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Es detallen a continuació els aspectes més rellevants de la liquidació pressupostària de
l’exercici 2016:
INGRESSOS:
Capítol 3: Venda de béns i serveis i altres ingressos:
L’execució dels ingressos està per sota de la previsió inicial, motivat per que alguns dels
serveis que es presten a les empreses s’han allargat més del que inicialment s’havia
estimat a la signatura dels contractes, amb la qual cosa les factures no s’han pogut
emetre fins l’exercici següent. A banda estava previst un ingrés de 100k€ provinent d’un
conveni amb el CMRB que finalment no s’ha materialitzat. S’aprova una modificació
pressupostària positiva de 250.000 € a la partida d’altres ingressos
Capítol 4: Transferències corrents:
L’execució del pressupost inicial és del 97 %, la desviació ve explicada per una reducció
de les subvencions rebudes d’empreses privades, altres institucions sense fi de lucre i
transferències corrents de la unió Europea, aquesta reducció es compensa parcialment
per l’aportació extra de 150 k€ del Departament d’Empresa i Coneixement. S’aprova una
modificació pressupostària global positiva per aquest capítol de 270.078,25 €
Capítol 7: Transferències de capital:
Aquest capítol és el que es liquida amb una desviació positiva del 331%, explicada
principalment pels cobraments de certificacions FEDER d’exercicis anteriors no previstos
en el moment d’elaboració del pressupost. S’aprova una modificació pressupostària de
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1,01M€, del quals 916 k€ corresponents al cobrament FEDER transferit des del
Departament d’Empresa i Coneixement.
DESPESES:
Capítol 1: Remuneracions del personal:
La liquidació de les retribucions del personal fix està per sota de la pressupostada amb
motiu d’alguna baixa voluntària de personal que forma part de la plantilla estructural del
centre. Per contra, la liquidació del personal laboral temporal està per sobre de la inicial
amb motiu de l’increment dels contractes temporals vinculats a projectes de recerca.
Aquesta desviació està en línia amb l’increment d’ingressos de fons competitius explicada
al capítol 4, d’ingressos. La liquidació de la despesa en SS és superior a l’estimada
inicialment degut a la despesa vinculada als contractes de personal vinculats a projectes
de recerca. Per fer front a aquest als increments de despesa d’aquest capítol s’aprova
una modificació pressupostària global de 888 k€.
Capítol 2: Despeses corrents de béns i serveis:
L’execució global ha estat per sobre en un 12% del pressupost inicialment previst.
Aquesta desviació ve explicada per l’increment de les despeses variables lligades als
projectes competitius captats per l’Institut. A destacar l’estalvi aconseguit en les quotes
de lloguer pagades al PCB, així com aigua, llum i altres subministraments, gràcies a una
disminució de preus aconseguida per negociacions del PCB amb els seus proveïdors de
subministraments. S’aprova una modificació positiva per aquest capítol per un total de
408k€.
Capítol 6: Inversions reals:
La desviació d’aquest capítol, és del 42 % per sobre de la inversió prevista inicialment.
Les partides que expliquen aquest increment són les d’inversions en maquinària,
instal·lacions i utillatge i la d’equips de procés de dades. En aquest capítol s’aprova una
modificació pressupostària global per import de 165 k€.
Capítol 9: Variació de passius financers:
En aquest capítol s’aprova una modificació pressupostària de 35 k€, per tal de cobrir la
quota anual per la liquidació d’una bestreta reemborsable concedida pel MINECO, no
prevista inicialment. Aquesta bestreta ens ha permès l’adquisició d’equipament de
tecnologia puntera.
II-

ROMANENT DE TRESORERIA GENERAT

El romanent de tresoreria es defineix com els recursos generats en exercicis anteriors
que es deriven d’un excès de finançament respecte el pressupost de despesa.
Aquests recursos es poden generar per les situacions següents:
-
-
-
-

Ingressos propis superiors als previstos en el pressupost inicial
Excés de transferències no finalistes rebudes
Menor despesa de la prevista derivada d’un estalvi de costos
Menor execució de la despesa prevista

Pàg. 53

FUNDACIÓ INSTITUT DE BIOENGINYERIA DE CATALUNYA
Memòria de l’exercici anual acabat el
31 de desembre de 2016


Per tal de fer el càlcul d’aquest romanent s’han utilitzat els conceptes i dades recollides
al Balanç de situació de l’IBEC a 31 de desembre de 2016.
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Detall del Romanent amb finançament afectat:
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