael Rodríguez-Ponga (rector de la Universitat Abat Oliba CEU) 

Joan Corominas Guerin (president del Consell Social de la Universitat de Barcelona) 

Gabriel Masfurroll Lacambra (president del Consell Social de la Universitat Autònoma de 
Barcelona) 

Ramon Carbonell Santacana (president del Consell Social de la Universitat Politècnica de 
Catalunya) 

Montserrat Vendrell Rius (presidenta del Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra) 

Rosa Núria Aleixandre Cerarols (presidenta del Consell Social de la Universitat de Girona) 
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Delfí Robinat Català (president del Consell Social de la Universitat de Lleida) 

Joan Pedrerol Gallego (president del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili) 

Jordi Pérez Sánchez (Universitat Pompeu Fabra, acadèmic) 

Esther Giménez-Salinas Colomer (Universitat Ramon Llull, acadèmica) 

Maria Pau Ginebra Molins (Universitat Politècnica de Catalunya, acadèmica) 

Pau Parals Oliveras (Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes, estudiant de la 
UdG) 

Samuel Urbano Botella (Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes, estudiant de 
la URV) 

M. Victòria Girona Brumos (directora general d'Universitats) 

Joan Gómez Pallarès (director general de Recerca)  

Josep Simó Guzmán (Comissions Obreres de Catalunya, representant de les organitzacions 
sindicals) 

Marc Tarrés Vives (Unió General de Treballadors de Catalunya, representant de les 
organitzacions sindicals) 

Lluís Torner Sabata (president de la Comissió d'Avaluació de la Recerca) 

Martí Casadesús Fa (director d'AQU Catalunya) 

Maria Giné Soca (secretària d’AQU Catalunya i del Consell de Govern) 

 

El director de l’Agència, que és qui assumeix la direcció tècnica i administrativa d’AQU Catalunya i executa els acords del Consell de Govern i 
de la Comissió Permanent. El director és designat per mitjà d'un procés obert i competitiu de lliure concurrència, seguint els criteris acordats 
pel Consell de Govern per a un període de quatre anys renovable una sola vegada, d'acord amb els principis de mèrit i capacitat, i el criteri 
d'idoneïtat. El director d'AQU Catalunya exerceix les funcions següents: dirigir, organitzar, gestionar i inspeccionar els serveis de l'Agència, 

d'acord amb les directrius del Consell de Govern; executar i fer complir els acords del Consell de Govern i de la seva Comissió Permanent; tenir 
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la representació legal d'AQU Catalunya. El director d'AQU Catalunya és el Dr. Martí Casadesús Fa, que el 2017 va ser renovat en el càrrec per 
un període de 4 anys més2. 

1.3. Departament d’adscripció 
L’Agència s’adscriu al departament competent en matèria d’universitats, que exerceix el control d’eficàcia i eficiència sobre la seva activitat. El 
2019 AQU Catalunya va estar adscrita al Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. 

1.4. Seu i espais 
Des del mes de juny de 2013 la seu de l’Agència és al carrer dels Vergós, 36-42, de Barcelona. Ocupa uns espais mitjançant lloguer de l’edifici 
que és propietat d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya S.A.U.  

Així mateix, d’acord amb la resolució del conseller d’Economia i coneixement de data 13 de març de 2015, AQU Catalunya té adscrit el local 
primer situat al semisoterrani de l’escala A de l’edifici ubicat al carrer Concili de Trento, 139, de Barcelona, propietat de la Generalitat de 
Catalunya. Aquest edifici s’utilitza com a magatzem del mobiliari d’oficina propietat d’AQU Catalunya des del mes de desembre de 2015. 

El mes de gener de 2019, Infraestructures.cat va comunicar a AQU Catalunya la no renovació del contracte d’arrendament dels espais del 
Carrer Vergós, 36, de Barcelona a l’Agència, el qual finalitza el 30 d’abril de 2020. 

El 13 de novembre de 2019, la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya va emetre l’Informe en relació a la proposta de 
canvi d’ubicació de les dependències d’AQU Catalunya per la qual cosa proposava el trasllat d’AQU Catalunya a l’edifici d’Enric Granados, 33, 

edifici actualment ocupat pel Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE), un cop el CIRE s’hagi traslladat al nou Districte Administratiu. 

El 27 de gener de 2020, la Direcció General de Patrimoni va emetre l’Informe en relació a la proposta de subrogació per part d’AQU Catalunya i 
de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes (EAJA) en el contracte d’arrendament de l’edifici situat al carrer Enric Granados, 33, de Barcelona, seu 
actual del CIRE, el qual cedeix amb motiu del seu trasllat al Districte Administratiu de la Marina de Port. 

 

2 RESOLUCIÓ EMC/1787/2017, de 24 de juliol, per la qual es renova la designació del director d'AQU Catalunya.  

http://www.aqu.cat/doc/doc_30619419_1.pdf
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1.5. Activitats 
AQU Catalunya té com a finalitat promoure i garantir la qualitat de l’educació superior, d’acord amb estàndards acadèmics i socials 
internacionals i europeus de qualitat i de conformitat amb la normativa vigent, i proporcionar als agents de l’educació superior criteris i 
referents per assolir els màxims estàndards de qualitat en el compliment de llurs funcions, tot atenent a l’interès que la societat té per una 
educació superior de qualitat. 

L’Agència té els objectius següents:  

i. L’assegurament extern de la qualitat de la docència, la recerca i la innovació del sistema universitari de Catalunya i dels centres 
d’educació superior.  

ii. Facilitar el garantiment i millorament del model universitari propi de Catalunya i la seva projecció internacional.  

iii. Donar suport al desenvolupament d’un sistema propi d’ensenyaments superiors, en l’àmbit de competències de la Generalitat, 
amb el desplegament d’un marc de qualificacions que inclogui programes internacionals.  

iv. Esdevenir una agència de referència internacional en l’acreditació i l’assegurament de la qualitat, que ofereixi serveis a 
universitats i a d’altres entitats de l’Estat espanyol, europees i d’arreu del món, amb atenció preferent a les universitats 
catalanes.  

v. Desenvolupar la metodologia, les eines i les propostes, en l’àmbit de la qualitat, que contribueixin a situar el sistema universitari 
i els centres d’educació superior de Catalunya en una posició capdavantera en l'àmbit internacional.  

vi. Introduir un sistema d’avaluació que identifiqui les millors pràctiques, que promogui canvis i que incorpori valor afegit a 

l’avaluació.  

vii. Oferir suport qualificat als agents que intervenen en els processos d’introducció d’innovacions i avaluació de noves polítiques 
universitàries. 

Les activitats d'AQU Catalunya venen determinades pel Pla estratègic que es concreta en la Planificació d’activitats anual aprovada pel seu 
Consell de Govern, en aplicació dels objectius que estableixen els seus Estatuts. Aquestes activitats es desenvolupen mitjançant la seva 
concreció a través de projectes i activitats. 

Les activitats de l’Agència s’estructuren en sis grans eixos: 
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I. Qualitat institucional: Activitats d’avaluació de les titulacions universitàries a Catalunya (processos de verificació, seguiment, 
modificació i acreditació i reconeixement de certificats temàtics internacionals de les titulacions universitàries oficials); 
d’avaluació institucional (certificació dels sistemes de garantia interna de la qualitat dels centres; i avaluació de la recerca dels 
departaments); i elaboració de benchmarks. 

II. Qualitat del professorat: Activitats d’avaluació prèvia per als processos de selecció de professorat contractat (lector, agregat i 
catedràtic); i avaluació dels mèrits docents, de gestió i de recerca a efectes de complements retributius del professorat. 

III. Generació i transferència de coneixement: Estudis d‘inserció laboral als graduats universitaris i als seus ocupadors; estudis sobre la 
satisfacció dels recent titulats (graus i màsters); manteniment dels indicadors de seguiment del funcionament de les titulacions; 
elaboració d’estudis del sistema universitari català i d’informes transversals; i organització de tallers i jornades. 

IV. Internacionalització: Relacions institucionals internacionals a través de la seva presència a organismes internacionals (ENQA, EQAR, i 
INQAAHE); participació en projectes internacionals; realització d’avaluacions internacionals; avaluació de centres que 
imparteixen titulacions estrangeres a Catalunya; i realització d’actuacions de cooperació i intercanvi. 

V. Direcció estratègica: Superació d’avaluacions externes d’acord amb els Estàndards i directrius europeus; manteniment del banc 
d’avaluadors; manteniment de relacions institucionals estatals (fora de Catalunya) i realització d’avaluacions a titulacions 
estatals a demanda; manteniment de relacions institucionals; i manteniment dels instruments de comunicació (web, butlletí, 
xarxes socials, etc.). 

VI. Organització interna: Transparència i rendiment de comptes; sistema de gestió de la qualitat i de la seguretat de la informació; 
tecnologies de la informació i comunicació; recursos humans; gestió econòmica i comptable; i assessoria jurídica. 

El  seu  règim  economicofinancer  és,  pel  que  fa  al  seu  pressupost,  la  normativa  reguladores  de  les  entitats  que  conformen  el  sector  
públic  de  la Generalitat, la normativa reguladora de les seves finances públiques i les successives lleis de pressupostos; quant al règim 
comptable, des de l’1 de gener de 2019, li és d’aplicació el Pla general de comptabilitat pública de la Generalitat de Catalunya; i fiscalment, pel 
que fa a la seva consideració de subjecte passiu de l’IVA és un ens dels denominats duals, en el sentit que d'una banda realitza activitats no 
empresarials (no subjectes) i per un altre realitza activitats empresarials subjectes a l'impost que en general estan subjectes i no exemptes. Així 
mateix, AQU Catalunya ha aplicat el que estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la que es transposen a 
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i que 

modifica alguns articles de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit, especialment pel  que fa a la repercussió de les 
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modificacions de la Disposició Final 10ª de la Llei de Contractes del Sector Públic, destaca que, a partir de la seva entrada en vigor, tots aquells 
serveis que prestem mitjançant una contraprestació de naturalesa tributaria (taxa), tant a l’Administració Pública de la que som dependents 
així com a tercers, implica haver d’aplicar la no subjecció a l’impost. Quant a l’entrada en vigor del Reial decret 596/2016, de 2 de desembre, 
per a la modernització, la millora i l’impuls de l’ús de mitjans electrònics en la gestió de l’impost sobre el valor afegit i que suposa que a partir 
de  l’1 de juliol del 2017, s’implanta un nou sistema de gestió de l'IVA basat en el Subministrament immediat d’informació (SII), l’Agència no 
està obligada a la seva implantació ja que no compleix cap dels dos requisits, tenir un volum d’operacions superior als 6.000.000€ i estar inscrit 
al REDEME. 

Pel que fa a l’Impost sobre Societats, AQU Catalunya tributa en el règim general i es considera una entitat subjecta y no exempta a l’Impost 
encara que la quota a pagar sigui zero atesa les seves funcions i la seva naturalesa que requereix de l’equilibri pressupostari. Al 2019 AQU 

Catalunya no ha aplicat cap incentiu fiscal en la comptabilitat. 

La contractació de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya es regeix per la normativa de contractes del sector públic, 
d’acord amb l’article 23.4 de la Llei 15/2015, del 21 de juliol, de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Segons 
l’article 34 del Decret 315/2016, de 8 de novembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya, l’òrgan de contractació d’AQU Catalunya és el director. AQU Catalunya no es considera mitjà propi de la Generalitat de Catalunya 
perquè no compleix els requisits establerts a l’article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 

AQU Catalunya es finança de manera pràcticament general amb les aportacions que realitza la Secretaria d’Universitats i Recerca del 
Departament d’Empresa i Coneixement,  amb una petita previsió d’ingressos per les taxes que cobra per l’emissió d’informes d’avaluació per a 
la contractació del professorat de les universitats, així com de l’activitat investigadora, d’altres ingressos procedents de la participació en 
projectes i per altres serveis prestats. 

La moneda funcional d’AQU Catalunya és l’euro. Conseqüentment, les operacions en altres divises diferents de l’euro es consideren “moneda 
estrangera”. 

La plantilla de personal laboral a 31 de desembre de 2019 ha estat de 49 efectius, dels quals 38 són dones i 11 homes, amb la distribució per 
grups i sexe següent: 
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PLANTILLA A 31 DE DESEMBRE 

CATEGORIA LABORAL 
TOTAL Dones Homes 

2019 2018 2019 2018 2019 2018 

Tècnic/a superior 20 22 14 15 6 7 

Tècnic/a de gestió  11 10 10 9 1 1 

Administratiu/va  18 15 14 12 4 3 

Auxiliar 
administratiu/va  

- 1 - 1 - - 

TOTALS 49 48 38 37 11 11 

 

Pel que fa el nombre mitjà de personal al llarg de l’exercici ha estat de 11,61 homes i 34,88 dones. 

Plantilla mitjana al llarg de l'exercici 2019 

CATEGORIA LABORAL 
TOTAL Dones Homes 

2019 2019 2019 

Tècnic/a superior 20,63 14,46 6,17 

Tècnic/a de gestió 9,37 8,37 1 

Administratiu/va 15,83 11,72 4,11 

Auxiliar administratiu/va 0,66 0,33 0,34 

TOTALS 46,49 34,88 11,61 
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AQU Catalunya és una entitat reconeguda internacionalment, atès que supera cada cinc anys una avaluació externa internacional d’acord amb 
els estàndards europeus d’assegurament de la qualitat aprovats pels ministres responsables de l’educació superior a Europa. La superació 
d’aquesta avaluació li permet ser membre de ple dret de la xarxa europea d’agències de la qualitat ENQA i estar inscrita al registre d’agències 
de qualitat que operen a Europa EQAR. La darrera avaluació l’ha superat el 2017. 

AQU Catalunya va ser la primera agència de qualitat universitària a certificar-se amb la norma ISO 9001 de gestió de la qualitat i el 2015 es va 
certificar també amb la norma 27001 de seguretat de la informació. Al 2019 l’Agència ha superat les auditories de les dues normes. Així també, 
fa auditories internes anuals de compliment de la LOPD. 

1.6. Principals fonts d’ingressos  
Les activitats de l’Agència tenen un reflex directe en el pressupost d’ingressos de la Generalitat de Catalunya, i els resultats quant als drets 
liquidats durant l’exercici 2019 corresponents a les taxes i subvencions rebudes per l’Agència,  han estat els següents:  

 

Cap. Descripció 

Previsions 
inicials 

Prorrogats 2017 

Previsions 
definitives 

% s/Total 
pressupost 
d’ingressos 

Drets líquids 
% s/Total 

drets 
líquids 

3 
TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES 
INGRESSOS 

246.023,69 € 341.294,49 € 7,04 % 328.753,82 € 7,09 % 

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 3.069.580,70 € 4.177.217,05 € 86,19 % 4.125.519,47 € 89,01 % 

5 INGRESSOS PATRIMONIALS 76,32 € 400,00 € 0,01 % 2,37 € 0,00 % 

8 INGRESSOS PATRIMONIALS 62.316,16 € 327.346,43 € 6,75 % 180.466,16 € 3,89 % 

TOTAL INGRESSOS 3.377.996,87 € 4.846.257,97 €  4.634.741,82 €  
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APARTAT 2. GESTIÓ INDIRECTA DE SERVEIS PÚBLICS, CONVENIS I ALTRES FORMES DE 
COL·LABORACIÓ  

2.1. Convenis 
A continuació es detallen els convenis més significatius: 

 

Tipus  Entitat Objecte 

Data inici 

Inici projecte 
2020 

Data fi 

Previsió finalització 
projecte 2022 

Transferències/ 
Subvencions 

compromeses 

Conveni de 
col·laboració 

Universitat de Barcelona 

Establiment d'un marc general 
de col·laboració per a la 
realització i finançament de 
l'estudi  de la inserció dels 
graduats i graduades en el món 
laboral 2020  

Inici projecte 
2020 

Previsió finalització 
projecte 2022 

32.500,00 € 

Conveni de 
col·laboració 

Universitat Autònoma de 
Barcelona 

Establiment d'un marc general 

de col·laboració per a la 
realització i finançament de 
l'estudi  de la inserció dels 
graduats i graduades en el món 
laboral 2020  

Inici projecte 
2020 

Previsió finalització 
projecte 2022 

32.500,00 € 

Conveni de 
col·laboració 

Universitat Politècnica 
de Catalunya 

Establiment d'un marc general 
de col·laboració per a la 
realització i finançament de 

Inici projecte 
2020 

Previsió finalització 
projecte 2022 

32.500,00 € 
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l'estudi  de la inserció dels 
graduats i graduades en el món 
laboral 2020  

Conveni de 
col·laboració 

Universitat Pompeu 
Fabra 

Establiment d'un marc general 
de col·laboració per a la 
realització i finançament de 
l'estudi  de la inserció dels 
graduats i graduades en el món 
laboral 2020  

Inici projecte 
2020 

Previsió finalització 
projecte 2022 

32.500,00 € 

 

Conveni de 
col·laboració 

Universitat de Lleida 

Establiment d'un marc general 
de col·laboració per a la 
realització i finançament de 
l'estudi  de la inserció dels 
graduats i graduades en el món 
laboral 2020  

Inici projecte 
2020 

Previsió finalització 
projecte 2022 

32.500,00 € 

Conveni de 
col·laboració 

Universitat de Girona 

Establiment d'un marc general 
de col·laboració per a la 
realització i finançament de 

l'estudi  de la inserció dels 
graduats i graduades en el món 
laboral 2020  

Inici projecte 

2020 

Previsió finalització 

projecte 2022 
32.500,00 € 

Conveni de 
col·laboració 

Universitat Rovira i Virgili 

Establiment d'un marc general 
de col·laboració per a la 
realització i finançament de 
l'estudi  de la inserció dels 

Inici projecte 
2020 

Previsió finalització 
projecte 2022 

32.500,00 € 
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graduats i graduades en el món 
laboral 2020  

Conveni de 
col·laboració 

Universitat Oberta de 
Catalunya 

Establiment d'un marc general 
de col·laboració per a la 
realització i finançament de 
l'estudi  de la inserció dels 
graduats i graduades en el món 
laboral 2020  

Inici projecte 
2020 

Previsió finalització 
projecte 2022 

23.520,90 € 

Conveni de 
col·laboració 

Universitat Ramón Llull 

Establiment d'un marc general 
de col·laboració per a la 
realització i finançament de 
l'estudi  de la inserció dels 
graduats i graduades en el món 
laboral 2020  

Inici projecte 
2020 

Previsió finalització 
projecte 2022 

25.296,90 € 

 

Conveni de 
col·laboració 

Universitat de Vic - 
Universitat Central de 
Catalunya 

Establiment d'un marc general 
de col·laboració per a la 
realització i finançament de 
l'estudi  de la inserció dels 

graduats i graduades en el món 
laboral 2020  

Inici projecte 
2020 

Previsió finalització 
projecte 2022 

8.524,80 € 

Conveni de 
col·laboració 

Universitat Internacional 
de Catalunya 

Establiment d'un marc general 
de col·laboració per a la 
realització i finançament de 
l'estudi  de la inserció dels 

Inici projecte 
2020 

Previsió finalització 
projecte 2022 

7.370,40 € 
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graduats i graduades en el món 
laboral 2020  

Conveni de 
col·laboració 

Universitat Abat Oliva 

Establiment d'un marc general 
de col·laboració per a la 
realització i finançament de 
l'estudi  de la inserció dels 
graduats i graduades en el món 
laboral 2020  

Inici projecte 
2020 

Previsió finalització 
projecte 2022 

4.007,10 € 

Conveni de 
col·laboració 

Fundació Privada 
Campus Docent Sant 
Joan de Déu 

Establiment d'un marc general 
de col·laboració per a la 
realització i finançament de 
l'estudi  de la inserció dels 
graduats i graduades en el món 
laboral 2020  

Inici projecte 
2020 

Previsió finalització 
projecte 2022 

788,10 € 

Conveni de 
col·laboració 

Fundació Privada 
ELISAVA Escola 
Universitària 

Establiment d'un marc general 
de col·laboració per a la 
realització i finançament de 
l'estudi  de la inserció dels 

graduats i graduades en el món 
laboral 2020  

Inici projecte 
2020 

Previsió finalització 
projecte 2022 

1.354,20 € 

Conveni de 
col·laboració 

Institut Nacional 
d’Educació Física de 
Catalunya (Campus 
Barcelona) 

Establiment d'un marc general 
de col·laboració per a la 
realització i finançament de 
l'estudi  de la inserció dels 

Inici projecte 
2020 

Previsió finalització 
projecte 2022 

1.642,80 € 
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graduats i graduades en el món 
laboral 2020  

Conveni de 
col·laboració 

Institut Nacional 
d’Educació Física de 
Catalunya (Campus 
Lleida) 

Establiment d'un marc general 
de col·laboració per a la 
realització i finançament de 
l'estudi  de la inserció dels 
graduats i graduades en el món 
laboral 2020  

Inici projecte 
2020 

Previsió finalització 
projecte 2022 

1.232,10 € 

Conveni de 
col·laboració 

Fundació Universitària 
Europea de Relacions 
Públiques 

Establiment d'un marc general 
de col·laboració per a la 
realització i finançament de 
l'estudi  de la inserció dels 
graduats i graduades en el món 
laboral 2020  

Inici projecte 
2020 

Previsió finalització 
projecte 2022 

710,40 € 

Conveni de 
col·laboració 

Centro Superior de Altos 
Estudios Internacionales 
S.L.U (Centre Universitari 

OSTELEA) 

Establiment d'un marc general 
de col·laboració per a la 
realització i finançament de 
l'estudi  de la inserció dels 

graduats i graduades en el món 
laboral 2020  

Inici projecte 
2020 

Previsió finalització 
projecte 2022 

610,50 € 

Conveni de 
col·laboració 

Fundació Privada Escola 
Superior de Cinema i 
Audiovisuals de 
Catalunya 

Establiment d'un marc general 
de col·laboració per a la 
realització i finançament de 
l'estudi  de la inserció dels 

Inici projecte 
2020 

Previsió finalització 
projecte 2022 

610,50 € 
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graduats i graduades en el món 
laboral 2020  

Conveni de 
col·laboració 

Escola Universitària 
d’Hoteleria i Turisme 
CETT-UB 

Establiment d'un marc general 
de col·laboració per a la 
realització i finançament de 
l'estudi  de la inserció dels 
graduats i graduades en el món 
laboral 2020  

Inici projecte 
2020 

Previsió finalització 
projecte 2022 

1.898,10 € 

Conveni de 
col·laboració 

Fundació Institut 
d’Educació Continua 
(Barcelona School of 
Management) 

Establiment d'un marc general 
de col·laboració per a la 
realització i finançament de 
l'estudi  de la inserció dels 
graduats i graduades en el món 
laboral 2020  

Inici projecte 
2020 

Previsió finalització 
projecte 2022 

4.573,20 € 

Conveni de 
col·laboració 

Fundació Privada 
Universitària Escola 
d’Alta Direcció i 

Administració (EADA) 

Establiment d'un marc general 
de col·laboració per a la 
realització i finançament de 
l'estudi  de la inserció dels 

graduats i graduades en el món 
laboral 2020  

Inici projecte 
2020 

Previsió finalització 
projecte 2022 

1.221,00 € 

Conveni de 
col·laboració 

Escola Superior de 
Ciències Socials i de 
l’Empresa i la Salut 

Establiment d'un marc general 
de col·laboració per a la 
realització i finançament de 
l'estudi  de la inserció dels 

Inici projecte 
2020 

Previsió finalització 
projecte 2022 

2.131,20 € 
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graduats i graduades en el món 
laboral 2020  

Conveni de 
col·laboració 

Consorci públic de 
l’Escola Superior de 
Comerç Internacional 

Establiment d'un marc general 
de col·laboració per a la 
realització i finançament de 
l'estudi  de la inserció dels 
graduats i graduades en el món 
laboral 2020  

Inici projecte 
2020 

Previsió finalització 
projecte 2022 

1.154,40 € 

Conveni de 
col·laboració 

EUSES Terres de l’Ebre, 
S.L. 

Establiment d'un marc general 
de col·laboració per a la 
realització i finançament de 
l'estudi  de la inserció dels 
graduats i graduades en el món 
laboral 2020  

Inici projecte 
2020 

Previsió finalització 
projecte 2022 

321,90 € 

Conveni de 
col·laboració 

Fundació Bancaria Caixa 
d’Estalvis i Pensions de 
Barcelona 

Establiment d'un marc general 
de col·laboració per a la 
realització i finançament de 
l'estudi  de la inserció dels 

graduats i graduades en el món 
laboral 2020  

Inici projecte 
2020 

Previsió finalització 
projecte 2022 

129.550,00 € 

Conveni de 
col·laboració 

Fundació Privada Rego 

Establiment d'un marc general 
de col·laboració per a la 
realització i finançament de 
l'estudi  de la inserció dels 

Inici projecte 
2020 

Previsió finalització 
projecte 2022 

77,70 € 
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graduats i graduades en el món 
laboral 2020  

Conveni de 
col·laboració 

EUNCET Formación S.L. 
(EUNCET Business 
School) 

Establiment d'un marc general 
de col·laboració per a la 
realització i finançament de 
l'estudi  de la inserció dels 
graduats i graduades en el món 
laboral 2020  

Inici projecte 
2020 

Previsió finalització 
projecte 2022 

688,20 € 

Conveni de 
col·laboració 

Consorci Mar Parc de 
Salut (Escola 
Universitària 
d’Infermeria del Mar) 

Establiment d'un marc general 
de col·laboració per a la 
realització i finançament de 
l'estudi  de la inserció dels 
graduats i graduades en el món 
laboral 2020  

Inici projecte 
2020 

Previsió finalització 
projecte 2022 

532,80 € 

Conveni de 
col·laboració 

Fundació per a la 
Docència Sant Llàtzer 
(Escola Universitària 
d’Infermeria i Teràpia 

Ocupacional de Terrassa) 

Establiment d'un marc general 
de col·laboració per a la 
realització i finançament de 
l'estudi  de la inserció dels 

graduats i graduades en el món 
laboral 2020  

Inici projecte 
2020 

Previsió finalització 
projecte 2022 

999,00 € 

 

Conveni de 
col·laboració 

Centre Universitari de 
Disseny S.L. 

Establiment d'un marc general 
de col·laboració per a la 
realització i finançament de 
l'estudi  de la inserció dels 

Inici projecte 
2020 

Previsió finalització 
projecte 2022 

521,70 € 
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graduats i graduades en el món 
laboral 2020  

Conveni de 
col·laboració 

Fundació Privada Eina 
(Centre Universitari de 
Disseny) 

Establiment d'un marc general 
de col·laboració per a la 
realització i finançament de 
l'estudi  de la inserció dels 
graduats i graduades en el món 
laboral 2020  

Inici projecte 
2020 

Previsió finalització 
projecte 2022 

899,10 € 

Conveni de 
col·laboració 

Formatic Barna S.A. 
(Escola Universitària 
Formatic Barcelona) 

Establiment d'un marc general 
de col·laboració per a la 
realització i finançament de 
l'estudi  de la inserció dels 
graduats i graduades en el món 
laboral 2020  

Inici projecte 
2020 

Previsió finalització 
projecte 2022 

466,20 € 

Conveni de 
col·laboració 

Fundació Privada Escola 
de Gestió (Escola 
Universitària ERAM) 

Establiment d'un marc general 
de col·laboració per a la 
realització i finançament de 
l'estudi  de la inserció dels 

graduats i graduades en el món 
laboral 2020  

Inici projecte 
2020 

Previsió finalització 
projecte 2022 

222,00 € 

Conveni de 
col·laboració 

ESTUR S.L. (Escola 
Universitària d’Hoteleria 
i Turisme Sant Pol de 
Mar) 

Establiment d'un marc general 
de col·laboració per a la 
realització i finançament de 
l'estudi  de la inserció dels 

Inici projecte 
2020 

Previsió finalització 
projecte 2022 

166,50 € 
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graduats i graduades en el món 
laboral 2020  

Conveni de 
col·laboració 

Escola Universitària 
Mediterrani S.L. 

Establiment d'un marc general 
de col·laboració per a la 
realització i finançament de 
l'estudi  de la inserció dels 
graduats i graduades en el món 
laboral 2020  

Inici projecte 
2020 

Previsió finalització 
projecte 2022 

566,10 € 

Conveni de 
col·laboració 

Mil Novecientos 
Cuarenta y Nueve S.L. 
(EUSES-Escola 
Universitària de la Salut i 
l’Esport) 

Establiment d'un marc general 
de col·laboració per a la 
realització i finançament de 
l'estudi  de la inserció dels 
graduats i graduades en el món 
laboral 2020  

Inici projecte 
2020 

Previsió finalització 
projecte 2022 

1.443,00 € 

Conveni de 
col·laboració 

Fundació Privada Escoles 
Universitàries Gimbernat 
i Tomàs Cerdà 

Establiment d'un marc general 
de col·laboració per a la 
realització i finançament de 
l'estudi  de la inserció dels 

graduats i graduades en el món 
laboral 2020  

Inici projecte 
2020 

Previsió finalització 
projecte 2022 

2.775,00 € 

Conveni de 
col·laboració 

Fundació Privada Rinaldi 
(Escola Universitària 
Salesiana de Sarrià) 

Establiment d'un marc general 
de col·laboració per a la 
realització i finançament de 
l'estudi  de la inserció dels 

Inici projecte 
2020 

Previsió finalització 
projecte 2022 

832,50 € 
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graduats i graduades en el món 
laboral 2020  

Conveni de 
col·laboració 

Fundació UAB (Escola 
Universitària de Turisme 
i Direcció Hotelera 
EUTDH / Escola Superior 
d’Arxivística i Gestió de 
Documents ESAGED / 
Escola de Prevenció i 

Seguretat Integral EPSI / 
Escola Doctor Robert 
FSiE / FUAB formació) 

Establiment d'un marc general 
de col·laboració per a la 
realització i finançament de 
l'estudi  de la inserció dels 
graduats i graduades en el món 

laboral 2020  

Inici projecte 
2020 

Previsió finalització 
projecte 2022 

3.396,60 € 

Conveni de 
col·laboració 

Fundació IBEI (Institut 
Barcelona d’Estudis 
Internacionals) 

Establiment d'un marc general 
de col·laboració per a la 
realització i finançament de 
l'estudi  de la inserció dels 
graduats i graduades en el món 
laboral 2020  

Inici projecte 
2020 

Previsió finalització 
projecte 2022 

932,40 € 

Conveni de 
col·laboració 

EAE Institución Superior 
de Formación 
Universitaria S.L. 

Establiment d'un marc general 
de col·laboració per a la 
realització i finançament de 
l'estudi  de la inserció dels 
graduats i graduades en el món 
laboral 2020  

Inici projecte 
2020 

Previsió finalització 
projecte 2022 

1.742,70 € 
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Conveni de 
col·laboració 

Conveni AQU-ICD estudi 
diferència de gènere als 
20 anys d'obtenir una 
titulació universitària 

Establiment d'un marc general 
de col·laboració per a la 
realització i finançament de 
l'estudi  de la inserció dels 
graduats i graduades en el món 
laboral 2020  

Inici projecte 
2020 

Previsió finalització 
projecte 2022 

5.000 ,00€ 

Conveni de 
col·laboració 

Fundació Politècnica de 
Catalunya (Centre de la 

Imatge i la Tecnologia 
Multimèdia) 

Establiment d'un marc general 
de col·laboració per a la 
realització i finançament de 

l'estudi  de la inserció dels 
graduats i graduades en el món 
laboral 2020  

Inici projecte 

2020 

Previsió finalització 

projecte 2022 
510,60 € 

Conveni de 
col·laboració 

Agència de Qualitat de 
l’Ensenyament Superior 
d’Andorra 

Establiment d'un marc general 
de col·laboració per a la 
realització i finançament de 
l'estudi  de la inserció dels 
graduats i graduades en el món 
laboral 2020 (Universitat 
d’Andorra) 

Inici projecte 
2020 

Previsió finalització 
projecte 2022 

1.815,00 € 

Conveni de 
col·laboració 

Consell Interuniversitari 
de Catalunya  

Realització estudi diferència de 
gènere als 20 anys d’obtenir una 
titulació universitària 

Inici projecte 
2020 

Previsió finalització 
projecte 2022 

2.500,00 € 

Conveni de 
col·laboració 

Universitat Autònoma de 
Barcelona 

3 Addenda conveni col·laboració 
AQU-UAB millora eina consulta 
indicadors 

Inici projecte 
2019 

Previsió finalització 
projecte 2020 

9.240,00 € 
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Al 2019 s’han signat els convenis de col·laboració amb les universitats públiques, privades i centres adscrits així com amb l’Institut Català de les 
Dones, el Consell Interuniversitari de Catalunya i  l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra per a la realització del 7è estudi 
d'inserció laboral dels titulats i titulades d'educació superior de Catalunya. L'estudi, impulsat per les universitats públiques catalanes per mitjà 
dels seus consells socials, les universitats privades, 37 centres adscrits i el Departament d'Ensenyament, és una de les més representatives i 
importants a Europa. 

En aquesta edició, es preveu enquestar més de 35.000 persones i com a novetat d'aquesta edició destaca que s'espera enquestar, també, a 
3.000 persones que van participar a l'edició de l'enquesta de 2005, per tal de conèixer les diferències de gènere en la seva inserció laboral 20 

anys després de finalitzar els seus estudis. 

D’altra banda, s’ha signat la 3a addenda conveni de col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona per a la millora de l’eina de 
consulta indicadors i el portal d’orientació. 

Així mateix, s’han signat dos convenis de col·laboració amb la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat de Vic destinats a la 
promoció de la participació dels estudiants en l'assegurament de la qualitat del sistema universitari de Catalunya i per a la realització de cursos 
per a la promoció de la participació dels estudiants en l'assegurament de la qualitat del sistema universitari i la creació d'una borsa 
d'estudiants amb competències per participar en aquests processos. 

Conveni de 
col·laboració 

Universitat Politècnica 
de Catalunya 

Conveni AQU-UPC promoció 
participació estudiants en 
l'assegurament de la qualitat del 
sistema universitari de 
Catalunya 

Inici projecte 
2019 

Previsió finalització 
projecte 2020 

1.000,00 € 

Conveni de 
col·laboració 

Universitat de Vic 

Conveni AQU-UViC promoció 
participació estudiants en 
l'assegurament de la qualitat del 
sistema universitari de 

Catalunya 

Inici projecte 
2019 

Previsió finalització 
projecte 2020 

1.000,00€ 
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APARTAT 3. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES  
Els comptes anuals d’AQU Catalunya han estat preparats a partir dels registres comptables de l’entitat a 31 de desembre de 2019. 

L’entitat porta la seva comptabilitat de forma mecanitzada mitjançant el sistema corporatiu de Gestió Econòmica de la Generalitat de 
Catalunya (PANGEA). Aquesta memòria i els comptes anuals s’han extret directament d’aquest programa informàtic. 

De conformitat amb l’article 214-4 de l’actual Llei 17/2017, de l’1 d’agost, del Codi tributari de Catalunya, aquesta entitat ha d’aplicar el Pla 
general de comptabilitat pública de la Generalitat de Catalunya aprovat mitjançant l’Ordre VEH/137/2017, de 29 de juny, i aplicar-lo d’acord 
amb les Instruccions que a aquest efecte dicti la Intervenció General. Aquest exercici 2019 ha estat el primer any d’aplicació d’aquest marc 
d’informació financera. Fins a aquest exercici, s’aplicava el Pla General de Comptabilitat establert pel Real Decreto 1514/2007, de 16 de 

noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad. 

D’altra banda, s’han inclòs els aspectes i  criteris que s’estableixen a  Ordre VEH/6/2019, de 15 de gener, de comptabilitat de la Generalitat de 
Catalunya 

AQU Catalunya està classificada com a administració pública de la Generalitat de Catalunya i es regeix per les normes del Sistema Europeu de 
Comptes (SEC). 

Els comptes anuals de l’exercici 2019 s’han preparat mitjançant l’aplicació de criteris uniformes de valoració, agrupació i classificació, de 
manera que la informació que es presenta és homogènia. Els criteris aplicats no són comparables amb l’exercici anterior atès que ha estat el 
primer exercici d’aplicació del Pla General de comptabilitat pública de la Generalitat de Catalunya. 

Els comptes anuals adjunts se sotmeten a l’aprovació del Consell de Govern d’AQU Catalunya, i es preveu que siguin aprovats el 9 de juliol de 

2020. Segons l’establert en el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, en la seva Disposició Addicional Tercera i en el Reial decret llei 8/2020 de 
mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19 es regulen la suspensió de terminis administratius. 
Entre d’altres terminis, es van suspendre els terminis formulació i aprovació de comptes de l’exercici 2019 que es preveu que siguin aprovats 
pel Consell de Direcció en data 9 de juliol de 2020. 
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3.1. Imatge fidel i principis comptables 
Els comptes anuals de l’exercici finalitzat el 31 de desembre de 2019 han estat preparats a partir dels registres comptables de l’Agència 
atenent el principi de gestió continuada i aplicant les disposicions legals en matèria comptable amb l’objecte de presentar una imatge fidel del 
patrimoni, de la situació financera, dels resultats de les operacions dels canvis en el patrimoni net i dels fluxos d’efectiu que s’han produït en 
l’entitat durant l’exercici i de l’execució pressupostària. 

En la preparació del Balanç i del Compte del resultat econòmic patrimonial, s’han utilitzat els principis comptables obligatoris de meritació, 
d’uniformitat en l’adopció de criteris, de prudència, de no-compensació o d’imputació pressupostària, no existint raons excepcionals que 
impedeixin la seva aplicació. 

No existeixen raons excepcionals per les quals, per mostrar la imatge fidel, no s’hagin aplicat disposicions legals en matèria comptable. 

No s’han aplicat altres principis comptables diferents dels previstos en el Pla. 

3.2. Comparació de la informació 
La informació continguda en aquesta memòria referida a l’exercici 2019 no es pot presentar, a efectes comparatius, amb la informació de 
l’exercici anterior, d’acord amb l’estructura dels comptes fixada pel Pla general de comptabilitat pública. Això és conseqüència de la 
modificació del Pla general de comptabilitat pública i els seus efectes en el sistema comptable que en aquest primer exercici de vigència del 
nou Pla no permet realitzar aquesta comparació. 

3.3. Canvis en els criteris comptables i correcció d’errors 
No s’han efectuat canvis en els criteris comptables ni en les estimacions més enllà dels estipulats pel vigent Pla general de comptabilitat 
pública. 

No s’han detectat errors existents al tancament de l’exercici que obliguin a reformular els comptes. 
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3.4. Canvis en les estimacions comptables 
No hi ha canvis rellevants en les estimacions comptables. 

3.5. Apartats de la Memòria dels comptes anuals que no presenten informació 
D’acord amb el previst en l’apartat 1.10 de la tercera part del PGCPGC en els comptes anuals de l’entitat no s’inclouen els estats o notes de la 
memòria que no presenten informació significativa, els quals s’indiquen a continuació:  

• Apartat 6. Inversions immobiliàries  

• Apartat 8. Arrendaments financers i altres operacions de naturalesa similar  

• Apartat 9. Actius financers  

• Apartat 10. Passius financers   

• Apartat 11. Cobertures comptables  

• Apartat 12. Actius construïts o adquirits per a altres entitats i altres existències  

• Apartat 13. Moneda estrangera  

• Apartat 16. Informació sobre medi ambient  

• Apartat 17. Actius en estat de venda  

• Apartat 18. Presentació per activitats del compte de resultat econòmic patrimonial  

• Apartat 19. Operacions per administració de recursos per compte d’altres ens públics  

• Apartat 22. Estat de valors rebuts en dipòsit 

 

Els saldos a 31/12/2019 del compte 413 s’ajusten a l’existència d’obligacions derivades de despeses fetes o béns i serveis rebuts per als quals 
no s’ha produït la imputació pressupostària i també de les obligacions per quantia indeterminada, en compliment de les previsions de les 
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Instruccions de la Intervenció General de 30 de desembre de 2015 per a la realització de les actuacions previstes en la disposició addicional 
tercera de la Llei orgànica 9/2013,de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic. 

APARTAT 4. NORMES DE RECONEIXEMENT I VALORACIÓ  
Les normes de reconeixement i valoració són les establertes en el Pla general de comptabilitat pública essent les més significatives les 
següents: 

4.1. Immobilitzat material 
L’immobilitzat material correspon principalment a mobiliari i equips informàtics. 

L’immobilitzat material adquirit per l’entitat s’ha comptabilitzat d’acord amb la Norma 2a del Pla, al preu d’adquisició més l’IVA suportat no 
deduïble. 

Les despeses de manteniment i reparació dels elements d’immobilitzat es carreguen als comptes corresponents del compte de pèrdues i 
guanys. 

Els percentatges d’amortització de l’immobilitzat reflecteixen raonablement la vida útil estimada de l’immobilitzat material, aplicant-se sobre 
els valors de cost dels diferents elements de l’immobilitzat. El càrrec per amortització es calcula pel mètode lineal, en funció de la vida útil 
estimada dels béns. La vida útil estimada dels diferents elements de l’immobilitzat material és la següent: 

Descripció Anys 

Instal·lacions tècniques 10 

Mobiliari i estris 10 

Equips informàtics 4 

Altre immobilitzat material 10 
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4.2. Inversions immobiliàries 
AQU Catalunya no disposa d’inversions immobiliàries. 

4.3. Immobilitzat intangible 
L’immobilitzat immaterial correspon principalment a aplicacions informàtiques comptabilitzades al seu cost d’adquisició més l’IVA suportat no 
deduïble. 

Les dotacions anuals en concepte d'amortització dels actius intangibles es realitzen amb contrapartida al compte de resultats i, bàsicament, 
equivalen als percentatges d'amortització determinats en funció dels anys de vida útil estimada, com a terme mitjà, dels diferents elements: 

 

Descripció Anys 

Aplicacions informàtiques     3 

Desenvolupament plataformes sistemes 
d’informació 

    3 

 

4.4. Arrendaments  
Les operacions d’arrendament s’imputen linealment al compte de pèrdues i guanys durant la vigència del contracte.  

L’entitat no ha realitzat cap operació d’arrendament financer.  

4.5. Permutes 
Durant l’exercici no s’ha produït cap permuta. 
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4.6. Actius i passius financers  
AQU Catalunya no ha sol·licitat cap préstec, ni ha contret cap obligació financera ni similars. L’element d’aquestes característiques més 
rellevant és el dipòsit de fons per Cashpooling, on es reflecteixen els ingressos i els pagaments de l’entitat.  

4.7. Cobertures comptables 
Durant l’exercici no s’han produït. 

4.8.  Existències 
Atesa la seva naturalesa, l’Agència no comptabilitza cap tipus d’existències. 

4.9. Actius construïts o adquirits per a altres entitats 
Durant l’exercici no s’han produït. 

4.10. Transaccions en moneda estrangera 
Les transaccions en moneda estrangera es registren en el moment del seu reconeixement inicial, utilitzant la moneda funcional (euro), aplicant 
el tipus de canvi vigent en la data de la transacció entre la moneda funcional i l'estrangera.  

En la data de cada balanç de situació, els actius i passius monetaris en moneda estrangera es converteixen segons els tipus vigents en la data 
de tancament. Les partides no monetàries en moneda estrangera mesurades en termes de cost històric es converteixen al tipus de canvi en la 
data de la transacció. 

Les diferències de canvi de les partides monetàries que sorgeixin, tant al liquidar-les com al convertir-les al tipus de canvi de tancament, es 
reconeixen en els resultats de l'any. 
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4.11. Ingressos i despeses  
Els ingressos i despeses s'imputen en funció del principi de meritació, és a dir, quan es produeix el corrent real de béns i serveis que aquests 
representen, amb independència del moment en què es produeixi el corrent monetari o financer derivat d'ells. Concretament, els ingressos es 
calculen al valor raonable de la contraprestació a rebre i representen els imports a cobrar pels serveis prestats en el marc ordinari de l'activitat, 
deduïts els descomptes.  

Les bestretes a compte d’ingressos i despeses futures figuren valorades pel valor rebut o lliurat. 

4.12. Provisions i contingències  
Les obligacions existents a la data del balanç de situació sorgides com a conseqüència de successos passats dels que poden derivar-se en 
perjudicis patrimonials per AQU Catalunya, del qual el import i moment de cancel·lació són indeterminats, es registren en el balanç de situació 
com provisions pel valor actual del import més probable que s’estimi que l’entitat haurà de fer front per a la cancel·lació de la obligació. 

No s’ha fet cap provisió per a riscos i despeses durant l’exercici.  

4.13. Transferències i subvencions  
Les subvencions de capital s’imputen al resultat de l’exercici en funció de la depreciació experimentada pels actius finançats per les mateixes.  

Les subvencions d’explotació s’imputen a resultats com altres ingressos d’explotació.   

4.14. Activitats conjuntes 
No existeix cap activitat econòmica controlada conjuntament amb cap altra persona física o jurídica. 

4.15. Actius en estat de venda 
No existeixen actius en estat de venda.  
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APARTAT 5. IMMOBILITZAT MATERIAL  
 

Descripció / Comptes 
comptables 

Saldo inicial Entrades Augments Sortides Disminucions 
Correccions 
valoratives 

netes 
Amortitzacions Saldo final 

1. Terrenys 

210 (2810) (2910) (2990) 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2. Construccions 

211 (2811) (2911) (2991) 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

3. Infraestructures 

212 (2812) (2912) (2992) 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

4. Béns del patrimoni històric  

213 (2813) (2913) (2993) 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

5. Altre immobilitzat  material 

214, 215, 216, 217, 218, 219, 
(2814), (2815), (2816), (2817), 
(2818), (2819), (2914), (2915), 
(2916), (2917), (2918), (2919), 

(2999) 

649.239,74 € 77.062,73 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 36.369,45 € 607.699,81 € 82.233,21 € 

6. Immobilitzat  material en 
curs i bestretes  

2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 
236, 237, 2390 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Total 649.239,74 € 77.062,73 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 36.369,45 € 607.699,81 € 82.233,21 € 
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L'amortització acumulada de l’immobilitzat material a 01/01/2019 és de 565.368,31€ 

Les altes d’immobilitzat  material de l’exercici s’han destinat a les inversions següents:  

 

Descripció Import 

Equips informàtics 77.062,73€ 

 

Pel que fa a les correccions de valor per deteriorament, aquestes corresponen a valor de l’immobilitzat material propietat d’AQU Catalunya 

que actualment es troba en un magatzem propietat de la Generalitat de Catalunya i adscrit a AQU Catalunya situat al carrer Concili de Trento 
atès que s’està utilitzant el mobiliari cedit en ús per Infraestructures de la Generalitat, SAU.  

Descripció 
Valor 

depreciació a 
31/12/2018 

Baixa 
immobilitzat a 

31/12/2019 

Valor 
depreciació a 

31/12/2019 

Instal·lacions tècniques 10.662,98 € 0 € 10.662,98 € 

Mobiliari i estris 25.215,73 € 0 € 25.215,73 € 

Equips informàtics 53,65 € 0 € 53,65 € 

Altre Immobilitzat material 437,09 € 0 € 437,09 € 

TOTALS 36.369,45 € 0 € 36.369,45 € 

 

A continuació s’indica l’immobilitzat material totalment amortitzat a 31 de desembre:  
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Descripció 
Valor 

adquisició 2019 

Valor 
adquisició 

2018 

Mobiliari i estris 113.671,13 € 113.671,13 € 

Equips informàtics 479.584,44 € 390.656,81 € 

Altre Immobilitzat material   17.071,87 €   17.071,87 € 

Els valors residuals i les vides útils es revisen, ajustant-los, si escau, en la data de cada balanç.  

Dins l’immobilitzat material s’inclou l’immobilitzat material deteriorat atès que no es fa ús degut a que es troba emmagatzemat al carrer 
Concili de Trento després del trasllat al carrer dels Vergós.  

APARTAT 7. IMMOBILITZAT INTANGIBLE  
 

Descripció / Comptes comptables Saldo inicial Entrades Augments Sortides 
Disminuci

ons 

Correcci
ons 

valorativ
es netes 

Amortitzacio
ns 

Saldo final 

1. Inversions en investigació i 
desenvolupament  

200, 201 (2800) (2801) 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0.00 € 0.00 € 0,00 € 

2. Propietat industrial e 
intel·lectual 

203 (2803) (2903) 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0.00 € 0.00 € 0,00 € 

3. Aplicacions informàtiques 969.081,62 € 32.065,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0.00 € 927.262.12 € 73.884,50 € 
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206 (2806) (2906) 

4. Inversions sobre actius 
utilitzats en règim d’ arrendament 

o cedits 

207 (2807) (2907) 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0.00 € 0.00 € 0,00 € 

5. Altre immobilitzat intangible 

208, 209 (2809) (2909) 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0.00 € 0.00 € 0,00 € 

Total 969.081,62 € 32.065,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 927.262,12 € 73.884,50 € 

 

L’amortització Acumulada de les aplicacions informàtiques a 01/01/2019 és de 926.368,62€ 

 

Les altes d’immobilitzat intangible de l’exercici s’han destinat a les inversions següents:  

Descripció Import 

Desenvolupament sistemes informació 32.065,00€ 

 

A continuació s’indica l’immobilitzat intangible totalment amortitzat a 31 de desembre:  

Descripció 
Valor adquisició 

2019 
Valor adquisició 

2018 

Aplicacions informàtiques 926.368,62 € 926.368,62€ 
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APARTAT 14. TRANSFERÈNCIES, SUBVENCIONS I ALTRES INGRESSOS I DESPESES  

14.1. Transferències i subvencions rebudes 

Característiques 

Import rebut 
Import 

reintegrable 
Import no 

reintegrable 

Quantitat imputada a 
resultats 

Exercici 2019 
Exercicis 
anteriors 

Exercici 2019 
Exercicis 
anteriors 

Transferències corrents AQU Catalunya gener 
2019 

306.158,07 € 0,00 € 0,00 € 306.158,07 € 306.158,07 € 0,00 € 

Transferències corrents AQU Catalunya 
febrer 2019 

306.158,07 € 0,00 € 0,00 € 306.158,07 € 306.158,07 € 0,00 € 

Transferències corrents AQU Catalunya març 
2019 

306.158,07 € 0,00 € 0,00 € 306.158,07 € 306.158,07 € 0,00 € 

Transferències corrents abril AQU Catalunya 306.158,07 € 0,00 € 0,00 € 306.158,07 € 306.158,07 € 0,00 € 

Bonificació fundació FEFE maig 2019 208,01 € 0,00 € 0,00 € 208,01 € 208,01 € 0,00 € 

Transferència corrent extra juny finançament 
funcionament AQU 

549.850,00 € 0,00 € 0,00 € 549.850,00 € 549.850,00 € 0,00 € 

Transferències corrents juny AQU Catalunya 306.158,07 € 0,00 € 0,00 € 306.158,07 € 306.158,07 € 0,00 € 

Transferències corrents anuals AQU 
Catalunya 

204.105,38 € 0,00 € 0,00 € 204.105,38 € 204.105,38 € 0,00 € 

Transferència corrent finançament devolució 
10% PE 2013 

9.338,22 € 0,00 € 0,00 € 9.338,22 € 9.338,22 € 0,00 € 
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Transferències corrents agost AQU Catalunya 
2019 

204.105,38 € 0,00 € 0,00 € 204.105,38 € 204.105,38 € 0,00 € 

Transferències corrents setembre AQU 
Catalunya 2019 

204.105,38 € 0,00 € 0,00 € 204.105,38 € 204.105,38 € 0,00 € 

Transferències corrents octubre AQU 
Catalunya 2019 

204.105,38 € 0,00 € 0,00 € 204.105,38 € 204.105,38 € 0,00 € 

Transferències corrents novembre AQU 
Catalunya 

204.105,38 € 0,00 € 0,00 € 204.105,38 € 204.105,38 € 0,00 € 

Transferències corrents desembre AQU 
Catalunya 2019 

204.105,38 € 0,00 € 0,00 € 204.105,38 € 204.105,38 € 0,00 € 

Transferència corrent devolució 30% paga 
extra 2013 (2019) 

28.014,66 € 0,00 € 0,00 € 28.014,66 € 28.014,66 € 0,00 € 

Transferències corrents maig AQU Catalunya 
2019 

306.158,07 € 0,00 € 0,00 € 306.158,07 € 306.158,07 € 0,00 € 

Bonificació fundació tripartita desembre 2019 8.237,28 € 0,00 € 0,00 € 8.237,28 € 8.237,28 € 0,00 € 

Transferència corrent CIC estudi de gènere 2.500,00 € 0,00 € 0,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 0,00 € 

Conveni AQU-UVic-UCC inserció laboral 2020 8.524,80 € 0,00 € 0,00 € 8.524,80 € 45,33 € 0,00 € 

Conveni AQU-Sant Joan de Déu inserció 
laboral 2020 

788,10 € 0,00 € 0,00 € 788,10 € 4,19 € 0,00 € 

Conveni AQU-UDL inserció laboral graduats 
2020 

32.500,00 € 0,00 € 0,00 € 32.500,00 € 78,61 € 0,00 € 

Conveni AQU-UPC inserció laboral graduats 
2020 

32.500,00 € 0,00 € 0,00 € 32.500,00 € 215,36 € 0,00 € 

Conveni AQU-Elisava inserció laboral 
graduats 2020 

1.354,20 € 0,00 € 0,00 € 1.354,20 € 7,20 € 0,00 € 
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Conveni AQU-URL inserció laboral graduats 
2020 

25.296,90 € 0,00 € 0,00 € 25.296,90 € 134,44 € 0,00 € 

Conveni AQU-UAO inserció laboral graduats 
2020 

4.007,10 € 0,00 € 0,00 € 4.007,10 € 21,31 € 0,00 € 

Conveni AQU-INEFC Barcelona inserció 
laboral graduats 2020 

1.642,80 € 0,00 € 0,00 € 1.642,80 € 8,73 € 0,00 € 

Conveni AQU-INEFC Lleida inserció laboral 
graduats 2020 

1.232,10 € 0,00 € 0,00 € 1.232,10 € 6,55 € 0,00 € 

Conveni AQU-UIC inserció laboral graduats 
2020 

7.370,40 € 0,00 € 0,00 € 7.370,40 € 39,19 € 0,00 € 

Conveni AQU-ESERP UB inserció laboral 
graduats 2020 

710,40 € 0,00 € 0,00 € 710,40 € 3,78 € 0,00 € 

Conveni AQU-OSTELEA inserció laboral 
graduats 2020 

610,50 € 0,00 € 0,00 € 610,50 € 3,25 € 0,00 € 

Conveni AQU-ESCAC inserció laboral 
graduats 2020 

610,50 € 0,00 € 0,00 € 610,50 € 3,25 € 0,00 € 

Conveni AQU-CETT inserció laboral graduats 
2020 

1.898,10 € 0,00 € 0,00 € 1.898,10 € 10,09 € 0,00 € 

Conveni AQU-IDEC inserció laboral graduats 
2020 

4.573,20 € 0,00 € 0,00 € 4.573,20 € 24,32 € 0,00 € 

Conveni AQU-URV inserció laboral graduats 
2020 

32.500,00 € 0,00 € 0,00 € 32.500,00 € 125,18 € 0,00 € 

Conveni AQU-EADA inserció laboral graduats 
2020 

1.221,00 € 0,00 € 0,00 € 1.221,00 € 6,49 € 0,00 € 

Conveni AQU-UB inserció laboral graduats 
2020 

32.500,00 € 0,00 € 0,00 € 32.500,00 € 351,52 € 0,00 € 
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Conveni AQU-UPF inserció laboral graduats 
2020 

32.500,00 € 0,00 € 0,00 € 32.500,00 € 110,96 € 0,00 € 

Conveni AQU-Tecnocampus inserció laboral 
graduats 2020 

2.131,20 € 0,00 € 0,00 € 2.131,20 € 11,33 € 0,00 € 

Conveni AQU-UOC inserció laboral graduats 
2020 

23.520,90 € 0,00 € 0,00 € 23.520,90 € 125,06 € 0,00 € 

Conveni AQU-ESCI inserció laboral graduats 
2020 

1.154,40 € 0,00 € 0,00 € 1.154,40 € 6,14 € 0,00 € 

Conveni AQU-UAB inserció laboral graduats 
2020 

32.500,00 € 0,00 € 0,00 € 32.500,00 € 298,99 € 0,00 € 

Conveni AQU-EUSES conveni inserció laboral 
graduats 2019 

321,90 € 0,00 € 0,00 € 321,90 € 1,71 € 0,00 € 

Subvenció finançament EOCUPA19 Creació 
Observatori del Talent de Catalunya 

129.550,00 € 0,00 € 0,00 € 129.550,00 € 19.228,26 € 0,00 € 

Conveni AQU-CESDA inserció laboral 
graduats 2019 

77,70 € 0,00 € 0,00 € 77,70 € 0,41 € 0,00 € 

Conveni AQU-EUNCET inserció laboral 
graduats 2020 

688,20 € 0,00 € 0,00 € 688,20 € 3,66 € 0,00 € 

Conveni AQU-Consorci Mar Parc de Salut 
inserció laboral graduats 2020 

532,80 € 0,00 € 0,00 € 532,80 € 2,83 € 0,00 € 

Conveni AQU-EUIT inserció laboral graduats 
2020 

999,00 € 0,00 € 0,00 € 999,00 € 5,31 € 0,00 € 

Conveni AQU-BAU inserció laboral graduats 
2020 

521,70 € 0,00 € 0,00 € 521,70 € 2,77 € 0,00 € 

Conveni AQU-EINA inserció laboral graduats 
2020 

899,10 € 0,00 € 0,00 € 899,10 € 4,78 € 0,00 € 
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Conveni AQU_FORMATIC BARNA inserció 
laboral graduats 2020 

466,20 € 0,00 € 0,00 € 466,20 € 2,48 € 0,00 € 

Conveni AQU-ERAM inserció laboral graduats 
2020 

222,00 € 0,00 € 0,00 € 222,00 € 1,18 € 0,00 € 

Conveni AQU-SANTPOL inserció laboral 
graduats 2020 

166,50 € 0,00 € 0,00 € 166,50 € 0,89 € 0,00 € 

Conveni AQU-EUM inserció laboral graduats 
2020 

566,10 € 0,00 € 0,00 € 566,10 € 3,01 € 0,00 € 

Conveni AQU-EUSESGI inserció laboral 
graduats 2020 

1.443,00 € 0,00 € 0,00 € 1.443,00 € 7,67 € 0,00 € 

Conveni AQU-GIMBERNAT inserció laboral 
graduats 2019 

2.775,00 € 0,00 € 0,00 € 2.775,00 € 14,75 € 0,00 € 

Conveni AQU-EUSS inserció laboral graduats 
2020 

832,50 € 0,00 € 0,00 € 832,50 € 4,43 € 0,00 € 

Conveni AQU-EUTDH/ESAGED/EPSI inserció 
laboral graduats 2019 

3.396,60 € 0,00 € 0,00 € 3.396,60 € 18,06 € 0,00 € 

Conveni AQU-UDG inserció laboral graduats 
2019 

32.500,00 € 0,00 € 0,00 € 32.500,00 € 107,71 € 0,00 € 

Conveni AQU-IBEI inserció laboral graduats 
2019 

932,40 € 0,00 € 0,00 € 932,40 € 4,96 € 0,00 € 

Conveni AQU-EAE inserció laboral graduats 
2019 

1.742,70 € 0,00 € 0,00 € 1.742,70 € 9,27 € 0,00 € 

Conveni AQU-ICD estudi diferència de gènere 
als 20 anys d'obtenir una titulació 

universitària 

5.000,00 € 0,00 € 0,00 € 5.000,00 € 121,87 € 0,00 € 
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Conveni AQU-CITM inserció laboral graduats 
2020 

510,60 € 0,00 € 0,00 € 510,60 € 2,71 € 0,00 € 

Transferències capital gener AQU Catalunya 
2019 

5.193,01 € 0,00 € 0,00 € 5.193,01 € 5.193,01 € 0,00 € 

Transferències capital febrer AQU Catalunya 
2019 

5.193,01 € 0,00 € 0,00 € 5.193,01 € 5.193,01 € 0,00 € 

Transferències capital març AQU Catalunya 
2019 

5.193,01 € 0,00 € 0,00 € 5.193,01 € 5.193,01 € 0,00 € 

Transferències capital abril AQU Catalunya 
2019 

5.193,01 € 0,00 € 0,00 € 5.193,01 € 5.193,01 € 0,00 € 

Transferències capital maig AQU Catalunya 
2019 

5.193,01 € 0,00 € 0,00 € 5.193,01 € 5.193,01 € 0,00 € 

Transferències capital juny AQU Catalunya 
2019 

5.193,01 € 0,00 € 0,00 € 5.193,01 € 5.193,01 € 0,00 € 

Transferències capital juliol AQU Catalunya 
2019 

5.193,01 € 0,00 € 0,00 € 5.193,01 € 5.193,01 € 0,00 € 

Transferències capital agost AQU Catalunya 
2019 

5.193,01 € 0,00 € 0,00 € 5.193,01 € 5.193,01 € 0,00 € 

Transferències capital setembre AQU 
Catalunya 2019 

5.193,01 € 0,00 € 0,00 € 5.193,01 € 5.193,01 € 0,00 € 

Transferències capital octubre AQU Catalunya 
2019 

5.193,01 € 0,00 € 0,00 € 5.193,01 € 5.193,01 € 0,00 € 

Transferències capital novembre AQU 
Catalunya 2019 

5.193,01 € 0,00 € 0,00 € 5.193,01 € 5.193,01 € 0,00 € 

Transferències capital desembre AQU 
Catalunya 2019 

5.193,05 € 0,00 € 0,00 € 5.193,05 € 5.193,05 € 0,00 € 
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Transferència capital ampliació juny 118.150,00 € 0,00 € 0,00 € 118.150,00 € 118.150,00 € 0,00 € 

Total 4.305.985,63 € 0,00 € 0,00 € 4.305.985,63 € 3.861.385,02 € 0,00 € 
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14.2. Transferències i subvencions concedides  

Normativa 
Import 

obligacions 
NIF del 

perceptor 
Denominació del 

perceptor 
Finalitat Reintegraments 

  9.240,00 € Q0818002H 
Universitat 
Autònoma de 
Barcelona 

3 Addenda conveni col·laboració AQU-UAB 
millora eina consulta indicadors 

0 € 

  1.000 € Q0818003F 
Universitat 
Politècnica de 

Catalunya 

Conveni AQU-UPC promoció participació 
estudiants en l'assegurament de la qualitat 

del sistema universitari de Catalunya 

0 € 

  1.000 € G58020124 Universitat de Vic 
Conveni AQU-UVic promoció participació 
estudiants en l'assegurament de la qualitat 
del sistema universitari de Catalunya 

0 € 

  19.610,99 € 

A famílies i 
institucions 
sense 
finalitat de 
lucre 

Estudiants en 
pràctiques de 
diferents 
universitats 

Convenis AQU-Universitats programa 
cooperació educativa pràctiques acadèmiques 
externes 

0 €  

  2.608,52 € 

A famílies i 
institucions 
sense 
finalitat de 
lucre 

Estudiants de 
Formació 
Professional 

Acord AQU-Esc.Prof.Salesiana per l'activitat 
formativa en el desenvolupament de la beca 
de formació FP DUAL 

0 €  

Total 33.459,51 €       0,00 € 
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APARTAT 15. PROVISIONS I CONTINGÈNCIES  
 

Compte Descripció Saldo inicial Augments Disminucions Saldo final 

14 
Provisions a llarg 
termini 

29.603,68 € 0,00 € 29.603,68 € 0,00 € 

Total 29.603,68 € 0,00 € 29.603,68 € 0,00 € 

 

 

Informació addicional 

Fins l’exercici 2018 les provisions per indemnitzacions per fi de contracte i les provisions pel 
pagament de les pagues extraordinàries d’exercicis anteriors s’aplicaven als comptes dels 
grups 142. Seguint les recomanacions de la Intervenció General, a l’exercici 2019 aquestes 
dotacions s’han traspassat als comptes del grup 413 i 130 
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APARTAT 20. OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA  

20.1. Estat de deutors no pressupostaris  
 

Concepte 
Saldo a 1 de 

gener 
Modificacions 

saldo inicial 

Càrrecs 
realitzats en 

l’exercici 
Total deutors 

Abonaments 
realitzats en 

l’exercici 

Deutors pendents 
de cobrament a 31 

de desembre Codi Descripció 

0142 Deutors per IVA 0,00 € 0,00 € 1.346,08 € 1.346,08 € 1.346,08 € 0,00 € 

Total 0,00 € 0,00 € 1.346,08 € 1.346,08 € 1.346,08 € 0,00 € 
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20.2. Estat de creditors no pressupostaris  
 

Concepte 
Saldo a 1 de 

gener  
Modificacions 

saldo inicial 

Abonament 
realitzats en 

l’exercici 
Total creditors 

Càrrecs 
realitzats en 

l’exercici 

Creditors 
pendents de 

pagament a 31 
de desembre 

Codi Descripció 

0202 Creditors Varis 0,00 € 0,00 € 136,12 € 136,12 € 0,00 € 136,12 € 

02410 IRPF Beques 61,25 € 0,00 € 440,99 € 502,24 € 415,15 € 87,09 € 

02411 IRPF Professionals 0,00 € 0,00 € 10.326,26 € 10.326,26 € 6.501,48 € 3.824,78 € 

02412 
IRPF Cursos, conferències i 

seminaris 
138.608,95 € 0,00 € 419.460,65 € 558.064,59 € 427.451,95 € 130.612,64 € 

02413 IRPF Professionals 2.708,47 € 0,00 € 0,00 € 2.708,47 € 2.708,47 € 0,00 € 

02415 IRPF No residents (UE) 3.398,02 € 0,00 € 1.589,50 € 4.987,52 € 4.862,12 € 125,40 € 

02416 IRPF No residents (Fora UE) 0,00 € 0,00 € 384,40 € 384,40 € 254,80 € 129,60 € 

02417 
IRPF Consellers i 

administradors < 100.000 € 
3.476,38 € 0,00 € 13.905,34 € 17.381,72 € 10.428,96 € 6.952,76 € 

0246 IVA transferit 0,00 € 0,00 € 1.346,08 € 1.346,08 € 1.346,08 € 0,00 € 

0251 Assegurances Socials 57.635,59 € 0,00 € 601.166,67 € 658.802,26 € 598.490,63 € 60.311,63 € 

0277 
Hisenda Pública deutora per 

IVA 
0,00 € 0,00 € 1.346,08 € 1.346,08 € 593,91 € 752,17 € 

0288 MUFACE 96,44 € 0,00 € 696,65 € 793,09 € 692,54 € 100,55 € 
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0289 Drets Passius 816,16 € 0,00 € 1.579,91 € 2.396,07 € 1.925,66 € 470,41 € 

0299 Creditors per IVA 1.165,51 € 0,00 € 0,00 € 1.165,51 € 1.165,51 € 0,00 € 

Total 207.966,77 € 0,00 € 1.052.378,65 € 1.260.340,41 € 1.056.837,26 € 203.503,15 € 

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

Concepte Cobraments 
pendents 

aplicació a 1 
gener 

Modificacions 
saldo inicial 

Cobraments 
realitzats en 

l’exercici 

Total 
cobraments 

pendents 
aplicació 

Cobraments 
aplicats en 

l’exercici 

Cobraments 
pendents 

aplicació a 31 
desembre 

Codi 
Descripció 

 

0211 Ingressos pendents d’aplicació 0,00 € 0,00 € 344,10 € 344,10 € 0,00 € 344,10 € 

Total 0,00 € 0,00 € 344,10 € 344,10 € 0,00 € 344,10 € 

 

Informació addicional 

Els ingressos pendents d’aplicació corresponen cobrament del Conveni de col·laboració entre AQU i EUROAULA per a l’establiment d'un marc general 
de col·laboració per a la realització i finançament de l'estudi  de la inserció dels graduats i graduades en el món laboral 2020, cobrat al 2019 i que s’ha 
signat en el 2020. 
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APARTAT 21. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D’ADJUDICACIÓ   
 

Tipus de contracte 

Procediment obert/Acord 
marc 

Procediment restringit Procediment negociat 
Diàleg 

competitiu 

Adjudicació 
directa/Cont. 

menors 
Total 

Multiplic. 
criteri 

Únic 
criteri 

Multiplic. 
criteri 

Únic criteri 
Amb 

publicitat 
Sense 

publicitat 

Subministrament 31.617,30 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 49.921,96 € 81.539,26 € 

Serveis 336.632 € 71.276 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 543.520,74 € 951.428,74€ 

Total 368.249,30 € 71.276 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 593.442,70 € 1.032.968€ 

 

 

Informació addicional 

Els imports informats corresponen tant a imports adjudicats el 2019 com imports adjudicats en processos iniciats el 2019, però que s’executaran el 
2020. 
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APARTAT 23. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA  

23.1.a) Pressupost de despeses. Modificacions de crèdit  
 

Aplicació 
pressupostària 

descripció 

Crèdits 
extraordinari

s 

Supleme
nts de 

crèdits 

Ampliació 
crèdit 

Transferè
ncia crèdit 

positiva 

Transferènc
ia crèdit 
negativa 

Incorpora
ció 

romanent
s crèdits 

Crèdits 
generats 

ingressos 

Baixes 
anul·lacion

s 

Ajusta
ments 
prorr
ogats 

Total 
modificació 

CAPÍTOL 1. 
REMUNERACION
S DEL PERSONAL 

0,00€  0,00€  33.805,50€ 32.603,54€  96.778,66€  0,00€  229.977,39€  478,25€  0,00€  199.129,53€  

ART. 13. 
PERSONAL 
LABORAL 

0,00€  0,00€  32.661,32€ 29.539,54 € 86.573,09€  0,00 € 127.833,08€  478,25€  0,00€  102.982,61€ 

ART.15. 
INCENTIUS AL 
RENDIMENT I 

ACTIVITATS 
EXTRAODINÀRIES 

0,00€  0,00€  0,00€ 726,53€  0,00€  0,00€  33.016,00€  0,00€  0,00€  33.742,53€  

ART. 16. 
ASSEGURANCES 
I COTITZACIONS 

SOCIALS 

0,00€  0,00€  1.144,18€ 2.337,47€  10.205,57€  0,00€  69.128,31€  0,00 € 0,00 € 62.404,39€  

CAPÍTOL 2. 
DESPESES 

0,00€  0,00 € 39.871,54€ 215.280,45€  324.230,02€  131.076,78€  762.202,50€  86.680,18€  0,00 € 737.521,07€  
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CORRENTS DE 
BÉNS I SERVEIS 

ART. 20. 
LLOGUERS I 

CÀNONS 

0,00€  0,00€  0,00€ 0,00 € 1.439,27 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -1.439,27 € 

ART. 21. 
CONSERVACIÓ I 

REPARACIÓ 

0,00€  0,00€  0,00€ 12.505,62 € 3.388,01 € 0,00 € 4.083,13 € 0,00 € 0,00 € 13.200,74 € 

ART. 22. 
MATERIAL, 

SUBMINISTRAME
NTS I ALTRES 

0,00 € 0,00 € 38.848,54€ 202.774,83 € 315.955,39 € 130.975,78 € 753.374,45 € 86.008,35 € 0,00€  724.009,86 € 

ART. 23. 
INDEMNITZACION

S PER RAÓ DEL 
SERVEI 

0,00 € 0,00 € 1.023,00€ 0,00 € 3.447,35 € 101,00 € 4.744,92 € 671,83 € 0,00 € 1.749,74 € 

ART. 24. 
DESPESES DE 

PUBLICACIONS 

0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

CAPÍTOL 3. 
DESPESES 

FINANCERES 

0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 340,00 € 0,00 € 12,19 € 0,00 € 0,00 € -327,81 € 

ART. 34. ALTRES 
DESPESES 

FINANCERES 

0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 340,00 € 0,00€  12,19 € 0,00 € 0,00 € -327,81 € 

CAPÍTOL 4. 
TRANSFERÈNCIE

S CORRENTS 

0,00 € 0,00 € 9.120,00€ 3.190,85 € 7.515,62 € 9.240,00 € 4.000,00 € 2.000,00 € 0,00 € 16.035,23 € 
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ART. 44. 
D'ALTRES 
ENTITATS 

SECTOR PÚBLIC, 
UNIVERSITATS 

PÚBLIQUES I 
ALTRES ENTITATS 

PARTICIPADES 

0,00 € 0,00 € 1.000,00€ 0,00 € 2.000,00 € 9.240,00 € 4.000,00 € 2.000,00 € 0,00 € 10.240,00 € 

ART.47 
EMPRESES 
PRIVADES 

0,00 € 0,00 € 1.000,00€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00€  

ART. 48. A 
FAMÍLIES, 

INSTITUCIONS 
SENSE FINALITAT 

LUCRE I ENS 
CORPORATIUS 

0,00 € 0,00 € 7.120,00€ 3.190,85 € 5.515,62 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.795,23 € 

CAPÍTOL 6. 
INVERSIONS 

REALS 

0,00 € 0,00 € 29.671,16€ 24.409,07 € 15.669,50 € 0,00 € 118.150,00 € 29.671,16 € 0,00€  126.889,57 € 

ART. 65. 
INVERSIONS 

EQUIPS DE 
PROCÉS DADES I 
TELECOMUNICAC

IONS 

0,00 € 0,00 € 29.671,16€ 0,00 € 0,00 € 0,00€  20.000,00 € 0,00 € 0,00 € 74.080,23 € 

ART. 68. 
INVERSIONS EN 

IMMOBILITZAT 
IMMATERIAL 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 24.409,07€  15.669,50 € 0,00 € 98.150,00 € 29.671,16 € 0,00 € 52.809,34 € 
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TOTALS 0,00 € 0,00€  112.468,20€ 275.483,91 € 444.533,80 € 140.316,78 € 1.114.342,08€ 118.829,59 € 0,00 € 
 

1.079.247,59 € 

Informació addicional 

Al llarg de l’exercici, es realitzen diferents seguiments de les previsions pressupostàries que comporten realitzar diferents modificacions 
pressupostàries de diferents tipologies.  

A l’any 2019 s’han realitzat 6 modificacions pressupostàries incloses les corresponents a la incorporació de romanents del 2018 i el pressupost 
definitiu. 

 

23.1.b) Pressupost de despeses. Romanents de crèdit.  
 

Descripció Romanents compromesos Romanents no compromesos Total 

ACTIVITAT CORRENT  182.851,80 € 182.851,80 € 

EMPLOY19             6.218,24 €              6.218,24 €  

INSLAB20       403.138,24 €         403.138,24 €  

EOCUPA16          60.321,74 €            60.321,74 €  

EOCUPA19          50.000,00 €            50.000,00 €  

AQUTR19          33.401,47 €            33.401,47 €  

AQUTR20          43.552,58 €            43.552,58 €  

NOUWEB19          72.600,00 €            72.600,00 €  
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Dotacions indemnitzacions 2019           10.495,67 €            10.495,67 €  

Dotació 60% PE 2013           55.778,10 €            55.778,10 €  

TOTALS 735.506,04 € 182.851,80 € 918.357,84 

 

Informació addicional 

Per necessitats de l’edifici d’Infraestructures.cat, el 2019 es va comunicar a AQU Catalunya que no es prorrogaria més el seu contracte d’arrendament i 

que caldria que busqués una nova seu per a les seves oficines. Al mes d’abril estava previst el trasllat complet de tota l’organització al Carrer d’Enric 
Granados, 33, fet que s’ha hagut d’ajornar dos mesos i mig a causa de la Pandèmica ocasionada per la COVID-19 

En data 19 de novembre de 2019 el director d’AQU Catalunya resol l’aprovació de l’expedient per a la contractació del servei de disseny, 
desenvolupament, implantació, posada en funcionament i manteniment del web corporatiu, i la conceptualització, disseny i desenvolupament del 
butlletí d’AQU Catalunya. El procés d’adjudicació es va allargar perquè l’empresa que hauria d’haver estat l’adjudicatària va incórrer una possible baixa 
desproporcionada. El procés es va allargar durant el mes de gener de 2020.  Finalment, la baixa desproporcionada no fou justificada i es va adjudicar a 
l’empresa següent que tenia la segona millor puntuació.  El procés va finalitzar amb l’adjudicació del servei el 27 de gener de 2020 i la posterior 
formalització amb la signatura del contracte corresponent. 

Segons l’establert en el Decret Llei 3/2020, d’11 de febrer, sobre l'increment retributiu per al 2020 publicat al DOGC el 13 de febrer de 2020, al llarg del 
2020 està previst, entre d’altres, la recuperació del 60% de l’import de la paga extraordinària de l’any 2013. Atès que es va iniciar l’exercici 2020 amb 

els pressupostos prorrogats i seguint les instruccions de la intervenció, per tal d’assegurar el pagament, s’ha aplicat l’import de 55.778,10€ al compte 
13009900 per poder fer front d’aquest pagament a principis de l’exercici. 
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23. 2.a.1) Pressupost d’ingressos. Procés de gestió. Drets anul·lats 
 

Aplicació 
pressupostàri

a 
Descripció 

Anul·lació de 
liquidacions 

Ajornament i 
fraccionament 

Devolució 
d’ingressos 

Total drets anul·lats 

2019 - 1400 - 
3202700 

Taxes per universitats 0,00 € 0,00 € 1.983,88 € 1.983,88 € 

Total 0,00 € 0,00 € 1.983,88 € 1.983,88 € 

 

Informació addicional 

L’import indicat correspon a la devolució als sol·licitants de les acreditacions de les taxes pagades indegudament. 

 

23. 2.a.3) Pressupost d’ingressos. Procés de gestió. Recaptació neta  
 

Aplicació 
pressupostàri

a 
Descripció Recaptació total 

Devolucions 
d’ingressos 

Recaptació neta 

2019 -   - 
830002111 

Aportacions de capital reintegrables a curt termini. 
IU 

175.273,11 € 0,00 € 175.273,11 € 

2019 - 1100 - 
3990009 

Altres ingressos diversos 56.396,36 € 0,00 € 56.396,36 € 
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2019 - 1100 - 
4420001 

De consorcis del sector públic o adscrits de la 
Generalitat 

1.154,40 € 0,00 € 1.154,40 € 

2019 - 1100 - 
4427785 

Del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 532,80 € 0,00 € 532,80 € 

2019 - 1100 - 
4490002 

De la Universitat de Barcelona 32.500,00 € 0,00 € 32.500,00 € 

2019 - 1100 - 
4490003 

De la Universitat Autònoma de Barcelona 16.250,00 € 0,00 € 16.250,00 € 

2019 - 1100 - 
4490004 

De la Universitat Politècnica de Catalunya 16.250,00 € 0,00 € 16.250,00 € 

2019 - 1100 - 
4490005 

De la Universitat Pompeu Fabra 32.500,00 € 0,00 € 32.500,00 € 

2019 - 1100 - 
4490006 

De la Universitat de Girona 16.250,00 € 0,00 € 16.250,00 € 

2019 - 1100 - 
4490007 

De la Universitat de Lleida 16.250,00 € 0,00 € 16.250,00 € 

2019 - 1100 - 
4490008 

De la Universitat Rovira i Virgili 32.500,00 € 0,00 € 32.500,00 € 

2019 - 1100 - 
4700001 

d'Empreses privades 10.811,40 € 0,00 € 10.811,40 € 

2019 - 1100 - 
4810001 

De Fundacions 196.649,50 € 0,00 € 196.649,50 € 

2019 - 1400 - 
3202700 

Taxes per universitats 138.726,10 € 1.983,88 € 136.742,22 € 

2019 - 1400 - 
3990009 

Altres ingressos diversos 312,00 € 0,00 € 312,00 € 
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2019 - 1500 - 
4100021 

Del Departament d'Empresa i Coneixement 3.419.163,54 € 0,00 € 3.419.163,54 € 

2019 - 1500 - 
4810001 

De Fundacions 208,01 € 0,00 € 208,01 € 

2019 - 1500 - 
5310001 

Diferències positives d operacions financeres 2,37 € 0,00 € 2,37 € 

2019 - 1700 - 
3990009 

Altres ingressos diversos 91.409,64 € 0,00 € 91.409,64 € 

Total 4.253.139,23 € 1.983,88 € 4.251.155,35 € 
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23. 2.b) Pressupost d’ingressos. Devolucions d’ingressos  
 

Aplicació 
pressupostàri

a 
Descripció 

Pendents de 
pagament a 

1 de gener 

Modificacio
ns saldo 
inicial i 

anul·lacions 

Reconegudes 
en l’exercici 

Total 
devolucions 

reconegudes 

Prescripcion
s 

Pagades en 
l’exercici 

Pendents de 
pagament a 

31 de 
desembre 

2019 - 1400 - 
3202700 

Taxes per 
universitats 

0,00 € 0,00 € 1.983,88 € 1.983,88 € 0,00 € 1.983,88 € 0,00 € 

Total 0,00 € 0,00 € 1.983,88 € 1.983,88 € 0,00 € 1.983,88 € 0,00 € 

 

Informació addicional 

L’import indicat correspon a la devolució als sol·licitants de les acreditacions de les taxes pagades indegudament. 
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23.2.1. Pressupost de despeses. Obligacions de pressupostos tancats  
 

Aplicació 
pressupostària 

Descripció 

Obligacions 
pendents de 
pagament a 1 

de gener 

Modificacions 
saldo inicial i 
anul·lacions 

Total 
obligacions 

Prescripcions 
Pagaments 

realitzats 

Obligacions 
pendents de 

pagament a 31 
de desembre 

2018- -422-1300001 
RETRIBUCIONS BÀSIQUES/ 

PERSONAL LABORAL 
48.231,06 € 0,00 € 48.231,06 € 0,00 € 48.231,06 € 0,00 € 

2018- -422-1310001 
RETRIBUCIONS BÀSIQUES/ 

PERSONAL LABORAL TEMPORAL 
11.471,04 € 0,00 € 11.471,04 € 0,00 € 11.471,04 € 0,00 € 

2018- -422-1320001 
RETRIB.BÀSIQUES I ALTRES 

REMUN/PERS. LABORAL AD I 
ASSIM 

3.163,13 € 0,00 € 3.163,13 € 0,00 € 3.163,13 € 0,00 € 

2018- -422-2000001 
LLOGUERS I CANONS 

MITJANÇANT INFRACAT, SAU 
16.120,46 € 0,00 € 16.120,46 € 0,00 € 16.120,46 € 0,00 € 

2018- -422-2120003 
MANTENIMENT D'APLICACIONS 

INFORMÀTIQUES 
14.040,88 € -463,14 € 13.577,74 € 0,00 € 13.577,74 € 0,00 € 

2018- -422-2230001 TRANSPORTS 22.994,00 € -266,26 € 22.727,74 € 0,00 € 22.545,50 € 182,24 € 

2018- -422-2270013 TREBALLS TÈCNICS 60.025,41 € -13.830,74 € 46.194,67 € 0,00 € 45.137,27 € 1.057,40 € 

2018- -422-2270089 
ALTRES TREBALLS REALITZ.PER 

PERS.FISIQUES O JURIDIQUES 
83.507,57 € -3.892,94 € 79.614,63 € 0,00 € 79.614,63 € 0,00 € 

2018- -422-4490002 
A LA UNIVERSITAT DE 

BARCELONA 
2.000,00 € -1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 0,00 € 

2018- -422-4490006 A LA UNIVERSITAT DE GIRONA 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 0,00 € 

Total 262.553,55 € -19.453,08 € 243.100,47 € 0,00 € 241.860,83 € 1.239,64 € 
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23.2.2.a) Pressupost d’ingressos, drets a cobrar de pressupostos tancats. Drets pendents de cobrament totals 
 

Aplicació 
pressupostàr

ia 
Descripció 

Drets 
pendents de 

cobrament a 1 
de gener 

Modificacions 
saldo inicial 

Drets 
anul·lats 

Drets 
cancel·lats 

Recaptació 

 

Drets 
pendents de 

cobrament a 31 
de desembre 

2018 -   - 
3990009 

Altres ingressos diversos 15.053,86 € -6.244,22 € 0,00 € 2.954,25 € 5.855,39 € 0,00 € 

2018 -   - 
4100021 

Del Departament d'Empresa i 
Coneixement 

576.722,44 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 576.722,44 € 0,00 € 

Total 591.776,30 € -6.244,22 € 0,00 € 2.954,25 € 582.577,83 € 0,00 € 
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23.3.2.c) Pressupost d’ingressos, drets a cobrar de pressupostos tancats. Drets cancel·lats   
 

Aplicació 
pressupostàr

ia 
Descripció 

Cobraments en 
espècie 

Insolvències 
Prescripcion

s 
Altres causes 

Total drets 
cancel·lats 

 

2018 -   - 
3990009 

Altres ingressos diversos 0,00 € 2.954,25 € 0,00 € 0,00 € 2.954,25 € 

Total 0,00 € 2.954,25 € 0,00 € 0,00 € 2.954,25 € 

 

Informació addicional 

El total cancel·lat correspon a dues anul·lacions de dos crèdits incobrables reclamants de forma recurrent, d’un pagament duplicat de 194,31€ i d’un 
deute no cobrat d’un projecte internacional tancat per import de  2.759,94€. 
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23.3. Informació pressupostària. Compromisos de despesa amb càrrec a pressupostos d’exercicis posteriors  
  

Compte  Descripció 

Compromisos de despesa adquirits amb càrrec al pressupost de l’exercici 

2020 2021 2022 2023 
Exercicis 

successius 

515300 Dotació despeses trasllat 2020 43.552,58 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

13100 
Contractació desenvolupament  nova 

pàgina web 
72.600,00 €  0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

13009900 
Dotacions indemnitzacions 

contractes temporals generades al 
2019 

   10.495,67 €  

 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

13009900 Dotació 60% Paga extra 2013 55.778,10€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Total 182.426,35 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 

Informació addicional 

En aquest apartat s’han indicat aquells romanents que no afecten a projectes finançats externament però que correspon a despesa 
compromesa per a l’exercici 2020. 

Per necessitats de l’edifici d’Infraestructures.cat, el 2019 es va comunicar a AQU Catalunya que no es prorrogaria més el seu contracte 
d’arrendament i que caldria que busqués una nova seu per a les seves oficines. Al mes d’abril estava previst el trasllat complet de tota 
l’organització al Carrer d’Enric Granados, 33, fet que s’ha hagut d’ajornar dos mesos i mig a causa de la Pandèmica ocasionada per la 
COVID-19 

En data 19 de novembre de 2019 el director d’AQU Catalunya resol l’aprovació de l’expedient per a la contractació del servei de 
disseny, desenvolupament, implantació, posada en funcionament i manteniment del web corporatiu, i la conceptualització, disseny i 
desenvolupament del butlletí d’AQU Catalunya. El procés d’adjudicació es va allargar perquè l’empresa que hauria d’haver estat 
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l’adjudicatària va incórrer una possible baixa desproporcionada. El procés es va allargar durant el mes de gener de 2020.  Finalment, la 
baixa desproporcionada no fou justificada i es va adjudicar a l’empresa següent que tenia la segona millor puntuació.  El procés va 
finalitzar amb l’adjudicació del servei el 27 de gener de 2020 i la posterior formalització amb la signatura del contracte corresponent. 

Segons l’establert en el Decret Llei 3/2020, d’11 de febrer, sobre l'increment retributiu per al 2020 publicat al DOGC el 13 de febrer de 
2020, al llarg del 2020 està previst, entre d’altres, la recuperació del 60% de l’import de la paga extraordinària de l’any 2013. Atès que 
es va iniciar l’exercici 2020 amb els pressupostos prorrogats i seguint les instruccions de la intervenció, per tal d’assegurar el 
pagament, s’ha aplicat l’import de 55.778,10€ al compte 13009900 per poder fer front d’aquest pagament a principis de l’exercici. 

23.4. Informació pressupostària. Despeses amb finançament afectat  

23.4.1. Desviacions de finançament per agent finançador  
 

Codi de despesa Descripció 

Agent finançador 
Coef. 

Financ. 

Desviacions de l’exercici Desviacions acumulades 

Tercer 
Aplicació 

pressupostària 
Positives 

Negative
s 

Positives 
Negativ

es 

20190000026 
INSLAB20 Enquesta 

Inserció Laboral 2020 

ESTUDIS D'HOTELERIA I 
TURSIME CET 

1100-4700001 0,00475 1.888,01 € 0,00 € 1.888,01 € 0,00 € 

20190000026 
INSLAB20 Enquesta 

Inserció Laboral 2020 

ESCOLA UNIV. TURISME 
FORMATIC BAR 

1100-4700001 0,00117 463,72 € 0,00 € 463,72 € 0,00 € 

20190000026 
INSLAB20 Enquesta 

Inserció Laboral 2020 

ESCOLA UNIV. D'HOT. I 
TURISM. SAN 

1100-4700001 0,00042 165,61 € 0,00 € 165,61 € 0,00 € 

20190000026 
INSLAB20 Enquesta 

Inserció Laboral 2020 

ESCOLA UNIV. DE 

TURISME MEDITERRA 
1100-4700001 0,00142 563,09 € 0,00 € 563,09 € 0,00 € 
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20190000026 
INSLAB20 Enquesta 

Inserció Laboral 2020 

ESCOLA UNIV. ESPORT I 
LA SALUT 

1100-4700001 0,00361 1.435,33 € 0,00 € 1.435,33 € 0,00 € 

20190000026 
INSLAB20 Enquesta 

Inserció Laboral 2020 

BAU CENTRE 
UNIVERSITARI DE DISSEN 

1100-4700001 0,00130 518,93 € 0,00 € 518,93 € 0,00 € 

20190000026 
INSLAB20 Enquesta 

Inserció Laboral 2020 

EUNCET BUSINESS 
SCHOOL 

1100-4700001 0,00172 684,54 € 0,00 € 684,54 € 0,00 € 

20190000026 
INSLAB20 Enquesta 

Inserció Laboral 2020 

FUNDACIÓ PRIVADA 

UNIVERSITÀRIA ESCOLA 
ALTA DIRECCIÓ I 
ADMINISTRACIÓ (EADA) 

1100-4810001 0,00305 1.214,51 € 0,00 € 1.214,51 € 0,00 € 

20190000026 
INSLAB20 Enquesta 

Inserció Laboral 2020 

FUNDACIÓ PRIVADA 
ESCOLA GESTIO 

1100-4810001 0,00056 220,86 € 0,00 € 220,86 € 0,00 € 

20190000026 
INSLAB20 Enquesta 

Inserció Laboral 2020 

FUNDACIO REGOCENTRE 
EST.SUP.AVIAC 

1100-4810001 0,00019 77,29 € 0,00 € 77,29 € 0,00 € 

20190000026 
INSLAB20 Enquesta 

Inserció Laboral 2020 
UNIVERSITAT DE VIC 1100-4700001 0,02132 8.479,47 € 0,00 € 8.479,47 € 0,00 € 

20190000026 
INSLAB20 Enquesta 

Inserció Laboral 2020 

UNIVERSITAT RAMON 
LLULL 

1100-4810001 0,06325 25.162,46 € 0,00 € 25.162,46 € 0,00 € 

20190000026 
INSLAB20 Enquesta 

Inserció Laboral 2020 

FUNDACIÓ EINA, ESCOLA 
DE DISSENY 

1100-4810001 0,00225 894,32 € 0,00 € 894,32 € 0,00 € 

20190000026 
INSLAB20 Enquesta 

Inserció Laboral 2020 

ESCOLA UNIVERSITÀRIA 
SALESIANS SA 

1100-4810001 0,00208 828,07 € 0,00 € 828,07 € 0,00 € 
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20190000026 
INSLAB20 Enquesta 

Inserció Laboral 2020 

FUNDACIÓ INSTITUT 
D'EDUCACIÓ CONTINUA 
(IDEC) 

1100-4810001 0,01143 4.548,88 € 0,00 € 4.548,88 € 0,00 € 

20190000026 
INSLAB20 Enquesta 

Inserció Laboral 2020 

FUNDACIÓ POLITÈCNICA 
DE CATALUNYA 

1100-4810001 0,00128 507,89 € 0,00 € 507,89 € 0,00 € 

20190000026 
INSLAB20 Enquesta 

Inserció Laboral 2020 

UNIVERSITAT OBERTA DE 
CATALUNYA 

1100-4810001 0,05881 23.395,84 € 0,00 € 23.395,84 € 0,00 € 

20190000026 
INSLAB20 Enquesta 

Inserció Laboral 2020 

FUNDACION 
UNIVERSITARIA 
EUROPEA DE 
RELACIONES PÚBLICAS 

1100-4810001 0,00178 706,62 € 0,00 € 706,62 € 0,00 € 

20190000026 
INSLAB20 Enquesta 

Inserció Laboral 2020 

Fundació Universitat 
Autònoma de 

1100-4810001 0,00849 3.378,54 € 0,00 € 3.378,54 € 0,00 € 

20190000026 
INSLAB20 Enquesta 

Inserció Laboral 2020 

UNIVERSITAT 
INTERNACIONAL DE 
CATA 

1100-4700001 0,01843 7.331,21 € 0,00 € 7.331,21 € 0,00 € 

20190000026 
INSLAB20 Enquesta 

Inserció Laboral 2020 

Fundació Technocampus 
Mataró-Mare 

1100-4810001 0,00533 2.119,87 € 0,00 € 2.119,87 € 0,00 € 

20190000026 
INSLAB20 Enquesta 

Inserció Laboral 2020 

CAMPUS DOCENT SANT 
JOAN DE DÉU 

1100-4810001 0,00197 783,91 € 0,00 € 783,91 € 0,00 € 

20190000026 
INSLAB20 Enquesta 

Inserció Laboral 2020 

UNIVERSITAT ABAT 
OLIVA 

1100-4700001 0,01002 3.985,79 € 0,00 € 3.985,79 € 0,00 € 
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20190000026 
INSLAB20 Enquesta 

Inserció Laboral 2020 

FUNDACIÓ PRIVADA 
ELISAVA ESCOLA U 

1100-4810001 0,00339 1.347,00 € 0,00 € 1.347,00 € 0,00 € 

20190000026 
INSLAB20 Enquesta 

Inserció Laboral 2020 

Institut Barcelona Estudis 
Intern 

1100-4810001 0,00233 927,44 € 0,00 € 927,44 € 0,00 € 

20190000026 
INSLAB20 Enquesta 

Inserció Laboral 2020 

ESCOLA UNIV. D'INF. I 
TERÀPIA OCU 

1100-4810001 0,00250 993,67 € 0,00 € 993,69 € 0,00 € 

20190000026 
INSLAB20 Enquesta 

Inserció Laboral 2020 

UNIVERSITAT DE 

BARCELONA 
1100-4490002 0,08126 32.148,48 € 0,00 € 32.148,48 € 0,00 € 

20190000026 
INSLAB20 Enquesta 

Inserció Laboral 2020 

UNIVERSITAT 
AUTONOMA DE 
BARCELONA 

1100-4490003 0,08126 32.201,01 € 0,00 € 32.201,01 € 0,00 € 

20190000026 
INSLAB20 Enquesta 

Inserció Laboral 2020 

UNIVERSITAT 
POLITECNICA DE CATALU 

1100-4490004 0,08126 32.284,64 € 0,00 € 32.284,64 € 0,00 € 

20190000026 
INSLAB20 Enquesta 

Inserció Laboral 2020 

Institut Nacional 
d'Educacio Fisi 

1100-4306090 0,00719 2.859,62 € 0,00 € 2.859,62 € 0,00 € 

20190000026 
INSLAB20 Enquesta 

Inserció Laboral 2020 

INSTITUT CATALÀ DE LES 

DONES 
1100-4306010 0,01250 4.878,13 € 0,00 € 4.878,13 € 0,00 € 

20190000026 
INSLAB20 Enquesta 

Inserció Laboral 2020 

UNIVERSITAT POMPEU 
FABRA 

1100-4490005 0,08126 32.389,04 € 0,00 € 32.389,04 € 0,00 € 

20190000026 
INSLAB20 Enquesta 

Inserció Laboral 2020 

ESCOLA SUPERIOR DE 
COMERÇ INTERNA 

1100-4420001 0,00289 1.148,26 € 0,00 € 1.148,26 € 0,00 € 

20190000026 
INSLAB20 Enquesta 

Inserció Laboral 2020 
UNIVERSITAT DE GIRONA 1100-4490006 0,08126 32.392,29 € 0,00 € 32.392,29 € 0,00 € 
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20190000026 
INSLAB20 Enquesta 

Inserció Laboral 2020 
UNIVERSITAT DE LLEIDA 1100-4490007 0,08126 32.421,39 € 0,00 € 32.421,39 € 0,00 € 

20190000026 
INSLAB20 Enquesta 

Inserció Laboral 2020 

UNIVERSITAT ROVIRA I 
VIRGILI 

1100-4490008 0,08126 32.374,82 € 0,00 € 32.374,82 € 0,00 € 

20190000026 
INSLAB20 Enquesta 

Inserció Laboral 2020 

Inst. de recerca Hospital 
del Mar 

1100-4427785 0,00133 529,97 € 0,00 € 529,97 € 0,00 € 

20190000026 
INSLAB20 Enquesta 

Inserció Laboral 2020 

GENERALITAT DE 
CATALUNYA 

1500-4100021 0,15202 60.739,03 € 0,00 € 60.739,03 € 0,00 € 

20190000026 
INSLAB20 Enquesta 

Inserció Laboral 2020 

CENTRO SUPERIOR DE 
ALTOS ESTUDIOS 
INTERNACIONALES S.L.U 
(OSTELEA) 

1100-4700001 0,00153 607,24 € 0,00 € 607,24 € 0,00 € 

20190000026 
INSLAB20 Enquesta 

Inserció Laboral 2020 

FUNDACIÓ PRIVADA 
ESCOLA SUPERIOR DE 
CINEMA AUDIOVISUALS 
DE CATALUNYA 

1100-4810001 0,00153 607,24 € 0,00 € 607,24 € 0,00 € 

20190000026 
INSLAB20 Enquesta 

Inserció Laboral 2020 

AGÈNCIA QUALITAT 

ENSENYAMENTS 
SUPERIORS ANDORRA  

1100-3990009 0,00375 1.495,75 € 0,00 € 1.495,75 € 0,00 € 

20190000026 
INSLAB20 Enquesta 

Inserció Laboral 2020 

EUSES Terres de l'Ebre 
S.L. 

1100-4700001 0,00080 320,19 € 0,00 € 320,19 € 0,00 € 

20190000026 
INSLAB20 Enquesta 

Inserció Laboral 2020 

FUNDACIÓ PRIVADA 
ESCOLES 
UNIVERSITÀRIES 

1100-4810001 0,00694 2.760,25 € 0,00 € 2.760,25 € 0,00 € 
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GIMBERNAT I TOMÀS 
CERDÀ 

20190000026 
INSLAB20 Enquesta 

Inserció Laboral 2020 

EAE INSTITUCIÓN 
SUPERIOR DE 
FORMACIÓN 
UNIVERSITARIA S.L. 

1100-4700001 0,00436 1.733,43 € 0,00 € 1.733,43 € 0,00 € 

20190000013 
INSLAB20 Enquesta 

Inserció Laboral 2020 

GENERALITAT DE 
CATALUNYA 

1300-3990009 1,00000 6.624,59 € 0,00 € 6.624,59 € 0,00 € 

20190000027 
EOCUPA16 Enquesta 

ocupadors 

FUNDACION BANCARIA 
CAIXA D'ESTALVIS I 
PENSIONS DE 
BARCELONA LA CAIXA 

1100-4810001 1,00000 60.321,74 € 0,00 € 60.321,74 € 0,00 € 

20190000057 
EOCUPA19 Creació 

Observatori del 
Talent de Catalun 

FUNDACION BANCARIA 
CAIXA D'ESTALVIS I 
PENSIONS DE 
BARCELONA LA CAIXA 

1100-4810001 1,00000 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 0,00 € 

20190000068 EMPLOY19 CONEXX - EUROPE ASBL 1700-3990009 3,48510 6.218,24 € 0,00 € 6.218,24 € 0,00 € 

20190000058 AQUTRS19 
GENERALITAT DE 
CATALUNYA 

 1,00000 33.401,47 € 0,00 € 33.401,47 € 0,00 € 

20190000058 AQUTRS20 
GENERALITAT DE 
CATALUNYA 

 1,00000 43.552,58 € 0,00 € 43.552,58 € 0,00 € 

Total    596.632,27 € 0,00 €   596.632,27 € 0,00 € 
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23.5.1. Estat del romanent de tresoreria  
 

    

NÚM. COMPTE CONCEPTE EXERCICI 2019 EXERCICI 2018 

  1. (+) Fons líquids 991.567,30 0,00 

57,556      (+) Efectiu i altres actius líquits  991.567,30 0,00 

  2. (+) Drets pendents de cobrament 390.112,25 0,00 

430     (+) Del Pressupost corrent 375.349,19  

431     (+) De Pressupostos tancats -617,07 0,00 

246,247,260,265,440,442,449,45
6,470,471,472,537,538,550,565,56

6 

    (+) D'operacions no pressupostàries 15.380,13  

435,436     (+) D'Operacions comercials 0,00 0,00 

  3. (-) Obligacions pendents de pagament 527.785,44 0,00 
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400     (+) Del Pressupost corrent 327.643,07 0,00 

401     (+) De Pressupostos tancats -2.988,42 0,00 

167,168,180,185,410,412,419,453,4
56,475,476,477,517,518,550,560,5

61 

    (+) D'operacions no pressupostàries 203.130,79 0,00 

405,406     (+) D'Operacions comercials 0,00 0,00 

  4. (+) Partides pendents d'aplicació -1.252,53 0,00 

554,559     (-) Cobraments pendents d'aplicació 344,10 0,00 

555,5581,5585     (+) Pagaments pendents d'aplicació -908,43 0,00 

  I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3+4) 852.641,58 0,00 

  II. Excés de finançament afectat 735.506,04 0,00 

295,298,490,595,598 III. Saldos de dubtós cobrament 0,00 0,00 

  IV. ROMANENT DE TRESORERIA NO AFECTAT (I-II-III) 117.135,54 0,00 
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23.5.2. Romanent de tresoreria inclòs en la despesa meritada no imputada al pressupost  
 

 

 

  

Número de comptes Components Imports exercici Imports exercici anterior 

  IV. Romanent de tresoreria no afectat (*) 182.426,35 € 0,00 €  

  
1. (-) Obligacions pendents de reconeixement en 
pressupost 

   

413  
- (+) Creditors per operacions meritades no incloses 
en romanent de tresoreria  

83.117,61 €  0,00 €  

  V. Romanent de tresoreria total (IV - 1) 34.017,93€ 0,00 €  
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23.8. Conciliació resultat econòmic financer  

 

 

 

Informació addicional 

En Altres moviments no imputables pressupostàriament s’ha inclòs la despesa corresponent a l’aplicació de la dotació d’indemnitzacions; 
periodificacions de despeses del 2018 i els crèdits incobrables. 

  

 Exercici 2019 

RESULTAT PRESSUPOSTARI 2019 (superàvit) 706.841,69€ 

(-) Dotacions a l'amortització 43.256,99€ 

(-) Drets reconeguts nets per operacions amb actius financers 180.466,16€ 

(-) Transferències corrents reintegrables 422.914,02€ 

(-) Pèrdues i despeses extraordinàries 0,00€ 

(-) Obligacions reconegudes per operacions meritades pendents d'aplicar a 
pressupost 

149.391,38€ 

(-) Ajustaments per periodificació  25.705,29€ 

(-) Altres moviments no imputables pressupostàriament 37.492,57€ 

(+) Subvencions de capital traspassades a resultats 41.981,66€ 

(+) Obligacions reconegudes netes per inversions reals 109.127,73€ 

(+) Obligacions reconegudes netes per operacions actius financers 0,00€ 

COMPTE DEL RESULTAT ECOMÒMIC PATRIMONIAL (pèrdues) -1.275,33€ 
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APARTAT 24. INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS  

24.1.  Indicadors financers i patrimonials  
  

a) Liquiditat immediata 

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

991.567,30€ 1.277.870,66 € 0,78 

Reflecteix el percentatge de deutes pressupostàries i no pressupostàries que poden atendre’s amb la liquiditat immediatament disponible. 

 

b) Liquiditat a curt termini  

Fons líquids (1) 
Drets pendents de cobrament 

(2) 
Passiu corrent  (3) 

Liquiditat a curt termini 
((1+2) / 3) 

 991.567,30€ 383.586,47 € 1.277.870,66 € 1,08 

Reflecteix la capacitat per atendre a curt termini les seves obligacions pendents de pagament.   

 

c) Liquiditat general 

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

1.406.848,77€ 1.277.870,66€ 1,10 

Reflecteix en quina mesura tots els elements patrimonials que composen l’actiu corrent cobreixen el passiu corrent. 
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d) Endeutament 

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

(1+2+3)) 

1.277.870,66€ 0,00 € 285.095,82 € 0,82 

Representa la relació entre la totalitat delpassiu exigible (correu i no corrent<9 respecte al patrimoni net més el passiu total. 

 

e) Relació d’endeutament 

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

1.277.870,66€ 0,00 € 0,00 

Representa la relació existent entre el passiu corrent i el no corrent. 

 

f) Flux de caixa (Cash flow) 

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

3) + (1 / 3)) 

1.277.870,66€ 0,00 € 863.493,94 € 1,48 

Reflecteix en quina mesura els fluxos nets de gestió de caixa cobreixen el passiu de l’entitat. 

 

g) Ràtios del compte del resultat econòmic patrimonial 

 

g.1) Estructura dels ingressos 
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INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA 

Ing. trib. (1) Transf. (2) V y PS (3) Resta (4) IGOR (1+2+3+4) Ing. trib. / IGOR Transf. / IGOR V y PS / IGOR Resta / IGOR 

136.742,22 € 3.664.555,18 € 0,00 € 177.020,80 € 3.978.318,20 € 0,03 0,92 0,00 0,04 

- Ingressos tributaris i urbanístics (Ing. trib.) 

- Transferències i subvencions rebudes (Transf.) 

- Vendes i prestacions de serveis (V y PS) 

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

 

g.2) Estructura de les despeses 

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA 

Desp. pers. (1) Transf. (2) Aprov. (3) Resta (4) DGOR (1+2+3+4) 
Desp. per. / 

DGOR 
Transf. / DGOR 

Aprov. / 
DGOR 

Resta / DGOR 

2.350.885,72 € 33.459,51 € 0,00 € 1.592.166,10 

€ 

3.976.511,33 € 0,59 0,01 0,00 0,40 

- Despeses de personal  (G. Per.) 

- Transferències i subvencions concedides (Transf.) 

- Aprovisionaments (Aprov.) 

- Resta despeses de gestió ordinària (Resta DGOR) 

 

g.3) Cobertura de les despeses corrents 
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Despeses de gestió ordinària 
(1) 

Ingressos de gestió ordinària 
(2) 

Cobertura de les despeses 
corrents (1 / 2) 

3.976.465,58 € 3.978.318,20 € 1,00 

Reflecteix la relació existent entre les despeses de gestió ordinària i els ingressos de la mateixa naturalesa. . 
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24.2. Indicadors pressupostaris 
a) Del pressupost de despeses corrent 

1) Execució del pressupost de despeses 

Obligacions reconegudes netes 
(1) 

Crèdits definitius (2) 
Execució del pressupost de 

despeses (1/2) 

3.927.900,13 € 4.846.257,97 € 0,81 

Reflecteix la proporció dels crèdits aprovats en l’exercici que han tingut lloc o reconeixement d’obligacions pressupostàries. 

 

2) Realització de pagaments 

Pagaments realitzats (1) 
Obligacions reconegudes netes 

(2) 
Realització de pagaments (1/2) 

3.605.949,13 € 3.927.900,13 € 0,92 

Reflecteix la proporció de d’obligacions reconegudes en l’exercici dels quals ja s’ha fet el pagament al finalitzar l’any.. 

 

3) Esforç inversor 

Obligacions reconegudes 
netes (Capítol 6 + 7) (1) 

Obligacions reconegudes netes  
(2) 

Esforç inversor (1/2) 

109.127,73 € 3.927.900,13 € 0,03 
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Mostra la proporció que representen les operacions de capital realitzades en l’exercici en relació amb la totalitat de les despeses 
pressupostàries realitzades el mateix any. 

 
4) Període mitjà de pagament  

Σ (Núm. dies període pag. * imp. 

pag.) (1) 
Σ (import pagament) (2) PMP (1 / 2) 

3.493.003,04 195.839,07 € 17,84 

 

La Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic va modificar la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, d’estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera, introduint, dins del principi de sostenibilitat financera, el control del deute 
comercial i la lluita contra la morositat en el sector públic. En el marc d’aquesta llei s’han establert uns indicadors comuns per a totes les 
administracions públiques que mesuren el període mitjà de pagament (en endavant PMP) als proveïdors. La metodologia de càlcul d’aquests 
indicadors i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament previstos per la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, citada anteriorment, s’estableixen en el Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre, en compliment del qual s’han de calcular i 
publicar mensualment les dades del PMP. 

La publicació mensual del PMP a proveïdors realitzada conforme la metodologia prevista en el RD 1040/2017 és aplicable a partir de les dades 
del mes d’abril del 2018, d’acord amb la disposició transitòria única, i es troben publicades en el següent enllaç: 

http://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/seguiment-control-finances/periode-mitja-pagament-proveidors/ 

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

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

PMP = ___________________________________________________________________________ 

  Import total de pagaments realitzats + import total pagaments pendents 

http://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/seguiment-control-finances/periode-mitja-pagament-proveidors/
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On: 

Rati d’operacions pagades s’obté calculant: 

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

Import total de pagaments realitzats 

 

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

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

Import total de pagaments pendents 

Seguint els ratis descrits anteriorment els ratis publicats per a l’entitat Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya són: 

• Període mig pagament mensual: 7,35 dies 

• Ràtio operacions pagades: 16,20 dies 

• Ràtio de operacions pendents: 3,05 dies 

 

b) Del pressupost d’ingressos corrent 

1) Execució del pressupost d’ingressos 

Drets reconeguts nets (1) Previsions definitives (2) 
Execució del pressupost 

d’ingressos (1/2) 

4.634.741,82 € 4.846.257,97 € 0,96 

Reflecteix la proporció que sobre els ingressos pressupostàries previstos suposen els ingressos pressupostaris nets. 
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2) Realització de cobraments 

Recaptació neta (1) Drets reconeguts nets (2) Realització de cobraments (1/2) 

4.251.155,35 € 4.634.741,82 € 0,92 

Reflecteix la proporció que suposen els cobraments obtinguts en l’exercici sobre els drets reconeguts nets. 

 

3) Període mitjà de cobrament 

Σ  (Núm. dies període cobr. * 

imp. cobr.) (1) 
Σ (import cobrament) (2) PMC (1 / 2) 

2.673.712,93 292.699,49 € 9,13 

Reflecteix el número de dies que per termini mig triga AQU Catalunya en cobrar els seus ingressos. És a dir, en recaptar els drets reconeguts 
derivats de l’execució dels capítols 1 a 3 i 5, exclosos els ingressos d’operacions financeres. 

 

c) De pressupostos tancats 

1) Realització de pagaments 

Pagaments (1) 
Saldo inicial d’obligacions (+/- 

modificacions i anul·lacions) (2) 
Realització de pagaments (1/2) 

241.860,83 € 243.100,47 € 0,99 

Posa de manifest la proporció de pagaments que s’han efectuat en l’exercici de les obligacions pendents de pagament d’exercicis tancats. 
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2) Realització de cobraments 

Cobraments (1) 
Saldo inicial de drets (+/- 

modificacions i anul·lacions) (2) 
Realització de cobraments (1/2) 

582.577,83 € 582.577,83 € 1,00 

Posa de manifest la proporció de cobraments que s’han efectuat en l’exercici relatius a drets pendents de cobrament de pressupostos tancats. 

  



 

Memòria Econòmica 2019    •    85 

APARTAT 25. INFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS  

25.1. Resum general de costos de l’entitat 
 

Elements Import % 

DESPESES DE PERSONAL 2.350.885,72 € 59,07 % 

 Sous i salaris 1.812.201,15 € 45,54 % 

 Cotitzacions socials 514.020,45 € 12,92 % 

 Altres despeses socials  24.664,12 € 0,62 % 

ADQUISICIÓ DE BÉNS I SERVEIS 0,00 € 0,00 % 

SERVICIOS EXTERIORES  1.548.909,11 € 38,92 % 

 Arrendaments i cànons 67.031,58 € 1,68 % 

 Reparacions i conservacions 63.214,26 € 1,59 % 

 Serveis de professionals independents 1.020.988,73 € 25,66 % 

 Transports 129.021,43 € 3,24 % 

 Serveis bancaris i similars 19.300,27 € 0,48 % 

 Publicitat, propaganda i relacions públiques 5.398,56 € 0,14 % 
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 Subministraments 24.145,30 € 0,61 % 

 Comunicacions i altres serveis 219.808,98 € 5,52 % 

TRIBUTS  0,00 € 0,00 % 

COSTOS CALCULATS 43.256,99 € 1,09 % 

 Amortitzacions 43.256,99 € 1,09 % 

COSTOS FINANCERS 129,46 € 0,00 % 

COSTOS DE TRANSFERÈNCIES 33.459,51 € 0,84 % 

ALTRES COSTOS 2.954,25 € 0,07 % 

Total 3.979.465,58 €   
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25. 2. Resum del cost per elements de les activitats 
 

EIXOS ESTRATÈGICS 
OBLIGACIONS 

RECONEGUDES NETES 
% s/Pressupost 

I. Qualitat Institucional 620.071,85 € 15,79% 

II. Qualitat del professorat 316.216,51 € 8,05% 

III. Generació de coneixement 199.316,75 € 5,07% 

IV. Internacionalització 77.807,19 € 1,98% 

V. Direcció estratègica i comunicació 122.561,34 € 3,12% 

VI. Organització interna 2.591.926,49 € 65,99% 

TOTAL 3.927.900,13 € 100,00% 
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APARTAT 26. INDICADORS DE GESTIÓ  
 

Avaluació de titulacions i institucions: 

Graus Màsters Doctorats Centres visitats 

145 306 71 97 

 

 

Avaluació de professorat: 

Informe 
favorable lector 

Acreditacions de 
recerca (agregat) 

Acreditacions de recerca 
avançada (catedràtic) 

Trams avaluats (docència, 
recerca i gestió) 

1.540 480 347 3.130 

 

 

Generació de coneixement 

Jornades Ponències Publicacions Participació en projectes 

internacionals 

Enquestes recollides 

7 51 20 3 10.560 
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Experts que col·laboren amb AQU 

Experts 
actius 

Experts participants en 
l’avaluació del professorat 

Experts participants en l’avaluació 
de titulacions i institucions 

Jornades de formació 
presencials 

% homes % dones 

613 269 381 8 59% 41% 

 

APARTAT 27. FETS POSTERIORS AL TANCAMENT  
 

Amb posterioritat a la data de tancament de l’exercici 2019 i en el període de formulació d’aquests comptes anuals, per les circumstàncies 
excepcionals d’emergència sanitària a nivell mundial com a conseqüència de l’expansió de la COVID-19, s’ha decretat l’estat d’alarma per mitjà 
del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, manifestant al respecte d’aquesta mesura i de tota la resta que s’han anat adoptant per les autoritats 
competents que a AQU Catalunya entre les que cal destacar les següents: 

• El 13 de març de 2020 AQU Catalunya ha activat el Pla de Contingència que ha permès la continuïtat de totes les seves activitats, ja que 

s’han declarat bàsics i estratègics els següents: 

o l’avaluació de les titulacions i institucions  
o l’avaluació del professorat universitari 
o la realització i gestió d’enquestes i dels seus resultats i l’elaboració d’indicadors 

o el secretariat de la xarxa internacional INQAAHE 
o la gestió econòmica 
o la gestió de recursos humans 
o el desenvolupament i manteniment dels serveis informàtics (maquinari i programari) 
o l’assessoria jurídica 
o el gabinet de Direcció 
o aquells altres que la Direcció pugui determinar com a essencials en funció de les necessitats que puguin sorgir 
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• Atès que AQU Catalunya disposa dels instruments tecnològics necessaris, tot el personal ha pogut desenvolupar la seva feina en la 

modalitat de teletreball, respectant les mesures de seguretat i higiene necessàries. Concretament, ha suspès aquelles activitats que 

s’havien de dur a terme presencialment: 

o Avaluacions externes per a l’acreditació, que s’ha ofert la possibilitat de fer-les en la modalitat a distància en aquells casos on 
s’hagués fet una visita prèvia. Inclou l’acreditació dels Manuals d’Avaluació Docent. 

o Jornades de formació i de presentació de resultats d’Ocupadors. 
o Reunions presencials, que s’han transformat en virtuals. 
o El trasllat d’AQU Catalunya, que s’ha posposat fins a noves instruccions. 

• Ha format i informat a tot el personal sobre les mesures de prevenció de riscos relatius ala COVID-19  

• L’impacte econòmic que generarà aquesta situació provocada pel COVID-19 a l’Entitat es preveu que sigui de disminució de la despesa 

atès que no s’han pogut realitzar desplaçaments per a la realització de les avaluacions i les relacions externes. Així mateix, s’hauran de 

revisar els processos interns per tal d’adaptar-los de forma completa al Teletreball i les reunions i avaluacions en format virtual. 

Amb la declaració de l’estat d’alarma, segons el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, els processos de contractació van quedar suspesos els 
termes i interromputs els terminis administratius des del dia 14 de març fins el 31 de maig de 2020, segons el Reial Decret-Llei 17/2020, de 5 de 
maig. D’altra banda, els terminis relacionats amb la contractació administrativa també van quedar suspesos i interromputs des del dia 14 de 
març fins el 4 de maig de 2020. 

Per necessitats de l’edifici d’Infraestructures.cat, el 2019 es va comunicar a AQU Catalunya que no es prorrogaria més el seu contracte 
d’arrendament i que caldria que busqués una nova seu per a les seves oficines. Durant el 2019 es va preparar un trasllat parcial de 15 llocs de 

treball el gener de 2020, que s’han ubicat provisionalment a la Secretaria d’Universitats i Recerca i al mes d’abril estava previst el trasllat complet 
de tota l’organització al Carrer d’Enric Granados, 33, fet que s’ha hagut d’ajornar dos mesos i mig a causa de la pandèmia ocasionada per la 
COVID-19. 
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APARTAT 28. ASPECTES DERIVATS DE LA TRANSICIÓ A LES NOVES NORMES 
COMPTABLES  
D’acord amb el que estableix  la disposició transitòria tercera de l’Ordre VEH/137/2017, de 29 de juny, per la qual s’aprova el Pla general de 
Comptabilitat Publica de la Generalitat de Catalunya (PGCPGC), excepcionalment, els comptes anuals de l’exercici 2019 no han de reflectit 
informació comparativa o xifres relatives a l’exercici o exercicis anteriors en els estats financers (balanç, compte de resultat econòmic 
patrimonial, estat de canvis en el patrimoni net i estat de fluxos d’efectiu) i les notes de la memòria. 

En aplicació del PGCPGC s’han seguit els criteris recollits en la disposició transitòria primera de l’Ordre VEH/137/2017: 

a) Un cop realitzat l’assentament d’obertura de l’exercici 2019, amb la utilització dels mateixos comptes que en l’assentament de 

tancament de l’exercici 2018, s’ha ajustat aquest assentament per tal de registrar tots els actius i passius el reconeixement dels quals 

exigia el PGCPGC. L’ajustament no ha comportat donar de baixa cap actiu o passiu dels existents en el comptes a 31 de desembre de 

2018. 

b) A 1 de gener de 2019 i d’acord amb les definicions i criteris comptables establerts pel PGCPGC, no ha estat necessari efectuar 

reclassificacions dels elements patrimonials existents a 31 de desembre de 2018. 

c) Efectuades les anteriors operacions, s’ha mantingut la valoració de tots els elements patrimonials (actius, passius i patrimoni net), 

sense que hagi estat necessari aplicar cap de les regles especifiques per a la valoració i registre de determinades partides previstes a la 

disposició transitòria segona de l’Ordre VEH/137/2017. 
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I perquè consti als efectes oportuns, 

 

 

 

 

Martí Casadesús Fa 

Director 

 

Barcelona, 26 de juny de 2020 
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