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➢ Informe d’auditoria pública
➢ Comptes anuals de l’exercici 2020
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“INFORME D’AUDITORIA DE COMPTES ANUALS EMÈS PER UN AUDITOR
INDEPENDENT DE CONFORMITAT AMB LA NORMATIVA DE FINANCES DE
LA GENERALITAT DE CATALUNYA”
Als membres del Consell d’Administració del Servei Meteorològic de Catalunya:
I.Opinió_______________________________________________________
Hem auditat els comptes anuals adjunts del Servei Meteorològic de
Catalunya (en endavant “l’Entitat”), que comprenen el balanç de situació a 31
de desembre de 2020, el compte del resultat econòmic patrimonial, l'estat de
canvis en el patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu, l’estat de liquidació del
pressupost i la memòria corresponents a l'exercici anual acabat en aquesta
data.
Segons la nostra opinió, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els
aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera
de l’entitat a 31 de desembre de 2020, així com dels seus resultats i fluxos
d’efectiu i de la liquidació del pressupost, corresponents a l’exercici finalitzat
en aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu d’informació financera
que resulta d’aplicació (que s’identifica a la Nota 3.1 de la memòria adjunta)
i, en particular, amb els principis i criteris comptables que hi estiguin
continguts.
Els comptes anuals a què es refereix aquest informe han estat formulats
per la Direcció de l’entitat en data 27 de maig de 2021.
II. Fonament de l’opinió__________________________________________
Aquesta auditoria ha estat realitzada dins del marc que preveu la Resolució
de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya de 15 de gener de
2020, per la qual s’aprova la Instrucció 1/2020 sobre el règim general a
seguir en l’exercici del control financer, de conformitat amb la Llei de
Finances Públiques de Catalunya, així com la normativa reguladora de
l’activitat d’auditoria de comptes per al Sector Públic estatal vigent. Les
nostres responsabilitats d’acord amb aquestes normes es descriuen més
endavant en la secció Responsabilitats de l’auditor en relació a l’auditoria
dels comptes anuals del nostre informe.
Som independents de l’Entitat de conformitat amb els requeriments d’ètica i
protecció de la independència que són aplicables a la nostra auditoria de
comptes anuals per al Sector Públic a Espanya, segons allò que exigeix la
normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes de l’esmentat
Sector Públic.
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Considerem que l’evidència d’auditoria que hem obtingut proporciona una
base suficient i adequada per a la nostra opinió.
III. Incertiduembre material d’entitat en Funcioamiento________________
Cridem l’atenció d’allò que s’assenyala a la nota 3 de la memòria adjunta, on
s’informa que el fons de maniobra a 31 de desembre de 2020, un fons de
maniobra negatiu per import de 926 mil euros (1.944 mil euros a l'exercici
2019) el que implica una incertesa material sobre la seva capacitat per
continuar com a empresa en funcionament. Els comptes anuals adjunts han
estat preparats assumint que tal activitat continuarà.
Hem valorat aquestes condicions com indicatives d'una incertesa sobre la
capacitat de l’entitat per continuar la seva activitat de manera que pugui
realitzar els seus actius i liquidar els seus passius pels imports i segons la
classificació amb què figuren en els comptes anuals adjunts, que han estat
preparats assumint que tal activitat continuarà.
IV. Qüestions clau de l’auditoria___________________________________
Les qüestions clau de l’auditoria són aquelles qüestions que, segons el nostre
judici professional, han estat de la major significativitat en la nostra auditoria
dels comptes anuals del període actual.
Aquestes qüestions han estat tractades en el context de la nostra auditoria
dels comptes anuals en el seu conjunt, i en la formació de la nostra opinió
sobre aquests, i no expressem una opinió per separat sobre aquestes
qüestions.
➢ Transferències corrents i de capital rebudes de la Generalitat de
Catalunya.
Descripció
Tal i com s’indica a la nota 1 de la memòria dels comptes anuals, l’Entitat
es configura com una entitat de dret públic de la Generalitat de Catalunya,
amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al compliment de les
seves funcions de Catalunya, i que té per objecte la realització d’activitats
relacionades amb l’àmbit meteorològic i climàtic.
D’acord amb el que mostra la nota 14 de la memòria adjunta, l’Entitat rep
transferències corrents i de capital d’import significatiu procedents de la
Generalitat de Catalunya pel finançament de les despeses de la seva activitat.
Atenent a la importància quantitativa de l’import de les transferències, corrents
i de capital rebudes durant l’exercici 2020 (6,2 milions d’euros), així com
l’existència d’aspectes concrets que se’n deriven del marc comptable i legal
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que regula els criteris d’enregistrament d’aquestes operacions, considerem
una qüestió clau la seva revisió als efectes de minimitzar els riscos que se’n
deriven relacionats amb el seu meritament i la classificació comptable dels
excedents, reintegrables o no, que es puguin generar al tancament de
l’exercici.
Els procediments aplicats per a minimitzar aquests riscos han estat els
següents:
• Obtenció de la confirmació per part del Departament corresponent de la
Generalitat de Catalunya de les transferències corrents i de capital
autoritzades i atorgades a l’Entitat durant l’exercici 2020 i dels saldos
pendents de cobrament a 31 de desembre de 2020.
• Verificació de la correcta comptabilització de les transferències
rebudes i revisió de la correcta determinació dels excessos de
transferències, corrents i de capital, calculats pel Servei i de la seva
classificació comptable atès el previst en el marc comptable de referencia.
• Verificació de la correcta aplicació de les transferències rebudes a la
finalitat per la qual han estat concedides.
• Revisió que la informació inclosa en la memòria relativa als ingressos per
transferències i subvencions rebudes s’adequa a la requerida pel pla
comptable que constitueix el seu marc normatiu d’aplicació.
V. Paràgrafs d’èmfasi ___________________________________________
• Cridem l’atenció d’allò que s’assenyala a la nota "15.Provisions i
Contingències" de la memòria adjunta en relació a les notificacions rebudes
de l'Agència Tributària relatives als acords de liquidació de l'Impost
sobre el Valor Afegit dels exercicis 2012 a 2016 , les quals conclouen que
els efectes de l'impost, i que l'entitat es configura com una entitat dual, que
efectua operacions tant subjectes com no subjectes a l'impost, de manera que
les quotes suportades no serien deduïbles en la seva totalitat, sinó que
haurien de prorratejar en funció del volum d'ingressos d'una o altra naturalesa.
En l'exercici 2020 d'acord amb les resolucions de les reclamacions
economicoadministratives en el Tribunal Econòmic Administratiu Regional de
Catalunya (TEAR) sobre els acords de liquidació dels exercicis 2012, 2013 i
2014 s'han cancel·lat les provisions registrades per aquests exercicis per
import de 292 mil euros, quedant per això registrat en l'epígraf de
"Provisions a llarg termini" a 31 de desembre de 2020 el import de les
actes d'inspecció d'IVA dels exercicis 2015 i 2016 per import de 212 mil
euros, que cobreix els imports reclamats per l'Agència Tributària per l'excés
de quotes deduïbles durant els períodes esmentat pels següent imports:
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Importes reclamados por
Hacienda

Saldo a 31.12.2020

2015
2016
TOTAL PROVISION

94.036,04 €
124.199,38 €
218.235,42 €

D'altra banda, a 31 de desembre de 2020, l'epígraf "Crèdits i valors
representatius de deute" de l'Actiu No Corrent del balanç, inclou 947
milers d'euros corresponents a les quantitats retingudes dels exercicis
2012 a 2016, correspon, íntegrament, a els imports pendents de retornar per
Hisenda de l'IVA dels exercicis 2012 a 2016 per import de 1.328 mil euros i
també inclou un deteriorament dels saldos corresponents als exercicis 2016 i
2015 d'import de 385 mil euros, com a conseqüència de les conclusions
dels referits acords, i malgrat les possibles interpretacions del que preveu
l'article 93.5 de la Llei de l'IVA que podrien donar a entendre que l'Entitat té
dret a la deducció de la totalitat de les quotes suportades, l'Entitat atenent a
un criteri de prudència valorativa va deteriorar en exercicis anteriors l'import
de les liquidacions presentades a l'Agència Tributària corresponents als
exercicis 2015 i 2016, que total suposen una quantitat a retornar de 385
milers d'euros.
El detall dels imports pendents de retornar per Hisenda i els imports
provisionats d'acord possibles interpretacions de l'art. 93.5 de la Llei d'IVA
per als exercicis 2015 i 2016, són els següents:
Devoluciones solicitadas a Hacienda
de liquidaciones a Devolver de IVA:

anualidades
2012
2013
2014
2015
2016
TOTAL

368.790,65 €
276.337,39 €
298.133,10 €
211.452,86 €
173.294,88 €
1.328.008,88 €

Provisiones de los ejercicios 2015 y
2016 conforme interpretación del art.
93.5 de la Ley de IVA (Principio de
Prudencia
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-211.452,86 €
-173.294,88 €
-384.747,74 €

Total Neto
368.790,65 €
276.337,39 €
298.133,10 €
0,00 €
0,00 €
943.261,14 €

En data 5 de juny de 2020 el TEAR de Catalunya ha dictat resolució
estimatòria de les pretensions d'aquesta part i en data 18 de novembre de
2020 la Inspecció Regional amb seu a Barcelona de la Delegació
Especial de Catalunya de l'AEAT ha dictat Acord d'execució de la citada
resolució donant de baixa la liquidació, tot i que sense pronunciar-se sobre la
devolució instada en l'autoliquidació presentada per la contribuent dels
exercicis 2012 a 2016. en data 18 de desembre de 2020 s'ha interposat
recurs contra l'execució i actualment està pendent de resolució.
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• Cridem l’atenció d’allò que s’assenyala a les notes 3.4 y 27 de la memòria
adjunta, on es detalla que els comptes anuals de l'exercici 2020 s'han
elaborat sota el principi d'empresa en funcionament, havent tingut en
consideració la situació de l'exercici 2020 i la situació actual del COVID-19,
així com els seus possibles efectes en l'economia en general i en l'empresa
en particular, no existint risc de continuïtat en la seva activitat, i detallant les
mesures adoptades per l'empresa a causa de la pandèmia.
Aquestes qüestions no modifiquen la nostra opinió.
VI. Paràgraf d’altres qüestions ____________________________________
Els comptes anuals del Servei Meteorològic de Catalunya, corresponents a
l'exercici acabat a 31 de desembre de 2019 van ser auditats per un altre
auditor que va expressar una opinió favorable sobre els dits comptes
anuals el 26 de juny de 2020.
VII. Responsabilitat de la Direcció en relació als comptes anuals __________
La Direcció és responsable de formular els comptes anuals adjunts, de forma
que expressin la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de
l’entitat a 31 de desembre de 2019, així com dels seus resultats i fluxos
d’efectiu i de la liquidació del pressupost, de conformitat amb el marc
normatiu d’informació financera aplicable a l’entitat a Espanya, i del control
intern que considerin necessari per permetre la preparació de comptes
anuals lliures d’incorrecció material, a causa de frau o error.
En la preparació dels comptes anuals, la Direcció és responsable de la
valoració de la capacitat de l’Entitat per mantenir el principi de gestió
continuada, revelant, segons correspongui, les qüestions relacionades amb
la gestió continuada i utilitzant el principi comptable de gestió continuada
excepte si la Generalitat de Catalunya té la intenció o obligació legal de
liquidar l’entitat o de cessar les seves operacions, o bé no existeix cap altra
alternativa realista.
VIII. Responsabilitats de l’auditor en relació a l’auditoria dels comptes
anuals________________________________________________________
Els nostres objectius són obtenir una seguretat raonable de què els comptes
anuals en el seu conjunt estan lliures d’incorrecció material, a causa de frau
o error, i emetre un informe d’auditoria que conté la nostra opinió.
Seguretat raonable és un alt grau de seguretat però no garanteix que una
auditoria realitzada de conformitat amb la normativa reguladora de l’activitat
d’auditoria de comptes per al Sector Públic vigent a Espanya sempre detecti
una incorrecció material quan existeixi. Les incorreccions poden tenir lloc per
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frau o error i es consideren materials si, individualment o de forma agregada,
es pot preveure raonablement que influeixen en les decisions econòmiques
que els usuaris prenen basant se en els comptes anuals.
Com a part d’una auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de
l’activitat d’auditoria de comptes a Espanya, apliquem el nostre judici
professional i mantenim una actitud d’escepticisme professional durant tota
l’auditoria. També:
➢ Identifiquem i valorem els riscos d’incorrecció material en els comptes
anuals, a causa de frau o error, dissenyem i apliquem procediments
d’auditoria per respondre a aquests riscos i obtenim evidència d’auditoria
suficient i adequada per proporcionar una base per a la nostra opinió. El risc
de no detectar una incorrecció material a causa de frau és més elevat que en
el cas d’una incorrecció material a causa d’error, ja que el frau pot implicar
col·lusió,
falsificació,
omissions
deliberades,
manifestacions
intencionadament errònies, o l’elusió del control intern.
➢ Obtenim coneixement del control intern rellevant per a l’auditoria amb la
finalitat de dissenyar procediments d’auditoria que siguin adequats en funció
de les circumstàncies, i no amb la finalitat d’expressar una opinió sobre
l’eficàcia del control intern de l’entitat.
➢ Avaluem si les polítiques comptables que s’apliquen són adequades i la
raonabilitat de les estimacions comptables i la corresponent informació
revelada per la Direcció.
➢ Concloem sobre si és adequada la utilització, per part la Direcció, del
principi comptable de gestió continuada i, basant-nos en l’evidència
d’auditoria obtinguda, concloem sobre si existeix o no una incertesa material
relacionada amb fets o amb condicions que poden generar dubtes
significatius sobre la capacitat de l’entitat per mantenir la gestió continuada.
Si concloem que existeix una incertesa material, es requereix que cridem
l’atenció en el nostre informe d’auditoria sobre la corresponent informació
revelada en els comptes anuals o, si aquestes revelacions no són
adequades, que expressem una opinió modificada. Les nostres conclusions
es basen en l’evidència de auditoria obtinguda fins a la data de nostre
informe d’auditoria. No obstant això, fets o condicions futurs poden ser la
causa que l’Entitat deixi de complir la gestió continuada.
➢ Avaluem la presentació global, l’estructura i el contingut dels comptes
anuals, inclosa la informació revelada, i si els comptes anuals representen
les transaccions i els fets subjacents de manera que aconsegueixen
expressar la imatge fidel.
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Ens comuniquem amb la Direcció de l’entitat en relació amb, entre altres
qüestions, l’abast i el moment de realització de l’auditoria planificats i les
troballes significatives de l’auditoria, així com qualsevol deficiència
significativa del control intern que identifiquem en el transcurs de l’auditoria.
Entre les qüestions que han estat objecte de comunicació a la Direcció de
l’entitat, determinem les que han estat de la major significativitat en
l’auditoria dels comptes anuals del període actual i que són, en
conseqüència, les qüestions clau de l’auditoria.
IX. Informe sobre altres requeriments legals i reglamentaris ____________
Amb l’abast previst en la nostra auditoria pública de comptes anuals, hem
revisat determinats aspectes vinculats al compliment de la legalitat en les
operacions efectuades per l’Entitat en l’exercici 2020. Aquestes
comprovacions s’han efectuat aplicant procediments d’auditoria consistents
en la verificació del control intern aplicat, així com els procediments analítics
i substantius previstos en la planificació del treball d’auditoria.
Hem obtingut evidència suficient i adequada per a considerar que, amb
els procediments aplicats, s’ha complert amb els aspectes més rellevants de
la legalitat, en quant a la incidència d’aquesta en la informació financera.

En Madrid, a 31 de mayo de 2021
BS Audit
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SERVEI METEOROLÒGIC
DE CATALUNYA
COMPTES ANUALS 2020

SERVEI METEOROLÒGIC
DE CATALUNYA
BALANÇ DE SITUACIÓ 2020

ACTIU

ACTIU

Notes en
memòria

A) Actiu no corrent

2020

2019

3.819.725,33 3.496.400,40

I. Immobilitzat intangible
2. Propietat industrial e intel·lectual
3. Aplicacions informàtiques
II. Immobilitzat material
1. Terrenys
2. Construccions
5. Altre immobilitzat material
V. Inversions financeres a llarg termini
2. Crèdits i valors representatius de deute

7

5

9

B) Actiu corrent

33.422,66
46.786,87
16.560,66
11.275,58
16.862,00
35.511,29
2.839.202,54 2.502.513,40
21.606,44
21.606,44
723.597,00
841.796,55
2.093.999,10 1.639.110,41
947.100,13
947.100,13
947.100,13
947.100,13
1.312.917,03 1.070.138,45

II. Existències
2. Mercaderies i productes acabats
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini
1. Deutors per operacions de gestió
2. Altres comptes a cobrar
3. Administracions públiques
V. Inversions financeres a curt termini
2. Crèdits i valors representatius de deute
4. Altres inversions financeres
VI. Ajustos per periodificació
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents
2. Tresoreria

TOTAL ACTIU (A+B)

12
9

9

664.666,99
236.176,01
47.977,98
380.513,00
5.414,52
5.414,52
642.835,52
642.835,52

780.374,70
56.162,63
29.853,09
694.358,98
70.790,28
69.645,28
1.145,00
218.973,47
218.973,47

5.132.642,36 4.566.538,85

PATRIMONI NET I PASSIU

PATRIMONI NET I PASSIU

Notes en
memòria

A) Patrimoni net
I. Patrimoni aportat
II. Patrimoni generat
1. Resultats d'exercicis anteriors
2. Resultats de l'exercici
IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a
resultats

14

B) Passiu no corrent
I. Provisions a llarg termini
II. Deutes a llarg termini
4. Altres deutes

15

C) Passiu corrent
I. Provisions a curt termini
II. Deutes a curt termini
2. Deutes amb entitats de crèdit
4. Altres deutes
III. Deutes amb entitats del grup a curt termini
IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini
1. Creditors per operacions de gestió
2. Altres comptes a pagar
3. Administracions públiques
V. Ajustos per periodificació a curt termini

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

15
10

10
10

2020

2019

2.675.103,90

1.042.488,45

11.090.644,74
-11.406.567,64
-11.670.144,91
263.577,27

11.090.644,74
-12.674.594,83
-12.492.718,44
-181.876,39

2.991.026,80

2.626.438,54

217.627,51

509.472,24

212.161,95
5.465,56
5.465,56

504.006,68
5.465,56
5.465,56

2.239.910,95

3.014.578,16

271.287,05
5.177,44
266.109,61
925.657,84
1.042.966,06
499.454,05
338.946,42
204.565,59
-

110.500,00
152.439,76
5.207,46
147.232,30
1.693.129,60
1.058.508,80
565.138,01
307.673,91
185.696,88
-

5.132.642,36

4.566.538,85

SERVEI METEOROLÒGIC
DE CATALUNYA
COMPTE DEL RESULTAT
ECONÒMIC PATRIMONIAL 2020

COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

Compte del resultat econòmic patrimonial

2. Transferències, subvencions, donacions i llegats rebuts
a) De l'exercici
a.1) Subvencions, donacions i llegats rebuts per a finançar
despeses de l'exercici
a.2) Transferències
b) Imputació de subvencions, donacions i llegats per a l'immobilitzat
no financer
3. Vendes netes i prestació de serveis
b) Prestacions de serveis
6. Altres ingressos de gestió ordinària
7. Excessos de provisions
A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (2+3+6+7)
8. Despeses de personal
a) Sous, salaris i assimilats
b) Càrregues socials
9. Transferències i subvencions concedides
10. Aprovisionaments
a) Consum de mercaderies i altres proveïments
11. Altres despeses de gestió ordinària
a) Subministres i serveis exteriors
b) Tributs
12. Amortització de l'immobilitzat
B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)
13. Deteriorament i resultats de l'immobilitzat no financer
b) Baixes i alienacions
14. Altres partides no ordinàries
a) Ingressos
b) Despeses
II. Resultat de les operacions no financeres (I +13+14)
15. Ingressos financers
b.2) Altres
16. Despeses financeres
a) Per deutes amb entitats del grup, multigrup i associades
III. Resultat de les operacions financeres (15+16)
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II + III)

Notes
en
memòria

14

18

14

14
14

2020

2019

6.196.323,21
5.577.587,06

6.503.775,73
5.832.739,76

5.577.587,06

5.825.539,76
7.200,00

618.736,15
640.875,30
640.875,30
34.466,27
291.844,73

671.035,97
702.323,22
702.323,22
6.123,27
-

7.163.509,51
-4.115.246,78
-3.173.788,10
-941.458,68
-293.830,32
-1.833.960,46
-1.833.046,98
-913,48
-659.501,89
-6.902.539,45

7.212.222,22
-4.314.963,11
-3.360.539,38
-954.423,73
-150.478,59
-2.562,40
-2.562,40
-2.173.389,38
-2.172.619,30
-770,08

260.970,06
-1,72

-152.874,91
-16.146,31

-1,72
-40,99
-40,99
260.927,35
5.282,10
5.282,10
-2.632,18
-2.632,18

-16.146,31
-9.430,81
-9.430,81
-178.452,03
-3.424,36
-3.424,36

2.649,92

-3.424,36

263.577,27

-181.876,39

-723.703,65

-7.365.097,13

SERVEI METEOROLÒGIC
DE CATALUNYA
ESTAT DE CANVIS
EN EL PATRIMONI NET 2020

1. ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI
NET

Notes
PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2019

I. Patrimoni
aportat

III. Ajustos
per canvis
de valor

II. Patrimoni
generat

11.090.644,74 -12.674.594,83

Ajustaments per canvis de criteris comptable i
correcció d'errors

-

PATRIMONI NET INICIAL AJUSTAT A L'EXERCICI
2020 (A+B)

TOTAL

2.626.438,54 1.042.488,45

-

11.090.644,74 -12.674.594,83

IV.
Subvencions
rebudes

-

0,00

-

2.626.438,54 1.042.488,45

VARIACIONS DEL PATRIMONI NET EXERCICI 2020

-

1.268.027,19

1. Ingressos i despeses reconeguts en l'exercici

-

263.577,27

364.588,26

628.165,53

2. Operacions patrimonials amb l'entitat o entitats
propietàries

-

-

-

-

3. Altres variacions del patrimoni net

-

1.004.449,92

- 1.004.449,92

11.090.644,74 -11.406.567,64

2.991.026,80 2.675.103,90

PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI
2019(C+D)
2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES
RECONEGUTS
Notes
I. RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

2020

2019

263.577,27

-181.876,39

983.324,41

264.197,25

983.324,41

264.197,25

-618.736,15

-671.035,97

-618.736,15

-671.035,97

628.165,53

-588.715,11

II. INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS
DIRECTAMENT AL PATRIMONI NET
4. Altres increments patrimonials

14

TOTAL
III. TRANSFERÈNCIES AL COMPTE DEL RESULTAT
ECONÒMIC PATRIMONIAL
4. Altres increments patrimonials

14

TOTAL

TOTAL INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS (I+II+III)

364.588,26 1.632.615,45

3. ESTAT D'OPERACIONS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES
A) Operacions patrimonials amb l'entitat propietària

Notes

2020

2019

1. Aportació patrimonial dinerària

-

2. Aportació de béns i drets

-

3. Assumpció i condonació de passius financers

1.004.449,92

-

4. Altres aportacions de l'entitat o entitats propietàries

-

5.(-) Devolució de béns i drets

-

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

-

TOTAL

B) Altres operacions patrimonials amb l'entitat propietària

1.004.449,92

Notes

2020

-

2019

1. Ingressos i despeses reconeguts directament en el compte de
resultats econòmic patrimonial

5.577.587,06

5.832.739,76

a) Total transferències corrents rebudes reconegudes a resultats

5.577.587,06

5.832.739,76

b) Excedent de les transferències corrents no aplicades en l'exercici
2. Ingressos i despeses reconeguts directament a patrimoni net
a) Total transferències de capital rebudes reconegudes a patrimoni

14

-

364.588,26

-406.838,72

983.324,41

264.197,25

-618.736,15

-671.035,97

5.942.175,32

5.425.901,04

b) Excedent de les transferències de capital per inversions no aplicades
en l'exercici
c) Transferències de capital imputades a resultats de l'exercici
TOTAL

SERVEI METEOROLÒGIC
DE CATALUNYA
ESTAT DE FLUXES D’EFECTIU 2020

Estat de fluxes d'efectiu

Notes en
memòria

I. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE GESTIÓ
A) Cobraments:
2. Transferències, subvencions, donacions i llegats rebuts
3. Vendes netes i prestacions de serveis
4. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens
5. Interessos i dividends cobrats
6. Altres cobraments
B) Pagaments:
7. Despeses de personal
8. Transferències i subvencions concedides
9. Aprovisionaments
10. Altres despeses de gestió
11. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens
12. Interessos pagats
13. Altres pagaments
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)
II. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ
C) Cobraments:
1. Venda d'inversions reals
2. Venda d'actius financers
3. Altres cobraments de les activitats d'inversió
D) Pagaments:
4. Compra d'inversions reals
5. Compra d'actius financers
6. Altres pagaments de les activitats d'inversió
Fluxos nets d'efectiu per activitats de d'inversió (+C-D)
III. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE
FINANÇAMENT
E) Augments en el patrimoni:
F) Pagaments a l'entitat o entitats propietàries:
G) Cobraments per emissió de passius financers:
H) Pagaments per reemborsament de passius financers:
Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (+E-F+G-H)

IV. FLUXOS D'EFECTIU PENDENTS DE CLASSIFICACIÓ
I) Cobraments pendents d'aplicació
J) Pagaments pendents d'aplicació
Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (+I-J)
V. EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI
VI. INCREMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU I ACTIUS
LÍQUIDS EQUIVALENTS A L'EFECTIU (I + II + III + IV + V)
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de
l'exercici
Disposició pòlissa de crèdit a l'inici exercici
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici

2020

2019

7.400.824,73 7.477.858,55
14
18

14
14
14

5i6

6.063.487,93
608.966,56
5.282,10
723.088,14
6.696.113,78
3.333.924,38
271.215,84
2.248.402,93
2.632,18
839.938,45
704.710,95

6.359.878,09
970.979,00
147.001,46
6.893.807,15
3.279.896,40
75.869,17
2.568.954,41
3.504,10
965.583,07
584.051,40

852.245,00
852.245,00
1.018.140,75
1.001.105,05
17.035,70
-165.895,75

662.386,51
662.386,51
462.880,13
435.423,74
27.456,39
199.506,38

-

-

-75,17
75,17
-

1.932,91
-1.932,91
-

538.890,37

781.624,87

218.973,47
-115.598,30

202.991,42
-884.374,37

642.835,52

103.375,17

SERVEI METEOROLÒGIC
DE CATALUNYA
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
DE DESPESES 2020

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Econòmica

Descripció

1300001 Retribucions bàsiques/ personal laboral

Crèdits inicials

Crèdits
modificats

Crèdits
definitius

Despeses
compromeses

Obligacions
reconegudes netes

Oblig. ptes. de
pagament a 31 de
desembre

Pagaments

Romanents
de crèdit

3.246.797,28

145.282,94

3.392.080,22

3.138.143,95

3.138.143,95

3.138.143,95

0

253.936,27

1310001 Retribucions bàsiques/ personal laboral temporal

43.215,62

0

43.215,62

55.554,61

55.554,61

55.554,61

0

-12.338,99

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

86.273,18

0

86.273,18

88.855,54

88.855,54

88.855,54

0

-2.582,36

989.713,92

0

989.713,92

916.109,69

916.109,69

843.529,29

72.580,40

73.604,23

4.366.000,00

145.282,94

4.511.282,94

4.198.663,79

4.198.663,79

4.126.083,39

72.580,40

312.619,15

277.000,00

0

277.000,00

283.475,44

283.475,44

260.320,49

23.154,95

-6.475,44

1.100,00

0

1.100,00

1.030,80

1.030,80

1.030,80

0

69,2

2120003 manteniment d'aplicacions informàtiques

199.262,17

0

199.262,17

213.324,91

212.272,61

175.756,00

36.516,61

-13.010,44

2130001 conserv, repar i manteniment d'altre imm.material

801.612,25

-49.124,59

752.487,66

477.729,47

473.403,33

366.824,66

106.578,67

279.084,33

7.000,00

0

7.000,00

6.985,50

6.985,50

6.840,24

145,26

14,5

70.000,00

0

70.000,00

45.200,46

45.200,46

45.200,46

0

24.799,54

104.700,00

0

104.700,00

99.353,96

99.353,96

97.212,68

2.141,28

5.346,04

0

0

0

2.943,60

2.943,60

2.943,60

0

-2.943,60

1600001 Seguretat Social
capítol 1

DESPESES DE PERSONAL
Altres lloguers i canons de terrenys, bens naturals, edifcis i
2000002 altres const.
2020002 lloguer d'equips de repografia i fotocopiadores

2200001 Material ordinari no inventariable
2210001 Aigua i energia
2210089 altres subministraments
221008990 altres subministraments-COVID19
2220001 Despeses postals, missatgeria i altres similars

1.100,00

0

1.100,00

569,52

569,52

510,98

58,54

530,48

2220003 Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades ad

8.000,00

0

8.000,00

8.781,55

8.781,55

8.660,61

120,94

-781,55
-1.230,42

2240001 Despeses d'assegurances

37.000,00

0

37.000,00

38.230,42

38.230,42

38.230,42

0

2250001 tributs

2.500,00

0

2.500,00

913,48

913,48

913,48

0

1.586,52

2260002 Atencions protocol.laries i representatives

2.000,00

0

2.000,00

216,55

216,55

216,55

0

1.783,45

28.000,00

0

28.000,00

35.144,48

35.144,48

24.149,48

10.995,00

-7.144,48

2.000,00

0

2.000,00

2.265,20

2.265,20

1.937,60

327,6

-265,2

25.000,00

0

25.000,00

31.405,78

31.405,78

25.779,50

5.626,28

-6.405,78

0

0

0

279,11

279,11

279,11

0

-279,11

13.000,00

0

13.000,00

325,44

325,44

325,44

0

12.674,56

2260003 publicitat, difusió, i campanyes institucionals
2260007 Publicacions i edictes als diaris oficials
2260011 Formació dels empleats públics
2260039 Despeses per serveis bancaris
2260089 Altres despeses diverses
2270001 Neteja i sanejament
2270013 Treballs tècnics
2280001 Solucions Tecnològiques adquirides al CTTI

25.000,00

0

25.000,00

23.921,13

18.588,30

14.908,14

3.680,16

6.411,70

160.737,78

0

160.737,78

198.033,21

198.033,21

110.239,75

87.793,46

-37.295,43
-214.899,08

0

0

0

223.306,73

214.899,08

143.060,14

71.838,94

2280002 Serveis informàtics realitzats per altres entitats

180.000,00

0

180.000,00

153.916,25

153.916,25

134.749,75

19.166,50

26.083,75

2280003 solucions TIC-CTTI-Serveis recurrents

255.567,99

0

255.567,99

0

0

0

0

255.567,99

21.000,00

0

21.000,00

0

0

0

0

21.000,00

230000170 Dietes

2300001 Dietes, locomoció i trasllats

0

0

0

2.849,37

2.849,37

2.849,37

0

-2.849,37

230000171 Kilometratge

0

0

0

764,6

764,6

764,6

0

-764,6

230000172 Altres despeses de trasllat

0

0

0

7.822,91

7.822,91

7.822,91

0

-7.822,91

2.221.580,19

-49.124,59

2.172.455,60

1.858.789,87

1.839.670,95

1.471.526,76

368.144,19

332.784,65

capítol 2

DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS

Econòmica

Descripció

Crèdits inicials

Crèdits
modificats

Crèdits
definitius

Despeses
compromeses

Obligacions
reconegudes netes

Oblig. ptes. de
pagament a 31 de
desembre

Pagaments

Romanents
de crèdit
367,82

3.000,00

0

3.000,00

2.632,18

2.632,18

1.970,54

661,64

3.000,00

0

3.000,00

2.632,18

2.632,18

1.970,54

661,64

367,82

4407565 A l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

46.194,60

147.124,59

193.319,19

185.443,90

185.443,90

98.000,00

87.443,90

7.875,29

4490002 A la Universitat de Barcelona

45.000,00

0

45.000,00

47.406,42

47.406,42

47.406,42

0

-2.406,42

4820001 A altres institucions sense fi de lucre i a altres ens corporatius

55.575,00

0

55.575,00

60.980,00

60.980,00

35.000,00

25.980,00

-5.405,00

146.769,60

147.124,59

293.894,19

293.830,32

293.830,32

180.406,42

113.423,90

63,87

0

0

0

23.136,00

23.136,00

23.136,00

0

-23.136,00

3100003 Interessos d'operacions de tresoreria en euros (cash pooling)
capítol 3

capítol 4

DESPESES FINANCERES

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

610000116 Inversions EDIFICI RADAR PUIG D'ARQUES

715.000,00

164.000,00

879.000,00

57.923,90

57.923,90

0

57.923,90

821.076,10

620000427 Inversions RECANVIS EMA (Audit. Interveció 2016)

0

0

0

81.856,54

81.856,54

81.856,54

0

-81.856,54

620000431 Inversions MILLORES RADAR PUIG D'ARQUES

0

0

0

8.820,00

8.820,00

0

8.820,00

-8.820,00

620000476 Inversions DETECTORS DE DESCÀRREGUES ELÈCTRIQU

0

0

0

146.500,00

146.500,00

146.500,00

0

-146.500,00

6200001 inversions en maquinaria i utillatge

620000479 Inversions RECANVIS RADARS

0

0

0

559.234,64

559.234,64

465.134,64

94.100,00

-559.234,64

640000190 Inversions en mobiliari COVID19

0

0

0

2.940,84

2.940,84

2.940,84

0

-2.940,84

90.000,00

0

90.000,00

81.968,17

81.968,17

3.306,71

78.661,46

8.031,83

0

0

0

12.884,30

12.884,30

12.884,30

0

-12.884,30

6500001 Inversions en equips de procés de dades
650000190 Inversions en equips de procés de dades COVID19
680000103 Propietat industrial

0

0

0

3.410,02

3.410,02

3.410,02

0

-3.410,02

680000113 Propietat intel.lectual

0

0

0

4.400,00

4.400,00

0

4.400,00

-4.400,00

6800002 Inversions en aplicacions informàtiques
capítol 6

INVERSIONS REALS

8310001 Préstecs i bestretes concedits al personal a curt termini
8400001 Dipòsits constituïts
capítol 8

ACTIUS FINANCERS
TOTAL

45.000,00

0

45.000,00

250

250

250

0

44.750,00

850.000,00

164.000,00

1.014.000,00

983.324,41

983.324,41

739.419,05

243.905,36

30.675,59

8.000,00

0

8.000,00

8.680,00

8.680,00

8.680,00

0

-680

20.000,00

0

20.000,00

6.774,40

6.774,40

6.774,40

0

13.225,60

28.000,00

0

28.000,00

15.454,40

15.454,40

15.454,40

0

12.545,60

7.615.349,79

407.282,94

8.022.632,73

7.352.694,97

7.333.576,05

6.534.860,56

798.715,49

689.056,68

SERVEI METEOROLÒGIC
DE CATALUNYA
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
D’INGRESSOS 2020

Estat de liquidació del pressupost
Servei Meteorològic de Catalunya
Exercici:

II. Liquidació del pressupost d'ingressos

Econòmica

Descripció

3190009 Prestacions d altres serveis a entitats de dins de
Prestacions d altres serveis a entitats de fora del
3190010 sector públic
3990009 Altres ingressos diversos
399000971 Ingressos per indemnitzacions assegurances
TAXES, VENDES DE BÈNS I SERVEIS I ALTRES
INGRESSOS
capítol 3
De la Generalitat, per finançar despeses de
4100001 funcionament
4100004 Del Departament de Territori i Sostenibilitat
Del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i
4100013 Alimentació
4100021 Del Departament d'Empresa i Coneixement
De l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de
4406800 Recerca (AGAUR)
d'Altres entitats participades pel sector públic de la
4480001 Generalitat
4620001 De la Diputació de Barcelona
4620004 De la Diputació de Girona
4990009 Altres transferències corrents de l exterior
capítol 4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

534000100 Altres ingressos financers

Previsions
inicials
580.000,00
70.000,00

Previsions
modificades

Previsions
definitives

Drets
reconeguts

Drets
Drets
anul·lats cancel·lats

Drets
reconeguts
nets

Recaptació
neta

Drets pend. de
cobrament a 31 Excés/defecte
de desembre
previsió

-

580.000,00

62.257,52

-

-

62.257,52

19.925,20

42.332,32

-517.742,48

-

489.417,78

70.000,00

559.417,78

-

-

559.417,78

392.343,35

167.074,43

-

9.000,00

9.000,00

6.507,58

-

-

6.507,58

1.812,82

4.694,76

-2.492,42

-

-

-

27.958,69

-

-

27.958,69

27.958,69

0

27.958,69

656.141,57

-

-

656.141,57

442.040,06

214.101,51

-2.858,43

650.000,00
13.668,10
5.697.961,50

9.000,00
145.282,94

659.000,00
13.668,10
5.843.244,44

137.650,26

-

137.650,26

18.481,00

-

18.481,00

177.588,93

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.981.244,44

5.981.244,44

-

-13.668,10

-

138.000,00

-

-

0

0

-

-137.650,26

18.481,00

-

-

18.481,00

18.481,00

-

0

5.040,00

-

-

5.040,00

5.040,00

-

5.040,00
-177.588,93

-

-

-

0

0

-

-

-

-

7.537,00

-

-

7.537,00

7.537,00

-

7.537,00

-

-

-

29.980,34

-

-

29.980,34

29.980,34

-

29.980,34

42.000,00
6.087.349,79

145.282,94

177.588,93

5.981.244,44

42.000,00

21.205,15

-

-

21.205,15

21.205,15

-

-20.794,85

6.232.632,73

6.063.487,93

-

-

6.063.487,93

6.063.487,93

-

-169.144,80

-

-

0

5.282,10

-

-

5.282,10

5.282,10

-

5.282,10

Ingressos patrimonials

-

-

0

5.282,10

-

-

5.282,10

5.282,10

-

5.282,10

6300001 Alienació de material de transport

-

-

0

495,87

-

-

495,87

495,87

-

495,87

-

-

0

495,87

-

-

495,87

495,87

-

495,87

8.000,00

-

8.000,00

9.116,26

-

-

9.116,26

9.116,26

-

1.116,26

20.000,00

-

20.000,00

14.420,00

14.420,00

14.420,00

-

-5.580,00

850.000,00

-

850.000,00

-

-850.000,00

capítol 5
capítol 6

Alienació d'inversions reals

8140001 Reintegrament de préstecs al personal
8200001 Devolució de dipòsits
8300004 Del Departament de Territori i Sostenibilitat
830000411 Aportacions de capital reintegrables a curt termini. PO
8700001 Romanents de tresoreria d'Exercicis anteriors
capítol 8

Variació d'actius financers
Total

-

253.000,00

253.000,00

850.000,00
-

-

-

-

-

-

-

-

-

850.000,00
-

850.000,00
-

878.000,00

253.000,00

1.131.000,00

873.536,26

-

-

873.536,26

873.536,26

7.615.349,79

407.282,94

8.022.632,73

7.598.943,73

-

-

7.598.943,73

7.384.842,22

-

850.000,00

-

-253.000,00

-

-257.463,74

214.101,51

-423.689,00

SERVEI METEOROLÒGIC
DE CATALUNYA
RESULTAT PRESSUPOSTARI 2020

III. Resultat pressupostari

Conceptes
a) Operacions corrents
b) Operacions de capital
1. Total operacions no financeres (a+b)
c) Actius financers
d) Passius financers
2. Total operacions financeres (c+d)

Drets
Obligacions
reconeguts reconegudes
nets
netes
6.724.911,60 6.334.797,24
495,87
983.324,41
6.725.407,47 7.318.121,65
873.536,26
15.454,40
0
0
873.536,26
15.454,40

I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I =
1+2)

7.598.943,73

Ajustos

7.333.576,05

Resultat
pressupostari
390.114,36
-982.828,54
-592.714,18
858.081,86
0
858.081,86
265.367,68

AJUSTOS:
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de
tresoreria per a despeses generals
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)
Resultat pressupostari ajustat (I+II)

98.000,00
98.000,00

98.000,00
363.367,68

SERVEI METEOROLÒGIC
DE CATALUNYA
MEMÒRIA DE L’EXERCICI 2020

SERVEI METEOROLÒGIC DE CATALUNYA
Memòria de l’exercici anual acabat el 31 de desembre de 2020
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Organització́ i activitat.
Gestió́ indirecta de serveis públics, convenis i altres formes de col·laboració́ .
Bases de presentació́ dels comptes.
Normes de reconeixement i valoració́ .
Immobilitzat material.
Inversions immobiliàries.
Immobilitzat intangible.
Arrendaments financers i altres operacions de naturalesa similar.
Actius financers.
Passius financers.
Cobertures comptables.
Actius construïts o adquirits per a altres entitats i altres existències.
Moneda estrangera.
Transferències, subvencions, donacions i llegats, i altres ingressos i despeses.
Provisions i contingències.
Informació́ sobre medi ambient.
Actius en estat de venda.
Presentació́ per activitats del compte del resultat econòmic patrimonial.
Operacions per administració́ de recursos per compte d’altres ens públics.
Operacions no pressupostàries de tresoreria.
Contractació́ administrativa. Procediments d’adjudicació́ .
Valors rebuts en dipòsit.
Informació́ pressupostària.
Indicadors financers, patrimonials i pressupostaris.
Informació́ sobre el cost de les activitats.
Indicadors de gestió́ .
Seguiment de l’impacte pressupostari de la pandèmia del COVID.
Fets posteriors al tancament.

1. Organització i activitat de l’Entitat
Norma de creació de l’entitat
El Servei Meteorològic de Catalunya (en endavant l’Entitat o SMC), va ser creat per
la Llei 15/2001, de 14 de novembre, de meteorologia, la qual es va publicar en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 29 de novembre de 2001.
El domicili social de l’Entitat és al carrer Berlín, 38-46 a Barcelona.
Activitat principal de l’entitat, el seu règim jurídic, economicofinancer i de
contractació.
El Servei Meteorològic de Catalunya, adscrit al Departament de Territori i
Sostenibilitat, és una entitat de dret públic de la Generalitat, amb personalitat jurídica
pròpia i plena capacitat per al compliment de les seves funcions, que es regeix per la
Llei 15/2001, de 14 de novembre, de meteorologia, pels seus estatuts, per la Llei
24/1985, de 29 de març, de l’estatut de l’empresa pública catalana i per la resta de
disposicions que li siguin aplicables. L’SMC ajusta la seva activitat al dret privat o al
dret públic, segons el que determini la llei de creació en cada cas. Els seus estatuts
van ser aprovats mitjançant Decret 172/2002, d’11 de juny.
El NIF de l’Entitat és Q0801167H.
Des l’exercici 2005 i d’acord amb les instruccions de la intervenció general sobre la
informació econòmica-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.
La contractació del SMC es regeix pel que estableix la legislació vigent en matèria de
contractació administrativa i ha de garantir, en tot cas, els principis de publicitat i
concurrència, tal com estableix els 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 mitjà 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”.
L’objecte social de l’entitat i les seves funcions li van ser establertes per l’esmentada
Llei de creació i són les següents:
a)

Assistir les Administracions i les Institucions que necessiten informació
meteorològica i climàtica i col·laborar-hi.

b)

Establir col·laboracions, si s’escau, amb l’autoritat meteorològica de l’Estat amb
la resta d’institucions autonòmiques, estatals, europees o internacionals que
compleixin funcions meteorològiques, amb vista a assolir una informació
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meteorològica de qualitat en l’àmbit de Catalunya, i signar amb aquestes
institucions, per a l’exercici de competències concurrents, convenis de
col·laboració que evitin la duplicitat de serveis.
c)

Gestionar i mantenir la Xarxa d’Equipaments Meteorològics de la Generalitat de
Catalunya (Xemec).

d)

Tractar, explotar
meteorològics.

e)

Explotar i gestionar la base documental provenint del Servei de Meteorologia del
Departament de Medi Ambient.

f)
g)

Mantenir la base de dades meteorològiques de Catalunya.
Participar en l’elaboració de la cartografia climàtica de Catalunya.

h)

Programar, implantar i gestionar un sistema de predicció i seguiment de
fenòmens meteorològics, i fer-ne l’explotació i la difusió en l’àmbit territorial de
Catalunya.

i)

Pronosticar, vigilar i fer el seguiment de les situacions meteorològiques de risc,
coordinadament amb el Centre d’Emergències de Catalunya (Cecat), amb vista a
millorar l’eficàcia de les actuacions pertinents i a assegurar-ne la comunicació als
usuaris que en poden resultar afectats, per mitjà del sistema d’avisos que sigui
determinat per via reglamentària.

j)

Prestar permanentment, quan es prevegin situacions meteorològiques de risc,
assessorament meteorològic oficial a les diferents administracions i institucions
competents en matèria de protecció civil a Catalunya i col·laborar en aquests
casos, si s’escau, amb l’autoritat meteorològica de l’Estat.

k)

Promoure activitats d’investigació en matèria de meteorologia i climatologia i
afavorir el desenvolupament de productes i serveis en aquest àmbit.

i

divulgar

les

dades

procedents

dels

equipaments

k. bis) Proveir serveis meteorològics de suport a la navegació aèria un cop obtinguda la
certificació per part de l’autoritat competent i després que hagi estat designat per
exercir aquesta tasca en alguna part de l’espai aeri
l)

Organitzar activitats de formació i difusió en l’àmbit de la meteorologia

m)

Realitzar estudis per millorar el coneixement del clima i de la meteorologia a
Catalunya.

n)

Assessorar i assistir els diferents organismes públics en els aspectes relacionats
amb l’estudi del clima i del canvi climàtic, en coordinació amb els organismes
competents en aquesta matèria.
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o)

Assessorar i assistir les administracions públiques competents, i col·laborar-hi,
en matèria de vigilància i predicció de fenòmens i episodis de contaminació
atmosfèrica.

p)

Analitzar i vigilar les característiques de la columna d’ozó a Catalunya amb
relació a l’evolució de l’ozó estratosfèric, i informar-ne la població.

q)

Estudiar i analitzar el canvi climàtic a Catalunya i participar i col·laborar en les
recerques que sobre aquesta matèria porten a terme diversos grups a
Catalunya.

Consideració fiscal de l’entitat
a) Impost sobre beneficis
L’Entitat està subjecte a l’impost sobre societats, tot i que la base imposable és
negativa, atès que d’acord amb el que preveu l’article 14.2 de la Llei 4/2020, del 29
d'abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020, les
transferències corrents que atorga la Generalitat tenen la naturalesa de subvenció
d’explotació en la mesura necessària per a equilibrar el compte del resultat
econòmic patrimonial, llevat de les dotacions per amortitzacions, provisions,
variacions d’existències i baixes de l’immobilitzat.
b) Altres aspectes
Al 31 de desembre de 2020 l’Entitat no te oberts a inspecció per part de les
autoritats fiscals les declaracions d’impostos realitzades en els darrers cinc
exercicis per a tots els impostos que li son aplicables, excepte per l’IVA dels
exercicis 2012 a 2016 els quals han estat inspeccionats (vegeu Nota 15).
La Direcció de l’Entitat no estima que dels exercicis oberts a inspecció es
poguessin derivar altres passius significatius.
Estructura organitzativa bàsica en el nivell polític
L’estructura organitzativa del SMC la formen un Òrgan de Govern, un Òrgan Assessor
i un Òrgan Executiu:
Òrgan de Govern i Òrgan Assessor:
• El Consell d’Administració del SMC és l’òrgan superior de direcció i control de
l’entitat i està integrat pels següents membres:
1. El/la president/a, Conseller/a de Territori i Sostenibilitat.
2. Vice-president/a, Director/a del Servei Meteorològic de Catalunya.
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3. Quatre membres en qualitat de representants de la Generalitat, designats pel
Govern, entre els quals hi ha d’haver el/la director/a general d’Agricultura o la
persona en qui delegui, el/la director/a general de Protecció Civil o la persona
en qui delegui, el/la director/a general de Qualitat Ambiental o la persona en qui
delegui i el/la Secretari/a de Medi Ambient i Sostenibilitat o la persona en qui
delegui.
4. Dos membres en qualitat de representants dels ens locals, designats per les
seves organitzacions respectives, de l’Associació Catalana de Municipis
(l’alcalde de Riudoms) i de la Federació de Municipis de Catalunya (l’alcalde de
Portbou).
5. Dos membres en qualitat de professionals de prestigi reconegut en l’àmbit de la
meteorologia, designats pel conseller o consellera de Territori i Sostenibilitat a
proposta del Consell Assessor del Servei Meteorològic de Catalunya (Sr.
Tomàs Molina i Bosch de la Televisió de Catalunya i el Sr. Jeroni Lorente i
Castelló, de la Universitat de Barcelona).
6. Un membre en qualitat de representant de la Xarxa de col·laboradors voluntaris
(Vicepresident de l’Associació Catalana d’Observadors Meteorològics).
7. El Sr. Isaac Serra i Moreno, responsable de Contractació del SMC, com a
secretari del Consell d’Administració.
Els membres del Consell d’Administració del SMC ho són per un període de quatre
anys renovables indefinidament. No obstant això, perdran la seva condició de
membres del Consell si són cessats pel Govern a proposta de l’òrgan que va
promoure el seu nomenament.

A 31 de desembre de 2020 la composició del Consell d’Administració, és la
següent:
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President

GENERALITAT

Vice-President

L
O
E
C
N
A
S
L
S
En Qualitat de

NOM I COGNOMS

CÀRREC

DEPARTAMENT

Honorable Sr. Damià Calvet

Conseller de Territori i Sostenibilitat

Sr. Eliseu Vilaclara i Ribas

Director del Servei Meteorològic de Catalun Departament de Territori i Sostenibilitat

Sra. Elisenda Guillaumes i Cullell

Directora Gral. D'Agricultura i Ramaderia

Departament d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Media Natural

Sra. Maria Isabel Ferrer i Alvarez
Sra. Mercè Rius i Serra

Directora Gral. De Protecció Civil
Directora Gral. De Qualitat Ambiental

Departament d'Interior
Departament deTerritori i Sostenibilitat

Sra. Marta Subirà i Roca

Secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat Departament deTerritori i Sostenibilitat

NOM I COGNOMS

CÀRREC

Departament de Territori i Sostenibilitat

ENTITAT

Il·lm. Sr.Sergi Pedret i Llauradó

Alcalde de Riudoms

Associació Catalana de Municipis i
Comarques

Sr. Xavier Barranco Angulo

Alcalde de Porbou

Federació de Municipis de Catalunya

NOM I COGNOMS

CÀRREC

Sr. Tomàs Molina i Bosch

professional de reconegut prestigi

Televisió de Catalunya

Sr. Jeroni Lorente i Castelló

professional de reconegut prestigi

Universitat de Barcelona

NOM I COGNOMS

CÀRREC

Sr. Lluis Pujol Fàbregas

President de l'Associació Catalana
d'Observadors Meteorològics

NOM I COGNOMS

CÀRREC

Sr. Isaac Serra Moreno

Responsable de Contractació

ENTITAT

Profesionals de
Prestigi
Xarxa de
col·laboradors
Voluntaris

Secretari

ENTITAT
Associació Catalana d'Observadors
Meteorològics

ENTITAT
Servei Meteorològic de Catalunya

El Consell d’Administració és assistit per un Consell Assessor que està compost
per quatre representants de les universitats, dos d’associacions meteorològiques,
dos responsables de la informació meteorològica dels mitjans de comunicació, i un
representant del SMC.
Els membres del Consell Assessor són nomenats pel conseller/a de Territori i
Sostenibilitat a proposta de les entitats que representen.
• L’òrgan executiu del SMC és el/la director/a de l’entitat, i li correspon de dirigir-la i
representar-la. És nomenat pel Govern, a proposta del conseller o consellera de
Territori i Sostenibilitat i és el principal responsable de l’entitat. A finals de l’exercici,
2018 va ser nomenat director el senyor Eliseu Vilaclara i Ribas. (ACORD
GOV/133/2018, de 13 de novembre, publicat en el DOGC núm. 7748, de 15 de
novembre).
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Nombre mitjà d’empleats
2020
Descripció
Treballadors alta a l'inici
Altes
Baixes
Treballadors alta al final
Plantilla mitja discapacitats >o= 33%
Plantilla mitja total

Fixes
53
0
1
52
0
50,26

Event.
27
5
8
24
1,02
22,97

2019
Total
80
5
9
76
1,02
73,23

Fixes
56
0
3
53
0
53,05

Event.
23
11
7
27
1,25
22,90

Total
79
11
10
80
1,25
75,95

El nombre de treballadors a final de l’exercici 2020 és de 46 homes i 30 dones (en
2019 va ser de 33 dones i 47 homes).
Entitats del grup, multigrup i associades
El SMC té la participació en una UTE conjuntament amb les empreses AIRPORT AND
NAVIGATION SOLUTIONS, SL i METEO OPERATIONS ITALIA, SRL, per ser els
adjudicataris d’uns nous treballs licitats per AEROPORTS PÚBLICS DE CATALUNYA,
SLU. Les tres empreses tenen el mateix percentatge de participació.
En relació aquesta participació, s’ha comptabilitzat en el resultat econòmic patrimonial
l’import de 19.200,00 euros de despeses i 19.200 euros d’ingressos.
Principal font d’ingressos
Els principals recursos econòmics del Servei Meteorològic de Catalunya són integrats
per:
- Les transferències que s’estableixin en els pressupostos de la Generalitat.
- Ingressos de dret privat derivats de la prestació de serveis meteorològics.
- Les subvencions, les aportacions o les donacions d’administracions públiques
d’altres ens públics.
El següent quadre mostra la informació dels ingressos 2020 distribuït per capítols amb
indicació de la seva importància sobre el total.
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Capítol

Previsions
inicials

Previsions
definitives

% s/Total
pressupost
d’ingressos

Drets líquids

% s/Total
drets líquids

650.000,00 €

659.000,00 €

8,21%

656.141,57 €

8,63%

6.087.349,79 € 6.232.632,73 €

77,69%

6.063.487,93 €

79,79%

Descripció

3

Taxes, venda de béns i serveis i
altres ingressos

4

Transferències corrents

5

Ingressos patrimonials

0,00 €

0,00 €

0,00%

5.282,10 €

0,07%

6

Alienació d'inversions reals

0,00 €

0,00 €

0,00%

495,87 €

0,01%

8

Variació de passius financers

14,10%

873.536,26 €

11,50%

100,00% 7.598.943,73 €

100,00%

Total ingressos

878.000,00 € 1.131.000,00 €
7.615.349,79 € 8.022.632,73 €

2. Gestió́ indirecta de serveis públics, convenis i altres formes de col·laboració́
El SMC no gestiona cap servei públic de forma indirecta.
En relació als convenis de col·laboració executats durant l’exercici 2020 son els
detallats a continuació:
Numero

Concepte
Col·laboració en FENOCAT, climatologia, canvi
CO.01/20
climàtic i canvi fenològic

Data
20/1/2020

Entitat
Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions
Forestals

Import
-

CO.02/20 subministrament informació meteorològica

31/12/201/8

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

4.500,00

CO.03/20 subministrament informació meteorològica

31/12/2018

Vallter SA

1.000,00

CO.04/20 Xarxa Aerobiològica

3/2/2020

Universitat Autònoma de Barcelona

15.000,00

CO.05/20 cessió plató TV Master Climatologia

4/5/2020

Universitat de Barcelona

Digitalització de fons històrics del Servei
Meteorològic de Catalunya

5/5/2020

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

52.137,10

CO.07/20 pròrroga subministrament informació meteorològica

28/4/2020

Barcelona Regional

3.414,12

CO.08/20 participació a fires i salons

22/4/2020

TES, INCASOL, FGC, IFERCAT, Ports,
CIMALSA, Aeroports, TABASA, ACR,
Habitatge, ATLL

23.000,00

CO.09/20 subministrament informació meteorològica

6/7/2020

Barcelona Cicle de l'Aigua

-

CO.10/20 integració EMA

15/7/2020

Ajuntament de Parets del Vallés

4.660,00

CO.11/20 Recerca en l'àmbit de l'electricitat atmosfèrica

22/7/2020

Universitat Politècnica de Catalunya

15.000,00

CO.12/20 integració EMA

15/7/2020

Ajuntament d'Alguaire

CO.06/20

7

804,00

-

Les dades corresponents a l’exercici 2019, es presenten en el quadre següent:
Numero

Concepte

Data

Entitat

Import

CO.01/19

cessió plató TV Master Climatologia

16/01/2019

Universitat de Barcelona

1.200,00

CO.02/19

integració EMA

02/01/2019

Museu de Granollers

1.000,00

CO.03/19

Cessió i custòdia de documentació de "Fons
Històric d'Endesa"

11/03/2019

Fundación Endesa, Institut
Cartogràfic i Geològic de Catalunya

CO.04/19

subministrament informació meteorològica

31/12/201/8

Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya

4.500,00

CO.05/19

subministrament informació meteorològica

31/12/2018

Vallter SA

1.000,00

CO.06/19

Gestió i manteniment de la xarxa de
granímetres de Lleida

09/04/2019

Universidad de Leon i ADV Terres de
Ponent

25.000,00

CO.07/19

Xarxa Aerobiològica

14/02/2019

Universitat Autònoma de Barcelona

15.000,00

CO.08/19

subministrament informació meteorològica

01/02/2019

Torneig MIC 19

-

CO.09/19

reforç xarxa fenològica de Catalunya i estudi
dels impactes del canvi climàtic a la Xarxa
de Parcs Naturals de la Diputació de
Barcelona

26/04/2019

Diputació de Barcelona

52.537,00

CO.10/19

desenvolupament d'activitats relacionades
amb els àmbits de la recerca, el
desenvolupament i la innovació

20/05/2019

Fundació Institució dels Centres
de Recerca de Catalunya (CERCA)

-

CO.11/19

participació a fires i salons

08/05/2019

TES, INCASOL, FGC, IFERCAT,
Ports, CIMALSA, Aeroports,
TABASA, ACR, Habitatge, ATLL

18.000,00

CO.12/19

integració EMA

28/02/2019

Ajuntament de Riudecanyes

1.000,00

CO.13/19

addenda informació meteorològica i
educació ambiental

30/08/2019

Departament d'Ensenyament

-

CO.14/19

subministrament informació meteorològica

08/10/2019

Barcelona Cicle de l'Aigua

11.836,68

CO.15/19

col·laboració de les parts en projectes
d'interès comú en matèria de meteorologia
amb la finalitat de potenciar el nivell científic
i acadèmic de la RACAB

08/11/2019

Reial Acadèmia de Ciències i Arts de
Barcelona

10.000,00

CO.16/19

cessió per part d’AITASA del seu fons
documental meteorològic a l’SMC per la
seva catalogació, conservació, custòdia i
tractament digital.

11/11/2019

Aguas Industriales de Tarragona, SA
(AITASA)

-

CO.17/19

Recerca en l'àmbit de l'electricitat
atmosfèrica

04/12/2019

Universitat Politècnica de Catalunya

15.000,00

CO.18/19

subministrament informació meteorològica

20/12/2019

Barcelona Regional

8

-

282,25

3. Bases de presentació dels comptes anuals
1. Imatge fidel
Els comptes anuals s’han preparat a partir dels registres comptables tancats a 31
de desembre de 2020, i es presenten d’acord amb les disposicions legals vigents
en matèria comptable, amb l’objecte de mostrar la imatge fidel del patrimoni i de la
situació financera a la data esmentada, i del resultat econòmic patrimonial, dels
canvis en el patrimoni net, dels fluxos d’efectiu, i del resultat de la liquidació del
pressupost del SMC corresponent a l’exercici anual acabat a la mateixa data.
Els comptes anuals de l’exercici 2020 han estat elaborats d’acord amb 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.
Posteriorment l’Ordre VEH/6/2019, de 15 de gener, de comptabilitat de la
Generalitat de Catalunya que té com objecte la regulació del règim jurídic de la
comptabilitat de la Generalitat de Catalunya en la seva disposició addicional
primera estableix com a sistema corporatiu d'informació a les entitats que han
d'aplicar el PGCPGC, el sistema econòmic i financer de la Plataforma d'Anàlisi i
Gestió Econòmic Financera de l'Administració (PANGEA), en aquest sentit el
SMC es va adaptar aquest nou sistema econòmic i financer a 1 de gener de 2019.
No existeixen raons excepcionals per les quals, per mostrar la imatge fidel, no
s’hagin aplicat disposicions legals en matèria comptable.
L’exercici social coincideix amb l’any natural.
Els comptes anuals adjunts estan pendents d’aprovar pel Consell d’Administració
del Servei Meteorològic de Catalunya, i s’espera que siguin aprovats abans del 30
de juny de 2021, d’acord amb el que estableix la Llei de Finances Públiques de
Catalunya.
2. Comparació de la informació
L’Entitat presenta els comptes anuals de l’exercici 2020 de manera comparativa
amb les de l’exercici 2019, sense que existeixi cap excepció que impedeixi aquest
principi comptable.
3. Canvis en criteris de comptabilització i correcció d’errors
No hi hagut cap canvi de criteris de comptabilització.
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4. Informació sobre canvis en estimacions comptables
No s'han realitzat canvis en estimacions comptables.
Observacions
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.
En els comptes anuals adjunts s’han utilitzat ocasionalment estimacions
realitzades pel SMC per quantificar alguns dels actius, passius, ingressos,
despeses i compromisos que hi figuren registrades en aquests comptes anuals
adjunts. Bàsicament, aquestes estimacions corresponen a:
- La valoració dels actius per determinar l’existència de pèrdues per
deteriorament dels mateixos.
- Vides útils dels elements de l’immobilitzat material, actius intangibles.
- La probabilitat d’ocurrència i l’import dels passius indeterminats o contingents.
L’Entitat ha preparat els seus Comptes Anuals tenint en compte la situació actual
del Covid-19 així com els seus possibles efectes en l’economia en general i en
l’Entitat en particular (veure Nota 27).
4. Normes de reconeixement i valoració
1. Immobilitzat material:
a. Cost
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.
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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 descompte
abans d'impostos que reflecteix les valoracions actuals del mercat pel que fa
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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 haverse 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 destina cap terreny ni construcció 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
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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
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:
a. Efectiu i altres actius líquids equivalents.
b. 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
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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.
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.
c. 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.
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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.
6.2. Passius financers
a. Dèbit i partides a pagar
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.
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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
L’SMC no disposa d’aquests actius.
9. Actius construïts o adquirits per a altres entitats
L’SMC no disposa d’aquests actius.
10. Transaccions en moneda estrangera
No s’han realitzat operacions en moneda estrangera, tal com es menciona en la
Nota 13 de la memòria.
11. Ingressos i despeses
Els ingressos i despeses s'imputen en funció del principi del meritament, és a dir,
quan es produeix el corrent real de béns i serveis que aquests representen, amb
independència del moment que es produeixi el corrent monetari o financer derivat
d'ells. Concretament, els ingressos es calculen al valor raonable de la
contraprestació a rebre i representen els imports a cobrar pels béns lliurats i els
serveis prestats en el marc ordinari de l'activitat, deduïts els descomptes i
impostos.
Els ingressos per interessos es reporten seguint un criteri financer temporal, en
funció del principal pendent de pagament i el tipus d'interès efectiu aplicable.
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.
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Les provisions es reconeixen únicament sobre la base de fets presents o passats
que generin obligacions futures. Es quantifiquen tenint en consideració la millor
informació disponible sobre les conseqüències del succés que les motiven i són
estimades en cada tancament comptable. S'utilitzen per fer front a les obligacions
específiques per a les quals van anar originalment reconegudes. Es procedeix a la
seva reversió total o parcial, quan aquestes obligacions deixen d'existir o
disminueixen.
13. Transferències, subvencions, donacions i llegats
a) Transferències corrents, amb càrrec al capítol IV dels pressupostos de la
Generalitat
Les transferències corrents rebudes de la Generalitat de Catalunya, amb
càrrec al capítol IV dels pressupostos de la Generalitat, que tenen per objecte
finançar les despeses generals d'estructura de l'Entitat, s'enregistren amb
abonament al compte del resultat econòmic patrimonial de l'exercici, epígraf
“Subvencions , donacions i llegats rebuts per finançar despeses de l'exercici”.
D’acord amb l’apartat 2 de l’article 14 de la Llei de Pressupostos de la
Generalitat de Catalunya per a l’exercici 2020, 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 14 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
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
Les transferències de capital rebudes de la Generalitat de Catalunya, amb
càrrec al capítol VIII dels pressupostos de la Generalitat, que tenen per
objecte finançar les inversions afectes a l'activitat de l’Entitat (o l'amortització
de l'endeutament que finança aquesta inversió), s'enregistren directament
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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 reconeix en el seu balanç i al compte del resultat econòmic patrimonial la
part proporcional que li correspon, en funció del percentatge de participació, dels
actius, passius, despeses i ingressos incorregudes pel negoci conjunt.
15. Actius en estat de venda
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, així com els moviments
de cadascuna d'aquestes partides en l’exercici 2020 (valor net comptable) es pot
observar en el quadre següent (en Euros):
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Descripció

Saldo inicial

Terrenys i béns naturals
Construccions
Maquinària i utillatge
Instal·lacions tècniques i altres
instal·lacions
Mobiliari
Equips per a processos d'informació
Elements de transport
Altre immobilitzat material en curs
TOTAL IMMOBILITZAT MATERIAL

IMMOBILITZAT MATERIAL a 31/12/2020
Entrades

21.606,44
841.796,55
20.570,32
1.306.862,28

0,00
23.136,00
57.923,90
796.411,18

10.488,60
255.191,77
45.997,45
-0,01
2.502.513,40

2.940,84
94.852,47
0,00
0,00
975.264,39

Augments per Sortides Disminucions
traspassos
per
d'altres
traspassos a
Aps.Press.
altres Aps.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
497,59
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
497,59

Correccions Amortizacions Increment per Saldo final
valorat.netes
de l'exercici
revalorització
per deterior.
de l'exercici
De l'exercici
21.606,44
0,00
0,00
0,00
0,00 723.597,00
141.335,55
0,00
0,00
7.752,64
0,00
70.243,99
0,00
357.361,39
0,00 1.745.912,07

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

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

3.386,55
121.542,87
6.698,66
0,00
638.077,66

0,00
10.042,89
0,00 228.501,37
0,00
39.298,79
0,00
0,01
0,00 2.839.202,54

A efectes comparatius s’annexa la informació de l’exercici 2019 (en Euros):
IMMOBILITZAT MATERIAL a 31/12/2019

Descripció

Terrenys i béns naturals
Construccions
Maquinària i utillatge

-

Augments
per
traspassos
d'altres
Aps. Press.
-

1.012.245,24

-

-

-

-

-

170.448,69

-

841.796,55

28.478,43

-

-

-

-

-

7.908,11

-

20.570,32
1.306.862,28

Saldo inicial

21.606,44

Entrades

Disminucions Correccions
Increment
per
valorat.
Amortizacion
per
Sortides traspassos a netes per
Saldo final
s de l'exercici revalorització
altres Aps. deterior. de
de l'exercici
Press.
l'exercici
21.606,44

Instal·lacions tècniques
i altres instal·lacions
Mobiliari
Equips per a processos d'informació
Elements de transport
Altre immobilitzat material en curs
TOTAL IMMOBILITZAT MATERIAL

1.460.223,06 202.002,57

-

12.447,75

1.586,00

-

377.832,45

14.957,77

-

23.709,18

26.090,41

-0,01

-

2.936.542,54 244.636,75

405,63
104,28

-

-

354.957,72

-

-

-

3.545,15

-

10.488,60

-

-

137.494,17

-

255.191,77

3.802,14

-

45.997,45

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

509,91

678.155,98

-

-0,01

-

2.502.513,40

Del detall anterior, el valor net de la partida més important de l’immobilitzat material
són les instal·lacions tècniques, amb un import total de 1.745.912,07 euros per
l’exercici 2020 (1.306.862,28 euros en l’exercici 2019). Les instal·lacions tècniques
segueixen estan compreses bàsicament per la Xarxa de radars, els equips de
detectors de llamps i el robot sonda instal·lat al terrat de la Facultat de Física de la
Universitat de Barcelona i els equipaments instal·lats de l’Aeroport de la Seu d’Urgell.
Durant l’exercici 2020 les incorporacions més significatives pel que fa a l’immobilitzat
material han estat:
• 265.500,00 euros per l’adquisició de tres processador-receptor per la Xarxa de
Radars Meteorològics (XRAD).
• 169.810,41 euros per l’adquisició d’un emissor per la receptor per la Xarxa de
Radars Meteorològics (XRAD).
• 146.500,00 euros pel subministrament, instal·lació i posada en marxa d’un nou
processador per a la Xarxa de Descàrregues Elèctriques Atmosfèriques (XDDE).
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• 94.100, 00 euros per l’adquisició d’un Receptor-processador model RVP900TM de
VAISALA.
• 44.500,00 euros per l’adquisició, d’un equipament audiovisual per tal de dur a terme
les tasques de vigilància meteorològica.
• 78.661,46 euros per l’ampliació de l’espai d’emmagatzematge de l’entorn de
producció i de còpies de seguretat i l’ampliació dels nodes de computació a l’entorn
OpenHPC de Recerca.
Durant l’exercici 2019 les incorporacions més significatives pel que fa a l’immobilitzat
material han estat:
• 94.110,17 euros corresponent a l’adquisició de dos tubs d'ones progressives per a
la Xarxa de Radars Meteorològics (XRAD).
• 22.346,00 euros per l’adquisició d’equips i sensors per a la implementació del Pla
de calibratge i l’estoc de manteniment de la xarxa d’estacions meteorològiques
automàtiques.
• 26.090,41 euros per la compra d’un vehicle mixta de càrrega pel manteniment de
les EMA.
La informació corresponent a les amortitzacions de l’exercici que consten en el
quadre anterior, mostra les dotacions de l’exercici.
a. 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.
b. Coeficients d’amortització utilitzats per classes d’elements
Coeficient
d’amortització
Construccions
2- 8,3%
Inst. Tècniques: radars
8,33- 11%
Maquinària
10%
Mobiliari i estris
10%
Equips per processos
25%
d’informació
Elements de transport
12,5%
Concepte

c. Canvis d’estimació
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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.
d. Béns totalment amortitzats
A 31 de desembre de 2020 i 2019 existeixen de l’immobilitzat material en ús,
béns totalment amortitzats amb els següents valors d’adquisició (en Euros):
2020
2019
2.524.600,64 1.418.311,08
5.783.594,82 5.407.412,02
46.152,72
41.585,02
137.057,46 135.533,61
623.678,55 540.791,97
15.116,59
29.961,60
9.130.200,78 7.573.595,30

Construccions
Instal·lacions tècniques
Maquinària
Mobiliari
EPIS
Vehicles
TOTAL

e. Béns rebuts en adscripció.
D’acord amb la resolució de traspàs de béns, drets, obligacions i personal del
Conseller de Medi Ambient de 2 d’agost de 2002, el SMC va rebre béns per valor
de 2.884.485,43 euros, els quals van ser comptabilitzats amb càrrec a l’epígraf
de “subvencions rebudes pendents d’imputar a resultats”.
D’altra banda, durant l’exercici 2005, el SMC també va comptabilitzar els béns
adscrits de l’Institut Cartogràfic, d’acord amb l’acta de traspàs entre les dues
entitats signada el 31 de juliol de 2004, per un valor de 80.900,40 euros el qual
van ser comptabilitzat amb càrrec a l’epígraf de “subvencions rebudes pendents
d’imputar a resultats”.
Aquests bens es troben totalment amortitzats al 31 de desembre de 2020.
f. Compromisos
A 31 de desembre de 2020 l’Entitat no tenia contractes firmats per a la compravenda d’actius.
g. 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 cobreix el valor net comptable dels bens.
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h. Les subvencions, donacions i llegats rebuts de la Generalitat de Catalunya
relacionats amb l'immobilitzat material han estat per la totalitat de la inversió
(vegeu Nota 14).
i. Resultat de l’exercici derivat de l’alienació d’elements d’immobilitzat material.

Durant l’exercici 2020 s’han donat de baixa de l’immobilitzat equips de les xarxes
d’estacions meteorològiques automàtiques i dels radars i equips de procés
d’informació la majoria estaven totalment amortitzats i només han generat una
pèrdua de 1,72 euros que ha estat comptabilitzada en el compte del resultat
econòmic patrimonial.
Pel que fa a la informació del cost de les baixes d’immobilitzat material de
l’exercici 2020 que es presenta tot seguit, ha estat aprovades per Resolució del
Director en data 16 de març de 2021.
Descripció

Valor adquisició

Instal·lacions tècniques, altres instal·lacions i
maquinària

26.460,00

Elements de transport

14.845,01

Equips per a processos d'informació

TOTAL IMMOBILITZAT MATERIAL

5.510,35

46.815,36

j. Dins de l’immobilitzat material, són dos grups els que destaquen per sobre de la
resta.
A. Les instal·lacions dels radars són els edificis on hi ha instal·lats els radars

meteorològics de l’Entitat.

B. Les instal·lacions tècniques especialitzades – radars meteorològics, on es

comptabilitzen els valors dels dos radars traspassats pel Departament de
Medi Ambient i Habitatge (el de Vallirana i el de Puig d’Arques) i els altres
dos adquirits pel Servei (Montmaneu i Tivissa).
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Radars
Vallirana
Puig d’Arques
Montmaneu
Tivissa
TOTAL

Radars
Vallirana
Puig d'Arques
Montmaneu
Tivissa
TOTAL

Valor
01/01/2019
1.478.586,74
1.713.668,50
2.203.707,54
2.816.381,09
8.212.343,87

Cost

Baixes

Altes

8.820,00
8.820,00

61.579,00
54.273,00
61.573,00
47.300,00
224.725,00

Radars
Vallirana
Puig d’Arques
Montmaneu
Tivissa
Total

Valor
31/12/2020
8.820,00 1.408.187,74
1.691.351,50
31.956,00
2.142.134,54
8.820,00 2.769.081,09
31.956,00 17.640,00 8.010.754,87
Altes

Baixes

Amortització acumulada
Valor
Baixes
Altes
31/12/2019
631.855,37 129.369,53
61.579,00
54.273,00 1.335.939,06 53.929,73
61.573,00 2.121.649,70
5.411,05
47.300,00 2.679.870,03 71.057,73

Valor
Altes
01/01/2019
563.602,08 129.832,29
1.340.301,25 49.910,81
2.181.373,76
1.848,94
2.627.557,67 99.612,36
6.712.834,76 281.204,40

Valor
31/12/2019
1.417.007,74
1.659.395,50
2.142.134,54
2.777.901,09
7.996.438,87

Valor
31/12/2020
8.820,00
752.404,90
1.390.512,14
2.127.060,75
8.820,00 2.742.107,76
Baixes

224.725,00 6.769.314,16 259.768,04 17.640,00 7.012.085,55

Valor Net
Valor Net
31/12/2020 31/12/2019
655.782,84 785.152,37
300.839,36 323.456,44
15.073,79
20.484,84
26.973,33
98.031,06
998.669,32 1.227.124,71

6. Inversions immobiliàries
No s’han realitzat inversions immobiliàries en l’exercici 2020 ni en l’exercici 2019.
7. Immobilitzat intangible
Les partides que composen l'immobilitzat intangible de l’Entitat, així com els
moviments de l’exercici 2020 (valor net comptable) de cadascuna d'aquestes partides
es pot observar en el quadre següent (en Euros).

IMMOBILITZAT INTANGIBLE a 31/12/2020

Descripció

Saldo
inicial

Entrades

Augments
per
traspassos
d'altres
partides

Sortides

Disminucion
s per
traspassos a
altres
Aps.Press.

Correccions
valorat.netes
per deterior.

Amortizacions
de l'exercici

Augment per
revaloritz. Saldo final
Exercici

Propietat industrial i intel·lectual

11.275,58

7.810,02

-

-

-

-

2.524,94

0,00

16.560,66

Aplicacions informàtiques

35.511,29

250,00

-

-

-

-

18.899,29

0,00

16.862,00

TOTAL IMMOBILITZAT INTANGIBLE

46.786,87

8.060,02

-

-

-

-

21.424,23

0,00

33.422,66
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A efectes comparatius s’annexa la informació de l’exercici 2019 (en Euros).
IMMOBILITZAT INTANGIBLE a 31/12/2019
Saldo
inicial

Descripció

Propietat industrial i intel·lectual

Entrades

Augments
per
traspassos
d'altres
partides

Sortides

Disminucions
Augment per
Correccions
per
Amortizacions
revaloritz.
traspassos a valorat. netes
de l'exercici
Exercici
per deterior.
altres
Aps.Press.

-

Saldo
final

7.527,20

6.469,80

-

-

-

2.721,42

-

11.275,58

Aplicacions informàtiques

80.883,24

13.090,70

-

15.636,40

-

-

42.826,25

-

35.511,29

TOTAL IMMOBILITZAT INTANGIBLE

88.410,44

19.560,50

-

15.636,40

-

-

45.547,67

-

46.786,87

Les inversions totals de l’immobilitzat intangible dutes a terme en l’exercici 2020 han
estat d’uns 8.060,02 euros, l’import de 7.810,02 euros es correspon a la renovació de
les diferents marques propietat del SMC.
Les inversions totals de l’immobilitzat intangible dutes a terme en l’exercici 2019 han
estat d’uns 19.560,50 euros: 11.245,5 euros corresponent a l’adquisició d’un software
per la confecció de nòmines i Seguretat Social per a gestió en l’àrea de Recursos
Humans, i pel que fa la comptabilització de la propietat industrial per import de
6.469,80 euros es correspon a la renovació de les diferents marques propietat del
SMC.
La informació corresponent a les amortitzacions de l’exercici que consten en el quadre
anterior, mostra les dotacions de l’exercici.
• Coeficients d’amortització utilitzats per classes d’elements

Aplicacions informàtiques

Coeficient
d’amortització
33,3%

Patents, llicències marques i similars

10%

Concepte

• Béns totalment amortitzats
A 31 de desembre de 2020 i 2019 existeixen de l’immobilitzat intangible en ús,
béns totalment amortitzats amb els següents valors d’adquisició (en Euros):
Aplicacions informàtiques
Patents, llicències marques i similars
Total
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2020
566.298,16
8.083,00
574.381,16

2019
631.549,97
5.168,00
636.717,97

• Les subvencions, donacions i llegats rebuts de la Generalitat de Catalunya
relacionats amb l'immobilitzat material 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 l’exercici 2020 s’han donat de baixa diverses aplicacions informàtiques i
elements de la propietat industrial, tots ells totalment amortitzats i per tant no han
generat cap impacte en el compte del resultat econòmic patrimonial.
Pel que fa a la informació del cost de les baixes d’immobilitzat intangible de
l’exercici 2020 que es presenta tot seguit, ha estat aprovades per Resolució del
Director en data 16 de març de 2021.
Descripció

Valor adquisició

Propietat industrial i intel·lectual

3.200,00

Aplicacions informàtiques

70.903,50

TOTAL IMMOBILITZAT INTANGIBLE

74.103,50

8. Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar
8.1. Arrendaments financers
El SMC durant l’exercici 2020 ni 2019 no ha tingut cap arrendament financer.
8.2. Arrendaments operatius
L’Entitat té arrendats el mòdul “C” i “D” situats a C/ Berlín núm. 38-46 planta 4a i
5a, amb quatre places d’aparcament i un traster.
Des de 25 de setembre de 2020, el contracte de lloguer ha estat subrogat a
l’empresa Nockton Invest, S.L, per tant l’import pagat en l’exercici 2020, es
distribueix en 214.010,59 euros a la Inmobiliaria Colonial i l’import de 69.464,85
euros pagats a Nockton Invest, S.L. per a la seu del SMC (273.526,03 euros en
l’exercici 2019 a Inmobiliaria Colonial).
L’arrendament dels mòduls del carrer Berlín, es van renovar el 6 de març de
2018 per un període màxim de cinc anys. Cada any es realitza la revisió de la
renda, sotmesa a les variacions que es produeixen en l’IPC dels dotze últims
mesos anteriors a la revisió. Les variacions són de gener a gener de cada
exercici.
9. Actius financers
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9.1 Actius financers. Informació relacionada amb el balanç.
A continuació es presenta l’estat resum de la conciliació entre la classificació
d'actius financers del balanç i les categories que s'estableixen dels mateixos en
la norma de reconeixement i valoració.
CLASSES

CATEGORIES

ACTIUS FINANCERS A LLARG TERMINI

ACTIUS FINANCERS A CURT TERMINI

Inversions en
patrimoni

Valors
representatius
deute

Altres
inversions

Inversions en
patrimoni

Valors
representatius
deute

2020

2020

2020

2020

2020

Crèdits i partides a cobrar
Inversions mantingudes fins el
venciment
Actius financers a valor
raonable amb canvis a
resultats
Inversions entitats grup,
multigrup i associades
Actius financers disponibles
per a la venda
TOTAL

Altres
inversions
2020

Total

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

289.568,51

289.568,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

289.568,51

289.568,51

Aquests imports inclouen, principalment el saldo pendent de cobrar dels deutors
per les operacions corrents de gestió, les bestretes del personal concedides
pendents de retornar i altres deutors.
Les dades de l’exercici 2019, es presenten tot seguit:
CLASSES

ACTIUS FINANCERS A LLARG TERMINI
Valors
Inversions
representatius
en patrimoni
deute

CATEGORIES
Crèdits i partides a cobrar
Inversions mantingudes fins
el venciment
Actius financers a valor
raonable amb canvis a
resultats
Inversions entitats grup,
multigrup i associades
Actius financers disponibles
per a la venda
TOTAL

ACTIUS FINANCERS A CURT TERMINI

Altres
Inversions
inversions en patrimoni

Valors
representatius
deute

Altres
inversions
2019

Total

2019

2019

2019

2019

2019

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

156.806,00

156.806,00

2019
156.806,00

156.806,00

Pel que fa els saldos amb les Administracions Publiques no s’inclouen en el
quadre anterior d’acord la consulta del BOICAC 87/2011 (1.327.613,13 euros en
l’exercici 2020 i 1.641.459,11 euros en l’exercici 2019). La quantitat de
947.100,13 euros es troba a la categoria de crèdits i valors representatius de
deute de l’actiu no corrent, correspon a les devolucions sol·licitades a l’AEAT
espanyola pel resultat de les autoliquidacions de l’IVA pendents de retornar
(vegeu Nota 15). La resta es correspon al saldos a curt termini per la devolució
de l’IVA corresponent al tancament de l’exercici.
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10. Passius financers
10.1. Passius financers
A curt termini, el seu detall es el següent:
1. “Deute amb l’entitat de crèdit” correspon al saldo pendent de la VISA que el
SMC té al tancament de l’exercici.
2. “Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini” es
correspon a deutes a curt termini transformables en subvencions amb la
Generalitat de Catalunya per l’excés de transferències acumulat (671 mil
euros en l’exercici 2020 i 1.322 mil euros en l’exercici 2019), per l’import a
retornar a TES del PIMA ADAPTA COSTAS (254 mil euros en l’exercici 2020
i 2019 ).
3. “Altres deutes”: correspon a passius amb proveïdors d’immobilitzat (266 mil
euros en l’exercici 2020 i 147 mil euros en l’exercici 2019).
4. Creditors per operacions de gestió: proveïdors.
5. Altres comptes a pagar: creditors per IVA suportat (121 mil euros en
l’exercici 2020 i 117 mil euros en l’exercici 2019), creditors per despeses
meritades (120 mil euros en l’exercici 2020 i 111 mil euros en l’exercici 2019)
i la quota obrera de la seguretat social pendent del mes desembre (73 mil
euros mil euros en l’exercici 2020 i 79 mil euros en l’exercici 2019).
6. Administracions publiques correspon al passiu per impost sobre retencions
(189 mil euros en l’exercici 2020 i 170 mil euros en l’exercici 2019) i
seguretat social treballadors del mes desembre (16 mil euros en l’exercici
2020 i 2019).
10.2. Quadre resum dels diferents passius financers
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LLARG TERMINI

CLASSES

CURT TERMINI

Obligacions i
bons

Deutes entitats
de crèdit

Altres deutes

Obligacions i
bons

Deutes entitats de
crèdit

Altres
deutes

Total

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CATEGORIES
Deutes a cost
amortitzat
Deutes a valor
raonable
TOTAL

5.177,44
-

2.030.167,92
-

5.177,44

2.030.167,92

2.035.345,36
2.035.345,36

La informació de l’exercici 2019, es presenta, tot seguit:
LLARG TERMINI

CLASSES

CURT TERMINI

Obligacions i
bons

Deutes entitats
de crèdit

Altres
deutes

Obligacions i Deutes entitats
bons
de crèdit

2019

2019

2019

2019

Deutes a cost
amortitzat

-

-

-

-

5.207,46

Deutes a valor
raonable

-

-

-

-

-

TOTAL

-

-

-

-

5.207,46

CATEGORIES

2019

Altres
deutes

Total

2019

2019

2.713.173,82
2.713.173,82

2.718.381,28
2.718.381,28

Els saldos amb les Administracions Publiques (204.565,59 en l’exercici 2020 i
185.696,88 euros en l’exercici 2019) no s’inclouen en els quadres anteriors
d’acord la consulta del BOICAC 87/2011.
10.3. Línies de crèdit
L’entitat disposa d’una pòlissa corporativa amb la Generalitat (Cash-pooling) per
import de 350.000 euros, a final de l’exercici 2020 no hi ha saldo disposat. A final
de l’exercici 2019 estava disposada per un import de 115.598,30 euros.
11. Cobertures comptables
El SMC no disposa d’aquesta tipologia d’actiu.
12. Actius construïts o adquirits per a altres entitats i altres existències
No aplica.
13. Moneda estrangera
No existeixen partides expressades en moneda estrangera.
14. Transferències, subvencions, donacions i llegats, i altres ingressos i despeses
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14.1. Transferències i subvencions rebudes
L’import i característiques de les subvencions que apareixen en el Balanç, així
com els imputats en el compte del resultat econòmic patrimonial es desglossen
en el següent quadre (en Euros):
Transferències, subvencions i donacions rebudes
Que apareixen en el patrimoni net del balanç
Subvencions d'explotació
Altres subvencions
Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres

2020

2019

2.291.026,80 2.626.438,54
5.513.824,57 5.825.539,76
63.762,49
7.200,00
618.736,15 671.035,97

L’import de les transferències corrents comptabilitzades al compte del resultat
econòmic patrimonial de l’exercici 2020 corresponen a les transferències
corrents de la Generalitat de Catalunya per import de 5.513.824,57 euros
(5.825.539,76 euros en l’exercici 2019), la diferència entre els drets reconeguts i
liquidats en el pressupost per import de 5.999.725,44 euros (5.957.718,75 euros
en l’exercici 2019) i l’import imputat al resultat econòmic patrimonial de
485.900,87 euros (132.178,99 euros en l’exercici 2019) es correspon a l’ajust
comptabilitzat en compliment de l’article 14.2 de la Llei de Pressupostos de 2020
que estableix que les transferències corrents tenen per objecte finançar les
despeses d'explotació en la mesura necessària per a equilibrar el resultat
econòmic patrimonial, llevat de les dotacions per amortitzacions, provisions,
deterioraments, variacions d'existències i baixes de l'immobilitzat.
La imputació de subvencions d’immobilitzat comptabilitzades al compte del
resultat econòmic patrimonial corresponen als béns finançats durant els darrers
exercicis amb les aportacions patrimonials del capítol VIII del pressupost.
L’Entitat ve complint els requisits legals exigits per a l’obtenció i manteniment de
tals subvencions.
D’acord amb l’Ordre EHA/733/2010, de 25 de març, del Ministeri d’Economia i
Finances, per la qual s’aproven aspectes comptables d’empreses públiques que
operen en determinades circumstàncies i l’article 2 de la Llei 15/2001, de
meteorologia i estatuts de creació del Servei Meteorològic de Catalunya, s’ha
considerat que l’activitat és d’interès públic o general, i per tant, les aportacions
de capítol VIII pressupostades per l’exercici, s’han comptabilitzat d’acord amb els
criteris generals recollits en la Nota 4 de la memòria.
L’esmentat article de la Llei de creació del Servei manifesta que “la finalitat
d’aquesta Llei és assegurar la prestació d’un servei públic de qualitat en matèria
de meteorologia que satisfaci les necessitats d’informació meteorològica i
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climàtica de la societat, com a element bàsic de suport, assessorament i
informació en aquesta matèria en l’àmbit de la Generalitat. En aquest sentit, el
servei d’informació i assessorament meteorològic es considera un servei públic.”
L’Entitat ha comptabilitzat l’excés de transferència de capítol VIII de l’exercici
2020 en l’epígraf de “Deutes amb entitats del grup a curt termini” per import de
13 mil euros.
14.2. Subvencions atorgades
A l’apartat de transferències i subvencions concedides, inclou les transferències
a la UB per les pràctiques dels becaris que fan a diferents àrees del SMC
(47.406,42 euros en l’exercici 2020 i 44.669,17 euros en l’exercici 2019), així
com subvencions, les aportacions directes a entitats sense ànim de lucre:
Descripció
Observatori Fabra: R Acadèmia Ciències i Arts BCN
Fundació Observatori de l’Ebre
Assoc. Catalana Observadors Meteorològics (ACOM)
Assoc. Catalana Meteorologia (ACAM)
Fundació Ernest Guille – Observatori Pujalt

TOTAL:

2020
10.000,00
30.000,00
9.180,00
9.800,00
2.000,00

60.980,00

2019
9.375,00
30.000,00
7.100,00
9.600,00
2.000,00

58.075,00

14.3. Altres Ingressos i despeses
Com a ingressos de gestió ordinària durant l’exercici cal destacar a banda de les
transferències rebudes, les prestacions de serveis.
Els ingressos propis no s’han reduït de forma notable respecte l’exercici anterior,
la davallada ha estat del 8,75%.
A l’apartat de les despeses de personal cal destacar que durant l’exercici 2020
l’Entitat ha hagut d’abonar el 60% de la paga extraordinària de 2013 d’acord amb
els percentatges aprovats pel Decret llei 3/2019, de 22 de gener, i el Decret llei
7/2019, de 2 d’abril.
L’import total de sou del personal d’alta direcció inclòs en el capítol I ha estat
l’exercici 2020 de 88.855,54 euros (en l’exercici 2019 va ser de 87.649,98
euros).
Els moviments de les partides que s'inclouen en l'epígraf “Càrregues socials” a
efectes comparatius de l’exercici 2019 i 2020, són els següents (en Euros):
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Càrregues socials
Seguretat social a càrrec de l’empresa
Altres despeses socials
TOTAL

2019
2020
910.052,90 926.962,26
31.405,78 27.461,47
941.458,68 954.423,73

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 és el següent:
Concepte
2020
2019
Arrendaments i cànons
284.506,24 275.084,56
Reparacions i conservació
687.789,20 955.578,63
Serveis de professionals independents
198.033,21 216.231,63
Primes d'assegurances
38.230,42
37.743,65
Serveis bancaris i similars.
279,11
893,91
Publicitat, propaganda i relacions públiques
35.361,03
25.718,08
Subministraments.
144.837,94 167.670,19
Comunicacions i altres serveis
444.009,83 493.698,65
Total serveis exteriors
1.833.046,98 2.172.619,30

De l’import total de les amortitzacions de l’exercici que consten com a despesa
de gestió ordinària, cal dir que corresponen a béns materials la part més
important (638.077,66 euros en l’exercici 2020 i 678.155,98 euros en l’exercici
2019), la resta a l’immobilitzat intangible (21.424,23 euros en l’exercici 2020 i
45.547,67 euros en l’exercici 2019).
15. Provisions i contingències
El moviment de l’epígraf es el següent (en Euros):
Descripció

31/12/2020 31/12/2019
212.161,95 504.006,68

Descripció

31/12/2020 31/12/2019
0,00 110.500,00

Provisions a llarg termini

Provisions a curt termini

Es recullen en l’epígraf de “Provisions a llarg termini” l’import de les actes d’inspecció
d’IVA dels exercicis 2015 i 2016 per import de 212 mil euros. Aquest exercici 2020
d’acord amb les resolucions de les reclamacions econòmica-administratives al
Tribunal Econòmic Administratiu Regional de Catalunya (TEAR) sobre els acords de
liquidació del exercicis 2012, 2013 i 2014 s’han cancel·lat les provisions registrades
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per aquests exercicis. Així mateix l’epígraf de “Crèdits i valors representatius de
deute” correspon, íntegrament, als imports pendents de retornar per Hisenda de l’IVA
dels exercicis 2012 a 2016 per import de 1.328 mil euros. Aquest inclou un
deteriorament del saldos corresponents als exercicis 2016 i 2015 d’import de 385 mil
euros.
Pel que fa les “Provisions a curt termini” a 31 de desembre de 2019, es correspon al
registre comptable de la meritació de la paga extra corresponent a la recuperació del
60% de la paga extraordinària de l’exercici 2013, aprovada en la Llei de Pressupostos
de 2020. Aquesta provisió ha estat reconeguda en el compte del resultat econòmic
patrimonial de l’exercici 2019, però la imputació a la liquidació del pressupost de
despeses s’ha registrat en l’exercici 2020.
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 SMC no té actius en estat de venda.
18. Presentació per activitats del compte de resultat econòmic patrimonial
El SMC no pot presentar per activitats la totalitat del compte de resultat econòmic
patrimonial però si que a continuació es presenta la distribució de l'import net de la
xifra de negocis corresponents a les activitats ordinàries de l’Entitat, per categories
d'activitats. Els mercats geogràfics dels clients de l’Entitat tots tenen caràcter nacional
(en Euros).
Categories d’activitats
Generalitat i entitats sector públic
Elèctriques
Serveis Estacions
Serveis àrea de Predicció
Comercial-Acció externa
Mitjans de comunicació
Formació i merxandatge
Publicitat a la web
Altres
TOTAL
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2020
2019
62.257,52 67.607,18
353.411,55 352.882,16
73.111,71 93.271,58
31.533,91 36.869,66
35.482,36 37.407,37
65.870,81 73.936,46
7,44
5,05
0,00
5.943,76
19.200,00 34.400,00
640.875,30 702.323,22

19. Operacions per administració de recursos per compte d’altres ens públics
El SMC no realitza operacions per administració de recursos per compte d’altres ens
públics.
20. Operacions no pressupostàries de tresoreria
20.1. Estat de deutors no pressupostaris

Concepte

Descripció

Altres comptes a cobrar

Deutors IVA transferit

Altres comptes a cobrar

Altres deutors no
pressupostaris

Administracions públiques

HP deutora

Administracions públiques

IVA suportat

Modificacion
s saldo
inicial

1/1/2020

Càrrecs
realitzats

Total deutors

20.470,16

-

7.450,00

-

694.358,98

-

804.853,40

804.853,40

424.443,73

-

497.529,24

497.529,24

497.529,24

-

117.119,57

Abonaments
realitzats

-

137.589,73
-

Deutors pendents
cobrament 31/12

98.919,51

38.670,24

-

7.450,00
380.409,67
-

L’entitat ha recollit en el concepte d’altres deutors no pressupostaris, les
aportacions que ha realitzat a la nova UTE per a la licitació i posterior posada en
funcionament, atès que va ser l’adjudicatària dels nous treballs adjudicats per
AEROPORTS PÚBLICS DE CATALUNYA, SLU.
20.2. Estat de creditors no pressupostaris

Concepte

Deutes amb entitats de crèdit
Creditors per operacions de
gestió
Altres comptes a pagar
Altres comptes a pagar
Administracions públiques
Administracions públiques

Descripció
Deutes per operacions
VISA

1/1/2020

Modificacions
saldo inicial

Abonaments
realitzats

Total creditors

5.207,46

-

35.542,71

40.750,17

Despeses meritades

111.442,05

-

119.671,34

Creditors IVA suportat
Deutes operacions
Cashpooling
HP creditora IRPF
Seguretat social

117.166,35

-

497.529,24

115.598,30

-

6.410.736,23

6.526.334,53

168.615,91
16.182,94

-

669.581,90
190.123,29

838.197,81
206.306,23

-0,01

Càrrecs
realitzats

Creditors
pendents
pagament
31/12/2020

35.572,73

5.177,44

129.053,39

9.382,05

119.671,34

615.220,30

494.330,07

120.890,23

6.849.725,44 -323.390,91
649.315,14
190.623,31

188.882,67
15.682,92

El SMC ha comptabilitzat en el passiu, com cada exercici, la meritació de la paga
extra del juny de l’any següent i el corresponent càrrec de la pagada durant
l’exercici.
20.3. Estat de partides pendents d’aplicació
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a) Cobraments pendents d’aplicació

Concepte

Cobraments
Cobraments
pendents Modificacions
realitzats en
aplicació a saldo inicial
l’exercici
1 gener

Total
Cobraments
Cobraments
cobraments
pendents
aplicats en
pendents
aplicació a 31
l’exercici
aplicació
desembre

Cobraments
pendents d'aplicar

-

-

-

-

-

-

TOTAL

-

-

-

-

-

-

b) Pagaments pendents d’aplicació

Concepte

Pagaments
Pagaments
pendents Modificacions
realitzats en
aplicació a saldo inicial
l’exercici
1 gener

Total
pagaments
pendents
aplicació

Pagaments
Pagaments
pendents
aplicats en
aplicació a 31
l’exercici
de desembre

Pagaments pendents
d'aplicar

1.932,91

0,00

31.443,96

33.376,87

31.519,13

1.857,74

Total

1.932,91

0,00

31.443,96

33.376,87

31.519,13

1.857,74

21. Contractació administrativa. Procediments d’adjudicació
Els imports adjudicats durant l’exercici 2020 per tipus de contracte i procediments són
els del següent quadre:

PROCEDIMENT OBERT

D'OBRES
DE SUBMINISTRAMENT

PROCEDIMENT
NEGOCIAT

Diàleg
Adjudicació
competitiu
directa

ÚNIC
CRITERI

AMB
PUBLIC.

SENSE
PUBLIC.

-

-

-

-

-

23.136,00

23.136,00

-

-

-

-

51.544,60

982.251,67

283.475,44

283.475,44

930.707,07

PATRIMONIALS

-

-

-

-

-

DE GESTIÓ DE SERVEIS PÚBLICS

-

-

-

-

-

-

-

59.800,00

-

DE SERVEIS

TOTAL

Mult.
CRITERI

800.855,08

428.428,42

1.289.083,50

DE CONCESSIÓ D'OBRA PÚBLICA

-

-

-

-

-

-

-

DE COL·LAB.ENTRE SECTOR PÚBLIC I PRIVAT

-

-

-

-

-

-

-

DE CARÀCTER ADMINISTRATIU ESPECIAL

-

-

-

-

-

-

-

ALTRES

-

-

-

-

-

-

-

-

59.800,00

-

TOTAL

1.731.562,15
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786.584,46

2.577.946,61

Les dades corresponents a l’exercici 2019 per tipus de contracte i procediments són
els del següent quadre:
PROCEDIMENT
NEGOCIAT

PROCEDIMENT OBERT

D'OBRES
DE SUBMINISTRAMENT

Diàleg
competitiu

Mult.
CRITERI

ÚNIC
CRITERI

AMB
PUBLIC.

SENSE
PUBLIC.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

355.539,86

PATRIMONIALS

-

-

-

-

-

DE GESTIÓ DE SERVEIS PÚBLICS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DE SERVEIS

952.855,71

Adjudicació
directa
54.206,59
-

TOTAL

409.746,45
-

374.520,43 1.327.376,14

DE CONCESSIÓ D'OBRA PÚBLICA

-

-

-

-

-

-

-

DE COL·LAB.ENTRE SECTOR PÚBLIC I PRIVAT

-

-

-

-

-

-

-

DE CARÀCTER ADMINISTRATIU ESPECIAL

-

-

-

-

-

-

-

ALTRES

-

-

-

-

-

-

-

1.308.395,57

-

-

-

-

Total

428.727,02 1.737.122,59

No s’han inclòs en el quadre, els restringits i de diàleg competitiu, atès que no s’han
realitzat contractes mitjançant aquests procediments l’exercici 2020 i 2019.
22. Valors rebuts en dipòsit
Les dades corresponents a l’exercici 2020, són les següents:

Descripció
Dipòsits rebuts

Saldo
inicial
28.985,66
28.985,66

Dipòsits
rebuts en
l'exercici

Modificacions
saldo inicial
-

Total dipòsits Dipòsits
cancel.lats
rebuts

39.079,45
39.079,45

68.065,11
68.065,11

Dip. pdt. de
devol. a
31/12/2020

8.355,70
8.355,70

59.709,41
59.709,41

Dipòsits
cancel.lats

Dip. pdt. de
devol. a
31/12/2019

Les dades corresponents a l’exercici 2019, són les següents:

Descripció
Dipòsits rebuts

Saldo inicial

Modificacions
saldo inicial

Dipòsits
rebuts en
l'exercici

Total
dipòsits
rebuts

34.419,84

-

15.703,65

50.123,49

21.137,83

28.985,66

34.419,84

-

15.703,65

50.123,49

21.137,83

28.985,66
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23. Informació́ pressupostaria
23.1. Informació pressupostària.
1. a) Pressupost de despeses. Modificacions de crèdit
L’execució del pressupost del 2020, s’ha realitzat d’acord amb la normativa
pressupostària a la que resta subjecte al SMC, així com les Bases d’execució
pressupostàries de l’exercici 2020 aprovades en el Consell d’Administració de
data 9 de gener de 2020.
La liquidació del pressupost s’ha realitzat d’acord amb els criteris previstos a
l’Ordre VEH/137/2017, de 29 de juny, pel qual s’aprova el PGCPGC.
El pressupost executat durant l’exercici 2020 ha estat aprovat en la Llei 4/2020,
del 29 d'abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020.
En data 21 de desembre de 2020, es va donar comptes al Consell
d’Administració de l’ampliació de crèdit per import de 145.282,94 euros del
Departament de Territori i Sostenibilitat per atendre el finançament de la
realització d’estudis en matèria de canvi climàtic a instàncies de l’Oficina
Catalana del Canvi Climàtic. En la mateixa sessió s’aprova la incorporació de
romanent de 98.000 euros de les despeses de l’exercici 2020 pel finançament
del projecte PIMA ADAPTA COSTAS amb finançament afectat des de l’exercici
2017.

Aplicació
pressupostària

Descripció

2020--582-1300001 Retribucions bàsiques/ personal laboral
conserv, repar i manteniment d'altre
2020--582-2130001
imm.material
2020--582-4407565 A l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
2020--582-6200001 inversions en maquinaria i utillatge
2020--582-8310001 Préstecs i bestretes concedits al personal a CT
2020--582-8400001 Dipòsits constituïts
Total

Crèdits
extraordinaris

Suplements de
crèdit

-

-

-

-

-

-

Ampliacions
de crèdit
145.282,94 €
-

Positives
-

49.124,59 €
145.282,94
49.124,59

1. b) Pressupost de despeses. Romanents de crèdit
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-

Crèdits
generats
por
ingressos
-

-

-

Transferències de
Crèdit

Incorporacions
de romanents
de crèdit
Negatives
-

49.124,59 €
49.124,59

98.000,00 €
155.000,00 €
253.000,00

9.000,00 €
9.000,00

Baixes per
anul·lació

Ajustos
Total
per
modificacions
pròrroga

-

-

-

-

145.282,94 €
-49.124,59

-

-

147.124,59 €
164.000,00 €
407.282,94

Aplicació
pressupostària
2020--582-1300001
2020--582-1310001
2020--582-1320001
2020--582-1600001
2020--582-2000002
2020--582-2010001
2020--582-2020002
2020--582-2120003
2020--582-2130001
2020--582-2200001
2020--582-2210001
2020--582-2210089
2020--582-221008990
2020--582-2220001
2020--582-2220003
2020--582-2240001
2020--582-2250001
2020--582-2260002
2020--582-2260003
2020--582-2260007
2020--582-2260011
2020--582-2260039
2020--582-2260089
2020--582-2270001
2020--582-2270013
2020--582-2280001
2020--582-2280002
2020--582-2280003
2020--582-2280007
2020--582-2300001
2020--582-230000170
2020--582-230000171
2020--582-230000172
2020--582-3100003
2020--582-4406810
2020--582-4407565
2020--582-4490002
2020--582-4820001
2020--582-6100001
2020--582-610000116
2020--582-6200001
2020--582-620000427
2020--582-620000431
2020--582-620000450
2020--582-620000471
2020--582-620000476
2020--582-620000479
2020--582-6400001
2020--582-640000190
2020--582-6500001
2020--582-650000190
2020--582-680000103
2020--582-680000113
2020--582-6800002
2020--582-8310001
2020--582-8400001
Total

Descripció
Retribucions bàsiques/ personal laboral
Retribucions bàsiques/ personal laboral temporal
Retrib.bàsiques i altres remun/pers. laboral AD
Seguretat Social
Altres lloguers i canons de terrenys, bens naturals,
edifcis i altres const.
lloguers i canons de material de transport
lloguer d'equips de repografia i fotocopiadores
manteniment d'aplicacions informàtiques
conserv, repar i manteniment d'altre imm.material
Material ordinari no inventariable
Aigua i energia
altres subministraments
altres subministraments-COVID19
Despeses postals, missatgeria i altres similars
Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades ad
Despeses d'assegurances
tributs
Atencions protocol.laries i representatives
publicitat, difusió, i campanyes institucionals
Publicacions i edictes als diaris oficials
Formació dels empleats públics
Despeses per serveis bancaris
Altres despeses diverses
Neteja i sanejament
Treballs tècnics
Solucions Tecnològiques adquirides al CTTI
Serveis informàtics realitzats per altres entitats
solucions TIC-CTTI-Serveis recurrents
Solucions TIC sota demanda adquirides al CTTI
Dietes, locomoció i trasllats
Dietes
Kilometratge
Altres despeses de trasllat
Interessos d'operacions de tresoreria en euros
Al Servei Meteorològic de Catalunya
A l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
A la Universitat de Barcelona
A altres institucions sense fi de lucre i a altres ens
corporatius
Inversions en edificis i altres construccions per
compte propi
Inversions EDIFICI RADAR PUIG D'ARQUES
inversions en maquinaria i utillatge
Inversions RECANVIS EMA
Inversions MILLORES RADAR PUIG D'ARQUES
Instal·lacions tècniques en muntatge.
Inversions MILLORES RADAR TIVISSA
Inversions detectors de descàrregues elèctriques
Inversions RECANVIS RADARS
Inversions en mobiliari i estris per compte propi
Inversions en mobiliari COVID19
Inversions en equips de procés de dades
Inversions en equips de procés de dades COVID19
Propietat industrial
Propietat intel.lectual
Inversions en aplicacions informàtiques
Préstecs i bestretes concedits al personal a CT
Dipòsits constituïts
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Romanents
compromesos

-

Romanents no
compromesos
253.936,27
-12.338,99
-2.582,36
73.604,23

253.936,27
-12.338,99
-2.582,36
73.604,23

-

-6.475,44

-6.475,44

-

-

-

-

1.052,30
4.326,14
-

5.332,83
-

8.407,65
-

Total

-

69,20
-14.062,74
274.758,19
14,50
24.799,54
5.346,04
-2.943,60
530,48
-781,55
-1.230,42
1.586,52
1.783,45
-7.144,48
-265,20
-6.405,78
-279,11
12.674,56
1.078,87
-37.295,43
-223.306,73
26.083,75
255.567,99
-

69,20
-13.010,44
279.084,33
14,50
24.799,54
5.346,04
-2.943,60
530,48
-781,55
-1.230,42
1.586,52
1.783,45
-7.144,48
-265,20
-6.405,78
-279,11
12.674,56
6.411,70
-37.295,43
-214.899,08
26.083,75
255.567,99
-

21.000,00
-2.849,37
-764,60
-7.822,91
367,82

21.000,00
-2.849,37
-764,60
-7.822,91
367,82

-

7.875,29
-2.406,42

7.875,29
-2.406,42

-

-5.405,00

-5.405,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-23.136,00
821.076,10
-81.856,54
-8.820,00

-

-

-

-

-

-

-146.500,00
-559.234,64

-

-

-

-2.940,84
8.031,83
-12.884,30
-3.410,02
-4.400,00
44.750,00
-680,00
13.225,60
669.937,76

-

19.118,92

-

-23.136,00
821.076,10
-81.856,54
-8.820,00
-

-146.500,00
-559.234,64
-

-2.940,84
8.031,83
-12.884,30
-3.410,02
-4.400,00
44.750,00
-680,00
13.225,60
689.056,68

1. c.1) Pressupost de despeses. Execució de projectes d'inversió. Realitzada en
l'exercici.
El Servei Meteorològic de Catalunya no ha registrat durant l’exercici 2020
execució de projectes d’inversió.
1.c.2) Pressupost de despeses. Execució de projectes d'inversió. A realitzar en
anualitats pendents.
El Servei Meteorològic de Catalunya no té projectes d’inversió a realitzar en
anualitats pendents.
2.a.1) Pressupost d’ingressos. Procés de gestió. Drets anul·lats
El Servei Meteorològic de Catalunya no ha registrat durant l’exercici 2020,
anul·lacions. cancel·lacions o devolucions d’ingressos.
2.a.2) Pressupost de ingressos. Procés de gestió. Drets cancel·lats
El Servei Meteorològic de Catalunya no ha registrat durant l’exercici 2020,
cancel·lacions d’ingressos.
2.a.3) Pressupost d’ingressos. Procés de gestió. Recaptació neta
Aplicació
pressupostària

Descripció

Recaptació total

2020 - - 3190009

Prestacions d altres serveis a entitats de dins de

2020 - - 3190010

Prestacions d altres serveis a entitats de fora del sector públic

2020 - - 3990009

Altres ingressos diversos

2020 - - 399000971

Ingressos per indemnitzacions assegurances

2020 - - 4100001

De la Generalitat, per finançar despeses de funcionament

2020 - - 4100004

Del Departament de Territori i Sostenibilitat
Del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació

2020 - - 4100013
2020 - - 4100021

Devolucions
d’ingressos

Recaptació neta

19.925,20

-

19.925,20

392.343,35

-

392.343,35

1.812,82

-

1.812,82

27.958,69

-

27.958,69

-

-

5.981.244,44
-

-

-

5.981.244,44

-

-

Del Departament d'Empresa i Coneixement
De l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
(AGAUR)

18.481,00

-

18.481,00

5.040,00

-

5.040,00

2020 - - 4480001

d'Altres entitats participades pel sector públic de la Generalitat

-

2020 - - 4620001

De la Diputació de Barcelona

2020 - - 4620004

2020 - - 4406800

-

-

7.537,00

-

7.537,00

De la Diputació de Girona

29.980,34

-

29.980,34

2020 - - 4990009

Altres transferències corrents de l exterior

21.205,15

-

21.205,15

2020 - 534000100

Altres ingressos financers

5.282,10

-

5.282,10

2020 - - 6300001

Alienació de material de transport

495,87

-

495,87

2020 - - 8140001

Reintegrament de préstecs al personal

9.116,26

-

9.116,26

2020 - - 8200001

Devolució de dipòsits

14.420,00

-

14.420,00

2020 - - 8300004

Del Departament de Territori i Sostenibilitat

-

-

2020 - - 830000411

Aportacions de capital reintegrables a curt termini. PO

2020 - - 8700001

Romanents de tresoreria d'Exercicis anteriors

850.000,00
-

Total

7.384.842,22
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-

-

850.000,00

-

0,00

7.384.842,22

2.b) Pressupost d’ingressos. Devolucions d’ingressos
El Servei Meteorològic de Catalunya no ha registrat durant l’exercici 2020 devolucions
d’ingressos.
23.2. Informació pressupostària. Exercicis tancats
1. Pressupost de despeses. Obligacions de pressupostos tancats

Aplicació
pressupostària

2018- -582-2130001

Descripció
CONSERV, REPAR I
MANTENIMENT D'ALTRE
IMM.MATERIAL

Obligacions pendents Modificacions
de pagament a 1 de
saldo inicial i
gener
anul·lacions
5.841,17

-

Total
obligacions

5.841,17

Prescripcions

Obligacions
pendents de
Pagaments
realitzats pagament a 31 de
desembre

-

-

5.841,17

2018- -582-2270013

TREBALLS TÈCNICS

342,69

-

342,69

-

-

2018- -582-8400001

DIPÒSITS CONSTITUÏTS

1.581,30

-

1.581,30

-

1.581,30

-

2019- -582-1300001

RETRIBUCIONS BÀSIQUES/
PERSONAL LABORAL

2.635,28

-

2.635,28

-

2.635,28

-

70.373,44

-

70.373,44

-

2019- -582-1600001
2019- -582-2000002
2019- -582-2120003
2019- -582-2130001
2019- -582-2200001

SEGURETAT SOCIAL
ALTRES LLOGUERS I CANONS DE
TERRENYS, BENS NATURALS,
EDIFCIS I ALTRES CONST.
MANTENIMENT D'APLICACIONS
INFORMÀTIQUES
CONSERV, REPAR I
MANTENIMENT D'ALTRE
IMM.MATERIAL
MATERIAL ORDINARI NO
INVENTARIABLE

76.430,23

-6.056,79 €

342,69

22.737,04

-

22.737,04

-

22.737,04

-

540,00

-

540,00

-

540,00

-

200.759,05

-

200.759,05

-

200.757,65

1,40

161,79

-

161,79

-

161,79

-

2019- -582-2210001

AIGUA I ENERGIA

1.152,75

-

1.152,75

-

1.152,75

-

2019- -582-2210089

ALTRES SUBMINISTRAMENTS

5.242,04

-

5.242,04

-

5.242,04

-

2019- -582-2220001

DESPESES POSTALS,
MISSATGERIA I ALTRES SIMILARS

51,15

-

51,15

-

51,15

-

246,33

-

246,33

-

246,33

-

2019- -582-2260003
2019- -582-2260011
2019- -582-2270013
2019- -582-2280001
2019- -582-2280002

2019- -582-3100003
2019- -582-4407565
2019- -582-4820001
2019- -582-6200001
2019- -582-6500001

PUBLICITAT, DIFUSIÓ, I
CAMPANYES INSTITUCIONALS
FORMACIÓ DELS EMPLEATS
PÚBLICS
TREBALLS TÈCNICS
SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES
ADQUIRIDES AL CTTI
SERVEIS INFORMÀTICS
REALITZATS PER ALTRES
ENTITATS
INTERESSOS D'OPERACIONS DE
TRESORERIA EN EUROS (CASH
POOLING)
A L'INSTITUT CARTOGRÀFIC I
GEOLÒGIC DE CATALUNYA
A ALTRES INSTITUCIONS SENSE FI
DE LUCRE I A ALTRES ENS
CORPORATIUS
INVERSIONS EN MAQUINARIA I
UTILLATGE
INVERSIONS EN EQUIPS DE
PROCÉS DE DADES

2019- -582-6800002

INVERSIONS EN APLICACIONS
INFORMÀTIQUES

2018- -582-8400001

DIPÒSITS CONSTITUÏTS

Total

1.320,98

-

1.320,98

-

1.320,98

-

58.923,07

-

58.923,07

-

58.923,07

-

142.304,93

-

142.304,93

-

142.304,93

-

21.423,60

-

21.423,60

-

21.423,60

-

661,64

-

661,64

-

661,64

-

47.734,42

-

47.734,42

-

47.734,42

-

43.075,00

-

43.075,00

-

43.075,00

-

119.376,03

-

119.376,03

-

119.376,03

-

2.960,03

-

2.960,03

-

2.960,03

-

9.192,59

-

9.192,59

-

9.192,59

-

11.700,70

-

11.700,70

-

-

770.337,02

-

776.393,81
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-6.056,79

752.451,06

11.700,70

17.885,96

2. a) Pressupost d’ingressos, drets a cobrar de pressupostos tancats. Drets
pendents de cobrament totals.
Aplicació
pressupostària

Descripció

Prestacions d altres
del sector públic
Prestacions d altres
2018 - - 3190010
del sector públic
Prestacions d altres
2019 - - 3190009
del sector públic
Prestacions d altres
2019 - - 3190010
del sector públic
Total
2018 - - 3190009

serveis a entitats de dins

Drets pendents
Modificacions
de cobrament a
saldo inicial
1 de gener

serveis a entitats de fora
serveis a entitats de dins
serveis a entitats de fora

Drets
anul·lats

Drets
cancel·lats

Recaptació

Drets pendents
de cobrament a
31 de desembre

6.500,00

-

-

-

1.500,00

5.000,00

1.500,00

-

-

-

1.500,00

-

16.385,23

-

-

-

16.380,18

5,05

95.571,90

-

-

-

78.502,45

17.069,45

119.957,13

-

-

-

97.882,63

22.074,50

2.b) Pressupost d’ingressos, drets a cobrar de pressupostos tancats. Drets
anul·lats.
No aplica
2.c) Pressupost d’ingressos, drets a cobrar de pressupostos tancats. Drets
cancel·lats
No aplica
3. Variació de resultats pressupostaris d’exercicis anteriors
Total
variació
drets

Total
variació
obligacions

Variació de
resultats
pressupostaris
d’exercicis
anteriors
6.056,79

-6.056,79

a) Operacions corrents

-

b) Operacions de capital
1. Total variació operacions no financeres
(a+b)

-

c) Actius financers

-

-

-

d) Passius financers
2. Total variació operacions financeres
(c+d)..........

-

-

-

-

-

-

Total (1+2)

-

-

-

-6.056,79

-

-6.056,79

6.056,79

6.056,79

23.3. Informació pressupostària. Compromisos de despesa amb càrrec a
pressupostos d’exercicis posteriors.
No aplica
23.4. Informació pressupostària. Despeses amb finançament afectat
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1. Desviacions de finançament per agent finançador
Descripció
PIMA ADAPTA COSTAS

Tercer

Agent finançador
Coef. finan.

GENERALITAT DE
CATALUNYA

Desviacions de l’exercici
Positives
Negatives

100%

Total

-

Desviacions acumulades
Positives
Negatives

98.000,00

156.438,00

-

-

156.438,00

-

Segons Resolució del Secretari General del Departament de Territori i Sostenibilitat
de data 28 de novembre de 2017 es va acordà transferir al SMC l’import de 254.438
euros, atès que el Ministeri d’Agricultura, Pesca, Alimentació, i Medi Ambient de
l’Administració General de l’Estat va ingressar al Tresor de la Generalitat de
Catalunya aquest import en relació al projecte PIMA ADAPTA COSTAS, que pretén
facilitar l’adaptació del canvi climàtic a les costes, i donada l’experiència del SMC en
matèria de projeccions climàtiques.
Aquesta aportació va ser liquidada en el capítol 8 del pressupost del SMC en l’exercici
2017 i en aquest exercici 2020 s’ha reconegut obligacions per import de 98.000 euros.
Per tot això, s’ha considerat comptablement com un passiu reintegrable a curt termini
l’import total de 254.438 euros. La resta de despeses amb finançament afectat
esperen realitzar-se en el proper exercici pressupostari 2021.
2. Gestió de la despesa pressupostària
Denominació
PIMA ADAPTA COSTAS

Despesa prevista

O.R.
Exercicis
anteriors

O.R. En
l’exercici

Total O.R.

Despesa
pendent de
realitzar

254.438,00

-

98.000,00

-

156.438,00

254.438,00

-

-

-

156.438,00

23.5 Informació pressupostària. Estat del romanent de tresoreria
5.1. Estat del romanent de tresoreria

El romanent de tresoreria a final és el següent:
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Número de
comptes

2020

Components

57,556 1. (+) Fons líquids
2. (+) Drets pendents de cobrament
430 - (+) del pressupost corrent
431 - (+) de pressupostos tancats
246,247,260,265
,440,442,449,45
6,470,471,472,5 - (+) d'operacions no pressupostàries
37,538,550,565,
566

401 - (+) de pressupostos tancats
167,168,180,185
,410,412,419,45
3,456,475,476,4 - (+) d'operacions no pressupostàries
77,517,518,550,
560,561

8.000,00

-

426.633,24

723.424,16

-

1.195.531,53

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

-

1.100.426,25

-

756.927,95

-

17.885,96

-

19.465,86

-

378.930,08

-

324.032,44

-

-

1.857,74

-

1.857,74

1.932,91

-

-

-

-

1.932,91

-

111.970,98

-151.736,88

156.438,00

254.438,00

-

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

-

798.715,49

0,00

II. Excés de finançament afectat

843.381,29

22.074,50

4. (+) Partides pendents d'aplicació
- (-) cobraments realitzats pendents
554,559
d'aplicació definitiva
- (+) pagaments realitzats pendents
555,5581,5585
d'aplicació definitiva
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 +
4)

662.809,25

-

-

405,406 - (+) d'operaciones comercials

103.375,17
111.957,13

3. (-) Obligacions pendents de pagament
400 - (+) del pressupost corrent

642.835,52
214.101,51

-

435,436 - (+) d'operaciones comercials

2019

-44.467,02

-406.174,88

Pel que fa a l’excés de finançament afectat de l’exercici 2020 corresponent a la
despesa pendent d’executar pel projecte PIMA ADAPTA COSTAS.
5.2. Romanent de tresoreria inclòs en la despesa meritada no imputada al
pressupost
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Número de
comptes

413

Components

2020

IV. Romanent de tresoreria no afectat
1. (-)Obligacions pendents de reconeixement en
pressupost
Creditors per operacions meritades
V. Remanente de tesorería total (IV - 1)

2019

-44.467,02

-406.174,88

119.671,34

111.442,05

-164.138,36

-517.616,93

23.6 Drets pressupostaris pendents de cobrament segons el seu grau
d'exigibilitat.
Tots els drets pendents de cobrament a 31 de desembre de 2020 es troben en
període voluntari.
23.7 Creditors per operacions reportades
DESCRIPCIÓ TIPUS DE DESPESA

Import

A3EQUIPO SAAS Llicència d'ús

308,26

Servei de Manteniment de la Xarxa de Detecció

1.245,83

Servicios de Consultoría Atlassian.

4.740,00

Meritament paga extraordinària de juny 2021

103.794,00

Arquitectura AWS - Servicio Sailor

9.583,25

Total

119.671,34

23.8 Informació pressupostària. Conciliació resultat econòmic financer
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Resultat pressupostari
Ingressos i despeses pressupostàries no imputables
al compte del resultat:
Capitol 6 Inversions reals
Capítol 8: Variació d'actius financers
Ingressos i despeses no imputables
pressupostàriament:
Dotacions per a amortitzacions
Variació d'existències
Traspàs a resultats subvencions de capital
Ajustament bonificació seguretat social ex .2019
Provisió retorn paga extraordinaria 2013
Periodificació diferència paga extra
Despeses excepcionals
Èxces provisions IVA 2012-2014
Compte 413: Creditors per operacions meritades
Pèrdues per baixes de l'immobilitzat material o intangible
Ajust de l'import d'ingressos d'acord amb l'article 13 LLP
Resultat compte econòmic patrimonial

24. Indicadors financers, patrimonials i pressupostaris.
1.

Indicadors financers i patrimonials.
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Exercici 2020
265.367,68
124.746,68
982.828,54
858.081,86
-126.537,09
-659.501,89
618.736,15
6.056,79
110.500,00
-1.734,00
-40,99
291.844,73
-6.495,29
-1,72

-485.900,87
263.577,27

a) Liquiditat immediata

Fons líquids (1)

Passiu corrent (2)

Liquiditat immediata (1/2)
0,29

2.239.910,95 €

642.835,52 €

Percentatge de deutes pressupostaris i no pressupostaris que es poden atendre amb la liquiditat immediata disponible.
b) Liquiditat a curt termini

Fons líquids (1)
319.444,61

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

Passiu corrent (3)

Drets pendents de cobrament (2)
662.809,25

0.44

2.239.910,95

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

Actiu corrent (1)

Liquiditat general (1/2)

Passiu corrent (2)

1.312.917,03

0,59

2.239.910,95

Mesura en què tots els elements patrimonials que componen l'actiu corrent cobreixen el passiu corrent.
d) Endeutament per habitant

Passiu no corrent (2)

Passiu corrent (1)
2.239.910,95

Nombre d’habitants (3)

217.627,51

Endeutament per
habitant ((1+2) / 3)
0,00

0,00 €

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

Passiu no corrent (2)

Passiu corrent (1)

217.627,51

2.239.910,95

Endeutament ((1+2)
/ (1+2+3))

Patrimoni net (3)

0,48

2.675.103,90

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

Passiu no corrent (2)

Passiu corrent (1)
2.239.910,95

Relació d’endeutament (1 / 2)
10,29

217.627,51

Relació que hi ha entre el passiu corrent i el no corrent.
g) Flux de caixa (Cash flow)

Passiu corrent (1)

Passiu no corrent (2)

2.239.910,95

Fluxos nets de gestió (3)

Flux de caixa ((2 / 3)
+ (1 / 3))
3,49

704.710,95

217.627,51

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

• Ràtios del compte del resultat econòmic patrimonial
Estructura del ingressos
Ing. trib. (1)
0,00

Transf. (2)
5.577.587,06

INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA
IGOR
V y PS (3)
Resta (4)
(1+2+3+4)
640.875,30

326.311,00

1.ingressos Tributaris
2.transferències corrents
3.Vendes i Prestacions de serveis
4.Resta d’ingressos

45

6.544.773,36

Ing. trib. / Transf.
IGOR
/ IGOR
0,00

0,85

V y PS /
IGOR
0,10

Resta /
IGOR
0,05

Estructura de les despeses
DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA
Desp. pers.
(1)

Transf. (2)

4.115.246,78

Aprov. (3)

293.830,32

0,00

DGOR
(1+2+3+4)

Resta (4)
2.493.462,35

Desp. per. / Transf. / Aprov. /
DGOR
DGOR
DGOR

6.902.539,45

0,60

0,04

0,00

Resta /
DGOR
0,36

1.Despeses de personal
2.transferències corrents
3.Aprovisionaments
4.Despeses d’explotació i amortitzacions

Cobertura de les despeses corrents
Despeses de gestió
ordinària (1)

Cobertura de les despeses
corrents (1 / 2)

Ingressos de gestió ordinària (2)

6.902.539,45

1,05

6.544.773,36

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

2.
a)

Indicadors pressupostaris.
1.Del pressupost de despeses corrent:
Obligacions
reconegudes netes
(1)

Execució del pressupost de
despeses (1/2)

Crèdits definitius (2)

7.333.576,05

0,91

8.022.632,73

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

2.Realització de pagaments:
Pagaments realitzats
(1)

O.Reconegudes netes (2)

6.534.860,56

7.333.576,05

Realització de
pagaments (1/2)

0,89

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

3.Despesa per habitant
Obligacions
reconegudes netes
(1)

Despesa per habitant
(1/2)

Nombre d’habitants (2)

7.333.576,05

0,00

0,00

Per a les entitats territorials i es seus organismes autònoms, aquest índex distribueix el total de la despesa pressupostària realitzada en
l'exercici entre els habitants de l'entitat.
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4.Inversió per habitant
Obligacions
reconegudes netes
(Capítol 6 + 7) (1)

Inversió per habitant
(1/2)

Nombre d’habitants (2)

983.324,41

0,00

0,00

Per a les entitats territorials i es seus organismes autònoms, aquest índex distribueix el total de la despesa pressupostària per operacions de
capital realitzada en l'exercici entre el nombre d'habitants de l'entitat.

5. Esforç inversor
Obligacions
reconegudes netes
(Capítol 6 + 7) (1)

O. reconegudes netes (2)

983.324,41

Esforç inversor (1/2)

7.333.576,05

0,13

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

6. Període mitjà de pagament
Obligacions pendents
de pagament (1)

798.715,49

Obligacions reconegudes netes (2)

7.333.576,05

PMP (1 / 2) x 365

39,75

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-pagamentproveidors/

El PMP de cada entitat en dies es calcula a partir de la següent fórmula:
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[(Rati d’operacions pagades) * (Import total pagaments realitzats)] +
[(Rati d’operacions pendents de pagament) * (Import total de pagaments pendents)]
PMP =
Import total de pagaments realitzats + import total pagaments pendents
On:
Rati d’operacions pagades s’obté calculant:
Σ(Nombre de dies de pagament * Import de l’operació pagada)
Import total de pagaments realitzats
Rati d’operacions pendents de pagament s’obté calculant:
Σ (Nombre de dies de pendent pagament * Import de l’operació pendent de
pagament)
Import total de pagaments pendents
b)

Del pressupost d’ingressos corrent:
1. Execució del pressupost d’ingressos
Drets reconeguts nets
(1)

Previsions definitives (2)

7.598.943,73

Execució del pressupost
d’ingressos (1/2)

0,95

8.022.632,73

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

2. Realització de cobraments
Recaptació neta (1)

Drets reconeguts nets (2)

7.384.842,22

Realització de
cobraments (1/2)

0,97

7.598.943,73

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

3.Període mitjà de cobrament
Σ (Núm. dies període
cobr. * imp. cobr.) (1)

Σ (import cobrament) (2)

28.263.490,69

539.922,69

PMC (1 / 2)

52,35

Mitjana de nombre de dies en què l'entitat cobra els seus ingressos, és a dir, recapta els drets reconeguts derivats de l'execució dels capítols 1
a 3 i 5, exclosos d'aquest últim capítol els ingressos que deriven d'operacions financeres.

4.Superàvit (o dèficit) per habitant
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Resultat
pressupostari ajustat
(1)

Nombre d’habitants (2)

363.367,68

Superàvit o dèficit per
habitant (1/2)

0,00

0,00

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

c)

De pressupostos tancats:
1.Realització de pagaments
Saldo inicial d’obligacions (+/Realització de
modificacions i anul·lacions)
pagaments (1/2)
(2)

Pagaments (1)

752.451,06

0,99

758.636,32

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

2.Realització de cobraments

Cobraments (1)

97.882,63

Saldo inicial de drets (+/modificacions i
anul·lacions) (2)

Realització de
cobraments (1/2)

119.957,13

0,82

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

25. Informació sobre el cost de les activitats.
1. Resum general de costos de l’entitat
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Elements

Import

%

DESPESES DE PERSONAL

4.115.246,78

59,59%

Sous i salaris

3.173.788,10

45,96%

Indemnitzacions

-

Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador
Altres costos socials

0,00%

910.052,90

13,18%

31.405,78

0,45%

Indemnitzacions per raó del servei

-

0,00%

Transport de personal

-

0,00%

ADQUISICIÓ DE BÉNS I SERVEIS

-

0,00%

Cost de materials de reprografia i impremta

-

0,00%

Cost d'altres materials

-

0,00%

Adquisició de béns d'inversió

-

0,00%

Tasques realitzades per altres entitats

-

0,00%

SERVEIS EXTERIORS

1.833.046,98

26,55%

Arrendaments i canons

284.506,24

4,12%

Reparacions i conservació

687.789,20

9,96%

Serveis de professionals independents

198.033,21

2,87%

Transports

-

Primes d'assegurances

0,00%

38.230,42

0,55%

279,11

0,00%

35.361,03

0,51%

Subministres

144.837,94

2,10%

Comunicacions i altres serveis

444.009,83

6,43%

Serveis bancaris i similars
Publicitat, propaganda i relacions públiques

Costos diversos

-

0,00%

Costos diversos

-

0,00%

TRIBUTS

913,48

0,01%

COSTOS CALCULATS

659.501,89

9,55%

Amortitzacions

659.501,89

9,55%

2.632,18

0,04%

COSTOS FINANCERS
COST DE TRANSFERÈNCIES
ALTRES COSTOS
Total

293.830,32

4,25%

538,58

0,01%

6.905.710,21

2. Resum del cost per elements de les activitats
L’SMC no disposa d’aquesta informació.
3. Resum del cost per activitat
L’SMC no disposa d’aquesta informació.
4. Resum relacionant costos i ingressos de les activitats
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L’SMC no disposa d’aquesta informació.
26. Indicadors de gestió́ .
El Servei Meteorològic de Catalunya disposa d’un Sistema de Gestió de la Qualitat
certificat segons la norma ISO 9001:2015. L’abast del Sistema de Gestió de la
Qualitat inclou les activitats desenvolupades pel SMC, en concret els serveis de les
diferents àrees tècniques:
•
•
•
•
•

Modelització meteorològica pel consum intern i extern
Predicció
Vigilància
Observació
Serveis Climàtics

I dels serveis de suport necessaris per a la prestació del servei, en concret:
• Tecnologies de la Informació i Comunicacions: tant els serveis relacionats amb
sistemes físics, és a dir tot el maquinari informàtic i de comunicacions, així com el
programari comercial i també els serveis relacionats amb projectes TIC pel
desenvolupament i manteniment de programari propi
• Sistemes d’Observació: implementació i manteniment de la infraestructura
meteorològica.
• Administració: sistemes de despesa i ingrés amb tot el que hi ha al seu voltant, i
tots els aspectes relatius a la qualitat.
L’SMC planifica i desenvolupa els processos necessaris per a la prestació del servei.
Per tal de planificar correctament la prestació del servei es tenen presents els
següents requisits i necessitats dels usuaris i clients: els procediments corresponents
al servei, activitats de verificació, validació, seguiment i mesura específica de
cadascun dels serveis i els registres i indicadors que evidencien que es compleixen
els requisits del servei.
Actualment es disposa de 68 indicadors distribuïts de la següent forma (taula amb
l’evolució en el nombre d’indicadors per processos dels darrers anys):
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2020
16
13
4
9
9
6
8
3
68

Procés
Temps Futur
Temps Passat
Temps Actual
Atenció a l'Usuari - gestió
Atenció a l'Usuari - Producte final
TIC
Gestió Infraestructures meteo
Administració
TOTAL

2019
16
13
5
10
9
6
8
3
70

2018
16
13
5
13
10
6
8
5
76

Els indicadors que fan referència a gestió i subministrament de serveis són els
següents:
Serveis personalitzats, és a dir serveis que es generen per un o varis clients:
• Nombre de peticions que arriben principalment via correu electrònic: 5840.
• Temps de resolució a termini: totes les peticions, consultes i incidències s’han
respòs en el termini legal.
El 2020 no s’han realitzat enquestes de satisfacció per a la prestació de serveis. Cal
tenir en compte que com a conseqüència de les restriccions aplicades el 2020, a
causa del COVID-19, s’han suspès tots els esdeveniments als quals l’SMC feia
assessorament i alguns sectors que rebien productes meteorològics han vist afectada
la seva activitat normal.
A nivell de contractes d’ingressos, tenim:
• Número de contractacions amb ingressos 2020/número contractacions ingressos
2019: 52/55=0,95
Serveis general, és a dir els serveis oberts a tota la societat que es subministren
mitjançant internet:
• Pàgines visualitzades al diferents entorns WEB
Escriptori
2018 51.012.793
2019 35.612.702
2020 30.324.402
2020/2019
85,2%

Castellà
11.664.980
10.487.034
12.666.786
120,8%

Anglès
127.198
171.094
142.552
83,3%

52

Mòbil
6.0735.675
48.186.477
49.95.4070
103,7%

TOTAL
123.540.646
94.457.307
93.087.810
98,6%

La desviació en el nombre de pàgines visualitzades el 2020 respecte al 2019 molt
probablement és degut al canvi en la política de cookies implementat a finals del 2020
(l’usuari les pot eliminar) i que no permet obtenir el recompte real de visualitzacions.
Tot i així, destaca un lleuger augment del nombre de pàgines visualitzades en l’entorn
mòbil.
• Respecte a l’execució de projectes, l’impacte del COVID-19 ha fet que 2 dels
projectes planificats per aquest any, passin al 2021 a causa de les restriccions i que el
68% de projectes hagi patit desviacions en la seva planificació. Aquest 2020 han
finalitzat 2 projectes que s’havien iniciat el 2019.
27. Seguiment de l’impacte pressupostari de la pandèmia del COVID
Aquesta nota s’elabora en compliment del previst en l’article 14 de l’Ordre EH/193/2020,
de 5 de novembre, sobre operacions comptables de tancament de l’exercici pressupostari
2020, que estableix que els comptes anuals de 2020 de totes les entitats incloses en el
perímetre del Compte General de la Generalitat han de contenir en la seva memòria un
apartat específic per informar de manera detallada de les despeses directes i indirectes
derivades de la pandèmia COVID i del seu impacte sobre la recaptació dels ingressos.
També estableix que la comptabilitat de les entitats ha de permetre fer el seguiment de les
despeses directa o indirectament vinculades amb les necessitats derivades de
l’emergència sanitària, econòmica i social derivada del COVID.
1.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:
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IMPACTE INDIRECTE DEL COVID
(Dades en milers d’euros)

DESPESA MERITADA
-

Remuneracions de personal
Contractació de personal

-

Altres efectes

2.943,60

Despeses corrents de béns i serveis
Teletreball, educació no presencial i adquisició de mitjans informàtics amb
aquesta finalitat

2.943,60

Desinfecció, neteja i mitjans per a la prevenció de contagis
Efectes relacionats amb la prestació de serveis i subministraments (inclòs
indemnitzacions)

-

Altres efectes

-

A entitats dependents

-

Transferències corrents
Transferències corrents a famílies

-

Concerts educatius

-

Transferències corrents a empreses privades

-

Altres subvencions o ajudes corrents

-

Transferències corrents a corporacions locals

-

Altres efectes

-

A entitat dependents

2.943,60

Despeses corrents
-

Inversions real

15.825,14

Altres efectes
-

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

15.825,14

Despeses de capital
Despeses no financeres

-

Variació d’actius financers

-

Altres efectes

-

A entitats dependents

Total despeses

18.768,74
TOTAL INGRESSOS

Transferències COVID

-

Altres ingressos COVID

-23.400,00

Minoració ingressos
Total ingressos
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-23.400,00

Pel que fa als impactes indirectes en ingressos i despeses derivats del COVID, es
descriuen tot seguit:
•Impactes i mesures preses en despeses:
D’acord amb el detall del quadre anterior l’import de les despeses derivats del COVID ha
estat de 18.768,74 euros, la principal despesa es correspon amb la compra d’equipament
pel teletreball (ordinadors portàtils, ratolins i cadires).
•Impactes i mesures preses en ingressos:
La minoració d’ingressos estimada en la xifra de 23.400 euros és deguda d’una banda a
serveis que no es van poder realitzar per cancel·lació de les activitats, a causa de les
restriccions de mobilitat i/o aforament, com per exemple la celebració del Torneig Comte
de Godó. I de l’altra, a l’aturada d’activitat econòmica de les empreses que contracten
serveis puntuals al llarg de l’any.
Minoració d’ingressos per contractes que no es van formalitzar:
Esdeveniment

import

Cancel·lat assessorament Torneig Comte de Godó
Cancel·lat patrocini a jornades/actes
Cancel·lada promoció turisme Cambrils
Cancel·lada Participació en campanyes experimentals
Cancel·lades actuacions amb Diputació Barcelona
Aturada activitat econòmica d’empreses

1.020,00
1.240,00
3.300,00
5.500,00
6.700,00
2.500,00

Minoració d’ingressos en contractes vigents:
Aturada activitat Portaventura 6 mesos
Cancel·lada darrera sessió del màster al plató de l’SMC

3.040,00
100,00

28. Fets posteriors al tancament
Cal destacar els següents fets importants posteriors al tancament de l’exercici 2020:
• El director general de Política Financera, Assegurances i Tresor ha autoritzat a
renovar la disposició de la pòlissa corporativa fins a un import màxim de 350.000
euros, per a l’exercici 2021.
•

A data actual després de la notificació de data 18 de novembre de 2020 de l’AEAT
sobre la Resolució de les anul·lacions de la liquidacions d’IVA corresponents a
l’exercici 2012, 2013 i 2014, aquesta entitat no disposa de cap més informació pel
que fa la devolucions de les liquidacions d’IVA d’aquests períodes.
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•

El Real Decreto 926/2020, de 25 d’octubre es va declarar l’estat d’alarma per la
contenció de la propagació d’infeccions causades per la COVID19, aquest ha
continuat vigent fins al 9 de maig de 2021. Un cop finalitzat aquest estat d’alarma i
a data la signatura d’aquests comptes, amb la informació disposada i les
actuacions que es realitzen fins al moment, no es preveu cap impacte significatiu
en l’exercici 2021.

Barcelona, maig de 2021
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