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Actiu 
Notes 

memòria 
2020 2019 

 

A) Actiu no corrent   876.497,85 501.481,13  

 I. Immobilitzat intangible  7 32.549,09 56.888,79  

 2. Propietat industrial e intel·lectual   12.745,53 12.828,36  

 3. Aplicacions informàtiques   19.803,56 44.060,43  

 II. Immobilitzat material  5 839.948,04 440.591,62  

 5. Altre immobilitzat material   839.948,04 440.591,62  

 V. Inversions financeres a llarg termini  9 4.000,72 4.000,72  

 5. Altres inversions financeres   4.000,72 4.000,72  

B) Actiu corrent   4.071.575,44 3.093.950,70  

 III. 
Deutors i altres comptes a cobrar a curt 
termini 

  1.695.860,05 1.943.834,91  

 1. Deutors per operacions de gestió  8 1.695.498,47 1.943.715,87  

 2.Altres comptes a cobrar  20 361,58 119,04  

 V. Inversions financeres a curt termini  9 - 42.500,31  

 2.Crèdits i valors representatius de deute   - 42.500,31  

 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents   2.375.715,39 1.107.615,48  

 2.Tresoreria   2.375.715,39 1.107.615,48  

       

       

  TOTAL ACTIU 
(A+B) 

 4.948.073,29 3.595.431,83  



 
 

 

 
 
 

PATRIMONI NET I PASSIU 
Notes 

memòria 
2020 2019 

 

A) Patrimoni net  227.161,69 18.778,71  

 I. Patrimoni aportat  159.655,47 159.655,47  

 II. Patrimoni generat  -804.990,91 -638.357,17  

 1. Resultats d'exercicis anteriors  -643.855,29 -39.083,40  

 2. Resultats de l'exercici  -161.135,62 -599.273,77  

 IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació     

 a resultats 14 872.497,13 497.480,41  

B) Passiu no corrent  - -  

C) Passiu corrent   4.720.911,60 3.576.653,12  

 I. Provisions a curt termini  280.968,23 -  

 II. Deutes a curt termini 10 504.031,86 17.827,09  

 4. Altres deutes  504.031,86 17.827,09  

 III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i assoc. a curt termini  342.018,64 -  

 IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini 10 2.628.308,66 2.634.760,35  

 1. Creditors per operacions de gestió  145.909,54 193.591,07  

 2. Altres comptes a pagar  1.230.617,29 1.215.979,95  

 3. Administracions públiques 20 1.251.781,83 1.225.189,33  

 V. Ajustos per periodificació a curt termini 23 965.584,21 924.065,68  

      

      

 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)  4.948.073,29 3.595.431,83  
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Compte del resultat econòmic patrimonial 
Notes 

memòria 
2020 2019 

 
2. Transferències, subvencions, donacions i llegats rebuts 14 30.791.508,96 27.860.930,67  

 a) De l'exercici  30.608.972,53 27.698.839,02  

  a.1) Subvencions, donacions i llegats rebuts per a     

  finançar despeses de l'exercici  30.608.972,53 27.698.839,02  

  a.2) Transferències  - -  

 b) Imputació de subvencions, donacions i llegats per     

  l'immobilitzat no financer  182.536,43 162.091,65  

3. Vendes netes i prestació de serveis  1.484.539,29 2.687.476,28  

 a) Vendes netes  16.119,33 30.634,21  

 b) Prestacions de serveis 18 1.468.419,96 2.656.842,07  

6. Altres ingressos de gestió ordinària  34.069,17 5.587,70  

A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (2+3+6+7)  32.310.117,42 30.553.994,65  

8. Despeses de personal 14 
-

31.030.096,09 
-

29.716.384,97 
 

 a) Sous, salaris i assimilats  -
24.196.780,86 

-
23.092.634,71 

 

 b) Càrregues socials  -6.833.315,23 -6.623.750,26  

9. Transferències i subvencions concedides  -26.684,89 -  

11. Altres despeses de gestió ordinària 14 -1.376.556,17 -1.604.430,65  

 a) Subministres i serveis exteriors  -1.372.627,02 -1.601.449,57  

 b) Tributs  -3.929,15 -2.981,08  

12. Amortització de l'immobilitzat 14 -182.179,81 -160.951,83  

B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)  -
32.615.516,96 

-
31.481.767,45 

 

I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)  -305.399,54 -927.772,80  

13. Deteriorament i resultats de l'immobilitzat no financer   -356,62 -1.139,82  

 b) Baixes i alienacions 5 -356,62 -1.139,82  

14. Altres partides no ordinàries  -24.618,42 3.305,45  

 a) Ingressos  - 12.804,86  

 b) Despeses  -24.618,42 -9.499,41  

II. Resultat de les operacions no financeres (I +13+14)  -330.374,58 -925.607,17  

15. Ingressos financers  - -  

16. Despeses financeres  - -117,59  

 a) Per deutes amb entitats del grup, multigrup i associades  - -117,59  

20. 
Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius i passius 
financers 

 169.238,96 326.450,99  

 a) D'entitats del grup, multigrup i associades 8 169.238,96 328.795,04  

 b) Altres  - -2.344,05  

III. Resultat de les operacions financeres (15+16)  169.238,96 326.333,40  

IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II + III)  -161.135,62 -599.273,77  
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III. Resultat pressupostari     
     

Conceptes 
Drets Obligacions 

Ajustos 
Resultat 

pressupostari 
reconeguts reconegudes 

nets netes 
a) Operacions corrents 32.474.097,56 32.127.580,99   346.516,57 
b) Altres operacions no financeres - 557.553,15   -557.553,15 

1. Total operacions no financeres (a+b) 32.474.097,56 32.685.134,14   -211.036,58 
c) Actius financers 591.600,00 4.500,00   587.100,00 
d) Passius financers - -   - 

2. Total operacions financeres (c+d) 591.600,00 4.500,00   587.100,00 
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I = 
1+2) 

33.065.697,56 32.689.634,14   376.063,42 

AJUSTOS:         
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria       
    per a despeses generals   563.780,68   
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici   -   
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici     965.584,51   

II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)     
-

401.803,83 
-401.803,83 

Resultat pressupostari ajustat (I+II)       -25.740,41 
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1.Organització i activitat de l’Entitat 
 
El Consorci per a la Normalització Lingüística (en endavant Consorci o CPNL) es va 
constituir el 15 de desembre de 1988 i d’acord amb l’Ordre del conseller de Cultura de 
28 de febrer de 1989 va donar publicitat a la seva creació (DOGC 420, de 13 de març 
de 1989).  
 
El Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya, en la sessió dels dies 3 i 11 d’octubre 
de 1988, va aprovar els Estatuts del Consorci. El 2015, els estatuts del Consorci van ser 
modificats per l’Acord GOV/133/2015, per adaptar-los a les darreres modificacions 
legals sobre el règim dels consorcis. Finalment, el 10 de juliol de 2018, i segon l’Acord 
de Govern de la Generalitat de Catalunya, GOV/43/2018, s’aproven els nous i vigents 
Estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística, deixant sense efecte els 
estatuts de 1988.  
 
El Consorci té la seva seu a Barcelona, al carrer Muntaner, 221, es constitueix per un 
temps indefinit, el NIF de l’entitat és Q5856172A i presta els seus serveis de forma 
descentralitzada, per tota Catalunya (a excepció de la Vall d’Aran), mitjançant els 
centres de normalització lingüística (CNL), dels quals en depenen els serveis comarcals, 
els serveis locals i les oficines de català.  
 
Objecte, finalitats i activitats:  
 
L’objecte del Consorci és fomentar el coneixement, l’ús i la divulgació de la llengua 
catalana.  
 
Les finalitats del Consorci són:  
 

• Estendre el coneixement de la llengua catalana en l'àmbit de l'ensenyament no 
reglat. 

• Fomentar l'ús del català en tots els àmbits de la societat al territori. 

• Contribuir a la divulgació de la llengua catalana en col·laboració amb altres 
organismes i entitats. 

• Activitats del Consorci per a l’acompliment d’aquestes finalitats:  

• Organitza la formació de català, general i específica, de diferents nivells i 
modalitats amb l'objectiu de facilitar i millorar el coneixement i l'ús de la llengua. 

• Proporciona els primers coneixements de la llengua catalana i de l'entorn per 
facilitar l'acollida lingüística de les persones nouvingudes. 

• Afavoreix la creació d'espais per a l'ús de la llengua catalana i organitza activitats 
que interrelacionen la llengua amb la cultura i l'entorn. 

• Presta serveis d'assessorament lingüístic orientats a facilitar l'autonomia 
lingüística. 

• Desenvolupa programes d'actuació per tal de millorar la presència i la qualitat de 
la llengua en l'àmbit econòmic i professional. 

• Estableix mecanismes de col·laboració amb entitats i institucions públiques i 
privades per a l'acompliment del seu objectiu. 

 
El CPNL és un ens públic de caràcter associatiu, amb personalitat jurídica pròpia i plena 
capacitat d’obrar per a l’acompliment de les seves finalitats, integrat, amb caràcter 
voluntari, per les administracions públiques que figuren en els seus Estatuts i les que 
s’han integrat amb posterioritat.  
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L’entitat s’adscriu a l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el 
departament competent en matèria de política lingüística, en l’actualitat el Departament 
de Cultura.  
 
A 31 de desembre de 2020, el Consorci està integrat per 136 entitats: l'Administració de 
la Generalitat de Catalunya, 97 ajuntaments, 37 consells comarcals i la Diputació de 
Girona. 
 
Òrgan de govern i administració 
 
Amb els nous estatuts, les funcions dels òrgans de govern del Consorci han variat, 
reduint-se les funcions del Ple a favor del Consell d’Administració, per millorar el 
funcionament de l’entitat, atesa la composició multitudinària del Ple, on són 
representants els 137 ens consorciats; s’han ampliat les competències de la Presidència 
del Consorci i s’han variat les funcions de la Gerència.  
 
L’estructura organitzativa del Consorci per a la Normalització Lingüística està formada 
pels següents òrgans de govern i administració:   
 
El Ple 
El Consell d'Administració 
La Presidència 
La Gerència 
 
Composició del Ple 
 
El Ple està integrat per les entitats consorciades, que disposen dels vots en la proporció 
següent: 
a) L'Administració de la Generalitat de Catalunya té el 51% de la totalitat de vots. 
b) Els altres ens consorciats tenen el 49% de la totalitat dels vots, distribuïts en funció 
del seu percentatge de participació en el finançament del Consorci. 
Les diputacions de Lleida i Tarragona tenen representació en el Ple del Consorci i 
subvencionen els serveis comarcals de català dels seus àmbits territorials. 
La Presidència del Ple, que alhora és la Presidència del Consorci, correspon a la 
persona titular de la direcció general competent en matèria de política lingüística. 
Cada entitat consorciada designa un vocal, excepte l'Administració de la Generalitat de 
Catalunya que pot designar fins a un màxim de deu vocals sens perjudici de l'assignació 
de vots a què fa referència l'apartat 1. 
Els membres de les entitats consorciades que no hi assisteixin poden delegar el vot en 
la Presidència o en els membres de les altres entitats consorciades. 
Una persona representant del Comitè d'Empresa del Consorci i la persona titular de la 
Gerència assisteixen a les reunions del Ple amb veu però sense vot. 
La Secretaria del Ple, que no és membre d'aquest, assisteix a les sessions amb veu i 
sense vot. 
Poden assistir al Ple, amb dret a veu i sense vot, altres persones que convidi la 
Presidència i, si escau, a proposta dels ens locals, perquè les seves aportacions puguin 
ser útils per decidir sobre els punts de l'ordre del dia. 
 
Les funcions i el funcionament del Ple queden recollits en els articles 7 i 8 dels Estatuts 
del Consorci per a la Normalització Lingüística. Cal destacar entre d’altres, que li 
correspon al Ple ratificar el projecte de pressupost i dels comptes anuals aprovats pel 
Consell d’Administració.  
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Composició del Consell d’Administració 
 
El Consell d'Administració està presidit per la persona que exerceix la presidència del 
Ple. 
Formen part del Consell d'Administració, a més de la Presidència del Ple, dues 
vicepresidències que són nomenades per la persona que exerceix la Presidència, 
d'entre els vocals del Consell d'Administració. La Vicepresidència primera és nomenada 
a proposta dels ens locals consorciats. La Vicepresidència segona correspon a un 
representant de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. 
El Consell d'Administració, a més de la Presidència, està integrat per vuit vocals, quatre 
dels quals són designats per la persona titular del departament de l'Administració de la 
Generalitat competent en matèria de política lingüística, a proposta de la persona titular 
de la direcció general que exerceix aquesta competència. 
Els quatre restants són designats a proposta de les entitats associatives d'ens locals de 
Catalunya d'entre els representants en el Ple dels ens locals consorciats. 
També hi han d'assistir, amb veu però sense vot, la persona titular de la Gerència i la 
persona que exerceix la Secretaria de Ple, que actua també com a secretari o secretària 
del Consell d'Administració. 
Poden assistir al Consell d'Administració, amb dret a veu i sense vot, altres persones 
que convidi la Presidència, perquè les seves aportacions puguin ser útils per decidir 
sobre els punts de l'ordre del dia. 
Els membres del Consell d'Administració que no hi assisteixin poden delegar el vot en 
la Presidència, Vicepresidències o vocals. 
El Consell d'Administració pot crear comissions de treball o ponències que siguin 
necessàries o escaients per al bon funcionament de la institució. Aquestes comissions 
o ponències poden incorporar amb caràcter puntual o permanent persones externes al 
Consorci. 
Les persones representants de les institucions i ens consorciats en el Consell 
d'Administració poden ser substituïdes en qualsevol moment per l'entitat o institució 
representada. 
 
Les funcions i el funcionament del Consell d’Administració estan regulats als articles 10 
i 11 dels Estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística. Destacar que a aquest 
òrgan li correspon aprovar els pressupostos, els comptes anuals i les operacions de 
crèdit, així com elevar els pressupostos i els comptes anuals al Ple per a la seva 
ratificació. En relació a la contractació administrativa, ha d’aprovar la contractació 
d’obres, serveis i subministraments quan reuneixi acumulativament els dos requisits 
següents:  
que l’import superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost. 
que suposi una despesa plurianual superior a quatre anys. 
 
La Presidència 
 
Les funcions que li corresponen a la Presidència del CPNL són les establertes a l’article 
12 dels Estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística. Entre d’altres, ha de 
subscriure en nom del Consorci els contractes i els convenis per al compliment dels seus 
fins; ha d’aprovar la contractació d’obres, serveis i subministraments excepte en el 
supòsit que correspon al Consell d’Administració d’acord amb l’article 10 dels Estatuts i 
presentar al Consell d’Administració el projecte de pressupost i els comptes anuals per 
a la seva aprovació i posterior ratificació pel Ple.  
 
La Gerència 
 
A l’article 13 dels Estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística estableixen les 
funcions de la Gerència. Pel que fa als aspectes pressupostaris i financers, ha d’elaborar 
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el projecte de pressupost i els comptes anuals del Consorci, dirigir i supervisar la gestió 
econòmica, ordenar els pagaments i gestionar la contractació i el patrimoni adscrit al 
Consorci. 
 
Actualment, el Gerent del Consorci per a la Normalització Lingüística és el senyor Josep 
Madorell i Bonora, designat pel Consell d’Administració de l’entitat.  
 
A banda d’aquests òrgans de Govern i administració, també els Estatuts regulen la figura 
de la Secretaria del Consorci que és exercida per una persona al servei del Consorci, 
designada pel Consell d’Administració a proposta de la Presidència del Ple. Li 
correspondrà les funcions recollides a l’article 14 dels esmentats estatuts i entre d’altres, 
la d’estendre els certificats pertinents.  
 
Les aportacions dels ens consorciats 
 
D’acord amb l’article 21 dels Estatuts del Consorci, l'Administració de la Generalitat de 
Catalunya i els altres ens consorciats, així com aquells que s'hi adhereixin o puguin 
adherir-s'hi en el futur, garanteixen el finançament del Consorci. A aquests efectes, en 
cada exercici pressupostari els ens consorciats, en vista de la previsió dels ingressos 
propis del Consorci i de la previsió de despeses, han de consignar en els seus 
pressupostos les aportacions pressupostàries corresponents amb la finalitat de garantir 
la totalitat del finançament de l'activitat ordinària del Consorci. 
 
El mateix article, en el seu apartat 2 estableix que la Generalitat de Catalunya i els altres 
ens consorciats en garanteixen el finançament. L’aportació de la Generalitat ha de ser 
l’import equivalent al cost del capítol 1 del personal estructural del Consorci i les 
aportacions dels altres ens consorciats, sens prejudici del que s’estableix per als 
Consells Comarcals i diputacions, ha de garantir l’estructura, i despesa vinculada, així 
com les despeses de funcionament (capítols 2 a 6) necessàries per al desenvolupament 
de l’activitat del conjunt del Consorci. Les aportacions dels ens consorciats es fan amb 
caràcter proporcional a la seva població a través de l’establiment per trams, i també 
atenent a la capitalitat de Catalunya i les seves comarques. L’aportació dels Consells 
Comarcals consisteix a garantir els recursos corresponents a la infraestructura, i la 
despesa vinculada, així com aquells serveis necessaris per fer possible el funcionament 
dels serveis comarcals. L’aportació de les Diputacions es determina mitjançant un 
conveni que ha de contenir els objectius a assolir i que poden ser objecte de revisió 
anual.  
 
Aquest nou sistema de finançament aprovat en els nous Estatuts del Consorci té un 
període transitori de 5 anys, a comptar des de l’exercici 2018.  
 
D’acord amb les instruccions de la intervenció general sobre la informació econòmico-
financera del sector administracions públiques, l’entitat està classificada com a 
Administració Pública en termes del Sistema Europeu de Comptes (SEC/95), que 
preveu l’article 71.5 de la Llei de finances públiques de Catalunya.  
 
El Consorci té la consideració d’Administració pública a l’efecte del que preveu la 
normativa de contractes del sector públic i per tant, el règim de contractació aplicable és 
el que estableix l’esmentada normativa, d’acord amb els articles 3 i 22 dels estatuts de 
l’Entitat. Així mateix, i d’acord amb l’entrada en vigor de la nova Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic, l’entitat ha deixat de ser mitja propi de la 
Generalitat de Catalunya.  
 
La moneda funcional de l’Entitat és l’euro. Conseqüentment, les operacions en altres 
divises diferents de l’euro es consideren denominades en “moneda estrangera”. 
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Situació fiscal de l’entitat 
 
Impost de sobre beneficis 

 
L’Entitat, d’acord amb el certificat de l’administració tributària, és una entitat 
exempta de l’Impost de Societats i no està obligada a presentar declaració per a 
l’impost de Societats.  

 
  Altres aspectes 

 
L’IVA afecte a l’activitat de l’entitat no es considera deduïble i per tant el 100% de 
l’import de l’IVA suportat passarà a ser despesa.  

 
Nombre de treballadors durant l’exercici 

 
El nombre mitjà d'empleats durant aquest exercici ha estat de 666 (663, el 2019). En el 
quadre que es mostra a continuació es pot comprovar el desglossament per categories 
i sexes: 
 
 

Número mitjà d'empleats, per 
categoria i sexe 

2019 2020 

Dones Homes Dones Homes 

Gerent 0 1 0 1 

Coordinadora de Recursos i 
Serveis 1 0 0 0 

Administratius 91 12 90 12 

Telefonistes/Recepcionistes 1 0 1 0 

Responsables magatzem 0 1 0 0 

Tècnics  337 77 342 79 

Directors 17 5 17 5 

Secretària CPNL 1 0 0 0 

Subdirector Barcelona 0 1 0 1 

Cap de projectes Barcelona 0 0 0 0 

Responsables 37 10 37 10 

Coordinadors 35 9 35 9 

Adjunts Barcelona 2 2 2 2 

Delegats Barcelona 9 0 9 0 

Caps d'Àrea 0 0 0 0 

Directors d'Àmbit 2 0 1 0 

Caps de servei 3 2 3 3 

Conserges 3 4 3 4 

TOTAL 539 124 540 126 

 
   
 

2.Gestió indirecta de serveis públics, convenis i altres formes de col·laboració 
 
El CPNL no gestiona cap servei públic de forma indirecta.  
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En relació als convenis de col·laboració executats amb diferents ens locals o entitats 
públiques per a la realització de cursos durant l’exercici 2020 son els detallats a 
continuació: 
 

Conveni Nom Import 

C003-01400-001-20 Aj. Vacarisses 3.100,00 

C002-01905-001-19 Consell Comarcal Pallars Jussà 1.153,00 

C002-01901-005-19 Aj. Alcoletge 5.828,00 

Conveni 2019 Aj. Santa Coloma Gramenet 11.160,00 

Conveni 2019 Aj. Sant Andreu de la Barca 2.306,00 

C003-02003-007-19 Aj. Escala 2.790,00 

C003-02013-005-20 Aj. Riudellots de la Selva 3.100,00 

Conveni 2020 Aj. Santa Coloma Farners 14.000,00 

AD03-02204-015-19 Aj. Vandellòs 5.580,00 

AD02-02204-016-19 Aj. Vandellòs 2.790,00 

AD03-02021-002-19 Aj. Llagostera 2.790,00 

Conveni 2020 Aj. Terrassa 16.740,00 

C003-02003-008-19  Aj. Castelló d'Empúries 2.790,00 

C002-02003-009-19 Aj. Castelló d'Empúries 2.790,00 

AD03-02003-001-20 Aj. Castelló d'Empúries 2.790,00 

AD02-02003-002-20 Aj. Castelló d'Empúries 2.790,00 

C003-02021-003-19 Aj. Llagostera 2.790,00 

AD03-02013-007-20 Aj. Caldes de Malavella 3.100,00 

C003-02013-001-20 Aj. Amer 3.100,00 

C003-02013-011-19 Aj. Breda 3.100,00 

C003-02021-004-19  Aj. Cassà de la Selva 2.790,00 

AD03-02003-003-20 Aj. l'Escala 2.970,00 

AD03-02006-003-19 Aj. Castell Platja d'Aro 8.370,00 

AD02-02006-004-19 Aj. Castell Platja d'Aro 5.580,00 

C003 02011 004 19 Aj. Besalú 2.790,00 

C002-02006-002-20 Aj. Castell Platja d'Aro 5.580,00 

C003-02006-001-20 Aj. Castell Platja d'Aro 2.790,00 

Conveni 2020 Aj. Anglès 2.790,00 

AD04-02001-026-19  Aj. Girona 5.828,00 

C03-02013-04-20 Aj. Hostalric 3.100,00 

C003-02013-006-20 Aj. Sils 3.100,00 

C002-01807-001-20 Aj. Calafell 2.790,00 

01905/02/2020 Consell Comarcal Pallars Jussà 783,00 

C004-02001-023-20 Aj. Girona 2.726,00 

C002-02204-009-20 Aj. Vandellòs 5.580,00 

C003-02204-008-20 Aj. Vandellòs  11.160,00 

Conveni 2020 Agència de Residus de Catalunya 8.618,00 

Conveni 2020 Agència de Salut Pública de Barcelona 1.426,00 

AD03-02003-005-20 Aj. l'Escala 4.700,00 

C003-00702-001-20 Aj. Castelldefels 4.700,00 
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Conveni 2020 Aj. Manresa 4.700,00 

AD03-02204-015-20 Consell Comarcal Baix Camp 2.350,00 

AD03-02021-001-20 Aj. Llagostera 2.350,00 

AD03-02003-004-20 Aj. Castelló d'Empúries 4.700,00 

AD03-02001-001-20 Aj. Girona 14.100,00 

AD02-02006-004-20 Aj. Castell Platja d'Aro 2.350,00 

AD03-02006-003-20 Aj. Castell Platja d'Aro 7.050,00 

C002-01503-002-20 Aj. Llinars del Vallès 10.280,00 

C003-00701-001-20 Aj. Sant Boi de Llobregat 4.700,00 

Conveni 2020 Aj. Sant Feliu de Codines 2.350,00 

C003-02013-009-20 Aj. Anglès 2.350,00 

C003-02011-001-20 Aj. Sant Feliu de Pallerols 3.100,00 

  Totals CPNL 243.138,00 

 
 

3.Bases de presentació dels comptes anuals 
 
Imatge fidel 
 
El 29 de juny de 2017 es va publicar l’Ordre VEH/137/2017 la qual aprova el Pla General 
de Comptabilitat Pública de la Generalitat de Catalunya (PGCPGC), el qual entra en 
vigor a partir de l’exercici comptable que s’inicia el dia 1 de gener de 2018. L’article 2n 
de l’Ordre determina l’àmbit subjectiu del Pla, establint que les entitats que integren el 
sector públic resten sotmeses al règim de comptabilitat pública d’acord amb la normativa 
de finances públiques de la Generalitat, i a  l’obligació de retre comptes de les seves 
operacions sigui quina sigui la seva naturalesa. Posteriorment, l’article 3r determina els 
plans de comptabilitat d’aplicació a les diferents entitats del sector públic de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Així mateix, la disposició transitòria 5a determina un període d’adaptació de les entitats 
del sector públic de la Generalitat de Catalunya al sistema corporatiu d’informació 
comptable de la Generalitat de Catalunya, establint que aquelles entitats que han 
d’aplicar el PGCPGC i que fins ara portaven un pla de comptabilitat basat en un marc 
d’informació financera diferent, poden continuar portant la gestió comptable i el retiment 
de comptes fins que es desenvolupi l’adaptació del sistema corporatiu d’informació 
comptable de la Generalitat de Catalunya. No obstant, fins que es desenvolupi aquesta 
adaptació, aquestes entitats han de complir amb el marc conceptual de la comptabilitat 
pública i les normes de reconeixement i valoració del PGCPGC des de l’entrada en vigor 
d’aquesta Ordre. 
 
En relació a l’adaptació de la informació i el contingut dels comptes anuals al que 
estableix l’esmentada Ordre, durant aquest exercici el Consorci ja ha dut a terme 
l’adaptació del sistema d’informació comptable de la Generalitat (PANGEA) fet que ha 
de permetre obtenir, de forma automàtica, la totalitat de la informació requerida que 
configura el contingut de la memòria, tot i que a data d’avui, el programari encara no ho 
fa possible.  
 
Els Comptes Anuals adjunts s’han preparat a partir dels registres comptables de l’Entitat 
a 31 de desembre de 2020 i han estat preparats d’acord amb les normes de 
reconeixement i valoració que determina el nou Pla General de Comptabilitat Pública de 
la Generalitat aprovat per l’Ordre VEH/137/2017, així com les instruccions emeses per 
la Intervenció General i les Direccions Generals de Pressupostos i de Patrimoni de la 
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Generalitat de Catalunya, a fi de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació 
financera, de la liquidació del pressupost i dels resultats i fluxos d’efectiu de l’Entitat.  
 
L’exercici social coincideix amb l’any natural.  
 
Els comptes anuals adjunts estan pendents d’aprovar pel Consell d’Administració del 
Consorci per a la Normalització Lingüística, i s’espera que siguin aprovats amb data 26 
de maig de 2021 i posteriorment, ratificats pel Ple.  
 
Comparació de la informació 
 
L’Entitat presenta els comptes anuals per l’exercici 2020, que s’han obtingut mitjançant 
l’aplicació del nou Pla General de Comptabilitat Pública de la Generalitat de Catalunya, 
presentant cada una de les partides de balanç, del compte del resultat econòmic 
patrimonial, de l’estat de canvi de patrimoni net, de l’estat de canvi de fluxos d’efectiu i 
de la memòria de l’exercici. 
 
D’acord amb el que estableix la disposició transitòria primera de l’Ordre VEH/1437/2017, 
que aprova el Pla General de comptabilitat de la Generalitat de Catalunya, els 
ajustaments que es produeixin en els actius i passius d’acord amb els nous criteris de 
registre i reconeixement que estableixi el nou Pla s’han d’efectuar amb càrrec o 
abonament al compte 120.- “Resultat d’exercicis anteriors”. 
 
L’adaptació a aquest nou marc d’informació comptable no ha suposat en els comptes 
cap ajustament i/o reclassificació com a conseqüència de l’aplicació dels nous criteris 
de reconeixement i classificació dels d’actius i passius previstos en el nou PGCPGC 
exigits pel nou Pla.  
 
Principis comptables no obligatoris aplicats 
 
No s’han aplicat principis comptables no obligatoris. 
 
Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa 
 
La preparació dels comptes anuals requereix, en alguns casos, efectuar estimacions i 
prendre en consideració determinats estimadors. Aquests han d’avaluar-se de manera 
continuada en el temps, i fonamentar-se, bàsicament, en l’experiència històrica de 
l’Entitat i en d’altres factors, incloses les expectatives futures que es consideren 
raonables atenent a les circumstàncies. 
 
Canvis en criteris comptables 
 
No s'han realitzat canvis en els criteris comptables.  
 
Correcció d’errors 
 
Durant l’exercici acabat el 31 de desembre del 2020, no s’han realitzat ajustaments per 
correccions d’errors procedents d’exercicis anteriors. 
 

4.Normes de reconeixement i valoració 
 
1. Immobilitzat material 

 
a. Cost 
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Els béns compresos en l'immobilitzat material es valoren a preu 
d’adquisició o al cost de producció, incloses totes les despeses addicionals 
directament relacionades amb la seva posada en funcionament, tals com 
despeses d’enderrocament, transport, assegurances, instal·lació, 
muntatge i altres similars. 
 
Així mateix, forma part del valor del immobilitzat material, l’estimació inicial 
del valor actual de les obres de desmantellament o retirada, així com els 
costos de rehabilitació del lloc que està instal·lat. Formen part de 
l'immobilitzat material els costos financers corresponents al finançament 
dels projectes d’instal·lacions tècniques el període de construcció de les 
quals supera l’any, fins a la preparació de l’actiu per al seu ús.  
 
Els costos de renovació, ampliació o millora són incorporats a l'actiu com 
major valor del bé exclusivament quan suposen un augment de la seva 
capacitat, productivitat o prolongació de la seva vida útil. 
 
Les despeses periòdiques de manteniment, conservació i reparació 
s'imputen a resultats, seguint el principi de l'import, com cost de l'exercici  
en què s'incorren. 
 
En els arrendaments financers es comptabilitza l'actiu d'acord amb la seva 
naturalesa, i un passiu financer pel mateix import, que és el menor entre el 
valor raonable de l'actiu arrendat i el valor actual a l'inici de l'arrendament 
dels pagaments mínims acordats. 
 

b. Amortització  
 
L'amortització d'aquests actius comença quan els actius estan preparats 
per a l'ús per al qual van ser projectats. 
L'amortització es calcula, aplicant el mètode lineal, sobre el cost 
d'adquisició dels actius menys el seu valor residual; entenent-se que els 
terrenys sobre els quals s'assenten els edificis i altres construccions tenen 
una vida útil indefinida i que, per tant, no són objecte d'amortització. 
 
Les dotacions anuals en concepte d'amortització dels actius materials es 
realitzen amb contrapartida en el compte de resultats i, bàsicament, 
equivalen als percentatges d'amortització determinats en funció dels anys 
de vida útil estimada, com terme mitjà, dels diferents elements: 
 
Els valors residuals i les vides útils es revisen, ajustant-los, si escau, en la 
data de cada balanç. 
 
En la data de cada balanç de situació, l’Entitat revisa els imports en llibres 
dels seus actius materials i intangibles per a determinar si existeixen indicis 
que aquests actius hagin sofert una pèrdua per deteriorament de valor. Si 
existeix qualsevol indici, l'import recuperable de l'actiu es calcula amb 
l'objecte de determinar l'abast de la pèrdua per deteriorament de valor (si 
l'hagués). En cas que l'actiu no generi fluxos d'efectiu que siguin 
independents d'altres actius, l’Entitat calcula l'import recuperable de la 
unitat generadora d'efectiu a la qual pertany l'actiu.  
 
L'import recuperable és el major valor entre el valor raonable menys el cost 
de venda i el valor d'ús. A l’avaluar el valor d'ús, els futurs fluxos d'efectiu 
estimats s'han descomptat al seu valor actual utilitzant un tipus de 



 

12 
 

descompte abans d'impostos que reflecteix les valoracions actuals del 
mercat pel que fa al valor temporal dels diners i els riscos específics de 
l'actiu per al qual no s'han ajustat els futurs fluxos d'efectiu estimats.  
 
Si s'estima que l'import recuperable d'un actiu (o una unitat generadora 
d'efectiu) és inferior al seu import en llibres, l'import de l'actiu (o unitat 
generadora d'efectiu) es redueix al seu import recuperable. Immediatament 
es reconeix una pèrdua per deteriorament de valor com despesa.  
 
Quan una pèrdua per deteriorament de valor reverteix posteriorment, 
l'import en llibres de l'actiu (unitat generadora d'efectiu) s'incrementa a 
l'estimació revisada del seu import recuperable, però de tal manera que 
l'import en llibres incrementat no superi l'import en llibres que s'hauria 
determinat de no haver-se reconegut cap pèrdua per deteriorament de 
valor per a l'actiu (unitat generadora d'efectiu) en exercicis anteriors. 
Immediatament es reconeix una reversió d'una pèrdua per deteriorament 
de valor com ingrés. La reversió del deteriorament té com límit el valor 
comptable de l'immobilitzat que estava reconegut en la data de la reversió, 
si no s'hagués registrat la deterioració del valor. 
 

2. Inversions immobiliàries 
 
L’Entitat no disposa de cap terreny ni construcció per a l’obtenció d'ingressos 
pel seu arrendament, ni els posseeix amb la intenció d'obtenir plusvàlues a 
través de la seva alienació, per la qual cosa no s'han inclòs en l'epígraf 
“inversions immobiliàries”. 
 

3. Immobilitzat intangible 
 
Els actius intangibles es registren pel seu cost d'adquisició i/o producció i, 
posteriorment, es valoren, segons procedeixi, la seva corresponent 
amortització acumulada i/o pèrdues per deteriorament que hagin experimentat. 
Aquests actius s'amortitzen en funció de la seva vida útil. 
 
L’Entitat reconeix qualsevol pèrdua que hagi pogut produir-se en el valor 
registrat d'aquests actius amb origen en el seu deteriorament, els criteris per al 
reconeixement de les pèrdues per deteriorament d'aquests actius i, si escau, 
de les recuperacions de les pèrdues per deteriorament registrades en exercicis 
anteriors són similars als aplicats per als actius materials.  
 
No existeix cap immobilitzat intangible amb vida útil indefinida.  
 
a. Propietat industrial 

 
S'han comptabilitzat en aquest concepte les despeses de 
desenvolupament capitalitzades ja que s'ha obtingut la corresponent patent 
o similar. S'ha inclòs el cost de registre i formalització de la propietat 
industrial (i els imports per l'adquisició a tercers dels drets corresponents). 
 
Aquests actius s'amortitzen linealment al llarg de les seves vides útils que 
són 10 anys.  
 

b. Aplicacions informàtiques 
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Els costos d'adquisició i desenvolupament incorreguts en relació amb els 
sistemes informàtics bàsics en la gestió de l’Entitat es registren a càrrec de 
l'epígraf “Aplicacions informàtiques” del balanç de situació. 
 
Els costos de manteniment dels sistemes informàtics es registren a càrrec 
del compte de resultats de l'exercici en que s'incorren. 
 
L'amortització de les aplicacions informàtiques es realitza linealment en un 
període de 3 anys. 

 
4. Arrendaments 

 
Els arrendaments es classifiquen com arrendaments financers sempre que de 
les condicions dels mateixos es dedueixi que es transfereixen substancialment 
a l’arrendatari els riscos i beneficis inherents de la propietat de l’actiu objecte 
del contracte. La resta d’arrendaments es classifiquen com arrendaments 
operatius. 
 
Els pagaments per arrendaments operatius es registren com a despesa al 
compte del resultat econòmic patrimonial quan meriten. 
 

5. Permutes 
 
Durant l’exercici no s’ha produït cap permuta.  
 

6. Instruments financers 
 
6.1. Actius financers. Les diferents categories d’actius financers són les 

següents: 
 

Efectiu i altres actius líquids equivalents. 
Préstecs i partides a cobrar 

 
En aquesta categoria s'han inclòs els actius que s'han originat en la venda de béns 
i prestació de serveis per operacions de tràfic de l'empresa. També s'han inclòs 
aquells actius financers que no s'han originat en les operacions de tràfic de 
l'empresa i que no sent instruments de patrimoni ni derivats, presenten uns 
cobraments de quantia determinada o determinable.  

 
Aquests actius financers s'han valorat pel seu valor raonable que no és altra cosa 
que el preu de la transacció, és a dir, el valor raonable de la contraprestació més 
tots els costos que li han estat directament atribuïbles.  
 
Posteriorment, aquests actius s'han valorat pel seu cost amortitzat, imputant en el 
compte del resultat econòmic patrimonial els interessos reportats, aplicant el 
mètode de l'interès efectiu.  
Per cost amortitzat s'entén el cost d'adquisició d'un actiu o passiu financer menys 
els reemborsaments de principal i corregit (en més o menys, segons sigui el cas) 
per la part imputada sistemàticament a resultats de la diferència entre el cost inicial 
i el corresponent valor de reemborsament al venciment. En el cas dels actius 
financers, el cost amortitzat inclou, a més les correccions al seu valor motivades 
per la deterioració que hagin experimentat.  
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El tipus d'interès efectiu és el tipus d'actualització que iguala el valor d'un 
instrument financer a la totalitat dels seus fluxos d'efectiu estimats per tots els 
conceptes al llarg de la seva vida romanent.  
 
Els dipòsits i fiances es reconeixen per l'import desemborsat per fer front als 
compromisos contractuals.  
 
Es reconeixen en el resultat del període les dotacions i retrocessions de provisions 
per deteriorament del valor dels actius financers per diferència entre el valor en 
llibres i el valor actual dels fluxos d'efectiu recuperables.  

 
Inversions mantingudes fins el seu venciment   
 
Actius financers no derivats els cobraments dels quals són fixos o determinables, 
que es negocien en un mercat actiu i amb venciment fix en els quals l’Entitat té la 
intenció i capacitat de conservar fins a la seva finalització. Després del seu 
reconeixement inicial pel seu valor raonable, s'han valorat també al seu cost 
amortitzat. 

 
Correccions valoratives per deteriorament 

 
Al tancament de l'exercici, s'efectuaran les correccions valoratives necessàries per 
l'existència d'evidència objectiva que el valor en llibres d'una inversió no és 
recuperable.  
 
L'import d'aquesta correcció és la diferència entre el valor en llibres de l'actiu 
financer i l'import recuperable. S'entén per import recuperable com el major import 
entre el seu valor raonable menys els costos de venda i el valor actual dels fluxos 
d'efectiu futurs derivats de la inversió.  
 
Les correccions valoratives per deteriorament, i si escau, la seva reversió es 
registraran com una despesa o un ingrés respectivament en el compte del resultat 
econòmic patrimonial. La reversió té el límit del valor en llibres de l'actiu financer. 
 
En particular, al final de l'exercici es comprovarà l'existència d'evidència objectiva 
que el valor d'un crèdit (o d'un grup de crèdits amb similars característiques de risc 
valorats col·lectivament) s'ha deteriorat com a conseqüència d'un o més 
esdeveniments que han ocorregut després del seu reconeixement inicial i que 
ocasionarà una reducció o un retard en els fluxos d'efectiu que s'havien estimat 
rebre en el futur i que pot estar motivat per insolvència del deutor. 
 
La pèrdua per deteriorament serà la diferència entre el seu valor en llibres i el valor 
actual dels fluxos d'efectiu futurs que s’estimaran que es rebran, descomptant-los 
al tipus d'interès efectiu calculat en el moment del seu reconeixement inicial. 
 
En el cas del Consorci les corresponents pèrdues per deteriorament es doten en 
funció del risc que presentin les possibles insolvències respecte al seu cobrament 
de les aportacions dels ens locals consorciats. El criteri emprat és aprovisionar el 
50% dels saldos amb un antiguitat d’1 any i el 100% per antiguitats superiors.  
 

6.2. Passius financers 
 
Dèbit i partides a pagar 
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En aquesta categoria s’inclouran els passius financers que s'han originat en la 
compra de béns i serveis per operacions de tràfic de l'empresa i aquells que no sent 
instruments derivats, no tenen un origen comercial. 
 
Inicialment, aquests passius financers es registraran pel seu valor raonable que és 
el preu de la transacció més tots aquells costos que han estat directament 
atribuïbles.  
 
Posteriorment, es valoraran pel seu cost amortitzat. Els interessos reportats es 
comptabilitzaran en el compte del resultat econòmic patrimonial, aplicant el mètode 
d'interès efectiu.  
 
Els dèbits per operacions comercials amb venciment no superior a un any i que no 
tenen un tipus d'interès contractual, així com els desemborsaments exigits per 
tercers sobre participacions, el pagament de les quals s'espera que sigui en el curt 
termini, es valoraran pel seu valor nominal.  
 
Els préstecs i descoberts bancaris que reportaran interessos es registraran per 
l'import rebut, net de costos directes d'emissió. Les despeses financeres, incloses 
les primes pagadores en la liquidació o el reemborsament i els costos directes 
d'emissió, es comptabilitzaran segons el criteri de la meritació en el compte de 
resultats utilitzant el mètode de l'interès efectiu i s’afegiran a l'import en llibres de 
l'instrument en la mesura que no es liquiden en el període que es reporten. 
 
Els préstecs es classificaran com corrents tret que l’Entitat tingui el dret 
incondicional per a ajornar la cancel·lació del passiu durant, almenys, els dotze 
mesos següents a la data del balanç.  
 
Els creditors comercials no reporten explícitament interessos i es registraran pel seu 
valor nominal.  

 
7. Cobertures comptables 

 
Les activitats de l’Entitat no l'exposen als riscos financers de les variacions dels 
tipus d'interès, per la qual cosa l’Entitat no utilitza contractes de permutes 
financeres i futurs sobre tipus d'interès.  
 

8. Existències 
 
Actualment el CPNL no disposa d’actius posseïts per ser venuts en el curs 
normal de l’explotació, en procés de producció o en forma de materials o 
subministraments per ser consumits en el procés de producció o en la prestació 
de serveis; mercaderies, primeres matèries, altres aprovisionaments, productes 
en curs, productes semiacabats, productes acabats, subproductes, residus i 
materials recuperats, així com els actius construïts o adquirits per a altres 
entitats i els actius en estat de venda.  
 

9. Actius construïts o adquirits per altres entitats 
 
El Consorci per a la Normalització Lingüística no té aquest tipus d’actius.    
 

10. Transaccions en moneda estrangera 
 
No s’han realitzat operacions en moneda estrangera, tal com es menciona en 
l’apartat 11 d’aquesta memòria. 
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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 els mateixos representen, 

amb independència del moment que es produeix la corrent monetari o financera 

derivada d'ells. Concretament, els ingressos es calculen al valor raonable de la 

contraprestació a rebre i representen els imports a cobrar pels béns lliurats i els 

serveis prestats en el marc ordinari de l'activitat, deduïts els descomptes i 

impostos.  

 
12. Provisions i contingències 

 
Els comptes anuals de l’Entitat recolliran totes les provisions significatives en 
les quals és major la probabilitat que s'hagi d'atendre l'obligació. 

 
Les provisions són saldos creditors que cobreixen obligacions presents a la 
data del Balanç sorgides com a conseqüència de successos passats dels que 
poden derivar-se perjudicis patrimonials pel Consorci, que es consideren 
probables en quant a la seva ocurrència, concrets en quant a la seva naturalesa 
però indeterminats en quant al seu import i/o moment de cancel·lació. Les 
provisions es quantifiquen tenint en consideració la millor informació disponible 
sobre les conseqüències del succés que les motiven.  
 
Les contingències són obligacions possibles sorgides com a conseqüència 
d’esdeveniments passats, la materialització dels quals està condicionada a que 
ocorri, o no, un o més esdeveniments futurs independents de la voluntat del 
Consorci. No tenen efecte sobre el balanç ni el compte del resultats econòmic 
patrimonial, si bé s’informa sobre les mateixes a la memòria dels comptes 
anuals.”  
 

13. Transferències, subvencions, donacions i llegats 
 

a) Transferències corrents, amb càrrec al capítol IV dels pressupostos dels ens 
consorciats 

 
Les transferències corrents rebudes dels ens consorciats, amb càrrec al 
capítol IV dels pressupostos de la Generalitat, que tenen per objecte finançar 
les despeses generals d'estructura de l'Entitat, s'enregistren a l’inici de 
l’exercici atès que són exigibles d’acord amb el que preveu l’article 21 dels 
estatuts, amb abonament  al compte del resultat econòmic patrimonial de 
l'exercici, epígraf “Transferències, subvencions, donacions i llegats rebuts 
per finançar despeses de l'exercici”. 

 
D’acord amb l’apartat 3 de l’article 13 de la Llei de Pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya per a l’exercici 2017, les subvencions d’explotació 
tenen la finalitat d’equilibrar el compte del resultat econòmic patrimonial, amb 
excepció de les dotacions a les amortitzacions, les provisions i els resultats 
per baixes d’immobilitzat. 

 
Tanmateix, conforme el que preveu l'apartat 4 de l'esmentat article 13 de la 
Llei de Pressupostos, d’obtenir-se al tancament de l’exercici un romanent de 
tresoreria positiu com a conseqüència d’un excés de transferències rebudes 
de la Generalitat, el Departament al què figura adscrit l’Entitat ha d’efectuar 
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una retenció de les aportacions i transferències que tenen previst atorgar-li 
en l’exercici següent, per l’import que determini la Intervenció General. 

 
Conseqüentment, l’import excedent de les transferències, una vegada 
cobertes les despeses d’estructura, ha de ser objecte de reclassificació al 
passiu corrent del balanç de situació, al compte “Altres deutes a curt termini”, 
atesa la seva consideració d’exigible per part de la Generalitat de Catalunya. 

 
b) Transferències de capital, amb càrrec al capítol VIII dels pressupostos de la 

Generalitat o dels ens locals que formen part de l’entitat 
 

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

 
c) Subvencions, donacions i llegats 

 
Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables es comptabilitzen com 
ingressos directament imputats al patrimoni net i es reconeixen en el compte 
del resultat econòmic patrimonial com ingressos sobre una base sistemàtica 
i racional de forma correlacionada amb les despeses derivades de la 
despesa o inversió objecte de la subvenció.  
 
Les subvencions, donacions i llegats que tinguin caràcter de reintegrables 
es registren com passius de l'empresa fins que adquireixen la condició de 
no reintegrables. 
 
Quan les subvencions es concedeixin per finançar despeses específiques 
s'imputen com a ingressos en l'exercici en què es meritin les despeses que 
estan finançant. 

 
 

14. Activitats conjuntes 
 
L’Entitat no ha participat en cap negoci conjunt, per la qual cosa no ha 
reconegut cap import en el seu balanç i al compte del resultat econòmic 
patrimonial.  
 
 

15. Actius no corrents mantinguts per a la venda 
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L’Entitat durant l'exercici no ha realitzat operacions d'aquesta naturalesa. 
 

5.Immobilitzat material 
 

Les partides que composen l'immobilitzat material de l’Entitat a 31 de desembre de 2020, 
així com el moviment de cadascuna d'aquestes partides es pot observar en el quadre 
següent:  
 

 
 
Del detall anterior, el valor net de la partida més important de l’immobilitzat material són 
els equipaments informàtics, amb un import total de 687.046,20 euros i el mobiliari de 
les oficines del CPNL, de 126.262,87 euros. Durant aquest exercici, i donada la 
necessitat urgent de fer teletreball pel COVID19, l’entitat va invertir més de mig milió 
d’euros en equips informàtics per fer possible les classes en línia.   
 
La informació corresponent a les amortitzacions de l’exercici que consten en el quadre 
anterior, mostra les dotacions de l’exercici i a la columna de sortides queda reflectit els 
béns que s’han donat de baixa pel seu valor net comptable.  
 
La informació de l’immobilitzat material de l’exercici anterior queda reflectida en el 
següent quadre: 
 

 
 
 
 
Costos estimats de desmantellament, retirada o rehabilitació 
 
No s’ha previst cap partida de despesa corrent per al desmantellament d’alguns dels 
equipaments, atès que aquests estan plenament operatius. 
 
Coeficients d’amortització utilitzats per classes d’elements 
 

Concepte 
Coeficient 
d’amortització 

Mobiliari  10-15% 

Equips per a processos 
d’informació 

25% 

Altre immobilitzat mat. 15% 

 
 
 

Descripció Saldo inicial Entrades
Augments 

traspassos
Sortides

Disminucions 

traspassos

Correccions 

valoratives
Amortitzacions Saldo final

Mobles 139.791,04 17.038,08 -26,54 -30.539,71 126.262,87

Equips informàtics 263.387,67 529.081,72 -156,76 -105.266,43 687.046,20

Equips telecomunicacions 793,19 -173,32 -402,44 217,43

Vídeo i ap. cinematogràfics 36.278,00 0,00 -10.032,13 26.245,87

Altre immobilitzat 341,72 -166,05 175,67

Total immobilitzat material 440.591,62 546.119,80 0,00 -356,62 0,00 0,00 -146.406,76 839.948,04 € 

Descripció Saldo inicial Entrades
Augments 

traspassos
Sortides

Disminucions 

traspassos

Correccions 

valoratives
Amortitzacions Saldo final

Mobles 137.729,08 40.633,56 0,00 -117,98 0,00 0,00 -38.453,62 139.791,04

Equips informàtics 107.772,54 225.822,50 0,00 -213,86 0,00 0,00 -69.993,51 263.387,67

Equips telecomunicacions 1.171,91 155,06 0,00 0,00 0,00 0,00 -533,78 793,19

Vídeo i ap. cinematogràfics 25.375,41 20.772,12 0,00 -807,98 0,00 0,00 -9.061,55 36.278,00

Altre immobilitzat 544,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -202,59 341,72

Total immobilitzat material 272.593,25 287.383,24 0,00 -1.139,82 0,00 0,00 -118.245,05 440.591,62
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Canvis d’estimació 
 
No s'han produït durant l'exercici canvis d'estimació que afectin a valors residuals, als 
costos estimats de desmantellament, retirada o rehabilitació, vides útils, ni mètodes 
d'amortització que tinguin incidència significativa en l'exercici present o en exercicis 
futurs.  
 
Béns totalment amortitzats 
 
A 31 de desembre de 2020 existeixen de l’immobilitzat material en ús, béns totalment 
amortitzats per un valor d’adquisició de 2.268.954,04€. 
 
Béns rebuts en adscripció 
 
El Consorci per a la Normalització Lingüística no ha rebut durant el darrer exercici béns 
ni tampoc des de la seva creació.  

 
Altres circumstàncies que afecten als béns de l’immobilitzat material 
 
Assegurances: L’Entitat té contractada una pòlissa d’assegurança per cobrir els riscos 
als que estan subjectes els elements d’immobilitzat material. La cobertura d’aquest 
pòlissa es considera suficient. 
 
Durant aquest exercici, les inversions s’han finançat totalment amb les aportacions 
rebudes per la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que preveia la Llei de 
pressupostos de l’exercici (vegeu Nota 14). 
 
Resultat de l’exercici derivat de l’alienació d’elements d’immobilitzat material. 
 
En el compte de resultats es recull la pèrdua ocasionada per les baixes d’aquests tipus 
de béns que encara no estaven totalment amortitzats, per un import de 356,62€.  
 
Durant aquest exercici s’han donat de baixa diferents béns per un import total de  
126.733,76€ (39.560,05 € mobiliari, 81.705,68€ equips informàtics i 5.468,03€ d’altre 
immobilitzat). 
 
Dins de l’immobilitzat material, són tres grups els que destaquen per sobre de la resta: 
el mobiliari, els equips informàtics i dins de l’altre immoblitzat material, els equips 
audiovisuals.  
 
Durant l’exercici 2020 les incorporacions més significatives pel que fa a l’immobilitzat 
material han estat: 
 
A la partida de mobiliari: s’han comptabilitzat 17.038,08€ per a la compra principalment 
de cadires, armaris i taules per les diferents seus dels CNL.  
 
Dins la partida d’equipament informàtic s’ha invertit 529.081,72€, principalment en 455 
portàtils, dos surface i quatre impressores. Tots aquest equips es van haver de comprar 
de manera urgent per fer front a la nova situació provocada pel COVID19 
 
6.Inversions immobiliàries 

 
No s’han realitzat inversions immobiliàries en aquest exercici.  
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7.Immobilitzat intangible 
 

Les partides que composen l'immobilitzat intangible de l’Entitat a 31 de desembre de 
2020, així com el moviment de cadascuna d'aquestes partides es pot observar en el 
quadre següent:  
 

 
 
 
Les inversions totals de l’immobilitzat intangible dutes a terme durant aquest darrer 
exercici 2020 han estat de: 9.675,16€ per l’adquisició d’una aplicació informàtica pel 
control horari i l’ampliació del programari de Prevenció de riscos laborals (Prevenplan)  
i 1.758,19€, a la partida de patents i marques, per a la renovació de l’INDEXPLA i la 
nova de l’”I tu jugues, en català?”.  
 
La informació corresponent a les amortitzacions de l’exercici que consten en el quadre 
anterior, mostra les dotacions de l’exercici, així com les reclassificacions o traspassos 
entre comptes i les disminucions. En conseqüència es mostra l’efecte net en una única 
columna. 
 
La mateixa informació de l’immobilitzat intangible de l’exercici anterior: 
 

 
 
Coeficients d’amortització utilitzats per classes d’elements 
 

Concepte 
Coeficient 
d’amortització 

Aplicacions informàtiques 25% 

Patents, marques i similars 10-15% 

 
Béns totalment amortitzats 
 
A 31 de desembre de 2020 existeixen de l’immobilitzat intangible en ús, béns totalment 
amortitzats per un import total de 8.036.410,55€.  
 
Les subvencions, donacions i llegats rebuts dels seus ens locals consorciats  relacionats 
amb l'immobilitzat immaterial han estat per la totalitat de la inversió (vegeu Nota 14). 
 
Resultat de l’exercici derivat de l’alienació d’elements d’immobilitzat intangible.  
 
Durant aquest exercici s’ha donat de baixa béns per un valor de 103,83€ que estaven 
totalment amortitzats.  
 

Descripció Saldo inicial Entrades
Augments 

traspassos
Sortides

Disminucions 

traspassos

Correccions 

valoratives
Amortitzacions Saldo final

Aplicacions informàtiques 44.060,43 9.675,16 0,00 0,00 0,00 0,00 -33.932,03 19.803,56

Patents i Marques 12.828,36 1.758,19 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.841,02 12.745,53

Total immobilitzat intangible 56.888,79 11.433,35 0,00 0,00 0,00 0,00 -35.773,05 32.549,09 €   
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8.Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar  

 
8.1. Arrendaments financers 

 
El CPNL durant aquest exercici ja no ha tingut cap arrendament financer.  

 
8.2. Arrendaments operatius 

 
L’Entitat té arrendats les seus dels serveis centrals de l’entitat, dels CNL de 
Badalona, Barcelona i Reus, aules  i  diferents equipaments en els diferents 
CNL escampats pel territori.  
 
El quadre resum de les diferents despeses d’arrendaments operatius són les 
següents: 
 

 
 

 
 

9.Actius financers 
 
A continuació es mostra l’estat resum de la conciliació dels actius financers, a llarg i curt 
termini, del balanç de situació i les categories establertes en les Normes de 
Reconeixement i Valoració 8a d’actius financers, excepte els crèdits per operacions 
derivades de l’activitat habitual i els derivats designats instruments de cobertura. 

 
Quadre resum dels diferents actius financers. 
 
 

 
 
 
D’acord amb el que s’explica a la norma 6 de valoració, a l’actiu del balanç, a l’epígraf 
de deutors per operacions de gestió, consten aprovisionats en funció del risc que 
presentin les possibles insolvències respecte al seu cobrament de les aportacions dels 
ens locals consorciats ( 50% dels saldos amb un antiguitat d’1 any i el 100% per 
antiguitats superiors).  L’aprovisionament ha estat de 967.485,08€ pels de dubtós 

Concepte 2020 2019

Lloguer de seus 275.457,77 277.255,41

Lloguer d'aules 5.629,54 13.786,78

Lloguer fotocopiadores 80.047,51 81.512,12

Programari 6.268,95 3.628,27

Altre immobilitzat material 1.306,80 1.708,48

Total arrendaments operatius 368.710,57 377.891,06

CATEGORIES 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019

Crèdits i partides a cobrar 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,72 4.000,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.500,31 4.000,72 46.501,03

Inversions mantingudes fins el 

venciment
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actius f inancers a valor raonable 

amb canvis a resultats
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inversions entitats grup, multigrup 

i associades
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actius f inancers disponibles per 

a la venda
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,72 4.000,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.500,31 4.000,72 46.501,03

CLASSES

ACTIUS FINANCERS A CURT TERMINI

Total TotalInversions en 

patrimoni

Valors 

representatius 

deute

Altres inversions
Inversions en 

patrimoni

Valors 

representatius 

deute

Altres inversions

ACTIUS FINANCERS A LLARG TERMINI
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cobrament (1.136.724,04€ a 31/12/2019), del total de deutors dels ens locals, 
2.663.286,69€ (3.123.243,36€ a 31/12/2019). 
 
 

Aportacions 
Saldos a 

31/12/2020 
Saldos a 

31/12/2019 

Aportacions ordinàries ens territorials   

Aportació Diputació de Lleida 324.183,50 324.183,50 

Aportacions altres Diputacions 100.000,00 0,00 

Aportacions Generalitat de Catalunya 509.518,00 598.410,00 

Aportacions Ens Locals membres del CPNL 1.528.570,54 1.918.320,19 

Total aportacions pendents 2.462.272,04 2.840.913,69 

Altres deutors   

Altres convenis amb Ajuntaments 5.165,56 14.308,61 

Convenis per a cursos (ens locals) 129.452,52 119.068,47 

Altres convenis amb la Generalitat 10.440,00 43.413,45 

Convenis amb empreses 36.316,00 88.832,60 

Convenis amb diputacions 0,00 0,00 

Altres 19.640,57 16.706,54 

Total altres deutors 201.014,65 282.329,67 

Deute total CPNL 2.663.286,69 3.123.243,36 

Provisions 967.485,08 1.136.724,04 

Total saldo clients 1.695.801,61 1.986.519,33 

 
 
El quadre resum dels deutors de les transferències corrents de capítol 4, és el següent:  
 
 

Ens local 
Import 

pendent a 
31/12/2020 

Import pendent 
a 17/05/2021 

Ajuntament de Barcelona 30.000,00 0,00 

Ajuntament de Blanes 46.921,72 0,00 

Ajuntament de Cardedeu 14.649,93 0,01 

Ajuntament de Centelles 10.443,11 0,00 

Ajuntament de la Bisbal d'Empordà 12.732,29 0,00 

Ajuntament de la Llagosta 222.533,07 222.533,07 

Ajuntament de la Palma de Cervelló 7.328,14 7.328,14 

Ajuntament de Molins de Rei 8.820,59 0,00 

Ajuntament de Mollet del Vallès 68.437,04 68.437,04 

Ajuntament de Montcada i Reixac 25.135,93 25.135,93 

Ajuntament de Palafrugell 21.720,99 21.720,99 

Ajuntament de Premià de Mar 33.281,59 33.281,59 

Ajuntament de Reus 30.743,34 30.743,34 

Ajuntament de Ripollet 27.299,85 26.668,26 

Ajuntament de Salou 46.148,32 0,00 

Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 33.445,43 33.445,43 
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Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 84.575,57 84.575,57 

Ajuntament de Sant Just Desvern 48.282,56 2.641,28 

Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia 17.683,93 17.683,93 

Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts 18.662,94 0,00 

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 61.720,42 0,00 

Ajuntament de Tortosa 219.667,14 219.667,14 

Ajuntament de Valls 12.248,37 0,00 

Ajuntament de Vic 20.511,14 20.511,14 

Ajuntament d'Esparreguera 1.175,51 1.175,51 

Ajuntament d'Igualada 21.864,89 0,00 

CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA D'EBRE 8.231,61 8.231,61 

CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA 10.785,39 7.785,39 

CONSELL COMARCAL DE LA TERRA ALTA 58.135,11 58.135,11 

CONSELL COMARCAL DE L'ALT CAMP 116.697,97 116.697,97 

CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE 92.098,46 92.098,46 

CONSELL COMARCAL DEL BERGUEDÀ 5.194,21 5.194,21 

CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ 28.032,13 18.516,70 

CONSELL COMARCAL DEL SOLSONÈS 53.507,26 43.483,89 

Diputació de Girona 100.000,00 0,00 

Diputació de Lleida 324.183,50 324.183,50 

Institut de Cultura de Barcelona 9.854,59 9.854,59 

Total general 1.952.754,04  1.499.729,80  
 
 

 
10.Passius financers 

 
Es mostren els passius financers de l’entitat, excepte per als comptes a pagar per 
operacions habituals de l’entitat i els derivats designats instruments de cobertura passius 
financers.  
 
La informació dels quadres resum d’aquest apartats estan conciliats amb el balanç de 
situació i les categories establertes en les Normes de Reconeixement i Valoració 9a de 
passius financers. 
 

 
 

 
 
 

CATEGORIES 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019

Deutes a cost 

amortitzat
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 504.031,86 17.827,09 504.031,86 17.827,09

Deutes a valor 

raonable
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 504.031,86 17.827,09 504.031,86 17.827,09

CLASSES

 LLARG TERMINI

TotalObligacions i 

bons

Deutes 

entitats de 

crèdit

Altres 

deutes

Obligacions 

i bons

Deutes 

entitats de 

crèdit

Altres

deutes

CURT TERMINI
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11.Cobertures comptables  
 

El CPNL no ha realitzat cap cobertura comptable.  
 
 

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

No s’han produït operacions d’aquesta naturalesa durant l’exercici ni a la data de 
tancament es mantenen saldos derivats d’aquestes operacions. 
 
13.Moneda estrangera 

 
No existeixen partides expressades en moneda estrangera.  

 
14.Transferències, subvencions, donacions i llegats, i altres ingressos i despeses 

 
D’acord amb el que estableix l’article 21.2 dels Estatuts del CPNL, les aportacions dels 
ens consorciats, excepte la Generalitat de Catalunya, han de garantir la infraestructura, 
i despesa vinculada, així com les despeses de funcionament (capítols 2 al 6) 
necessàries per al desenvolupament de l’activitat del conjunt del Consorci.  
 
Durant l’exercici 2020, s’han reconegut les transferències corrents rebudes dels ens 
consorciats per finançar les despeses corrents, d’acord amb el quadre següent:  
 
 

Característiques 
Import rebut Import 

reintegrable 
Import no 

reintegrable 

Imputat a resultats 

Exercici 2020 Exercici 2020 

Transferències Dept. Cultura    21.793.137,25 €                    -   €    21.793.137,25 €     21.793.137,25 €  

Transf. Dept. Cultura. Recup. paga extra 2013          594.983,00 €                    -   €          594.983,00 €           594.983,00 €  

Transf. Dept. Cultura. Addicional COVID      1.605.000,00 €                    -   €      1.605.000,00 €       1.605.000,00 €  

Generalitat de Catalunya. Conveni SIMC          233.337,00 €     29.160,00 €          204.177,00 €           204.177,00 €  

Servei d'Ocupació de Catalunya          509.518,00 €                    -   €          509.518,00 €           509.518,00 €  

Institut de Cultura de Barcelona      1.368.399,00 €                    -   €      1.368.399,00 €       1.368.399,00 €  

Ajuntament de Barcelona          500.000,00 €                    -   €          500.000,00 €           500.000,00 €  

Ajuntament de Barcelona. Avançament 2021            30.000,00 €                    -   €            30.000,00 €             30.000,00 €  

Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat          199.825,31 €                    -   €          199.825,31 €           199.825,31 €  

Ajuntament de Cornellà de Llobregat            95.557,40 €                    -   €            95.557,40 €             95.557,40 €  

Ajuntament de Molins de Rei            46.613,40 €                    -   €            46.613,40 €             46.613,40 €  

Ajuntament de Martorell            53.782,77 €                    -   €            53.782,77 €             53.782,77 €  

Ajuntament d'Olesa de Montserrat            42.808,07 €                    -   €            42.808,07 €             42.808,07 €  

Ajuntament d'Esparreguera            43.224,77 €                    -   €            43.224,77 €             43.224,77 €  

Ajuntament de Vallirana            16.146,14 €                    -   €            16.146,14 €             16.146,14 €  

Ajuntament de Sant Andreu de la Barca            38.859,26 €                    -   €            38.859,26 €             38.859,26 €  

Ajuntament d'Abrera            11.400,10 €                    -   €            11.400,10 €             11.400,10 €  

Ajuntament de Castellbisbal            19.294,91 €                    -   €            19.294,91 €             19.294,91 €  

Ajuntament de Cervelló              9.347,99 €                    -   €               9.347,99 €               9.347,99 €  

Ajuntament de Corbera de Llobregat            18.963,79 €                    -   €            18.963,79 €             18.963,79 €  

Ajuntament de Pallejà            18.017,73 €                    -   €            18.017,73 €             18.017,73 €  

Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts            37.325,87 €                    -   €            37.325,87 €             37.325,87 €  
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Ajuntament de la Palma de Cervelló              7.328,14 €                    -   €               7.328,14 €               7.328,14 €  

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat            69.046,88 €                    -   €            69.046,88 €             69.046,88 €  

Ajuntament de Sant Joan Despí            32.101,03 €                    -   €            32.101,03 €             32.101,03 €  

Ajuntament d'Esplugues de Llobregat            67.951,71 €                    -   €            67.951,71 €             67.951,71 €  

Ajuntament de Sant Just Desvern            45.641,28 €                    -   €            45.641,28 €             45.641,28 €  

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat            52.695,28 €                    -   €            52.695,28 €             52.695,28 €  

Ajuntament de Castelldefels            51.266,60 €                    -   €            51.266,60 €             51.266,60 €  

Ajuntament de Viladecans            50.772,00 €                    -   €            50.772,00 €             50.772,00 €  

Ajuntament de Gavà            37.957,38 €                    -   €            37.957,38 €             37.957,38 €  

Ajuntament del Prat de Llobregat          103.755,43 €                    -   €          103.755,43 €           103.755,43 €  

Ajuntament de Badalona          137.155,93 €                    -   €          137.155,93 €           137.155,93 €  

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs            43.922,00 €                    -   €            43.922,00 €             43.922,00 €  

Ajuntament de Mataró            88.219,04 €                    -   €            88.219,04 €             88.219,04 €  

Ajuntament de Premià de Mar            22.139,94 €                    -   €            22.139,94 €             22.139,94 €  

Ajuntament de Vilassar de Dalt            10.242,28 €                    -   €            10.242,28 €             10.242,28 €  

Ajuntament de Calella            19.611,77 €                    -   €            19.611,77 €             19.611,77 €  

Ajuntament de Pineda de Mar            19.175,81 €                    -   €            19.175,81 €             19.175,81 €  

Ajuntament de Premià de Dalt            13.213,16 €                    -   €            13.213,16 €             13.213,16 €  

Ajuntament de Teià            13.474,81 €                    -   €            13.474,81 €             13.474,81 €  

Ajuntament de Tordera            12.193,29 €                    -   €            12.193,29 €             12.193,29 €  

Ajuntament del Masnou            19.769,00 €                    -   €            19.769,00 €             19.769,00 €  

Ajuntament de Vilassar de Mar              9.915,21 €                    -   €               9.915,21 €               9.915,21 €  

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet          123.440,85 €                    -   €          123.440,85 €           123.440,85 €  

Ajuntament de Sabadell          186.169,03 €                    -   €          186.169,03 €           186.169,03 €  

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès            18.949,99 €                    -   €            18.949,99 €             18.949,99 €  

Ajuntament de Castellar del Vallès            25.725,39 €                    -   €            25.725,39 €             25.725,39 €  

Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda            25.503,58 €                    -   €            25.503,58 €             25.503,58 €  

Ajuntament de Palau-solità i Plegamans            17.509,01 €                    -   €            17.509,01 €             17.509,01 €  

Ajuntament de Polinyà              8.941,03 €                    -   €               8.941,03 €               8.941,03 €  

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès            80.520,16 €                    -   €            80.520,16 €             80.520,16 €  

Ajuntament de Ripollet            26.668,26 €                    -   €            26.668,26 €             26.668,26 €  

Ajuntament de Montcada i Reixac            51.912,33 €                    -   €            51.912,33 €             51.912,33 €  

Ajuntament de la Llagosta            12.962,67 €                    -   €            12.962,67 €             12.962,67 €  

Ajuntament de Caldes de Montbui            33.539,17 €                    -   €            33.539,17 €             33.539,17 €  

Ajuntament de Caldes de Montbui. Increment 
2019              2.794,93 €                    -   €               2.794,93 €               2.794,93 €  

Ajuntament de Barberà del Vallès            39.430,91 €                    -   €            39.430,91 €             39.430,91 €  

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès            71.987,76 €                    -   €            71.987,76 €             71.987,76 €  

Ajuntament de Terrassa          153.300,00 €                    -   €          153.300,00 €           153.300,00 €  

Ajuntament de Rubí            85.000,12 €                    -   €            85.000,12 €             85.000,12 €  

Ajuntament de Granollers          106.288,44 €                    -   €          106.288,44 €           106.288,44 €  

Ajuntament de Parets del Vallès            18.087,78 €                    -   €            18.087,78 €             18.087,78 €  

Ajuntament de Mollet del Vallès            51.213,67 €                    -   €            51.213,67 €             51.213,67 €  
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Ajuntament de Canovelles            15.946,03 €                    -   €            15.946,03 €             15.946,03 €  

Ajuntament de Montornès del Vallès            14.064,67 €                    -   €            14.064,67 €             14.064,67 €  

Ajuntament de Cardedeu            29.299,85 €                    -   €            29.299,85 €             29.299,85 €  

Ajuntament de la Garriga            24.653,15 €                    -   €            24.653,15 €             24.653,15 €  

Ajuntament de Montmeló              8.205,32 €                    -   €               8.205,32 €               8.205,32 €  

Ajuntament de Sant Celoni            34.128,20 €                    -   €            34.128,20 €             34.128,20 €  

Ajuntament de Vic            90.352,88 €                    -   €            90.352,88 €             90.352,88 €  

Ajuntament de Manlleu            27.014,19 €                    -   €            27.014,19 €             27.014,19 €  

Ajuntament de Centelles            10.443,11 €                    -   €            10.443,11 €             10.443,11 €  

Ajuntament de Torelló            19.319,12 €                    -   €            19.319,12 €             19.319,12 €  

Ajuntament de Manresa            89.346,40 €                    -   €            89.346,40 €             89.346,40 €  

Ajuntament d'Igualada            43.729,78 €                    -   €            43.729,78 €             43.729,78 €  

Ajuntament de Berga            13.519,02 €                    -   €            13.519,02 €             13.519,02 €  

Ajuntament de Tarragona          133.234,37 €                    -   €          133.234,37 €           133.234,37 €  

Ajuntament de Salou            46.148,32 €                    -   €            46.148,32 €             46.148,32 €  

Ajuntament de Calafell            33.282,22 €                    -   €            33.282,22 €             33.282,22 €  

Ajuntament de Vila-Seca            15.233,12 €                    -   €            15.233,12 €             15.233,12 €  

Ajuntament del Vendrell            17.773,24 €                    -   €            17.773,24 €             17.773,24 €  

Ajuntament de Constantí            12.063,43 €                    -   €            12.063,43 €             12.063,43 €  

Ajuntament de Valls            12.248,37 €                    -   €            12.248,37 €             12.248,37 €  

Ajuntament de Lleida          114.571,14 €                    -   €          114.571,14 €           114.571,14 €  

Ajuntament de Girona            94.315,00 €                    -   €            94.315,00 €             94.315,00 €  

Ajuntament de Roses            32.800,16 €                    -   €            32.800,16 €             32.800,16 €  

Ajuntament de Figueres            54.374,06 €                    -   €            54.374,06 €             54.374,06 €  

Ajuntament de la Bisbal d'Empordà            25.465,29 €                    -   €            25.465,29 €             25.465,29 €  

Ajuntament de Torroella de Montgrí            25.365,37 €                    -   €            25.365,37 €             25.365,37 €  

Ajuntament d'Olot            26.288,76 €                    -   €            26.288,76 €             26.288,76 €  

Ajuntament de Blanes            46.921,72 €                    -   €            46.921,72 €             46.921,72 €  

Ajuntament d'Arbúcies            10.845,98 €                    -   €            10.845,98 €             10.845,98 €  

Ajuntament de Calonge i Sant Antoni            16.594,61 €                    -   €            16.594,61 €             16.594,61 €  

Ajuntament de Palamós            34.982,78 €                    -   €            34.982,78 €             34.982,78 €  

Ajuntament de Salt            61.375,35 €                    -   €            61.375,35 €             61.375,35 €  

Ajuntament de Lloret de Mar            50.296,16 €                    -   €            50.296,16 €             50.296,16 €  

Ajuntament de Palafrugell            33.557,33 €                    -   €            33.557,33 €             33.557,33 €  

Ajuntament de Tortosa            35.128,90 €                    -   €            35.128,90 €             35.128,90 €  

Ajuntament de Reus          153.716,68 €                    -   €          153.716,68 €           153.716,68 €  

Ajuntament de Cambrils            42.378,10 €                    -   €            42.378,10 €             42.378,10 €  

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú            81.509,42 €                    -   €            81.509,42 €             81.509,42 €  

Ajuntament de Vilafranca del Penedès            39.410,22 €                    -   €            39.410,22 €             39.410,22 €  

Ajuntament de Sitges            18.576,53 €                    -   €            18.576,53 €             18.576,53 €  

Ajuntament de Sant Pere de Ribes            33.697,06 €                    -   €            33.697,06 €             33.697,06 €  

Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia            17.683,93 €                    -   €            17.683,93 €             17.683,93 €  

Diputació de Girona          100.000,00 €                    -   €          100.000,00 €           100.000,00 €  
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Diputació de Lleida            75.000,00 €                    -   €            75.000,00 €             75.000,00 €  

Transferència Seguretat Social            15.162,95 €                    -   €            15.162,95 €             15.162,95 €  

TOTAL    31.283.057,10 €     29.160,00 €    31.253.897,10 €     31.253.897,10 €  

 
 
La conciliació amb l’import traspassat al Compte de resultat econòmic patrimonial queda 
establert en aquest quadre resum:  
 

 
 
 
D’acord amb la nota 4.13 d’aquesta memòria, les transferències corrents rebudes de la 
Generalitat de Catalunya (amb càrrec al capítol IV dels pressupostos de la Generalitat) 
i de la resta d’ens locals, que tenen per objecte finançar les despeses generals 
d'estructura de l'Entitat, s'enregistren amb abonament  al compte del resultat econòmic 
patrimonial de l'exercici, epígraf “Subvencions, donacions i llegats rebuts per finançar 
despeses de l'exercici”. 
 
Així mateix, les transferències que han finançat les inversions d’enguany, també s’han 
comptabilitzat i traspassat a resultats tal com s’estableix a la mateixa nota de la 
memòria.  
 
Durant aquest exercici 2020, les inversions (557.553,45€) s’han finançat amb les 
aportacions de la Generalitat de Catalunya, a diferència de l’exercici anterior que es van 
finançar amb les transferències dels ens locals consorciats (301.342,19€).  
 
L’Entitat ve complint els requisits legals exigits per a l’obtenció i manteniment de tals 
subvencions. 
 
Subvencions atorgades 

 
L’entitat no ha concedit cap subvenció a d’altres entitats, tot i que durant el 2020, l’entitat 
va signar un conveni d’adhesió al Pla d’actuació subscrit entre el Departament de 
Justícia i el Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE).  
 
Aquest conveni té l’objectiu de realitzar l’edició d’elements gràfics i materials per als 
diversos cursos i altres activitats que realitza el Consorci, i d’altra banda, permet  
col·laborar i contribuir amb el CIRE en l’assoliment del seu objecte principal que és la 
reinserció sociolaboral, facilitant la generació d’ocupació per a persones internes en 
centres penitenciaris. 
 
D’acord amb aquest Conveni signat entre el Consorci i el CIRE el 21 de juliol de 2020, 
el CPNL va participar mitjançant transferència corrent del capítol IV del seu pressupost 
en el finançament del costos de despesa corrent necessaris per a assolir aquesta fita 

Drets reconeguts capítol 4 31.253.897,10 € 

 (+) Ingressos anticipats exercici anterior 598.410,00 €       

 (-) Conveni transferència SOC -509.518,00 €

 (-) Conveni transferència SOC 2019 -360.285,00 €

 (-) Ajuntament de Barcelona 2021 -30.000,00 €

(-) Devolució no justificat SIMC + Drets anul·lats 9.089,82 €

(-) Transferència aportació Diputació de Girona -40.149,60 €

(-) Traspàs excés finançament art. 14.2 Llei Pres. -312.471,79 €

Transferències Resultat Econòmic Patrimonial 30.608.972,53 € 
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amb un bon grau d’execució, i que es va fixar inicialment en 26.685,23 euros,  però 
l’execució final va ser de 26.684,89€.  
 

 
Altres Ingressos i despeses 
 
Com a ingressos de gestió ordinària durant aquest exercici cal destacar, com cada 
exercici, els ingressos per assessorament i correccions, els drets de matrícula que han 
pagat els alumnes, els cursos encarregats per les empreses, ens locals i altres entitats.   
 
 

Vendes, prestació de serveis i altres 
ingressos 

2020 2019 

Vendes: assessorament i correccions 16.119,33 30.634,21 

Prestació de serveis 1.468.419,96 2.656.842,07 

    Drets de matrícula 1.071.941,05 1.841.562,85 

    Cursos a empreses, ajuntaments i altres 396.478,91 815.279,22 

Altres ingressos de gestió ordinària 34.069,17 5.587,70 

TOTAL 1.518.608,46 2.693.063,98 

 
 
L’impacte del COVID a l’activitat del Consorci queda clarament reflectida a l’apartat de 
les vendes i prestació de serveis del compte del resultat econòmic patrimonial d’aquest 
exercici, reduint-les més d’un milió d’euros.  
 
De la resta d’ingressos comptabilitzats al compte de resultat econòmic patrimonial 
destaca aquest exercici l’ingrés per la millora del deteriorament dels deutors que tenia 
la entitat depreciats, per un import total de 169.238,96€.  
 
Com a despeses, destacarem:  
 
Despeses de personal 
 
Com a despeses de personal, en el compte de resultat s’inclouen aquestes tres partides: 
 
 

 
 
 
El personal es regeix pel Conveni col·lectiu propi del Consorci.  
 
L’any 2020, s’han aplicat els increments retributius aprovats pel Govern de la Generalitat 
d’acord amb la normativa estatal i el Decret Llei 11/2020, de 7 d’abril, pel qual s'adopten 
mesures econòmiques, socials i administratives per pal·liar els efectes de la pandèmia 
generada per la COVID-19 i altres de complementàries. L’increment definitiu aplicat ha 
estat del 2%. 
 

Despeses de personal 2020 2019

Sous i salaris 24.196.780,86 23.092.634,71

Seguretat social a càrrec de l’empresa 6.778.060,66 6.559.472,66

Altres despeses socials 55.254,57 64.277,60

TOTAL 31.030.096,09 29.716.384,97
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També s’ha fet efectiva durant aquest exercici 2020 la recuperació de la paga 
extraordinària del 2013 pendent (60%), en base a allò establert en el Decret llei 3/2019, 
de 22 de gener, sobre l’increment retributiu per a l’any 2019 i la recuperació parcial de 
l’import de la paga extraordinària de l’any 2013 per al personal del sector públic de la 
Generalitat de Catalunya.  
 
D’acord amb l’informe de RRHH de 30 de setembre de 2020, sobre el reconeixement i 
pagament de l’antiguitat al personal interí del CPNL dels treballadors en situacions 
equiparables a la que va provocar la sentència TSJC 4449/2018, de 23 de juliol, s’ha 
comptabilitzat una provisió per un import de 280.968,23€. 
 
La majoria d’increments retributius d’aquests darrers dos exercicis han estat finançats 
per aportacions addicionals de transferències corrents del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Durant l’exercici 2019 es va fer efectiva la recuperació de la paga extraordinària del 2013 
en dos trams, el primer d’un 10% i el segon d’un 30%, en base a allò establert en el 
Decret llei 3/2019, de 22 de gener.  
 
Pel que fa a l’increment salarial, el 2019 es va aplicar l’increment corresponent al 2,25% 
dels salaris amb efectes d’1 de gener i un 0,25% addicional a partir de l’1 de juliol.  
 
Al més de gener de 2019 es va abonar el 0,20% de la massa salarial de 2017 que es 
trobava periodificat a l’any 2018. Així mateix, es va aplicar, en el mateix mes, un 
increment consistent en un 0,25% de la massa salarial de 2018 en base a l’article 1.5 
de la norma esmentada anteriorment.  
 
 
Dins de la partida d’ “altres despeses socials” s’inclouen comptabilitzades totes les 
despeses de formació per al personal del CPNL. 
 
Altres despeses de gestió ordinària  
 
La partida de les despeses de gestió ordinària que també té molta importància en el 
compte de resultat econòmic patrimonial són els subministraments i els serveis exteriors.  
 
El desglossament de cadascun dels comptes en aquests darrers dos exercicis ha estat 
el següent:  

 
 

 
 
 

Concepte 2020 2019

Arrendaments i cànons 368.710,57 377.891,06

Reparacions i conservació 80.987,93 57.723,63

Serveis de professionals independents 33.739,43 104.404,78

Transports 308,47 14.695,25

Primes d'assegurances 30.241,45 28.231,73

Serveis bancaris i similars. 25.230,78 28.739,51

Publicitat, propaganda i relacions públiques 37.086,39 118.579,35

Subministraments. 61.275,10 91.232,09

Comunicacions i altres serveis 735.046,90 771.501,30

Total subminist. i serveis exteriors 1.372.627,02 1.592.998,70
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A la nota 27 s’han explicat algunes de les variacions en la despesa corrent provocada 
per l’efecte COVID. 
 
També destaquen dins del total de despeses de gestió ordinària, les amortitzacions de 
l’immobilitzat per un import de 182.179,81€ (dels quals, corresponen a la dotació de 
béns materials 146.406,76€ i a béns intangibles, 35.773,05€).  

 
15.Provisions i contingències 
 
L’Entitat durant aquest exercici ha comptabilitzat una provisió a curt termini per a 
responsabilitat per import de 280.968,23€ (veieu justificació a l’anterior apartat).  
 
16.Informació sobre medi ambient 

 
L’Entitat no ha realitzat despeses ni inversions per a la protecció i millora del medi 
ambient. 

 
17.Actius en estat de venda 

 
El CPNL no té actius en estat de venda.  

 
18.Presentació per activitats del compte de resultat econòmic patrimonial 

 
El CPNL no presenta el compte de resultat econòmic patrimonial per activitats.  
 
19.Operacions per administració de recursos per compte d’altres ens públics 

 
El CPNL no realitza operacions per administració de recursos per compte d’altres ens 
públics. 
 
20.Operacions no pressupostàries de tresoreria 

 
Estat de deutors no pressupostaris 
 

 

 

 
Estat de creditors no pressupostaris 
 

 

Concepte Descripció
Saldo a 

01/01

Modificacions 

saldo inicial

Càrrecs 

exercici

Total 

deutors

Abonaments 

exercici

Deutors 

pendents 31/12

Altres comptes 

a cobrar
DEUTORS PER IVA 119,04 € 0,00 € 2.100,54 € 2.219,58 € 1.858,00 € 361,58 €

119,04 € 0,00 € 2.100,54 € 2.219,58 € 1.858,00 € 361,58 €Total

Concepte Descripció
Saldo a 1 de 

gener

Modificacions 

saldo inicial

Abonaments 

realitzats
Total creditors

Càrrecs 

realitzats

Creditors 

pendents 

pagament 31/12

Altres comptes a pagar Fiances rebudes 1.923,23 € 4.709,01 € 6.632,24 € 1.716,10 € 4.916,14 €

Administracions públiques HP creditora IRPF personal 1.092.956,59 € 3.972.448,32 € 5.065.404,91 € 3.948.437,27 € 1.116.967,64 €

Administracions públiques HP creditora IRPF professional 1.920,68 € 5.044,40 € 6.965,08 € 5.710,18 € 1.254,90 €

Administracions públiques HP creditora IRPF lloguers 7.013,03 € 30.745,75 € 37.758,78 € 30.195,18 € 7.563,60 €

Administracions públiques HP creditora IRPF premis 107,90 € 107,90 € 215,80 € 107,90 € 107,90 €

Administracions públiques Seguretat Social. 122.737,74 € 1.474.386,65 € 1.597.124,39 € 1.471.966,99 € 125.157,40 €

Administracions públiques HP creditora per IVA 453,39 € 2.100,54 € 2.553,93 € 1.823,54 € 730,39 €

1.227.112,56 € 0,00 € 5.489.542,57 € 6.716.655,13 € 5.459.957,16 € 1.256.697,97 €Total
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21.Contractació administrativa. Procediments d’adjudicació 
 
Els imports adjudicats durant aquest exercici 2020 per tipus de contracte i procediments 
són els del següent quadre:  

 
 

 
 

No s’han inclòs en el quadre, els restringits, negociats i de diàleg competitiu, atès que 
no s’han realitzat contractes mitjançant aquests procediments durant l’exercici 2020. 
 
Dins del procediment obert s’han inclòs els contractes derivats d’acord marc com  
energia, mobiliari, serveis postals, inserció de publicitat, la contractació del serveis de 
comunicació i compra d’equips informàtics mitjançant l’Acord de Govern amb el Centre 
de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya, i 
l’expedient d’emergència per poder adquirir més hardware per adaptar-nos a les classes 
online provocades per la pandèmia del COVID19.  
 
No queden reflectits en aquest quadre els arrendaments de locals que el Consorci té 
contractats.  

 
22.Valors rebuts en dipòsit 

 
L’entitat no ha rebut cap valor en dipòsit. 

 
23.Informació pressupostària 

 
Pressupost de despeses: Modificacions de crèdit 

 

Multiplic. criteri Únic criteri

D'OBRES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

DE SUBMINISTRAMENT   577.533,25 € 0,00 €      206.831,20 € 784.364,45 €

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

DE GESTIÓ DE SERVEIS PÚBLICS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

DE SERVEIS   226.767,44 € 0,00 €      519.436,19 € 746.203,63 €

DE CONCESSIÓ D'OBRA PÚBLICA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

DE COL·LAB.ENTRE SECTOR PÚBLIC I PRIVAT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

DE CARÀCTER ADMINISTRATIU ESPECIAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

ALTRES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Total 804.300,69 € 0,00 € 726.267,39 € 1.530.568,08 €

Adjudicació 

directa
TotalTIPUS DE CONTRACTE

Procediment obert

Positives Negatives

2020-1300001
Retribucions bàsiques/ personal 

laboral
0,00  0,00  0,00  594.983,30  0,00  176.450,89  0,00  0,00  0,00  771.434,19  

2020-1300002
Retribucions 

complementàries/personal laboral
0,00  0,00  0,00  105.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  105.000,00  

2020-1310001
Retribucions bàsiques/ personal 

laboral temporal
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  646.845,98  0,00  0,00  0,00  646.845,98  

2020-131000170 Retribucions bàsiques FSE 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  -460.800,00  -460.800,00  

2020-131000270 Retribucions complementàries FSE 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  -115.200,00  -115.200,00  

2020-1600001 Seguretat Social 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  277.219,70  0,00  0,00  0,00  277.219,70  

2020-160000170 Seguretat Social FSE 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  -224.000,00  -224.000,00  

2020-2400001 despeses de publicacions 0,00  0,00  0,00  0,00  -27.285,23  0,00  0,00  0,00  0,00  -27.285,23  

2020-4406460
Al Centre d'Iniciatives per a la 

Reinserció (CIRE)
0,00  0,00  0,00  27.285,23  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  27.285,23  

2020-650000190
Inversions en equips de procés de 

dades. Covid19
0,00  0,00  179.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  179.000,00  

0,00  0,00  179.000,00  727.268,53  -27.285,23  1.100.516,57  0,00  0,00  -800.000,00  1.179.499,87  

Ajustos per 

pròrroga

Total 

modificacions

Transferències de 

Crèdit

Total

Aplicació 

pressupostària
Descripció

Suplements 

de crèdit

Ampliacions 

de crèdit

Incorporacions 

de romanents 

de crèdit

Crèdits 

generats per 

ingressos

Baixes per 

anul·lació
 Crèdits 

extraordinaris
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Pressupost de despeses: Romanents de crèdit 
 

Aplicació 
pressupostària 

Descripció Romanents 
compromesos 

Romanents no 
compromesos 

Total 

2019-1300001 Retribucions bàsiques/ personal 
laboral 

0,00 € -204.039,65 € -204.039,65 € 

2019-1300002 retribucions 
complementàries/personal laboral 

0,00 € -29.008,64 € -29.008,64 € 

2019-1300003 altres remuneracions/personal laboral 0,00 € 34.822,98 € 34.822,98 € 

2019-1310001 Retribucions bàsiques/ personal 
laboral temporal 

0,00 € 519.412,29 € 519.412,29 € 

2020-
131000170 

Retribucions bàsiques FSE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2019-1310002 retribucions 
complementàries/personal laboral 
temporal 

0,00 € 26.899,34 € 26.899,34 € 

2020-
131000270 

Retribucions complementàries FSE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2019-1310003 altres remuneracions/personal laboral 
temporal 

0,00 € 7.954,04 € 7.954,04 € 

2019-1320001 Retrib.bàsiques i altres remun/pers. 
laboral AD i assim 

0,00 € -4.018,86 € -4.018,86 € 

2019-1600001 Seguretat Social 0,00 € 276.706,57 € 276.706,57 € 

2020-
160000170 

Seguretat Social FSE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2019-2000002 Altres lloguers i canons de terrenys, 
bens naturals, edifcis i altres const. 

            60,28 €  38.852,41 € 38.912,69 € 

2019-2020001 lloguers i canons per a procés de 
dades 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2019-2020002 lloguer d'equips de repografia i 
fotocopiadores 

3.588,40 € 16.364,09 € 19.952,49 € 

2019-2020003 lloguers i canons de programari 4.298,46 € -5.567,41 € -1.268,95 € 

2019-2030001 lloguers i canons d'altre immobilitzat 
material 

0,00 € 693,20 € 693,20 € 

2019-2100001 conser, repar,mant.terrenys, edificis i 
altres const 

10.567,09 € -31.818,67 € -21.251,58 € 

2019-2120001 conser, repar,mant.d'equips per a 
procés de dades 

0,00 € -1.510,23 € -1.510,23 € 

2019-2120002 conser, repar,mant.d'equips de 
repografia, i fotoc. 

0,00 € 2.557,38 € 2.557,38 € 

2019-2200001 Material ordinari no inventariable      17.392,57 €  34.308,54 € 51.701,11 € 

2020-
220000190 

Material ordinari no inventariable. 
Covid19 

          134,31 €  -14.189,72 € -14.055,41 € 

2019-2200002 Premsa, revistes, llibres i altres 
publicacions 

       5.713,07 €  -3.653,53 € 2.059,54 € 

2019-2210001 Aigua i energia      26.155,59 €  6.432,10 € 32.587,69 € 

2019-2210089 altres subministraments        3.872,73 €  8.437,64 € 12.310,37 € 

2020-
221008990 

Altres subministraments. Covid19 0,00 € -723,91 € -723,91 € 

2019-2220001 Despeses postals, missatgeria i altres 
similars 

15.227,23 € -14.856,85 € 370,38 € 

2020-
222000190 

Despeses postals, missatgeria 
Covid19 

0,00 € -3.431,32 € -3.431,32 € 
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2019-2230001 Transports 96,20 € 7.595,33 € 7.691,53 € 

2019-2240001 Despeses d'assegurances 0,39 € 19.758,16 € 19.758,55 € 

2019-2250001 tributs 0,00 € 70,85 € 70,85 € 

2019-2260001 exposicions, certàmens i altres 
activitats de promoció 

0,00 € 62.658,94 € 62.658,94 € 

2019-2260002 Atencions protocol.laries i 
representatives 

215,46 € 851,58 € 1.067,04 € 

2019-2260003 publicitat, difusió, i campanyes 
institucionals 

3.959,83 € 113.803,68 € 117.763,51 € 

2020-
226000390 

Publicitat, difusió i campanyes 
Covid19 

0,00 € -455,88 € -455,88 € 

2019-2260004 Jurídics i contenciosos 0,00 € 500,00 € 500,00 € 

2019-2260005 organització de reunions, 
conferències 

0,00 € -120,00 € -120,00 € 

2019-2260007 Publicacions i edictes als diaris 
oficials 

0,00 € 781,60 € 781,60 € 

2019-2260011 Formació dels empleats públics 15.881,15 € 28.864,28 € 44.745,43 € 

2019-2260033 Desenv. programes de seguretat i 
salut laboral en 

0,05 € 12.089,22 € 12.089,27 € 

2019-2260039 Despeses per serveis bancaris 0,00 € 769,22 € 769,22 € 

2019-2260089 Altres despeses diverses 0,00 € -419,36 € -419,36 € 

2019-2270001 Neteja i sanejament 21.272,84 € -1.162,94 € 20.109,90 € 

2020-
227000190 

Neteja i sanejament. Covid19 5.409,49 € -32.289,61 € -26.880,12 € 

2019-2270002 Seguretat 12.518,82 € 2.020,87 € 14.539,69 € 

2019-2270010 Serveis de suport a centres i a 
col·lectius 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2019-2270011 custodia, dipòsit, emmagatzematge i 
destrucció 

207,17 € -338,82 € -131,65 € 

2019-2270012 actuacions de control 0,00 € 3.900,00 € 3.900,00 € 

2019-2270013 Treballs tècnics 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2019-2270089 altres treballs realitz.per pers.fisiques 
o juridiques 

5.609,82 € 139.924,36 € 145.534,18 € 

2019-2280001 Solucions Tecnològiques adquirides 
al CTTI 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2019-2280002 Serveis informàtics realitzats per 
altres entitats 

9.276,03 € 89.228,28 € 98.504,31 € 

2019-2280003 solucions TIC-CTTI-Serveis 
recurrents 

0,00 € -25.018,33 € -25.018,33 € 

2019-2280005 solucions TIC-CTTI-Projectes sota 
demanda 

0,00 € 90.000,00 € 90.000,00 € 

2019-2300001 Dietes, locomoció i trasllats 0,00 € 51.174,19 € 51.174,19 € 

2019-2400001 despeses de publicacions 1,21 € 50.810,19 € 50.811,40 € 

2019-3100001 Interessos d'operacions de tresoreria 
dels préstecs a curt termini 

0,00 € 500,00 € 500,00 € 

2019-3100003 Interessos d'operacions de tresoreria 
en euros (cash pooling) 

0,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 

2020-4406460 Al Centre d'Iniciatives per a la 
Reinserció (CIRE) 

0,34 € 600,00 € 600,34 € 

2019-6100001 Inversions en edificis i altres 
construccions per compte propi 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2019-6400001 Inversions en mobiliari i estris per 
compte propi 

2.681,84 € 10.280,08 € 12.961,92 € 
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2019-6500001 Inversions en equips de procés de 
dades 

0,00 € 179.454,29 € 179.454,29 € 

2020-
650000190 

Inversions en equips de procés de 
dades. Covid19 

0,00 € -346.536,01 € -346.536,01 € 

2019-6500002 Inversions en telecomunicacions 0,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 

2019-6700002 Altre immobilitzat material 0,00 € 15.100,00 € 15.100,00 € 

2019-6800001 Inversions en immobilitzat intangible 0,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 

2019-
680000113 

Propietat intel.lectual 0,00 € -1.758,19 € -1.758,19 € 

2019-6800002 Inversions en aplicacions 
informàtiques 

0,00 € 160.324,84 € 160.324,84 € 

2019-8310001 Préstecs i bestretes concedits al 
personal a curt termini 

0,00 € 5.500,00 € 5.500,00 € 

2019-8410001 Fiances constituïdes 0,00 € 10,00 € 10,00 € 

Total 164.140,37 € 1.312.092,61 € 1.476.232,98 € 

 
 
 
Projectes d’inversió 

 
No hi ha informació relacionada amb projectes d’inversió. 

 
 
 

Pressupost d’ingressos: Drets anul·lats 
 
 

 

Aplicació 
pressupostària 

Descripció 
Anul·lació de 
liquidacions 

Ajornament i 
fraccionament 

Devolució 
d’ingressos 

Total drets 
anul·lats 

2020-3010001 Venda de publicacions 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2020-3020001 Venda de material de rebuig 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2020-3090009 Altres vendes 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2020-3110001 Drets de matrícula 0,00 € 0,00 € 49.945,50 € 49.945,50 € 

2020-3110002 
Inscripció a la prova d accés dels 
ensenyaments d 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2020-319000901 Cursos a empreses 0,00 € 0,00 € 2.467,00 € 2.467,00 € 

2020-319000909 Altres convenis amb Ajuntaments 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2020-319000911 
Convenis per a cursos a Entitats 
Locals 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2020-319000921 
Altres convenis amb la 
Generalitat 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2020-319000951 Altres convenis amb Diputacions 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2020-319000991 Altres convenis 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2020-3800001 
Reintegraments d'exercicis 
tancats 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

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

2020-4060005 
Altres ingressos de la Seguretat 
Social 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2020-4100010 Del Departament de Cultura 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2020-410001090 
Del Departament Cultura: 
COVID19 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2020-4100016 
Del Departament de Treball, 
Afers Socials i Families 

0,00 € 0,00 € 29.160,00 € 29.160,00 € 
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2020-4306204 
Del Servei Públic d'Ocupació de 
Catalunya (SOC) 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2020-4600009 
Altres transferències 
d'Ajuntaments 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2020-5200001 Interessos de comptes corrents 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2020-5200002 Interessos cash pooling 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2020-8140001 
Reintegrament de préstecs al 
personal 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2020-8210001 Devolució de fiances 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2020-8300010 Del Departament de Cultura 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2020-830001011 
Aportacions de capital 
reintegrables a curt termini. CU 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2020-830001090 
Del Departament de Cultura. 
COVID19 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2020-8700001 
Romanents de tresoreria 
d'exercicis anteriors 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Total 0,00 € 0,00 € 81.572,50 € 81.572,50 € 

 
 
 

Pressupost d’ingressos: Drets cancel·lats 

 

 

 
Aplicació 

pressupostària 
Descripció 

Cobraments 
en espècie 

Insolvències 
Altres 
causes 

Total drets 
cancel·lats 

2020-3010001 Venda de publicacions 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2020-3020001 Venda de material de rebuig 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2020-3090009 Altres vendes 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

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

2020-3110002 
Inscripció a la prova d accés dels 
ensenyaments d 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2020-
319000901 

Cursos a empreses 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2020-
319000909 

Altres convenis amb Ajuntaments 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2020-
319000911 

Convenis per a cursos a Entitats 
Locals 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2020-
319000921 

Altres convenis amb la Generalitat 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2020-
319000951 

Altres convenis amb Diputacions 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2020-
319000991 

Altres convenis 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

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

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

2020-4060005 
Altres ingressos de la Seguretat 
Social 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2020-4100010 Del Departament de Cultura 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2020-
410001090 

Del Departament Cultura: COVID19 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
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2020-4100016 
Del Departament de Treball, Afers 
Socials i Families 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2020-4306204 
Del Servei Públic d'Ocupació de 
Catalunya (SOC) 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2020-4600009 Altres transferències d'Ajuntaments 0,00 € 0,00 € 1,82 € 1,82 € 

2020-5200001 Interessos de comptes corrents 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2020-5200002 Interessos cash pooling 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2020-8140001 
Reintegrament de préstecs al 
personal 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2020-8210001 Devolució de fiances 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2020-8300010 Del Departament de Cultura 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2020-
830001011 

Aportacions de capital reintegrables 
a curt termini. CU 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2020-
830001090 

Del Departament de Cultura. 
COVID19 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2020-8700001 
Romanents de tresoreria d'exercicis 
anteriors 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Total 0,00 € 0,00 € 1,82 € 1,82 € 

 
 
 

Pressupost d’ingressos: Recaptació neta 
 
 
 

Aplicació 
pressupostària 

Descripció Recaptació total 
Devolucions 
d’ingressos 

Recaptació neta 

2020-3010001 Venda de publicacions 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2020-3020001 Venda de material de rebuig 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2020-3090009 Altres vendes 13.463,78 € 0,00 € 13.463,78 € 

2020-3110001 Drets de matrícula 812.001,66 € 49.945,50 € 762.056,16 € 

2020-3110002 
Inscripció a la prova d accés dels 
ensenyaments d 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2020-319000901 Cursos a empreses 88.648,20 € 2.467,00 € 86.181,20 € 

2020-319000909 Altres convenis amb Ajuntaments 20.098,30 € 0,00 € 20.098,30 € 

2020-319000911 
Convenis per a cursos a Entitats 
Locals 

147.890,00 € 0,00 € 147.890,00 € 

2020-319000921 Altres convenis amb la Generalitat 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2020-319000951 Altres convenis amb Diputacions 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2020-319000991 Altres convenis 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

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

2020-3990009 Altres ingressos diversos 34.069,17 € 0,00 € 34.069,17 € 

2020-4060005 
Altres ingressos de la Seguretat 
Social 

15.162,95 € 0,00 € 15.162,95 € 

2020-4100010 Del Departament de Cultura 22.388.120,25 € 0,00 € 22.388.120,25 € 
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2020-410001090 
Del Departament Cultura: 
COVID19 

1.605.000,00 € 0,00 € 1.605.000,00 € 

2020-4100016 
Del Departament de Treball, Afers 
Socials i Families 

233.337,00 € 29.160,00 € 204.177,00 € 

2020-4306204 
Del Servei Públic d'Ocupació de 
Catalunya (SOC) 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2020-4600009 Altres transferències d'Ajuntaments 5.787.246,34 € 0,00 € 5.787.246,34 € 

2020-5200001 Interessos de comptes corrents 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2020-5200002 Interessos cash pooling 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2020-8140001 
Reintegrament de préstecs al 
personal 

4.500,00 € 0,00 € 4.500,00 € 

2020-8210001 Devolució de fiances 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2020-8300010 Del Departament de Cultura 87.100,00 € 0,00 € 87.100,00 € 

2020-830001011 
Aportacions de capital 
reintegrables a curt termini. CU 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2020-830001090 
Del Departament de Cultura. 
COVID19 

500.000,00 € 0,00 € 500.000,00 € 

2020-8700001 
Romanents de tresoreria 
d'exercicis anteriors 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Total 31.736.637,65 € 81.572,50 € 31.655.065,15 € 

 
 
 
 
 

Pressupost d’ingressos: Devolució d’ingressos 
 

 
 

 
 
 

Aplicació 

pressupostària
Descripció

Pendents de 

pagament a 

01/01

Modificacions 

saldo inicial i 

anul·lacions

Reconegudes 

en l’exercici

Total 

devolucions 

reconegudes

Prescripcions
Pagades en 

l’exercici

Pendents de 

pagament a 

31/12

2020-3010001 Venda de publicacions 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2020-3020001 Venda de material de rebuig 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2020-3090009 Altres vendes 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2020-3110001 Drets de matrícula 6.443,74 € 0,00 € 50.096,95 € 56.540,69 € 0,00 € 49.945,50 € 6.595,19 €

2020-3110002 Inscripció a la prova d accés dels ensenyaments 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2020-319000901 Cursos a empreses 0,00 € 0,00 € 2.467,00 € 2.467,00 € 0,00 € 2.467,00 € 0,00 €

2020-319000909 Altres convenis amb Ajuntaments 0,00 € 0,00 € 1.464,62 € 1.464,62 € 0,00 € 0,00 € 1.464,62 €

2020-319000911 Convenis per a cursos a Entitats Locals 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2020-319000921 Altres convenis amb la Generalitat 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2020-319000951 Altres convenis amb Diputacions 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2020-319000991 Altres convenis 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

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

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

2020-4060005 Altres ingressos de la Seguretat Social 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2020-4100010 Del Departament de Cultura 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2020-410001090 Del Departament Cultura: COVID19 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2020-4100016
Del Departament de Treball, Afers Socials i 

Families
29.160,00 € 0,00 € 20.072,00 € 49.232,00 € 0,00 € 29.160,00 € 20.072,00 €

2020-4306204 Del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2020-4600009 Altres transferències d'Ajuntaments 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2020-5200001 Interessos de comptes corrents 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2020-5200002 Interessos cash pooling 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2020-8140001 Reintegrament de préstecs al personal 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2020-8210001 Devolució de fiances 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2020-8300010 Del Departament de Cultura 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2020-830001011 Aportacions de capital reintegrables a curt termini 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2020-830001090 Del Departament de Cultura. COVID19 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2020-8700001 Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

35.603,74 € 0,00 € 74.100,57 € 109.704,31 € 0,00 € 81.572,50 € 28.131,81 €Total



 

38 
 

Pressupost de despeses: Obligacions de pressupostos tancats 
 
 

Aplicació 

pressupostària 
Descripció 

Obligacions 
pendents  

pagament a 
1/1 

Modificacions 
saldo inicial i 
anul·lacions 

Total 
obligacions 

Prescripcions 
Pagaments 
realitzats 

Obligacions 
pendents 

pagament a 
31/12 

2017-4600001 A CORPORACIONS LOCALS 1.333,10 € 0,00 € 1.333,10 € 0,00 € 0,00 € 1.333,10 € 

2018-4600001 A CORPORACIONS LOCALS 2.398,24 € 0,00 € 2.398,24 € 0,00 € 2.398,24 € 0,00 € 

2019-1300001 
RETRIB.BÀSIQUES/ PERSONAL 
LABORAL 

5.375,10 € 0,00 € 5.375,10 € 0,00 € 5.375,10 € 0,00 € 

2019-1300002 
RETRIB.COMPLEMENT./PERSONAL 
LABORAL 

123,81 € 0,00 € 123,81 € 0,00 € 123,81 € 0,00 € 

2019-1300003 
ALTRES 
REMUNERACIONS/PERSONAL 
LABORAL 

49,80 € 0,00 € 49,80 € 0,00 € 49,80 € 0,00 € 

2019-1310001 
RETRIB.BÀSIQUES/ PERSONAL 
LABORAL TEMP. 

730,38 € 0,00 € 730,38 € 0,00 € 730,38 € 0,00 € 

2019-1310002 
RETRIB.COMPLEMENT./PERSONAL 
LABORAL TEMP. 

287,60 € 0,00 € 287,60 € 0,00 € 287,60 € 0,00 € 

2019-1600001 SEGURETAT SOCIAL 554.260,67 € 0,00 € 554.260,67 € 0,00 € 554.260,67 € 0,00 € 

2019-2000002 
ALTRES LLOGUERS I CANONS DE 
TERRENYS, BENS NAT., EDIFICIS I 
ALTRES C. 

3.787,94 € 0,00 € 3.787,94 € 0,00 € 3.787,94 € 0,00 € 

2019-2020002 
LLOGUER D'EQUIPS DE 
REPROGRAFIA I FOTOCOPIAD. 

13.011,26 € 0,00 € 13.011,26 € 0,00 € 13.011,26 € 0,00 € 

2019-2020003 
LLOGUERS I CANONS DE 
PROGRAMARI 

392,90 € 0,00 € 392,90 € 0,00 € 392,90 € 0,00 € 

2019-2100001 
CONS., REPAR.,MANT. EDIFICIS I 
ALTRES CONST 

7.158,28 € 0,00 € 7.158,28 € 0,00 € 7.158,28 € 0,00 € 

2019-2120001 
CONS.,MANT.D'EQUIPS PROCÉS 
DE DADES 

152,46 € 0,00 € 152,46 € 0,00 € 152,46 € 0,00 € 

2019-2200001 
MATERIAL ORDINARI NO 
INVENTARIABLE 

20.428,04 € 0,00 € 20.428,04 € 0,00 € 20.428,04 € 0,00 € 

2019-2200002 
PREMSA, REVISTES, LLIBRES I 
ALTRES PUBLICACIONS 

813,22 € 0,00 € 813,22 € 0,00 € 813,22 € 0,00 € 

2019-2210001 AIGUA I ENERGIA 6.223,73 € 0,00 € 6.223,73 € 0,00 € 6.223,73 € 0,00 € 

2019-2210089 ALTRES SUBMINISTRAMENTS 525,94 € 0,00 € 525,94 € 0,00 € 525,94 € 0,00 € 

2019-2220001 
DESPESES POSTALS, MISSATG. I 
ALTRES SIM. 

1.852,28 € 0,00 € 1.852,28 € 0,00 € 1.852,28 € 0,00 € 

2019-2230001 TRANSPORTS 5.426,89 € 0,00 € 5.426,89 € 0,00 € 5.426,89 € 0,00 € 

2019-2240001 DESPESES D'ASSEGURANCES 99,70 € 0,00 € 99,70 € 0,00 € 99,70 € 0,00 € 

2019-2260001 
EXPOSICIONS, CERTÀMENS I 
ALTRES ACT.DE PROMOCIÓ 

1.826,82 € 0,00 € 1.826,82 € 0,00 € 1.826,82 € 0,00 € 

2019-2260003 
PUBLICITAT, DIFUSIÓ, I 
CAMPANYES INSTITUCIONALS 

25.190,82 € 0,00 € 25.190,82 € 0,00 € 25.190,82 € 0,00 € 

2019-2260011 
FORMACIÓ DELS EMPLEATS 
PÚBLICS 

14.619,36 € 0,00 € 14.619,36 € 0,00 € 14.619,36 € 0,00 € 

2019-2260033 
DESENV. PROGRAMES DE 
SEGURETAT I SALUT LABORAL 

2.985,12 € 0,00 € 2.985,12 € 0,00 € 2.985,12 € 0,00 € 

2019-2260039 DESPESES SERVEIS BANCARIS 6.625,31 € 0,00 € 6.625,31 € 0,00 € 6.625,31 € 0,00 € 

2019-2270001 NETEJA I SANEJAMENT 14.396,56 € 0,00 € 14.396,56 € 0,00 € 14.396,56 € 0,00 € 

2019-2270002 SEGURETAT 8.406,46 € 0,00 € 8.406,46 € 0,00 € 8.406,46 € 0,00 € 

2019-2270011 
CUSTÒDIA, DIPÒSIT, 
EMMAGATZEM.I DESTRUCCIÓ 

285,86 € 0,00 € 285,86 € 0,00 € 285,86 € 0,00 € 
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2019-2270012 ACTUACIONS DE CONTROL 5.553,90 € 0,00 € 5.553,90 € 0,00 € 5.553,90 € 0,00 € 

2019-2270089 
ALTRES TREB. REALITZ. 
PERS.FISÍQUES O JURÍDIQUES 

6.664,31 € 0,00 € 6.664,31 € 0,00 € 6.664,31 € 0,00 € 

2019-2280002 
SERVEIS INFORMÀT.REALITZATS 
PER ALT. ENTITATS 

32.899,42 € 0,00 € 32.899,42 € 0,00 € 32.899,42 € 0,00 € 

2019-2280003 
SOLUCIONS TIC-CTTI-SERVEIS 
RECURRENTS 

4.311,93 € 0,00 € 4.311,93 € 0,00 € 4.311,93 € 0,00 € 

2019-2300001 DIETES, LOCOMOCIÓ I TRASLLATS 87,73 € 0,00 € 87,73 € 0,00 € 87,73 € 0,00 € 

2019-2400001 DESPESES DE PUBLICACIONS 6.133,19 € 0,00 € 6.133,19 € 0,00 € 6.133,19 € 0,00 € 

2019-6400001 
INVERSIONS EN MOBILIARI I 
ESTRIS PER COMPTE PROPI 

6.357,11 € 0,00 € 6.357,11 € 0,00 € 6.357,11 € 0,00 € 

2019-6500001 
INVERSIONS EN EQUIPS DE 
PROCÉS DE DADES 

2.481,71 € 0,00 € 2.481,71 € 0,00 € 2.481,71 € 0,00 € 

2019-6700002 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 289,04 € 0,00 € 289,04 € 0,00 € 289,04 € 0,00 € 

2019-6800001 
INVERSIONS EN IMMOBILITZAT 
INTANGIBLE 

726,00 € 0,00 € 726,00 € 0,00 € 726,00 € 0,00 € 

2019-6800002 
INVERSIONS EN APLICACIONS 
INFORMÀTIQUES 

6.050,00 € 0,00 € 6.050,00 € 0,00 € 6.050,00 € 0,00 € 

Total 770.321,99 € 0,00 € 770.321,99 € 0,00 € 768.988,89 € 1.333,10 € 
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Pressupost d’ingressos: Drets a cobrar de pressupostos tancats. Drets pendents de 
cobrament totals. 
 

 

Aplicació 
pressupostària 

Descripció 
Drets pendents 
de cobrament a 

01/01 

Modificacions 
saldo inicial 

Drets 
anul·lats 

Drets 
cancel·lats 

Recaptació 

Drets 
pendents de 
cobrament a 

31/12 

1994-4600009 Altres transferències d'Ajuntaments 8.097,45 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.097,45 € 

1995-4600009 Altres transferències d'Ajuntaments 24.314,27 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 24.314,27 € 

1996-4600009 Altres transferències d'Ajuntaments 26.328,06 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 26.328,06 € 

1997-4600009 Altres transferències d'Ajuntaments 22.807,41 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 22.807,41 € 

1998-4600009 Altres transferències d'Ajuntaments 20.327,55 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20.327,55 € 

1999-4600009 Altres transferències d'Ajuntaments 53.359,94 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 53.359,94 € 

2000-4600009 Altres transferències d'Ajuntaments 88.141,74 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 88.141,74 € 

2001-4600009 Altres transferències d'Ajuntaments 19.339,01 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 19.339,01 € 

2002-4600009 Altres transferències d'Ajuntaments 15.866,91 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15.866,91 € 

2003-4600009 Altres transferències d'Ajuntaments 19.107,76 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 19.107,76 € 

2004-
319000911 

Convenis per a cursos a Entitats 
Locals 

1.099,79 € 0,00 € 0,00 € 1.099,79 € 0,00 € 0,00 € 

2004-4600009 Altres transferències d'Ajuntaments 33.121,34 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 33.121,34 € 

2005-
319000911 

Convenis per a cursos a Entitats 
Locals 

1.331,00 € 0,00 € 0,00 € 1.331,00 € 0,00 € 0,00 € 

2005-4600009 Altres transferències d'Ajuntaments 15.077,12 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15.077,12 € 

2006-
319000911 

Convenis per a cursos a Entitats 
Locals 

1.906,41 € 0,00 € 0,00 € 1.906,41 € 0,00 € 0,00 € 

2006-4600009 Altres transferències d'Ajuntaments 16.592,06 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 16.592,06 € 

2007-
319000911 

Convenis per a cursos a Entitats 
Locals 

1.422,00 € 0,00 € 0,00 € 1.422,00 € 0,00 € 0,00 € 

2007-4600009 Altres transferències d'Ajuntaments 33.648,98 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 16.923,10 € 16.725,88 € 

2008-4600009 Altres transferències d'Ajuntaments 17.889,12 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12.701,69 € 5.187,43 € 

2009-
319000911 

Convenis per a cursos a Entitats 
Locals 

3.958,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.958,00 € 

2009-4600009 Altres transferències d'Ajuntaments 34.201,97 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 34.201,97 € 

2010-
319000911 

Convenis per a cursos a Entitats 
Locals 

6.887,76 € 0,00 € 0,00 € 6.887,76 € 0,00 € 0,00 € 

2010-4600009 Altres transferències d'Ajuntaments 66.292,78 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.106,36 € 64.186,42 € 

2011-
319000911 

Convenis per a cursos a Entitats 
Locals 

17.774,52 € 0,00 € 0,00 € 8.994,00 € 0,00 € 8.780,52 € 

2011-4600009 Altres transferències d'Ajuntaments 125.811,53 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12.944,52 € 112.867,01 € 

2012-
319000911 

Convenis per a cursos a Entitats 
Locals 

1.733,61 € 0,00 € 0,00 € 1.733,61 € 0,00 € 0,00 € 

2012-4600009 Altres transferències d'Ajuntaments 77.088,16 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.505,35 € 73.582,81 € 

2013-
319000911 

Convenis per a cursos a Entitats 
Locals 

13.356,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 13.356,00 € 

2013-4600009 Altres transferències d'Ajuntaments 74.787,18 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.626,05 € 69.161,13 € 

2014-4600009 Altres transferències d'Ajuntaments 49.977,28 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 49.977,28 € 

2015-4600009 Altres transferències d'Ajuntaments 54.906,96 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.488,34 € 46.418,62 € 

2016-
319000911 

Convenis per a cursos a Entitats 
Locals 

11.724,38 € 0,00 € 0,00 € 1.179,38 € 8.325,00 € 2.220,00 € 

2016-4600009 Altres transferències d'Ajuntaments 94.970,10 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 34.672,62 € 60.297,48 € 

2017-
319000901 

Cursos a empreses 8.790,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.790,00 € 

2017-
319000911 

Convenis per a cursos a Entitats 
Locals 

3.100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.100,00 € 
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2017-4600009 Altres transferències d'Ajuntaments 102.921,93 € 0,00 € 686,51 € 0,00 € 32.659,33 € 69.576,09 € 

2018-
319000911 

Convenis per a cursos a Entitats 
Locals 

2.850,00 € 0,00 € 0,00 € 60,00 € 0,00 € 2.790,00 € 

2018-4600009 Altres transferències d'Ajuntaments 187.965,16 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 125.432,14 € 62.533,02 € 

2019-3090009 Altres vendes 4.345,91 € 0,00 € 0,00 € 0,50 € 2.767,13 € 1.578,28 € 

2019-3110001 Drets de matrícula 8.149,55 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.149,55 € 0,00 € 

2019-
319000901 

Cursos a empreses 80.042,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 80.042,60 € 0,00 € 

2019-
319000909 

Altres convenis amb Ajuntaments 14.308,61 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 14.308,61 € 0,00 € 

2019-
319000911 

Convenis per a cursos a Entitats 
Locals 

51.925,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 51.925,00 € 0,00 € 

2019-
319000921 

Altres convenis amb la Generalitat 43.413,45 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 43.413,45 € 0,00 € 

2019-3990009 Altres ingressos diversos 4.211,08 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.211,08 € 0,00 € 

2019-4306204 
Servei Públic d'Ocupació de Cat. 
(SOC) 

598.410,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 598.410,00 € 0,00 € 

2019-4600009 Altres transferències d'Ajuntaments 959.561,92 € -4.320,89 € 0,00 € 2,15 € 774.353,16 € 180.885,72 € 

Total 3.123.243,36 € -4.320,89 € 686,51 € 24.616,60 € 1.840.965,08 € 1.252.654,28 € 

 
 
Pressupost d’ingressos: drets a cobrar de pressupostos tancats. Drets anul·lats 
 
 

Aplicació 

pressupostària 
Descripció 

Anul·lació de 
liquidacions 

Ajornament i 
fraccionament 

Total drets 
anul·lats 

2017-4600009 Altres transferències d'Ajuntaments 686,51 € 0,00 € 686,51 € 

Total 686,51 € 0,00 € 686,51 € 

 
 

Variació de resultats pressupostaris d’exercicis anteriors. 

 
 

Variació de resultats pressup. d’exercicis 
anteriors 

Total 
variació 

drets 

Total 
variació 

obligacions 
Total variació 

a) Operacions corrents -29.624,00 € 0,00 € -29.624,00 € 

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

1. Total variació operacions no financeres (a+b) -29.624,00 € 0,00 € -29.624,00 € 

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

d) Pasius financers 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

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

Total (1+2) -29.624,00 € 0,00 € -29.624,00 € 
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Compromisos de despesa amb càrrec a pressupostos d’exercicis posteriors 
 
L’entitat té compromisos de despesa amb càrrec a pressupostos futurs amb el Centre 
de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació i que va ser informat en el darrer 
Consell d’Administració de l’Entitat. 
 

Anualitats 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Serveis recurrents  69.646,34 €   64.910,37 €   64.910,37 €   64.910,37 €   64.910,37 €   64.910,37 €  

 
 
Despeses amb finançament afectat 
 
El CPNL finançarà amb ingressos reconeguts durant aquest exercici,  l’import 
contemplat a la partida “Ajustaments per periodificació  a curt termini” per un import de 
924.065,68€, corresponent als ingressos comptabilitzats a finals de l’exercici.  
 
 
Estat del romanent de tresoreria 

 
El romanent de tresoreria a 31 de desembre, dels dos darrers exercicis, és el següent: 
 

Components Imports 2020 Imports 2019 

1. (+) Fons líquids   2.375.715,39 €   1.107.615,48 € 

2. (+) Drets pendents de cobrament   2.667.345,85 €   3.127.059,98 € 

- (+) del pressupost corrent 1.410.632,41 €   1.764.368,12 €   

- (+) de pressupostos tancats 1.252.351,14 €   1.358.572,10 €   

- (+) d'operacions no pressupostàries 4.362,30 €   4.119,76 €   

- (+) d'operaciones comercials 0,00 €   0,00 €   

3. (-) Obligacions pendents de pagament   2.459.871,93 € 0,00 € 1.997.434,85 € 

- (+) del pressupost corrent 1.201.840,56 €   766.590,65 €   

- (+) de pressupostos tancats 1.333,40 €   3.731,64 €   

- (+) d'operacions no pressupostàries 1.256.697,97 €   1.227.112,56 €   

- (+) d'operaciones comercials 0,00 €   0,00 €   

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

- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació 
definitiva 

0,00 €   0,00 €   

- (+) pagaments realitzats pendents d'aplicació 
definitiva 

0,00 €   0,00 €   

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)   2.583.189,31 €   2.237.240,61 € 

II. Excés de finançament afectat  965.584,21 €  924.065,68 € 

III.Saldos de cobrament dubtós   967.485,08 €   1.136.724,04 € 

IV. Romanent de tresoreria no afectat (I-II-III)   650.120,02 €   176.450,89 € 
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Romanent de tresoreria inclòs en la despesa meritada no imputada al pressupost 
 

Components Imports 2020 Imports 2019 

IV. Romanent de tresoreria no afectat  650.120,02 € 176.450,89 € 

1. (-) Obligacions pendents de reconeixement al 
pressupost 

644.336,78 € 611.097,98 € 

-  Creditors per operacions meritades 644.336,78 € 611.097,98 € 

V. Romanent de tresoreria total (IV - 1) 5.783,24 € -434.647,09 € 

 
Drets pressupostaris pendents de cobrament segons el seu grau d’exigibilitat 

 
Tots els drets de cobrament són exigibles i no es troben ajornats ni fraccionats.  

 
Creditors per operacions meritades 

 

Compte Observacions Import 

64 Meritació paga extra 626.642,22 € 

62 Meritació factures pendent de rebre 17.694,56 € 

Total 644.336,78 € 
 
Conciliació del resultat pressupostari amb l’econòmic patrimonial. 
 

Resultat compte econòmic patrimonial -161.135,62  

 (+)Despeses PiG, No Liqui. Pressupost 512.911,01  

Dotació amortització exercici 182.179,81  

Deteriorament i variacions d'existències 0,00  

Despeses per modificacions de drets incobrables 0,00  

Despeses provisió triennis 280.968,23  

Creditors per operacions meritades 9.243,69  

Pèrdues procedents de l'immobilitzat 356,62  

Periodificació diferència paga extra 15.544,24  

Pèrdua extraordinària 24.618,42  

(-)Despeses NO PiG, SI  Liqui. Pressupost 562.053,15  

Inversions reals 557.553,15  

Préstecs i bestretes concedits al personal 4.500,00  

Dipòsits constituits 0,00  

(+)Ingressos NO PiG, SI Liqui. Pressupost 1.869.656,30  

Transferencia de Capital 587.100,00  

Reintegrament de préstecs al personal 4.500,00  

Ajust transferència article 14.2 Llei Pressup. 312.471,79  

Ingrés anticipat exercici  965.584,51  

(-)Ingressos PiG, No Liqui. Pressupost 1.283.315,12  

Traspàs a resultats subvencions de capital 182.536,43  

Ingrés anticipat exercici n-1 924.065,68  

Reducció dubtós cobrament 169.238,96  

Diferència drets anul·lats exercici 7.474,05  

Resultat Pressupostari 376.063,42  
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24.Indicadors financers, patrimonials i pressupostaris.  
 

24.1. Indicadors financers i patrimonials. 
 

 

Liquiditat immediata 
Fons líquids 

0,50 
Passiu corrent 

      

      

LIQUIDITAT A CURT 
TERMINI 

Fons líquids+ Drets 
pendents de cobrament 

0,86 

Passiu corrent 

   

   

Liquiditat general 
Actiu corrent 

0,86 
Passiu corrent 

 
 

Endeutament 

Passiu corrent + Passiu 
no corrent 0,95 

Patrimoni Net i Passiu 

   

   

   

Relació d'endeutament 
Passiu corrent 

0,00 

Passiu no corrent 

   

   

   

Flux de caixa (Cash 
flow) 

(Passiu no corrent/fluxos 
net de gestió) + (Passiu 

corrent/fluxos net de 
gestió) 

7,22 

 
 

 
 

 
Ràtios del compte del resultat econòmic patrimonial 
 

INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (IGOR) 

ING. TRIBUT/IGOR TRANSF/IGOR VN I PS/IGOR RESTA IGOR/IGOR 

0 0,95 0,05 0,00 
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DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (DGOR) 

D.PERS/DGOR TRANSF/DGOR APROV/DGOR RESTA IGOR/DGOR 

0,95 0,00 0 0,05 

 
 

 

COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS 

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA 
1,01 

INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA 

 
 

 
Indicadors pressupostaris. 
 
 
Del pressupost de despeses corrent:  
 
 
 
 

EXECUCIÓ 
PRESSUP. 
DESPESES 

Obligacions 
reconegudes netes 

0,96 

Crèdits totals 

 
 
 

REALITZACIÓ 
PAGAMENTS 

Pagaments realitzats 

0,96 Obligacions 
reconegudes netes 

 
 

ESFORÇ INVERSOR 

Oblig. reconegudes 
netes (cap. 6+7) 

0,02 
Total obligacions 

reconegudes netes 

 
 
El període mitjà de pagament:  
 
 

PERÍODE MITJÀ DE 
PAGAMENT 

Obligacions pendent 
de pagament 

13,42 
Obligacions 

reconegudes netes 
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La Llei Orgànica 9/2013 de 20 de desembre, de control de deute comercial en el sector 

públic va modificar la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostaria i 

sostenibilitat financera, introduint, dins del principi de sostenibilitat financera, el control 

del deute comercial i la lluita contra la morositat en el sector públic. 

En el marc d’aquesta llei s’han establert uns indicadors comuns per a totes les 

administracions públiques que mesuren el període mitjà de pagament (en endavant 

PMP) als proveïdors. La metodologia de càlcul d’aquests indicadors i les condicions i el 

procediment de retenció de recursos  dels règims de finançament previstos per la Llei 

Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, citada anteriorment, s’estableixen en el Reial Decret 

1040/2017, de 22 de desembre, en compliment del qual s’han de calcular i publicar 

mensualment les dades del PMP. 

La publicació mensual del PMP a proveïdors realitzada conforme la metodologia prevista 

en el RD 1040/2017 és aplicable a partir de les dades del mes d’abril del 2018, d’acord 

amb la disposició transitòria única, i es troben publicades en el següent enllaç: 

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

pagament-proveidors/ 

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

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

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

PMP =   

Import total de pagaments realitzats + import total pagaments pendents 

On: 

Rati d’operacions pagades s’obté calculant: 

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

Import total de pagaments realitzats 

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

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

Import total de pagaments pendents 

 
 
Del pressupost d’ingressos corrent: 

 

EXECUCIÓ 
PRESSUP. 

INGRESSOS 

Drets reconeguts 
nets 

0,97 

Previsions definitives 

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

Recaptació neta 
0,96 

Drets reconeguts net 

   

PERÍODE MIG DE 
COBRAMENT 

Drets pendent 
cobrament 

19,46 
Drets reconeguts 

nets 

 
 
 

 
25.Informació sobre el cost de les activitats.  
 
La informació sobre el cost de cada element de l’activitat del Consorci:  
 
 

ELEMENTS Import % 

COSTOS DE PERSONAL 31.030.096,09 € 92,33% 

Sous i salaris 24.196.780,86 € 72,00% 

Indemnitzacions per raons del servei 0,00 € 0,00% 

Cotitzacions socials a càrrec de 
l'ocupador 

6.778.060,66 € 20,17% 

Altres despeses socials 55.254,57 € 0,16% 

SERVEIS EXTERIORS 1.372.627,02 € 4,08% 

Cost d'investigació i de desenvolupament 0,00 € 0,00% 

Arrendaments i cànons 368.710,57 € 1,10% 

Reparacions i conservació 80.987,93 € 0,24% 

Serveis de professionals independents 33.739,43 € 0,10% 

Transports 308,47 € 0,00% 

Serveis bancaris i similars 55.472,23 € 0,17% 

Publicitat, propaganda 37.086,39 € 0,11% 

Subministraments 61.275,10 € 0,18% 

Comunicacions i altres serveis 735.046,90 € 2,19% 

TRIBUTS 3.929,15 € 0,01% 

COSTOS CALCULATS 182.179,81 € 0,54% 

Amortitzacions 182.179,81 € 0,54% 

COSTOS FINANCERS  0,00 € 0,00% 

COSTOS DE TRANSFERÈNCIES  26.684,89 € 0,08% 

ALTRES COSTOS 992.460,12 € 2,95% 

TOTAL 33.607.977,08 €   
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26.Indicadors de gestió 
 

El Consorci no disposa d’un Sistema de Gestió de la Qualitat certificat segons la norma 
ISO 9001:2015, però sí que planifica i desenvolupa els processos necessaris per a una 
òptima prestació del servei.  

 
L’Àmbit de Formació i Foment te diferents indicadors de gestió per analitzar les 
variacions de l’oferta de cursos que realitza el CPNL i la demanda existent dels darrers 
anys. 

 
Destaquem els següents indicadors: 

 

• A1. Nombre d’inscripcions durant l’any natural: 53.230. 
 
 

 
 
 
 
 

• A5. Nombre al Parla.cat i altres cursos a distància: 16.791. 
 

 
 
 
 

• A6. Nombre d’inscrits al Parla.cat: 5.164. 
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• A7. Nombre de cursos presencials per agrupació de nivell durant l’any: 
2.068. 
 

 

 
 
 
 

• A8. Nombre d’hores lectives per agrupació de nivell: 142.187.  
 
En general tots els indicadors, han disminuït per la incidència de la pandèmia, a excepció 
dels cursos a distància, atès que el Consorci ha fet un esforça notable per poder 
reconduir les classes presencials a en línia. 
  
 
27.Seguiment de l’impacte pressupostari de la pandèmia del COVID. 

 
Impacte indirecte o induït del COVID en els ingressos i despeses de l’entitat. 
 
El COVID ha impactat de manera indirecta o induït en els ingressos i en les despeses 
de l’entitat, com a conseqüència de noves necessitats de despesa de caràcter social o 
econòmic inicialment no previstes, en els termes que recull el quadre següent: 
 

   

    
DESPESA 
MERITADA 

Remuneracions de personal                   -   €  

 Contractació de personal                   -   €  
 Altres efectes                   -   €  

Despeses corrents de béns i serveis     116.013,67 €  

 Teletreball, educació no presencial i adq.mitjans informàtics amb aquesta finalitat       43.876,39 €  
 Desinfecció, neteja i mitjans per a la prevenció de contagis       66.510,49 €  

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

        5.626,79 €  

 Altres efectes  

 A entitats dependents  

Transferències corrents                   -   €  

 Transferències corrents a famílies                   -   €  
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 Concerts educatius                   -   €  
 Transferències corrents a empreses privades                   -   €  
 Altres subvencions o ajudes corrents                   -   €  
 Transferències corrents a corporacions locals                   -   €  
 Altres efectes                   -   €  
 A entitats dependents                   -   €  

Despeses corrents      116.013,67 €  

Inversions reals     525.536,01 €  

 Altres efectes     525.536,01 €  
 A entitats dependents                   -   €  

Transferències de capital                   -   €  

 Transferències de capital a famílies                   -   €  
 Transferències de capital a empreses privades                   -   €  
 Altres subvencions o ajuts de capital                    -   €  
 Transferències de capital a corporacions locals                   -   €  
 Altres efectes                    -   €  
 A entitats dependents                   -   €  

Despeses de capital     525.536,01 €  

Despeses no financeres                   -   €  

 Variació d'actius financers                   -   €  
 Altres efectes                   -   €  
 A entitats dependents                   -   €  

Total despeses     641.549,68 €  

   

   

   

  
TOTAL 

INGRESSOS 

   

     Transferències COVID  1.784.000,00 €  

     Altres ingressos COVID  

     Minoració ingressos -1.355.000,00 €  

   

Total ingressos     429.000,00 €  

 
 

Hem inclòs en aquests dos quadres informatius els imports de les partides del Covid 
que vam crear durant l’execució del pressupost. Destaquem principalment:   
 

• Les neteges addicionals que s’han realitzat a les aules o els centres de 
treball del Consorci.  

• Despeses realitzades amb el CTTI per a l’adaptació del Consorci a les 
classes on line.  

• L’adquisició de molt equipament informàtic per l’adaptació dels treballadors 
i tècnics d’ensenyament del Consorci a la nova realitat del teletreball i de les 
classes de català a distància. 
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• A la part d’ingressos, hem tingut una disminució molt important de la part de 
drets per matrícula i altres serveis, però per altra banda, el Departament de 
Cultura va fer un esforç final per cobrir aquestes pèrdues amb aportacions 
extraordinàries.  
 

 
28.Fets posteriors al tancament 

 
Cal destacar els següents fets importants posteriors al tancament de l’exercici 2020:  

 

• El Ple de l’Ajuntament de Torelló, en sessió ordinària del 29 de març de 2021, ha 
acordat l’adhesió com a membre de Ple dret al CPNL.  

 

• Durant aquest 2021 i d’acord amb la Mesa General de la Funció Pública, el 
Govern farà efectiu la recuperació de part de la paga extraordinària de l’any 2014. 
Tot i així, i d’acord amb el Departament de Cultura, aquesta despesa 
extraordinària es finançarà amb una aportació addicional de capítol IV del 
Departament i per aquest motiu no s’ha provisionat en els comptes anuals.  
 

• Tot i que el 9 de maig de 2021 ha finalitzat l’estat d’alarma provocada per la 
situació d’emergència de salut pública per la COVID19, la incertesa segueix 
afectant de manera indirecte l’activitat ordinària del Consorci, reduint una part 
dels ingressos propis de l’entitat, amb menys classes presencials, rati d’alumnes 
inferiors per aula i d’altra banda, amb un increment de l’ensenyament en línia.  
 
Es considera, però que aquests esdeveniments no impliquen un ajust en els 
comptes anuals corresponents a l’exercici anual finalitzat el 31 de desembre de 
2020 i tampoc posa en dubte la seva continuïtat en l’exercici 2021. Tot i que en 
el decurs de l’exercici, l’entitat anirà avaluant els efectes que pugui ocasionar 
aquesta circumstància amb l’objectiu de mitigar l’impacte en els comptes. 
 

• Durant aquest darrer mes d’abril, l’entitat ha acordat amb els representants dels 
treballadors del Consorci per a la Normalització Lingüística, el nou reglament de 
teletreball, per regular la prestació de serveis del personal del CPNL en la 
modalitat de teletreball.  
 
 
 

 
 
 
Josep Madorell Bonora 
Gerent 
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