Autoritat Catalana de Protecció de Dades
Comptes Anuals 2019

Índex

Pàgina
Balanç a 31 de desembre de 2019
Compte del Resultat Econòmic Patrimonial de l'exercici 2019
Estat de Canvis en el Patrimoni Net d l'exercici 2019
Estat de Fluxos d’Efectiu de l'exercici 2019
Estat de Liquidació del Pressupost de l'exercici 2019
Memòria de l’exercici del 2019
1. Organització i Activitat.
2. Gestió indirecta de serveis públics, convenis i altres formes de col·laboració.
3. Bases de presentació dels comptes.
4. Normes de reconeixement i valoració.
5. Immobilitzat material.
6. Inversions immobiliàries.
7. Immobilitzat intangible.
8. Arrendaments financers i altres operacions de naturalesa similar.
9. Actius financers.
10. Passius financers.
11. Cobertures comptables.
12. Actius construïts o adquirits per a altres entitats i altres existències.
13. Moneda estrangera.
14. Transferències, subvencions i altres ingressos i despeses.
15. Provisions i contingències.
16. Informació sobre medi ambient.
17. Actius en estat de venda.
18. Presentació per activitats del compte del resultat econòmic patrimonial.
19. Operacions per administració de recursos per compte d'altres ens públics.
20. Operacions no pressupostàries de tresoreria.
21. Contractació administrativa. Procediments d'adjudicació.
22. Valors rebuts en dipòsit.
23. Informació pressupostària.
24. Indicadors financers, patrimonials i pressupostaris.
25. Informació sobre el cost de les activitats.
26. Indicadors de gestió.
27. Fets posteriors al tancament.
28. Operacions amb parts vinculades.

1
2
3
5
6
9

A. Balanç

A.

Balanç
Actiu

Núm. Comptes

206 (2806) (2906)

211 (2811) (2911) (2991)
214-219, (2814) (2815) (2816) (2817)
(2818) (2819) (2914) (2915) (2916)
(2917) (2918) (2919) (2999)

430.0, 431, 435, 436, 443.0 (490.0)
480, 567

556, 570, 571, 573, 575, 576

Actiu no corrent
I. Immobilitzat intangible
3. Aplicacions informàtiques
II. Immobilitzat material
2. Construccions

Notes en
la memòria

2019
135.251,60
612,16
612,16
134.639,44
74.981,33

2018
182.555,60
2.222,86
2.222,86
180.332,74
111.479,54

59.658,11

68.853,20

2.092.412,80
72.293,14
72.293,14
7.215,07
2.012.904,59
2.012.904,59
2.227.664,40

2.014.682,05
53.051,00
53.051,00
6.788,68
1.954.842,37
1.954.842,37
2.197.237,65

2019
1.769.758,06
309.401,97
-39.173,45
60.823,58
-99.997,03

2018
1.821.117,72
309.401,97
60.823,58
142.816,13
-81.992,55

15

1.499.529,54
180.001,00
180.001,00
277.905,34
6.791,68

1.450.892,17
143.001,00
143.001,00
233.118,93
4.569,99

10

6.791,68

4.569,99

271.113,66
63.388,13
79.153,57
128.571,96
2.227.664,40

228.548,94
96.728,22
14.915,84
116.904,88
2.197.237,65
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5. Altre immobilitzat material
Actiu corrent
III. Deutors i altres comptes a cobrar
1. Deutors per operacions de gestió
VI. Ajustaments per periodificació
VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents
2. Tresoreria

9
14.3

Total actiu

Núm. Comptes
100

120
129
130, 131, 132

14

400.3, 521, 522, 523, 524, 528, 560,
561

400.0, 401, 405, 406, 407
400.1, 41, 550, 554, 559
47

Total Patrimoni net i passiu

Patrimoni net i passiu
Patrimoni net
I. Patrimoni aportat
II. Patrimoni generat
1. Resultats d'exercicis anteriors
2. Resultats de l 'exercici
IV. Altres increments patrimonials
pendents d'imputació a resultats
Passiu no corrent
I. Provisions a llarg termini
Passiu corrent
II. Deutes a curt termini
4. Altres deutes
IV. Creditors i altres comptes a pagar
1. Creditors per operacions de gestió
2. Altres comptes a pagar
3. Administracions públiques

Notes en
la memòria

14.1

10
10
20.2
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B. Compte del resultat econòmic patrimonial

B.

Compte del resultat econòmic patrimonial
Notes en
la memòria

Núm. Comptes

750
753.0
776, 777
795

A)

(640), (641)
(642), (643), (644), (645)

(62)
(675, 676)
(68)

B)
I.

773, 778
(678)

II.
IV.

2. Transferències, subvencions, donacions i
llegats rebuts
a) De l'exercici
a.2) Traferencies
b) Imputació de subvencions, donacions i
llegats per a l'immobilitzat no financer
6. Altres ingressos de gestió ordinària
7. Excés de provisions
TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINARIA
(2+6+7)
8. Despeses de personal
a) Sous, salaris i assimilats
b) Càrregues socials
11. Altres despeses de gestió ordinària
a) Subministraments i serveis exteriors
c) Altres
12. Amortització de l' immobilitzat
TOTAL DE DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA
(8+11+12)
Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió
ordinària (A+B)
14. Altres partides no ordinàries
a) Ingressos
b) Despeses
Resultat de les operacions no financeres
(I+14)
Resultat (estalvi o desestalvi) net de
l'exercici (II)

2019
2.629.229,22

2018
2.606.565,27

2.567.026,66
2.567.026,66

2.545.459,09
2.545.459,09

14.2

62.202,56

61.106,18

14.2
15

82.200,00
33.000,00
2.744.429,22

107.251,00
12.000,00
2.725.816,27
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14.3

14.3
15
14.3

14.2
14.3

-2.170.655,38 -2.056.845,37
-1.760.299,56 -1.686.761,66
-410.355,82
-370.083,71
-614.592,73
-677.760,78
-544.592,73
-584.759,78
-70.000,00
-93.001,00
-62.961,87
-61.897,73
-2.848.209,98 -2.796.503,88
-103.780,76

-70.687,61

3.783,73
3.979,59
-195,86
-99.997,03

-11.304,94
1.122,16
-12.427,10
-81.992,55

-99.997,03

-81.992,55
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C. Estat de canvis en el patrimoni net

C.
1.

Estat de canvis en el patrimoni net
Estat total de canvis en el patrimoni net

Notes en

Ajustaments

Altres

Patrimoni

Patrimoni

per canvis

increments

aportat

generat

de valor

patrimonials

la memòria
A) Patrimoni net al final de l'exercici 2018

309.401,97

60.823,58

-

Total

1.450.892,17 1.821.117,72

B) Ajustaments per canvis de criteris comptables
-

i correcció d'error
C) Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2019 (A+B)

-

-

-

309.401,97

60.823,58

-

D) Variacions del patrimoni net de l'exercici 2019

-

-99.997,03

-

48.637,37

-51.359,66

1. Ingressos i despeses reconeguts a l’exercici

-

-99.997,03

-

48.637,37

-51.359,66

2. Operacions amb l’entitat o entitats propietàries

-

3. Altres variacions del patrimoni net
E) Patrimoni net al final de l'exercici 2019

2.

-

309.401,97

-

-

-

-

-39.173,45

-

1.450.892,17 1.821.117,72

-

-

-

-

1.499.529,54 1.769.758,06

Estat d'ingressos i despeses reconeguts
Notes en
Núm. Comptes
129

la memòria
I. RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

Exercici
2019
-99.997,03

Exercici
2018
-81.992,55

II. INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS DIRECTAMENT
EN EL PATRIMONI NET
1. Immobilitzat no financer
920
(820), (821), (822)

-

1.1. Ingressos
1.2. Despeses
2. Actius i passius financers

900, 991
(800), (891)

-

2.1. Ingressos
2.2. Despeses
3. Cobertures comptables

910
(810)
94

-

3.1. Ingressos
3.2. Despeses
4. Altres increments patrimonials

14

TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)

110.839,93

249.040,70

110.839,93

249.040,70

III. TRANSFERÈNCIES AL COMPTE DEL RESULTAT
ECONÒMIC PATRIMONIAL O AL VALOR INICIAL
(823)
(802), 902, 993
(811.0), 911.0

DE LA PARTIDA COBERTA

-

1. Immobilitzat no financer

-

2. Actius i passius financers

-

3. Cobertures comptables

-

3.1. Imports transferits al compte del resultat
econòmic patrimonial

(811.1), 911.1
(84)

-

3.2. Imports transferits al valor incial de la partida coberta
4. Altres increments patrimonials

14

-62.202,56

-61.106,18

TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)

-62.202,56

IV. TOTAL INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

-51.359,66 105.941,97

-61.106,18
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3.

Estat d’operacions amb l’entitat o entitats propietàries
A) OPERACIONS PATRIMONIALS AMB L’ENTITAT O

Notes en

Exercici

Exercici

la memòria

2019

2018

1. Aportació patrimonial dineraria

-

-

2. Aportació de béns i drets

-

-

3. Assumpció i condonació de passius financers

-

-

4. Altres aportacions de l’entitat o entitats dineràries

-

-

5. (-) Devolució de béns i drets

-

-

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

-

-

-

-

Notes en

Exercici

Exercici

la memòria

2019

2018

ENTITATS PROPIETÀRIES

TOTAL

B) ALTRES OPERACIONS AMB L’ENTITAT O
ENTITATS PROPIETÀRIES
1. Ingressos i despeses reconeguts directament en el

14

compte del resultat econòmic patrimonial
2. Ingressos i despeses reconeguts directament
en el patrimoni net
TOTAL

2.662.866,07
-

14

2.779.499,79
-

15.000,00
2.677.866,07

15.000,00
2.794.499,79

La informació anterior, correspon íntegrament a operacions amb la Generalitat de
Catalunya, si bé cal fer esment que l’APDCAT va ser creat pel Parlament de la Generalitat
de Catalunya (Llei 32/2010, de l’1 d’octubre) i és un organisme independent.
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D. Estat de fluxos d’efectiu

D. Estat de fluxos d’efectiu
Notes en

Exercici

Exercici

la memòria

2019

2018

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

14

2.738.753,63

2.843.467,85

2.646.374,04

2.779.499,79

91.814,52

59.392,72

6. Altres cobraments
B) PAGAMENTS
7. Despeses de personal
10. Altres despeses de gestió
13. Altres pagaments
FLUXOS NETS D'EFECTIU PER ACTIVITATS DE GESTIÓ (A-B)

565,07

4.575,34

2.665.033,54

2.804.153,01

2.105.231,65

2.086.763,98

547.603,94

715.125,15

12.197,95

2.263,88

73.720,09

39.314,84

1.200,00

15.000,00

1.200,00

15.000,00

16.857,87

38.247,75

15.657,87

38.247,75

II. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ
C) COBRAMENTS
3. Altres cobraments de les activitats d'inversió
D) PAGAMENTS
4. Compra d'inversions reals
3. Altres pagaments de les activitats d'inversió
FLUXOS NETS D'EFECTIU PER ACTIVITATS D'INVERSIÓ (C-D)

1.200,00
-15.657,87

-23.247,75

III. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT

-

-

IV. FLUXOS D' EFECTIU PENDENTS DE CLASSIFICACIÓ

-

-

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)
INCREMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L' EFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS A L' EFECTIU

58.062,22

16.067,09

EFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS A L' EFECTIU
EFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS A L' EFECTIU A L' INICI DE L' EXERCICI
1. Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici

1.954.842,37

1.938.775,28

2.012.904,59

1.954.842,37

EFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS A L' EFECTIU AL FINAL DE L' EXERCICI
2. Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici
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E. Estat de liquidació del pressupost

E.
I.

Estat de liquidació del pressupost
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES
Previsions pressupostàries
Capítol

Article

Pos. pressupostària

Descripció
Inicials

1

2

Definitives

Obligacions
Reconegudes
netes

Pagaments

Obligacions
pendents de
pagament a 31
de desembre

Romanents de
crèdit

10 D/100000100/1110/0000

Retribucions bàsiq.

D/100000100/1110/0042

Retribucions bàsiq.

0,00

47.683,79

49.542,61

49.542,61

49.542,61

629,64

629,64

629,64

629,64

629,64

D/100000200/1110/0000

Retribucions compl.

0,00

0,00

44.647,32

48.833,13

48.833,13

48.833,13

-4.185,81

11 D/110000100/1110/0000
D/110000200/1110/0000

Retribucions bàsiq.

16.815,00

16.815,00

15.414,19

15.414,19

15.414,19

1.400,81

Retribucions compl.

29.137,48

29.137,48

22.262,27

22.262,27

22.262,27

12 D/120000100/1110/0000

Retribucions bàsiq.

6.875,21

0,00

410.966,80

385.295,56

385.295,56

385.295,56

25.671,24

D/120000100/1110/0042

Retribucions bàsiq.

5.976,02

5.976,02

5.976,02

5.976,02

5.976,02

0,00

D/121000100/1110/0000

Retribucions compl.

657.896,02

0,00

657.896,02

677.625,26

677.625,26

677.625,26

-19.729,24

13 D/130000100/1110/0000

Retribucions bàsique

310.304,68

-30.815,00

279.489,68

196.923,25

196.923,25

196.923,25

82.566,43

D/130000100/1110/0042

Retribucions bàsique

3.466,76

3.466,76

3.466,76

3.466,76

3.466,76

0,00

D/130000200/1110/0000

Retribucions compl.

247.853,52

-29.137,48

218.716,04

289.193,14

289.193,14

289.193,14

-70.477,10

16 D/160000100/1110/0000

Seguretat Social

365.000,00

14.000,00

379.000,00

378.577,79

378.577,79

375.021,53

3.556,26

D/160000100/1110/0042

Seguretat Social

31.492,03

31.492,03

31.492,03

31.492,03

0,00

31.492,03

0,00

2.084.352,13

41.564,45

2.125.916,58

2.105.231,65

2.105.231,65

2.070.183,36

35.048,29

20.684,93

Despeses de personal
20 D/200000200/1110/0000

Al. llog.càn.terreny

47.683,79

Modificacions

Despeses
compromeses

44.647,32

410.966,80

209.000,00

-44.150,00

164.850,00

177.970,20

177.970,20

177.970,20

D/202000200/1110/0000

Llog.equips reprogr.

6.000,00

0,00

6.000,00

4.404,42

4.404,42

4.404,42

21 D/210000100/1110/0000

Cons i rep ter, béns

4.000,00

15.069,87

19.069,87

21.681,29

21.681,29

21.305,06

-1.858,82

422,21

-13.120,20
1.595,58
376,23

-2.611,42

D/212000100/1110/0000

Con.rep.mant.eq.proc

2.000,00

0,00

2.000,00

1.191,70

1.191,70

1.191,70

808,30

D/214000100/1110/0000

Al.des. con. rep. i

10.000,00

490,05

10.490,05

8.111,04

8.111,04

8.111,04

2.379,01

22 D/220000100/1110/0000

Mat. ord. no inventa

15.000,00

3.000,00

18.000,00

17.109,73

17.109,73

16.813,78

D/220000200/1110/0000

Prem. rev. llib. al.

15.000,00

-5.000,00

10.000,00

10.436,45

10.436,45

10.436,45

295,95

D/221000100/1110/0000

Aigua i energia

30.000,00

-8.800,00

21.200,00

16.668,11

16.668,11

15.501,51

D/221008900/1110/0000

Altres subministram.

2.000,00

-2.000,00

0,00

D/222000100/1110/0000

Desp.post.,miss./al

10.000,00

-7.000,00

3.000,00

D/224000100/1110/0000

Despeses d'asseguran

3.000,00

1.500,00

4.500,00

3.848,60

3.848,60

3.848,60

651,40

D/226000100/1110/0000

Exp.cert. i al.act.p

20.000,00

0,00

20.000,00

18.131,91

18.131,91

18.131,91

1.868,09

D/226000300/1110/0000

Pub. dif. camp. inst

40.000,00

16.562,66

56.562,66

56.562,66

56.562,66

51.924,73

D/226000500/1110/0000

Org. Reunions i conf

20.000,00

11.000,00

31.000,00

29.385,44

29.385,44

29.385,44

1.614,56

D/226000700/1110/0000

Pub. i edictes diari

1.563,20

D/226001100/1110/0000

Formació empl. publ.

D/226003300/1110/0000

Segur. i salut lab.

D/226008900/1110/0000
D/227000100/1110/0000
D/227000500/1110/0000

Estudis i dictàmens

1.166,60

4.531,89

99,56

1.963,90

0,00
1.036,10

1.036,10

936,54

890,27
-436,45

0,00

4.637,93

0,00

3.000,00

-1.000,00

2.000,00

436,80

436,80

436,80

30.000,00

-29.500,00

500,00

286,00

286,00

286,00

4.000,00

-1.500,00

2.500,00

3.711,53

3.711,53

3.526,40

Altres despeses div.

30.000,00

-3.999,99

26.000,01

25.127,45

25.127,45

24.292,55

834,90

872,56

Neteja i sanejament

25.000,00

-3.000,00

22.000,00

20.865,24

20.865,24

19.126,47

1.738,77

1.134,76

18.450,00

18.450,00

18.150,00

18.150,00

10.890,00

7.260,00

300,00
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214,00
185,13

-1.211,53

Previsions pressupostàries
Capítol

Article

Pos. pressupostària

Inicials
Cust., dipòsit i emm

20.000,00

-15.000,00

5.000,00

D/227001400/1110/0000

Serveis de formació

6.000,00

-6.000,00

0,00

D/228000100/1110/0000

Sol. tec. CTTI

30.000,00

20.000,00

50.000,00

39.177,32

D/228000200/1110/0000

4.569,73

4.237,80

Obligacions
pendents de
pagament a 31
de desembre
331,93

Romanents de
crèdit
430,27

0,00

0,00

39.177,32

39.177,32

10.822,68

Serv. inf. alt. ent.

126.000,00

-93.000,00

33.000,00

33.861,16

33.861,16

33.861,16

Diet. locom. i trasl

45.000,00

-4.562,66

40.437,34

25.589,04

25.589,04

25.250,33

24 D/240000100/1110/0000

Despeses de publicac

10.000,00

2.000,00

12.000,00

9.292,02

9.292,02

9.292,02

715.000,00

-136.440,07

578.559,93

547.603,94

547.603,94

530.338,23

-861,16
338,71

14.848,30

17.265,71

30.955,99

2.707,98

61 D/610000100/1110/0000

Inv.ed.i al.c.propi

1.000,00

1.854,08

2.854,08

2.854,07

2.854,07

2.854,07

0,01

64 D/640000100/1110/0000

Inver. mob. c. propi

2.000,00

0,00

2.000,00

3.139,30

3.139,30

3.139,30

-1.139,30

65 D/650000100/1110/0000

Inv.equips proc.dad.

4.000,00

0,00

4.000,00

9.664,50

9.664,50

2.872,82

68 D/680000100/1110/0000

Inv. immob. intangib

8.000,00

0,00

8.000,00

15.000,00

1.854,08

16.854,08

15.657,87

15.657,87

8.866,19

6.791,68

1.196,21

6.000,00

0,00

6.000,00

1.200,00

1.200,00

1.200,00

0,00

4.800,00

6.000,00

0,00

6.000,00

1.200,00

1.200,00

1.200,00

0,00

4.800,00

2.820.352,13

-93.021,54

2.727.330,59

2.669.693,46

2.669.693,46

2.610.587,78

59.105,68

57.637,13

83 D/831000100/1110/0000

P i b personal

Variació d'actius financers
Resultat

II.

4.569,73

Pagaments

23 D/230000100/1110/0000

Inversions reals
8

Definitives

D/227001100/1110/0000

Despeses de béns corrents i serveis
6

Modificacions

Obligacions
Reconegudes
netes

Despeses
compromeses

Descripció

6.791,68

0,00

-5.664,50
8.000,00

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS
Previsions pressupostàries
Capítol

Article

Pos. pressupostària

Descripció
Inicials

3

38

I/381.0001

Reintegrament exercici corrent

39

I/390.0003

Multes i sancions

I/3990009

Altres ingressos diversos

Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
4

41

I/410.0008

Del Departament de Governació i Relacions Institucionals

Transferències corrents
5

52

I/520.0001

Interessos de comptes corrents

Ingressos patrimonials
7

71

I/710.0008

Del Departament de Governació i Relacions Institucionals

Transferències de capital
8

81

I/814.0001

Variació d'actius financers
Resultat

Reintegrament de préstecs al personal

Modificacions

Definitives

40.000,00

40.000,00

Drets
reconeguts nets

Recaptació
neta

43,58

43,58

109.200,00

88.400,00

Drets Pendent de
Excès/ Defecte
cobrament a 31
Previsió
de desembre
43,58
20.800,00

69.200,00

3.414,52

3.414,52

3.414,52

3.414,52

40.000,00

3.414,52

43.414,52

112.658,10

91.858,10

20.800,00

69.243,58

2.759.302,13

-96.436,06

2.662.866,07

2.662.866,07

2.631.374,04

31.492,03

0,00

2.759.302,13

-96.436,06

2.662.866,07

2.662.866,07

2.631.374,04

31.492,03

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

-50,00

50,00

0,00

50,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

-50,00

15.000,00

0,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

0,00

0,00

15.000,00

0,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

0,00

0,00

6.000,00

1.200,00

1.200,00

0,00

-4.800,00

6.000,00
6.000,00

0,00

6.000,00

1.200,00

1.200,00

0,00

-4.800,00

2.820.352,13

-93.021,54

2.727.330,59

2.791.724,17

2.739.432,14

52.292,03

64.393,58
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III.

RESULTAT D’OPEACIONS COMERCIALS
No es d’aplicació a l’APDCAT

IV.

RESULTAT PRESSUPOSTARI

Conceptes
a) Operacions corrents
b) Operacions de capital
c) Operacions comercials
1. Total operacions no financeres (a+b+c)
d) Actius financers
e) Passius financers
2. Total operacions financeres (d+e)
I. Resultat pressupostari de l’exercici (I=1+2)
Ajustaments
Resultat pressupostari de l’exercici (I+3)

Drets

Obligacions

reconeguts

reconegudes

nets

netes

Resultat
Ajustaments Pressupostari

2.775.524,17

2.652.835,59

-

15.000,00

15.657,87

-

-657,87

-

-

-

-

122.688,58

2.790.524,17

2.668.493,46

-

1.200,00

1.200,00

-

-

-

-

-

1.200,00

1.200,00

-

-

2.791.724,17

2.669.693,46

-

-

122.030,71

122.030,71
122.030,71
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F. Memòria

F.
1.

Memòria
Organització i línies d’actuació per al 2019
L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (d’ara endavant, APDCAT o l’Entitat,
indistintament), segons el que estableix l’article 1 de la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, és
l’organisme independent que té per objecte garantir, en l’àmbit de les competències de la
Generalitat, els drets a la protecció de dades personals i d’accés a la informació que hi
està vinculada.
L’article 2, referit a la naturalesa jurídica, qualifica l’APDCAT com una institució de dret
públic, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per al compliment dels
seus fins, amb plena autonomia orgànica i funcional, que actua amb objectivitat i plena
independència de les administracions públiques en l’exercici de les seves funcions.
L’APDCAT es relaciona amb el Govern per mitjà del departament que es determini per
reglament.
La disposició transitòria tercera de la llei preveu que, mentre no entrin en vigor els estatuts
de l’APDCAT, continua essent aplicable, en tot el que no s’oposi a aquesta llei, l’Estatut
de l’Agència Catalana de Protecció de Dades, aprovat pel Decret 48/2003, de 20 de
febrer. L’article 1.2 d’aquest Estatut determina que l’APDCAT es relaciona amb el Govern
de la Generalitat per mitjà del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública.
L’APDCAT té la seu a l’adreça següent:
Rosselló, 214, esc. A, 1r 1a
08008 Barcelona
Tel. 935 527 800
Fax 935 527 830
apdcat@gencat.cat
www.apdcat.cat
1.1. La Direcció
L’article 7 de la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, preveu que el director o directora
dirigeix la institució i n’exerceix la representació. El mateix precepte prescriu que el
director o directora, amb subjecció a l’ordenament jurídic, amb plena independència
i objectivitat i sense subjecció a cap altre mandat imperatiu ni instrucció, exerceix
les activitats que estableix l’article 8 i les que s’estableixen per llei o per reglament.
I l’article 8, per la seva banda, n’enumera les funcions, ja sigui a l’hora de dictar les
resolucions i les instruccions i aprovar les recomanacions i els dictàmens que
requereix l’exercici de les funcions de l’APDCAT, com les derivades de l’àmbit
específic de les seves competències i les que tenen a veure amb els àmbits
econòmic, de contractació i de recursos humans.
La senyora M. Àngels Barbarà i Fondevila és la directora de l’APDCAT des que va
ser designada pel Ple del Parlament de Catalunya, el 25 de juliol de 2012.
En data de 16 d’octubre de 2019, la directora de l’Autoritat Catalana de Protecció
de Dades va comparèixer davant la Comissió d’ Afers Institucionals del Parlament
de Catalunya per presentar les Memòries de 2017 i 2018 de l’Autoritat Catalana de
Protecció de Dades .
1.2. El Consell Assessor de Protecció de Dades
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El Consell Assessor de Protecció de Dades (d’ara endavant, el Consell Assessor)
és l’òrgan d’assessorament i participació de l’APDCAT.
Correspon al Consell Assessor de Protecció de Dades:
a) Proposar al Parlament la persona o les persones candidates a ocupar el lloc de
director o directora de l’Autoritat.
b) Emetre un informe sobre els projectes d’instruccions de l’APDCAT que li siguin
sotmesos.
c) Emetre un informe sobre l’avantprojecte de pressupost anual de l’APDCAT que
el director o la directora proposi.
d) Assessorar el director o la directora de l’APDCAT en les qüestions que se li
sotmetin.
e) Elaborar un informe preceptiu previ a l’aprovació de la plantilla del personal de
l’Autoritat.
f)

Elaborar un informe vinculant sobre el nombre màxim de treballadors de la
plantilla de personal eventual de l’Autoritat.

g) Elaborar estudis i propostes en matèria de protecció de dades de caràcter
personal i demanar al director o directora que s’estableixin criteris en la matèria.
El constitueixen els membres següents:
• El president o presidenta, que és nomenat pel Consell d'entre els seus membres,
després de la renovació ordinària dels membres designats pel Parlament.
• Tres persones designades pel Parlament, per una majoria de tres cinquenes
parts. Si no obtenen la majoria requerida s'han de sotmetre a una segona votació,
en la mateixa sessió del Ple, en què cal el vot favorable de la majoria absoluta.
• Tres persones en representació de l'Administració de la Generalitat, designades
pel Govern.
• Dues persones en representació de l'Administració local de Catalunya,
designades pel Consell de Governs Locals.
• Una persona experta en l'àmbit dels drets fonamentals, designada pel Consell
Interuniversitari de Catalunya.
• Una persona experta en informàtica, designada pel Consell Interuniversitari de
Catalunya.
• Una persona designada per l'Institut d'Estudis Catalans.
• Una persona en representació de les organitzacions de consumidors i usuaris,
designada pel Consell de les Persones Consumidores de Catalunya.
• El director o directora de l'Institut d'Estadística de Catalunya.
• Un funcionari o funcionària de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, que
actua de secretari o secretària del Consell.

10

La Llei disposa que la renovació dels membres del Consell Assessor es duu a terme
cada cinc anys, d'acord amb l’Estatut de l'APDCAT.
Durant l’any 2019 la composició del Consell Assessor ha estat la següent:
Presidenta en funcions
- Sra. Montserrat Torrent Robredo
Vocals
• Designats pel Parlament
- Sra. Andrea Levy Soler
- Sr. Miguel Ramírez Martín
- Sr. Lluís Sanz i Marco
• Representants de l’Administració de la Generalitat designats pel Govern:
- Sr. Jordi Bacaria Martrus (a partir del dia 14 de febrer de 2019)
- Sr. Antoni Dedeu Baraldés (fins el 14 de febrer de 2019)
- Sr. César Velasco Muñoz (a partir del 14 de febrer de 2019)
- Sra. Annabel Marcos Vilar (fins el 14 de febrer de 2019)
- Sra. Ester Manzano Peláez (a partir del 14 de febrer de 2019)
• Representants de l’Administració local de Catalunya, proposats per les entitats
associatives d’ens locals:
- Sra. Àngela Acín i Ferrer (Federació de Municipis de Catalunya)
- Sr. Albert Guilera i Planas (Associació Catalana de Municipis)
• Persona experta en l’àmbit dels drets fonamentals, proposada pel Consell
Interuniversitari de Catalunya:
- Sra. Clara Isabel Velasco Rico
• Persona experta en informàtica, proposada pel Consell Interuniversitari de
Catalunya:
- Sr. Miquel Soriano Ibáñez
• Vocal en representació de l’Institut d’Estudis Catalans
- Sr. Josep Domingo Ferrer
• Vocal en representació dels consumidors i usuaris, proposat per les
organitzacions de consumidors més representatives:
- Sra. Montserrat Torrent i Robledo
• El director de l’Institut d’Estadística de Catalunya:
- Sr. Frederic Udina i Abelló (fins el 30 de maig de 2019)
- Sr. Francesc Xavier Cuadras Morató ( a partir del 30 de maig de 2019)
Secretari
- Sr. Santiago Farré Tous, cap de l’Assessoria Jurídica de l’APDCAT.
1.3. Organigrama i funcions
Estructura
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L’Entitat s’estructura en les àrees de Secretaria General, Assessoria Jurídica,
Inspecció i Registre de Protecció de Dades, i Coordinació d’Auditoria i Seguretat de
la Informació. Així, l’organigrama és el següent:
Direcció
-

Sra. M. Àngels Barbarà Fondevila

Secretaria General
-

Sra. Olga Campmany Casas

Assessoria Jurídica
-

Sr. Santiago Farré Tous

Àrea d’Inspecció
-

Sr. Carles San José Amat (fins 15 de setembre de 2019)
Sra. Blanca Peraferrer Vayreda, ( a partir del 16 de setembre de 2019 )

Coordinació de Tecnologia i Seguretat de la Informació
-

Sr. Jordi Soria Comas

Secretaria General
L’article 17 de l’Estatut de l’APDCAT regula les funcions de la Secretaria General i
li atribueix la gestió dels recursos, tant humans com materials, de l’APDCAT.
Pel que fa als recursos humans, la Secretaria General proposa a la Direcció
l’ordenació de la plantilla, l’actualització de la relació de llocs de treball i la provisió
d’aquests llocs, així com les mesures que permeten adequar els efectius a les
necessitats de l’APDCAT. En aquest àmbit, elabora els plans de formació adreçats
al personal i la prevenció de riscos laborals.
Pel que fa als recursos materials, s’encarrega d’elaborar l’avantprojecte de
pressupost i de controlar la despesa corresponent, la comptabilitat, la gestió
patrimonial i la contractació administrativa.
La Secretaria General dona suport logístic i administratiu a la Direcció, en l’àmbit de
la formació de l’APDCAT, en l’organització de conferències, seminaris i altres
activitats de difusió i divulgació en matèria de protecció de dades. També li
correspon la gestió dels serveis generals i la gestió dels sistemes mecanitzats de
l’Autoritat, en col·laboració amb la Coordinació d’Auditoria i Seguretat de la
Informació, així com proposar la memòria anual de l’Autoritat.
A més, té al seu càrrec el servei d’atenció al públic, que proporciona informació als
ciutadans sobre els drets de les persones en matèria de tractament de dades
personals. També informa les entitats i els professionals, tant de l’àmbit públic com
privat, perquè adeqüin els tractaments de dades personals a les exigències de la
normativa.
Assessoria Jurídica
L’Assessoria Jurídica es configura d’acord amb el que estableix l’article 18 de
l’Estatut de l’APDCAT. Correspon a aquesta unitat assessorar en matèria jurídica,
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la representació i defensa de l’Entitat i elaborar informes sobre els projectes de
normes amb rang de llei o de disposicions de caràcter general sobre protecció de
dades personals. Li correspon, així mateix, elaborar els dictàmens en resposta a les
consultes que formulen les entitats de l’àmbit d’actuació de l’APDCAT sobre la
protecció de les dades de caràcter personal en poder de les administracions
públiques. També elabora els informes preceptius de l’Entitat en les reclamacions
d’accés a la informació que es presenten davant la Comissió de Garantia del Dret
d’accés a la Informació Pública (GAIP).
Arran de la plena aplicabilitat de l’RGPD també han estat encarregades a aquesta
Àrea altres funcions derivades de la nova normativa, com ara les consultes prèvies,
l’estudi i la tramitació dels expedients relatius a l’aprovació dels codis de conducta
o en matèria de transferències internacionals.
Àrea d’Inspecció
L’APDCAT exerceix la potestat sancionadora que li atribueix l’article 5.k) de la Llei
32/2010, de l’1 d’octubre, a través de l’Àrea d’Inspecció. L’objectiu és vetllar pel
compliment de la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal i
resoldre les reclamacions de tutela formulades per les persones afectades, respecte
de l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.
L’Àrea d’Inspecció té les funcions de verificar els sistemes informàtics que contenen
dades de caràcter personal, sol·licitar la presentació o la tramesa de documents i
de dades i tramitar els procediments sancionadors i els expedients de tutela de
drets. Per executar les auditories dels sistemes informàtics, el personal de
l’APDCAT que fa les inspeccions pot accedir als locals on estan instal·lats els equips
físics i lògics utilitzats o al lloc on hi ha els documents i les dades personals, d’acord
amb el que preveu l’article 20.4 de l’Estatut de l’APDCAT.
A partir de la plena aplicació de l’RGPD, aquesta Àrea ha assumit la competència
d’execució dels plans d’auditoria que abans desenvolupava la Coordinació
d’Auditoria i Seguretat de la Informació. D’acord amb l’article 20 de la Llei 32/2010,
de l’1 d’octubre, aquests plans són un control preventiu per verificar el compliment
de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal i recomanar
o requerir, als responsables dels fitxers i dels tractaments de dades de caràcter
personal, que adoptin les mesures correctores adequades.

Coordinació de Tecnologia i Seguretat de la Informació
De manera global, la funció de la Coordinació d’Auditoria i Seguretat de la
Informació és donar suport de caràcter tecnològic a la Direcció i a les àrees, als
projectes i a les iniciatives de l’APDCAT. Aquest suport té un èmfasi especial en les
activitats vinculades a les funcions d’inspecció, que necessiten de manera directa
un suport especialitzat en auditoria de sistemes d’informació i de seguretat de les
TIC, per poder analitzar i valorar, des de la perspectiva tècnica, l’eficàcia de les
mesures de seguretat implantades en els tractaments de dades personals que
s’investiguen.
1.4. Recursos humans
Durant l’any 2019, per tal de donar resposta a les necessitats organitzatives de
l’APDCAT generades per la implantació del Reglament General de Protecció de
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Dades, s’han tramitat cinc expedients de modificació de la relació de llocs de treball
de l’Autoritat, dels quals tres corresponen a personal funcionari, un a personal
laboral i un a personal eventual. Els expedients han produït els efectes següents:
-

AC-NL-001/2018: s’ha amortitzat un lloc de treball de personal laboral del grup
C i s’ha desdotat un altre de personal funcionari del mateix grup.
AC-NF-002/2018: s’ha amortitzat un lloc de treball de personal funcionari del
grup A i s’ha creat un altre del mateix grup.
AC-NE-003/2018: s’ha creat un lloc de treball de personal eventual del grup A.
AC-NF-004/2018: s’ha modificat un lloc de treball de personal funcionari del grup
A.
AC-NF-005/2018: s’ha modificat un lloc de treball de personal funcionari del grup
A.

En aquest sentit, s’ha donat publicitat a la refosa de la relació de llocs de treball del
personal funcionari mitjançant la Resolució de 24 de gener de 2019 (DOGC 7806 8.2.2019), del personal laboral mitjançant la Resolució de 7 de març de 2019
(DOGC 7836 - 21.3.2019), i del personal eventual mitjançant la Resolució de 5
d'abril de 2019 (DOGC 7850 - 9.4.2019).
En relació amb la taxa addicional per a l'estabilització d'ocupació temporal
establerta a la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a
l'any 2018, s’ha aprovat l’oferta d’ocupació pública de l’APDCAT per a l’any 2019,
per tal de regularitzar la situació del personal laboral de l’Entitat convocant les
places de forma definitiva, respectant els criteris d’igualtat, mèrit, capacitat,
transparència i concurrència.
D’altra banda, s’han tramitat quatre convocatòries de provisió temporal de lloc de
treball, a través del portal de l’empleat ATRI, de conformitat amb l’Acord de Govern,
de 13 de juny de 2017, sobre criteris per a la formalització de nomenaments i
contractacions de personal temporal en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat
de Catalunya i el seu sector públic.
En aquest sentit, cal destacar les incorporacions de la nova cap de l’Àrea
d’Inspecció i Tècnica i el nou coordinador de Tecnologies i Seguretat de la
Informació.
Pel que fa als expedients de compatibilitat, durant l’any s’han autoritzat cinc
sol·licituds per compatibilitzar l’activitat pública amb el desenvolupament d’un segon
lloc de treball.
La Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades,
estableix que l’aprovació de la plantilla de personal correspon a la directora de
l’Autoritat, un cop el Consell Assessor de Protecció de Dades elabori un informe.
En aquest sentit, la plantilla de l’Autoritat, sobre la qual el Consell Assessor de
Protecció de Dades va informar favorablement en sessió ordinària de 26 de març
de 2019, queda configurada de la manera següent:
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Pel que fa a la formació rebuda durant l’any 2019, el personal de l’APDCAT ha
gaudit d’un total de 865 hores distribuïdes, per matèries, de la manera següent:
-

520 hores en protecció de dades personals, seguretat de la informació i
transparència
140 hores en aspectes jurídics
120 hores en gestió econòmica
45 hores en recursos humans i prevenció de riscos laborals
40 hores en altres matèries

1.5. Principals fonts d’ingressos
L’article 28 de la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció
de Dades, estableix que per al compliment de les seves finalitats, l’APDCAT compta
amb els béns i els recursos econòmics següents:
a.

Les assignacions anuals dels pressupostos de la Generalitat.

b.
c.

Els béns i els drets que constitueixen el seu patrimoni, i llurs productes i rendes.
El producte de les sancions que imposi en l’exercici de les seves competències.
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d.

El producte de les taxes i els altres ingressos públics que meriti per la seva
activitat.

e.

Qualsevol altre recurs econòmic que legalment se li pugui atribuir.

Tot seguit s’acompanya una taula amb els imports que corresponen als drets
reconeguts nets de l’exercici 2019.
Taula d’imports dels drets liquidats
Drets
Concepte
Cap. 3

liquidats

Pendent
Recaptat

cobrar

Taxes, Venda de béns i Serveis i Altres
ingressos

112.658,10

91.858,10 20.800,00

Cap. 4

Transferències corrents

Cap. 7

Transferències de capital

15.000,00

15.000,00

-

Cap. 8

Variació d'actius financers

1.200,00

1.200,00

-

2.662.866,07 2.631.374,04 31.492,03

Total

2.791.724,17 2.739.432,14 52.292,03

Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives (DOGC
núm. 6830, de 13.3.2015), deroga l’article 28.2 de la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre,
de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, que establia que el producte de les
sancions que l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades imposi en l’exercici de les
seves competències ha d’ésser ingressat en el Tresor de la Generalitat. Així doncs,
a partir de l’exercici 2015 el producte de les sancions són ingressos propis íntegres
per a l’Entitat.

2.

Gestió indirecta de serveis públics, convenis i altres formes de col·laboració
2.1. Concessions
L’Entitat durant l'exercici no ha realitzat operacions d'aquesta naturalesa.

2.2. Concerts
No és d’aplicació.

2.3. Convenis
L’Entitat durant l'exercici ha realitzat les operacions detallades a continuació:
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Tipus

Entitat

Objecte

Termini
Data inici

Conveni

Agència Tributària de
Catalunya

Recaptació via
executiva

Conveni

Coneixement i
Associació Catalana de compliment de la
Municipis i Federació de legislació vigent en
Municipis de Catalunya matèria de protecció
de dades

01/07/2018

01/07/2018

Data fi

Transferències/
Subvencions
compromeses

Altres

L’import abonat serà
la quantitat
01/07/2019 corresponent al
recàrrec de
constrenyiment.

Té una durada a comptar des del dia de la
seva signatura el 20/07/2010 de cinc anys i
es prorrogarà d’any en any, si cap de les
parts el denuncia amb dos mesos
d’antelació a la finalització de la durada
inicial o de cadascuna de les pròrrogues

01/07/2019

Té una durada anual a comptar des del dia
de la seva signatura 01/07/2014 i es
prorrogarà d’any en any, si cap de les parts
el denuncia amb dos mesos d’antelació a la
finalització de la durada inicial o de
cadascuna de les pròrrogues

2.4. Activitats conjuntes
No és d’aplicació.

2.5. Altres formes de col·laboració
No és d’aplicació.

3.

Bases de presentació dels comptes
3.1. Imatge Fidel
El 29 de juny de 2017 es va publicar l’Ordre VEH/137/2017 la qual aprova el Pla
General de Comptabilitat Pública de la Generalitat de Catalunya (PGCPGC), el qual
entra en vigor a partir de l’exercici comptable que s’inicia el dia 1 de gener de 2018.
L’article 2on de l’Odre determina l’àmbit subjectiu del Pla, establint que les entitats
que integren el sector públic resten sotmeses al règim de comptabilitat pública
d’acord amb la normativa de finances públiques de la Generalitat, i a l’obligació de
retre comptes de les seves operacions sigui quina sigui la seva naturalesa.
Posteriorment, l’article 3er determina els plans de comptabilitat d’aplicació a les
diferents entitats del sector públic de la Generalitat de Catalunya.
Així mateix, la disposició transitòria 5ena determina un període d’adaptació de les
entitats del sector públic de la Generalitat de Catalunya al sistema corporatiu
d’informació comptable de la Generalitat de Catalunya, establint que aquelles
entitats que han d’aplicar el PGCPGC i que fins ara portaven un pla de comptabilitat
basat en un marc d’informació financera diferent, poden continuar portant la gestió
comptable i el retiment de comptes fins que es desenvolupi l’adaptació del sistema
corporatiu d’informació comptable de la Generalitat de Catalunya. No obstant, fins
que es desenvolupi aquesta adaptació, aquestes entitats han de complir amb el
marc conceptual de la comptabilitat pública i les normes de reconeixement i
valoració del PGCPGC des de l’entrada en vigor d’aquesta Ordre.
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Els Comptes Anuals adjunts s’han preparat a partir dels registres comptables de
l’APDCAT a 31 de desembre de 2019 i han estat preparats d’acord amb les normes
de reconeixement i valoració que determina el Pla General de Comptabilitat Pública
de la Generalitat aprovat per l’Ordre VEH/137/2017 a fi de mostrar la imatge fidel
del patrimoni, de la situació financera, de la liquidació del pressupost i dels resultats
i fluxos d’efectiu de l’Entitat. En relació a l’adaptació de la informació i el contingut
dels comptes anuals al que estableix l’esmentada Ordre, serà progressivament
adaptada en la mesura que es dugui a terme l’adaptació del sistema d’informació
comptable de la Generalitat fet que ha de permetre obtenir, de forma automàtica, la
totalitat de la informació requerida que configura el contingut de la memòria.
Des de l’exercici 2011, l’entitat està classificada com a Administració Pública en
termes del Sistema Europeu de Comptes. El seu pressupost forma part del
pressupost de la Generalitat de Catalunya.
Els estats comptables de l’entitat i la liquidació pressupostària es sotmeten a
l’aprovació de la Directora, òrgan que executa funcions en l’àmbit econòmic, de
contractació i de recursos humans. També s’informa en data 26 de març de 2019 al
Consell Assessor amb la memòria anual, d’acord amb l’article 10 de la Llei 32/2010
de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
a) Requisits de la informació, principis comptables públics i criteris comptables no
aplicats pel fet d’interferir l’objectiu de la imatge fidel i, si s’escau, incidència en
els comptes anuals:
No correspon detall.
b) Principis, criteris comptables aplicats i informació complementària necessària per
assolir l’objectiu de la imatge fidel i ubicació d’aquesta a la memòria:
Principis comptables: L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, com entitat
jurídica pública, està obligada a reflectir el seu patrimoni i el producte de les
seves activitats d'acord amb les normatives comptables aplicables a les entitats
que formen part del sector públic, d’acord amb les normes reguladores del
Sistema Europeu de Comptes (SEC/95). Són principis de la comptabilitat de
l’entitat els establerts al PGCPGC: gestió continuada, meritació, uniformitat,
prudència, no compensació, importància relativa, imputació pressupostària i
desafectació dels ingressos pressupostaris.

3.2. Principis comptables
En la preparació dels comptes anuals s’han seguit els criteris descrits en la Nota 4
sobre Normes de Registre i Valoració, havent-se aplicat tots els principis
comptables obligatoris que poguessin tenir un efecte significatiu sobre els mateixos.

3.3. Comparació de la informació
Els comptes anuals d’aquest exercici així com els de l’exercici anterior s’han
formulat mitjançant l’aplicació de criteris uniformes de valoració, agrupació i
classificació, de manera que la informació que es presenta es homogènia i
comparable.
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3.4. Aspectes crítics de la valoració, estimació de la incertesa
Els comptes anuals de l’exercici 2019 requereixen i inclouen l’aplicació
d’estimacions comptables rellevants i la realització de judicis, estimacions i hipòtesis
en el procés d’aplicació de polítiques comptables de l’Entitat per valorar alguns dels
actius, passius, ingressos, despeses i compromisos que figuren registrats en ells.
Aquestes estimacions es refereixen, bàsicament, als següents conceptes:
- La valoració dels actius per determinar l’existència de pèrdues per deteriorament
dels mateixos.
- La probabilitat d’ocurrència i l’import dels passius indeterminats o contingents.
Tot i que les estimacions s’han realitzat en funció de la millor informació disponible
en la data de formulació d’aquests comptes anuals sobre els fets analitzats, és
possible que esdeveniments que puguin tenir lloc en el futur obliguin a modificar-les
(a l’alça o a la baixa) en pròxims exercicis.
Qualsevol modificació en el futur d’aquestes estimacions s’aplicaria de forma
prospectiva a partir del moment en que fos coneguda, sempre i quan millorés la
qualitat de la informació presentada, reconeixent l’efecte del canvi en l’estimació
realitzada en els corresponents comptes de pèrdues i guanys futurs.

4.

Normes de reconeixement i valoració
4.1. Immobilitzat
S’han reconegut com actius de l’APDCAT aquells que tenen caràcter de
permanència i que no estan destinats a la venda. Amb caràcter general, s’exclouen
de l’immobilitzat material i, per tant, es consideren despesa de l’exercici per criteris
d’importància relativa dintre de la massa patrimonial, aquells béns mobles el preu
unitari dels quals és inferior a 300 euros.
L’amortització de l’immobilitzat s’ha calculat amb un criteri lineal, amb valor residual
0 en base a la seva vida útil que és diferent per a:
Element

Anys

%

Aplicacions informàtiques

5 anys

20%

Equips de processament de dades

4 anys

25%

Béns mobles

10 anys

10%

Instal·lacions tècniques en edificis (*)

5 anys

20%

(*) En aquest cas, en tractar-se d’un edifici de lloguer privat les inversions que es
fan en instal·lacions tècniques s’ajusten al temps que resta per al venciment del
contracte de lloguer que és en data 30 de setembre de 2020.
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4.1.1. Immobilitzat material
Els béns d'immobilitzat material adquirits per l’APDCAT s'han valorat pel seu
cost d'adquisició, incloent-hi si s’escau el cost de posada en funcionament.
L'amortització de l'immobilitzat es realitza a partir de l’entrada en
funcionament de l’element amb un criteri lineal i valor residual 0, en base a
la seva vida útil estimada per a cada bé i s’aplica a partir del mes següent a
la data d’adquisició.
Pel que fa a les instal·lacions tècniques en edificis, la seva valoració
comprèn totes les despeses d’adquisició o de fabricació i construcció fins a
la seva posada en condicions de funcionament. El ritme d’amortització s’ha
sotmès al compromís contractual del lloguer que és de cinc anys, per la qual
cosa s’aplica l’ajust que correspongui al percentatge del 20%.
Les reparacions i el manteniment de l’immobilitzat material que no suposen
una ampliació, modernització o millora, s’han registrat com a despesa,
d’acord amb el Pla General de Comptabilitat Pública (PGCP).
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 al valor temporal dels diners i els riscos específics de l'actiu
per al qual no s'han ajustat els futurs fluxos d'efectiu estimats.
Si s'estima que l'import recuperable d'un actiu (o una unitat generadora
d'efectiu) és inferior al seu import en llibres, l'import de l'actiu (o unitat
generadora d'efectiu) es redueix al seu import recuperable. Immediatament
es reconeix una pèrdua per deteriorament de valor com despesa.
Quan una pèrdua per deteriorament de valor reverteix posteriorment, l'import
en llibres de l'actiu (unitat generadora d'efectiu) s'incrementa a l'estimació
revisada del seu import recuperable, però de tal manera que l'import en
llibres incrementat no superi l'import en llibres que s'hauria determinat de no
haver-se reconegut cap pèrdua per deteriorament de valor per a l'actiu
(unitat generadora d'efectiu) en exercicis anteriors. Immediatament es
reconeix una reversió d'una pèrdua per deteriorament de valor com ingrés.
La reversió del deteriorament té com límit el valor comptable de l'immobilitzat
que estava reconegut en la data de la reversió, si no s'hagués registrat la
deterioració del valor.
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4.1.2. Immobilitzat immaterial
L’immobilitzat immaterial s’ha valorat pel seu cost d’adquisició. Els impostos
indirectes no recuperables formen part del preu d’adquisició i els costos de
manteniment de les aplicacions informàtiques es registren directament al
Compte del resultat econòmic patrimonial.
Aquest compte recull principalment programes informàtics orientats a donar
suport tecnològic a les funcions i competències de l’Autoritat, llicències, el
portal i la Seu electrònica de l’ APDCAT.

4.2. Actius i passius financers
L’APDCAT fixa la categoria dels seus instruments financers en el moment del seu
reconeixement inicial en base a les decisions adoptades per la Direcció. Aquesta
classificació depèn de la finalitat per a la què aquestes inversions han estat
adquirides.
Es classifiquen com a corrents els actius i passius financers amb venciment igual o
inferior a un any, i com a no corrents si el seu venciment és superior a un any.
Els instruments financers de l’APDCAT es classifiquen en les següents categories:
a) Actius Financers.
Préstecs i comptes a cobrar: Els crèdits i partides a cobrar es composen de
crèdits per operacions comercials i crèdits per operacions no comercials amb
cobraments fixos o determinables que no cotitzen en un mercat actiu. Es
reconeixen inicialment pel seu valor raonable, incloent els costos de transacció
incorreguts i es valoren posteriorment al cost amortitzat, utilitzant el mètode del
tipus d’interès efectiu. No obstant, els crèdits amb venciment no superior a un
any es valoren pel seu nominal. L’APDCAT registra les oportunes correccions
valoratives per deteriorament de préstecs i partides a cobrar quan s’ha produït
una reducció o retard en els fluxos d’efectiu estimats futurs, motivats per la
insolvència del deutor.
Baixa dels actius financers
L’APDCAT dóna de baixa els actius financers quan s’extingeixen o es cedeixen
els drets sobre els fluxos d’efectiu corresponents a l’actiu financer i s’han
transferit substancialment els riscos i beneficis inherents a la seva propietat. En
el cas concret dels comptes a cobrar s’entén que aquest fet es produeix, en
general, si s’han transmès els riscos d’insolvència i mora.
La valoració inicial dels actius financers es registraran de manera independent,
tenint en compte el seu venciment, l’import dels interessos explícits meritats i no
vençuts en aquell moment, i, si fos el cas, també l’import dels dividends acordats
per l’òrgan competent en el moment de l’adquisició.
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Correccions valoratives per deteriorament
Al tancament de l'exercici, s'efectuaran les correccions valoratives necessàries
per l'existència d'evidència objectiva que el valor en llibres d'una inversió no és
recuperable.
L'import d'aquesta correcció és la diferència entre el valor en llibres de l'actiu
financer i l'import recuperable. S'entén per import recuperable com el major
import entre el seu valor raonable menys els costos de venda i el valor actual
dels fluxos d'efectiu futurs derivats de la inversió.
Les correccions valoratives per deteriorament, i si escau, la seva reversió es
registraran com una despesa o un ingrés respectivament en el compte del
resultat econòmic patrimonial. La reversió té el límit del valor en llibres de l'actiu
financer.
En particular, al final de l'exercici es comprovarà l'existència d'evidència objectiva
que el valor d'un crèdit (o d'un grup de crèdits amb similars característiques de
risc valorats col·lectivament) s'ha deteriorat com a conseqüència d'un o més
esdeveniments que han ocorregut després del seu reconeixement inicial i que
ocasionarà una reducció o un retard en els fluxos d'efectiu que s'havien estimat
rebre en el futur i que pot estar motivat per insolvència del deutor.
La pèrdua per deteriorament serà la diferència entre el seu valor en llibres i el
valor actual dels fluxos d'efectiu futurs que s’estimaran que es rebran,
descomptant-los al tipus d'interès efectiu calculat en el moment del seu
reconeixement inicial.

b) Passius financers
Els préstecs, obligacions i similars es registren inicialment per l’import rebut, net
de costos de transacció. Les despeses financeres, incloses les primes de
liquidació o el reembossament i els costos de transacció, es comptabilitzen en el
compte del resultat econòmic patrimonial segons el principi de meritació tot
aplicat el mètode de l’interès efectiu. L’import meritat i no liquidat s’afegeix a
l’import en llibres de l’instrument financer en la mateixa mesura en què no es
liquida en el període en què es produeix.
Els comptes a pagar es registraran inicialment pel seu cost de mercat i
posteriorment són valorats al cost amortitzat tot aplicant el mètode del tipus
d’interès efectiu.

4.3. 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.
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4.4. Ingressos i despeses
Els ingressos i les despeses es registren pel principi de meritació i els presentem
classificats per naturalesa.
4.4.1. Ingressos
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 3 de l’article 13 de la Llei de Pressupostos de la
Generalitat de Catalunya per a l’exercici 2017 (prorrogat per l’exercici
2019), les subvencions d’explotació tenen la finalitat d’equilibrar el
compte del resultat econòmic patrimonial, amb excepció de les dotacions
a les amortitzacions, les provisions i els resultats per baixes
d’immobilitzat.
Tanmateix, conforme el que preveu l'apartat 4 de l'esmentat article 13 de
la Llei de Pressupostos, d’obtenir-se al tancament de l’exercici un
romanent de tresoreria positiu com a conseqüència d’un excés de
transferències rebudes de la Generalitat, el Departament al què figura
adscrit l’Entitat ha d’efectuar una retenció de les aportacions i
transferències que tenen previst atorgar-li en l’exercici següent, per
l’import que determini la Intervenció General.
En aplicació d’aquest article s’hauria d’ajustar l’excés de transferència
corrent com passiu, d’acord amb les indicacions de la Intervenció general.
Aquest tractament de l’excés de les transferències rebudes és un element
crític a l’APDCAT. La LLEI 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de
la Generalitat de Catalunya per al 2017, en l'article 52 estableix que les
transferències i aportacions del pressupost de la Generalitat al
pressupost l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades s'han de lliurar en
ferm i per quartes parts, per la qual cosa les transferències rebudes a
l’APDCAT es consideren no reintegrables i, consegüentment el seu excés
es comptabilitza a l’epígraf d’ “Altres increments patrimonials pendents
d'imputació a resultats”.
L’ajust s’ha fet en base al càlcul següent:
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Compte
6210-6299

Descripció
Serveis exteriors
Serveis exteriors

6400, 6402, 6403, 6405 Sous i salaris
6420
Seguretat Social
6449
Altres depeses socials
Despeses de personal
6799

Compte

Descripció

Aplicació
article 13

544.592,73
544.592,73

544.592,73
544.592,73

1.760.299,56
410.069,82
286,00
2.170.655,38

1.698.061,84
410.069,82
286,00
2.108.417,66

195,86
195,86
Saldo
inicial

No aplicació
article 13
62.237,72
62.237,72

195,86
195,86
Aplicació
No aplicació
article 13
article 13

6815
6821
6822
6825
6826

Amortizació d'aplicacions
Amortització d'edificis
Amortització instal·lacions tècniques
Amortizació de mobiliari
Amortització d'equips processos d'informació
Amortització d'altre immobilitzat
Dotació d'amortització

1.610,70
39.352,28
4.550,04
3.645,61
12.441,27
1.361,97
62.961,87

-

1.610,70
39.352,28
4.550,04
3.645,61
12.441,27
1.361,97
62.961,87

6910

Dotació provisió per despeses extraordinàries
Provisions

70.000,00
70.000,00

-

70.000,00
70.000,00

7503
7720
7730
7731
7770
7790
7950

Transferències corrents OACIF
Subv. cap. traspassades al resultat de l'exercici
Reintegraments exercicis tancats
Reintegrament exercici corrent
Multes i sancions
Excés de provisió desmantellament
Excés de provisió per responsabilitats
Ingressos

-2.662.866,59
-62.202,56
-521,49
-43,58
-82.200,00
-3.414,52
-33.000,00
-2.844.248,74

-2.662.866,59
-521,49
-43,58
-82.200,00
-3.414,52
-2.749.046,18

-62.202,56
-33.000,00
-95.202,56

4.157,10
95.839,93
99.997,03

-95.839,93
95.839,93
-

99.997,03
99.997,03

Resultat
Ajust
Resultat final

b)

Altres depeses i pèrdues d'altres exercicis
Altres depeses i pèrdues d'altres exercicis

Saldo
inicial

Transferències de capital, amb càrrec al capítol VII dels pressupostos de la
Generalitat
Les transferències de capital rebudes de la Generalitat de Catalunya, amb
càrrec al capítol VII dels pressupostos de la Generalitat, que tenen per
objecte finançar les inversions afectes a l'activitat de l’APDCAT (o
l'amortització de l'endeutament que finança aquesta inversió), s'enregistren
directament amb abonament a patrimoni net, epígraf “Altres increments
patrimonials pendents d'imputar a resultats”.
Són objecte de traspàs al compte del resultat econòmic patrimonial de forma
correlacionada amb la despesa per amortitzacions dels elements finançats
amb aquestes transferències.
De la mateixa manera que per al tractament comptable de les transferències
corrents, en el cas d’obtenir-se un excedent de transferències de capital
rebudes no aplicades al finançament d’inversions, aquest import es
comptabilitza igualment a. l’epígraf “Altres increments patrimonials pendents
d'imputar a resultats”.
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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.

d)

Multes i sancions, i altres ingressos
En les multes i sancions, el naixement del dret de cobrament es produeix
quan la resolució de la directora esdevé ferma.

e)

Ingressos patrimonials
Els interessos dels comptes corrents es reconeixen de forma simultània en
el moment que és efectiu l’ingrés. Des de l’exercici 2016 l’interès per als
comptes bancaris és 0%.

4.4.2. Despeses
Les despeses s’imputen en funció de la data de meritació, independentment
del moment en què es produeixi el corrent financer o monetari corresponent.
Seguint el principi de prudència, l’APDCAT comptabilitza, si s’escau, els
riscos i pèrdues previsibles tal i com preveu la normativa comptable vigent,
tan aviat com es coneixen.
Despeses de personal
Les despeses de personal es reconeixen en el compte de resultat en el
moment que merita l’obligació, amb independència del moment en què es
produeixi el corrent monetari que se’n deriva.

4.5. Provisions i contingències
Es reconeix una provisió quan l’entitat té una obligació present (legal, contractual o
implícita) resultat d’un succés passat que, probablement, implicarà el lliurament
d’uns recursos que es poden estimar de forma fiable.
Les provisions es troben valorades pel valor actual dels desemborsaments que
s’espera que seran necessaris per liquidar l’obligació. Els ajustaments en la provisió
amb motiu de la seva actualització es reconeixen com una despesa financera a
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mesura que es van reportant. Quan el seu venciment és inferior o igual a un any i
l’efecte financer no és significatiu, no es descompten.
Al tancament de l’exercici, les provisions són objecte de revisió i ajustades, si escau,
per a reflectir la millor estimació existent en aquest moment. Quan no són ja
pertinents o probables, es produeix a la seva reversió amb contrapartida al
corresponent compte d’ingrés de l’exercici.
Per a la quantificació de les provisions, es recorre a informes interns i, si escau,
d’experts externs, que permetin establir la base de les estimacions de cadascun
dels desenllaços possibles, així com del seu efecte financer.

4.6. Activitats conjuntes
L’Entitat no ha realitzat operacions d'aquesta naturalesa.

4.7. Actius no corrents mantinguts per a la venda
L’Entitat no ha realitzat operacions d'aquesta naturalesa.

4.8. Transaccions en moneda estrangera
No s’han realitzat operacions en moneda estrangera.

4.9. Elements patrimonials de naturalesa mediambiental
L'activitat mediambiental és aquella l'objectiu de la qual és prevenir, reduir o reparar
el dany que es produeixi sobre el medi ambient.
L'activitat de l’Entitat, per la seva naturalesa, no té un impacte mediambiental.

5.

Immobilitzat material
(Euros)

Saldo
inicial

Entrades

01.01.2019
2. Construccions

Augments

Disminucions

Correccions

per traspassos

per traspassos

valoratives

a altres

netes per

Amortització

revalorització

Saldo a

partides

deteriorament

de l'exercici

en l'exercici

31.12.2019

d'altres

Sortides

partides

Augment per

111.479,54

2.854,07

-

-

-

-
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Construccions

195.190,51

2.854,07

-

-

-

-

(2811)

Amortització acumulada de construccions

-83.710,97

-

-

-

-

-

(2911)

Deteriorament de valor de construccions

-

-

-

-

-

-

-

(2991)

Det. per usdefruit cedit de construccions

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

59.658,11

5. Altre immobilitzat material

68.853,20

12.803,80

-39.352,28
-39.352,28

-21.998,89

74.981,33

-

198.044,58

-

-123.063,25

-

-
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Instal·lacions tècniques i altres inst.

13.650,13

-

-

-

-

-

(2815)

Amort. acum. d'instal·lacions tècniques

-4.929,21

-

-

-

-

-

(2915)

Det. d'inst. tècniques i altres inst.

-

-

-

-

-

-

-
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Mobiliari

-

-

-

-

-

-

192.336,65

(2816)

Amortització acumulada de mobiliari

-

-

-

-

-

-

-170.403,77

(2916)

Deteriorament de valor de mobiliari

-

-

-

-

-

-

-

217

Equips per a processos d'inf.

-

-

-

-

-

-

350.368,20

(2817)

Amort. acum. d'equips per proc. d'inf.

-

-

-

-

-

-

-319.403,58

(2917)

Det. d'equips per a processos d'informació

-

-

-

-

-

-

-

219

Altre immobilitzat material

6.809,85

-

-

-

-

-

-

-

6.809,85

(2819)

Amort. acum. d'altre immobilitzat material

-2.858,15

-

-

-

-

-

-

-4.220,12

(2919)

Det. de transport d'altre immobilitzat mat.

-

-

-

-

-

-

-

-

(2919)

Det. per usdefruit cedit altre immob. mat.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total

189.197,35
-166.758,16
340.703,70
-306.962,31
-

180.332,74

3.139,30

9.664,50

15.657,87

-

-

-4.550,04

-3.645,61

-12.441,27

-1.361,97

-61.351,17

-

13.650,13

-

-9.479,25

-

-

-

-

134.639,44
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Els elements totalment amortitzats totalitzen 473.720,43 Euros.

6.

Inversions immobiliàries
L’Entitat no ha realitzat operacions d’aquesta naturalesa.

7.

Immobilitzat intangible
(Euros)

Saldo
inicial

Augments

Disminucions

Correccions

per traspassos

per traspassos

valoratives

a altres

netes per

Amortització

revalorització

Saldo a

partides

deteriorament

de l'exercici

en l'exercici

31.12.2019

Entrades

01.01.2019
3. Aplicacions informàtiques
206

Aplicacions informàtiques

(2806) Amort. acum. d'aplicacions informàtiques
(2906) Det. de valor aplicacions informàtiques
Total

d'altres

Sortides

partides

2.222,86

-

-

-

-

-

604.301,54

-

-

-

-

-

-602.078,68

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.222,86

Augment per

-1.610,70
-1.610,70
-1.610,70

-

612,16

-

604.301,54

-

-603.689,38

-

-

-

612,16

Els elements totalment amortitzats totalitzen 602.078,68 Euros.

8.

Arrendaments financers i altres operacions de naturalesa similar
L’Entitat no ha realitzat operacions d’aquesta naturalesa

9.

Actius financers
9.1. Classificació dels actius financers
Classes

Actius financers a curt termini
Altres inversions

Categories

2019

Crèdits i partides a cobrar

72.293,14

2018
53.051,00

9.2. Correccions per deteriorament de valor
Moviment comptes
correctors
Classes d'actius
financers
Actius financers a curt termini
Altres inversions

Disminucions
de valor per
Reversió del
deteriorament deteriorament
Saldo
creditici de
creditici de
inicial
l'exercici
l'exercici
-9.500,00
-9.500,00
-

Saldo
final
-9.500,00
-9.500,00
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9.3. Deutors pressupostaris
Deutors

2019

2018

Deutors pressupostaris - Drets reconeguts
Generalitat de Catalunya

31.492,03

Sancions

40.801,11

53.051,00

72.293,14

53.051,00

Deutors pressupostaris

-

9.4. Provisió per insolvències
El mes de desembre de 2017 ens van comunicar que l’empresa relacionada amb el
PS 22/2017 es trobava immersa en un procés de liquidació. Tal i com preveu la llei
concursal, l’APDCAT, en data 19 de gener de 2018, va comunicar el crèdit de 8.000
euros que l’APDCAT ostenta amb l’esmentada societat, i va dotar una provisió per
insolvències en l’exercici 2017 que es manté

Provisió per risc d'insolvència
PS 22/2017
PS16/2016
Provisió per risc d'insolvència

Import
sanció
8.000,00
1.500,00
9.500,00

Data
comunicació
recurs
24.04.2017

Tramesa del
pagament a la
via executiva
26.06.2016

Concurs
de creditors
19.01.2018
22.12.2016

10. Passius financers
10.1. Classificació dels passius financers
Classes

Curt termini
Altres deutes

Categories
Deutes a cost amortitzat

2019

2018

149.333,38

116.214,05

No s’inclou en el quadre anterior els saldos amb administracions publiques.
10.2. Creditors pressupostaris
Creditors a curt termini
Creditors obligacions exercici corrent

2019

2018

70.179,81

93.556,85

2019

2018

-560,46

339,54

10.3. Creditors no pressupostaris
Creditors a curt termini
Creditors extrapressupostaris
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10.4. Administracions públiques
Creditors a curt termini

2019

2018

121.726,17

110.717,00

6.845,79

6.187,88

128.571,96

116.904,88

Administracions Públiques
IRPF
Quotes obreres Seguretat Social
Total

11. Cobertures comptables
L’Entitat no ha realitzat operacions d’aquesta naturalesa
12. Actius construïts o adquirits per a altres entitats i altres existències
L’Entitat no ha realitzat operacions d'aquesta naturalesa

13. Moneda estrangera
L’Entitat no ha realitzat operacions d'aquesta naturalesa

14. Transferències, subvencions, donacions i altres ingressos i despeses
14.1. Transferències i subvencions rebudes
La composició de l’epígraf del balanç “Altres increments patrimonials pendents
d’imputar a resultats” es el següent:
Altres increments patrimonials pendents d'imputació
Sub. Corrent de la Generalitat pendent d'aplicar
Sub. Capital de la Generalitat

2019

1.364.277,94 1.268.336,57
135.251,60

IV. Altres increments patrimonials pendents d'imputació

2018

182.555,60

1.499.529,54 1.450.892,17

El detall de les transferències rebudes en l’exercici 2019 es el detallat a continuació:
Exercici 2019
Entitat
Concedent
Administració de l'Estat/
Seguretat Social
Administració de la Generalitat
Administració Local
Empreses privades
De famílies i institucions
sense finalitat de lucre
De la Unió Europea
Altres
Total Capítol

Objecte
Subvencionat

Drets reconeguts
Capítol IV
Capítol VII

Total

Import
Reintegrat
en l'exercici

Despesa corrent i capital
-

2.662.866,07
-

15.000,00 2.677.866,07
-

-

-

2.662.866,07

15.000,00 2.677.866,07

-
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Exercici 2018
Entitat
Concedent
Administració de l'Estat/
Seguretat Social
Administració de la Generalitat
Administració Local
Empreses privades
De famílies i institucions
sense finalitat de lucre
De la Unió Europea
Altres
Total Capítol

Objecte
Subvencionat

Drets reconeguts
Capítol IV
Capítol VII

Total

Import
Reintegrat
en l'exercici

Despesa corrent i capital
-

2.779.499,79
-

15.000,00 2.794.499,79
-

-

-

2.779.499,79

15.000,00 2.794.499,79

-

14.2. Altres ingressos
El detall dels altres ingressos es el següent:
2019

2018

Altres ingressos de gestió ordinària:
Multes i sancions

82.200,00 107.251,00

Excés de provisions

33.000,00

12.000,00

565,07

1.122,16

Altres partides no ordinàries:
Reintegraments
Ingressos excepcionals
Total

3.414,52

-

119.179,59 120.373,16

D’acord amb el règim sancionador establert en la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de
l’APDCAT, a l’entitat li correspon l’exercici de la potestat sancionadora i la
competència per aplicar el règim d’infraccions i sancions.
En l’article 28.1 de Règim econòmic i de contractació s’estableix que per al
compliment de les seves finalitats, l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades
compta amb els béns i els recursos econòmics següents:
a)
b)
c)
d)
e)

Les assignacions anuals dels pressupostos de la Generalitat.
Els béns i els drets que constitueixen el seu patrimoni, i llurs productes i rendes.
El producte de les sancions que imposi en l’exercici de les seves competències.
El producte de les taxes i els altres ingressos públics que meriti per la seva
activitat.
Qualsevol altre recurs econòmic que legalment se li pugui atribuir

L’article 28.2 que establia que el producte de les sancions que l’Autoritat Catalana
de Protecció de Dades imposi en l’exercici de les seves competències ha d’ésser
ingressat en el Tresor de la Generalitat està derogat per la disposició derogatòria
de la Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives
(DOGC núm. 6830, de 13.3.2015).
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L’exercici 2019 l’entitat ha reconegut drets amb el detall següent:
Data resolució

Import

PS 35/2018

14.03.2019

12.000,00

PS 8/2019

21.06.2019

24.000,00

PS 39/2018

12.06.2019

50.000,00

PS 46/2019

25.11.2019

1.800,00

PS 11/2019

19.09.2019

20.000,00

PS 28/2017

13.06.2019

-27.000,00

Total procecediments sancionadors

80.800,00

Recurs Apel·lació 764/2015 TC

23.05.2019

800,00

Proc Ordinari 9/2018-E, JCA 8 BCN

11.07.2019

600,00

Total costes judicials

1.400,00

Total Multes i sancions

82.200,00

Indemnització Asseguradora

3.414,52

Reintegrament actualització pòlissa accidents col·lectius

43,58

Devolució despesa Congreso Diputados

521,49

Total Reintegraments

3.979,59

L’exercici 2018 l’entitat ha reconegut drets amb el detall següent:
Data resolució

Import

PS 29/2017

15.01.2018

4.800,00

PS 28/2017

25.01.2018

27.000,00

PS 31/2017

26.01.2018

6.000,00

PS 33/2017

26.01.2018

4.000,00

PS 41/2017

26.04.2018

20.000,00

PS 56/2017

20.06.2018

40.001,00

PS 25/2018

22.01.2018

2.400,00

Total procecediments sancionadors

104.201,00

Recurs Apel·lació 130/2016 FCC Aqualia

05.02.2018

600,00

Recurs Apel·lació 348/2014 Aj. Lleida

05.02.2018

800,00

Recurs Ordinari 282/2013 JCA3 Aj. Lleida

19.03.2018

1.600,00

Recurs Proc Abreujat 119-2018-V, JCA 3 BCN

17.10.2018

50,00

Total costes judicials
Total Multes i sancions
Reintegrament taxa DOGC

3.050,00
107.251,00
109,48

Reintegrament UE, congrés Itàlia

1.012,68

Total Reintegraments

1.122,16
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14.3. Altres despeses
Despeses de personal

Retribucions Alts càrrecs
Retribucions Personal eventual
Retribucions Personal funcionari
Retribucions Personal laboral

2019

2018

101.818,11

94.806,32

39.469,96

-

1.107.391,73

1.129.171,01

511.619,76

462.784,33

Productivitat

-

-

Gratificacions serveis extraordinaris

-

-

Seguretat Social

410.069,82

358.271,48

286,00

7.577,23

Formació Personal
Ajuts de Menjar

-

-

Fons d’Acció Social

-

-

Altres despeses socials

-

Total despeses de personal

2.170.655,38

4.235,00
2.056.845,37

Les despeses de personal de l’exercici 2019, en conjunt, han augmentat respecte
l’exercici 2018, principalment, degut a:
• l’increment de retribucions del 2,5% de l'any 2019, d’acord amb el Decret llei
3/2019, de 22 de gener, sobre l'increment retributiu per al 2018 i el règim de
millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal aplicable al personal
del sector públic,
• la regularització de la Seguretat Social amb l’ajustament a les bases de cotització
del personal de l'APDCAT,

Recuperació de la paga extraordinària del 2013 i 2014
L’Acord GOV/19/2013, de 26 de febrer i la Llei 1/2014 de pressupostos de la
Generalitat de Catalunya, pel qual s’adopten mesures excepcionals de reducció de
les despeses de personal per a l’exercici pressupostari 2013 i 2014, estableix en
una mesura de reducció retributiva d’acord amb la qual, durant l’exercici 2013 i
2014, es redueixen les retribucions anuals del personal inclòs en el seu àmbit
d’aplicació en la quantia equivalent a l’import d’una paga extraordinària i, quan
correspongui, d’una paga addicional del complement específic o equivalent, i se’n
estableixen els criteris d’aplicació.
En aplicació de l’acord aprovat pel Decret llei 3/2019, de 22 de gener, l’Autoritat
Catalana de Protecció de Dades (APDCAT), ha fet efectiva la recuperació del 10%
de les quanties reduïdes l’any 2013, i la devolució del 30% de la reducció salarial
de l’exercici 2013.
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Així mateix ha aprovisionat en l’exercici 2019 l’import que resta pendent de
pagament al 31 de desembre de 2019 (60%) que serà liquidat en l’exercici 2020. El
seu detall es el següent:
Creditors per despeses meritades
Alt càrrec

Import
2.793,74

Personal funcionari

39.524,62

Personal Laboral

19.919,36
62.237,72

Altres despeses socials
El 2019 s’ha mantingut la prohibició de percebre cap tipus de dret d’assistència per
la concurrència a reunions d’òrgans de Govern de consells d’administració o de
qualsevol altre òrgan col·legiat de l’Administració de la Generalitat i de les entitats,
ens o empreses del seu sector públic, d’acord amb l’article 63 de la Llei 3/2015, d’11
de març, de mesures fiscals, financeres i administratives.
D’acord amb els articles 24 de la LLEI 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de
la Generalitat de Catalunya per al 2017, no s’han fet aportacions a plans de
pensions, no s’han atorgat als empleats ajuts en concepte de Fons d’acció social ni
s’han reconegut percepcions derivades dels sistemes d’ajuts per al menjar del
personal.
Bestretes al personal
Durant l’exercici 2019 s’ha concedit una bestreta per un import total de 1.200,00
euros, que s’han retornat dins l’exercici.
Creditors per despesa meritada – Paga extraordinària
Recull les obligacions no vençudes a final de l’exercici i derivades de despeses
econòmiques no financeres meritades en el mateix, com són les pagues
extraordinàries.
El personal de l’APDCAT percep dues pagues extraordinàries a l’any, els mesos de
juny i desembre. En quan al personal funcionari l’article 26.4 b) de la LLEI 4/2017,
del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017
estableix “ Les pagues extraordinàries s’han d’acreditar els mesos de juny i
desembre i, d’acord amb la situació i els drets del funcionari o funcionària, els dies
1 de juny i 1 de desembre”, per tant, a 31 de desembre de 2015, s’ha meritat una
sisena part de la paga de juny per aquest personal.
L’APDCAT ha periodificat la paga extraordinària del mes de juny i té reconegut el
passiu al compte remuneracions pendents de pagament, per un import de 17.476,31
euros amb el detall següent:
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Creditors per despeses meritades

Períodes de meritació

Import

Alt càrrec

01.12.2019 - 31.05.2020

862,59

Personal eventual

01.12.2019 - 31.12.2020

535,31

Personal funcionari

01.12.2019 - 31.05.2020

10.810,14

Personal Laboral

01.12.2019 - 31.05.2020

5.268,27
17.476,31

Altres despeses
2019

2018

Altres despeses de gestió ordinària

544.592,73

584.759,78

Arrendaments

169.717,61

156.125,07

Reperació i conservacio

30.984,03

31.940,49

Serveis de profesionals independents

18.150,00

Primes d'assegurances
Campanyes de promoció
Subministraments

-

3.296,80

3.177,28

104.080,01

129.449,53

16.668,11

17.133,12

17.109,73

13.446,07

9.292,02

17.475,93

10.561,86

14.479,20

Altres despeses:
Material no inventariable
Despeses de publicacions
Premsa, llibres, i altres p
Publicacions Diaris Oficials

436,80

-

Neteja

20.865,24

20.612,94

Dietes, locomoció i traslla

25.357,98

23.382,69

1.036,10

2.056,63

25.127,45

28.100,19

4.569,73

8.469,32

83.627,73

116.755,96

3.711,53

2.155,36

Amortització de l' immobilitzat

62.961,87

61.897,73

Amortització de l'immobilitzat

62.961,87

61.897,73

Altres partides no ordinàries

195,86

12.427,10

Altres: Despeses excepcionals

195,86

12.427,10

Despeses postals i missatge
Serveis varis
Custòdia, emmegatzematge i
Informàtica i CTTI
Prevenció i Salut laboral

S’ha mantingut l’activitat de foment, difusió i organització de jornades adreçades a
la prevenció del dret a la protecció de dades personals. D’entre tota l’activitat de
l’APDCAT són destacables:
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Activitats de formació general en matèria de protecció de dades
Per tal de refermar el vessant formador i estendre el coneixement de la cultura de
la protecció de dades, l’APDCAT ha tingut un interès especial a organitzar jornades,
conferències, seminaris i altres activitats, a les quals fa referència expressa l’article
17.f del seu Estatut. En aquest sentit, cal esmentar diverses activitats relacionades
directament amb l’exercici d’aquestes funcions.
En el marc del Pla de formació per al període 2018-2020 que té per objectiu donar
resposta a les necessitats formatives, dins del marc competencial de l’Autoritat,
especialment tenint en compte la nova normativa en matèria de protecció de dades,
especialment el Reglament general de protecció de dades.
Entre les diferents actuacions del pla, destaquen la col·laboració entre l’APDCAT i
l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) en l’elaboració del curs de
formació especialitzada i certificada per a delegats de protecció de dades de les
administracions catalanes i del seu sector públic .També durant l’any 2019 , fruit
d’aquesta col·laboració, s’han continuat realitzant les accions de formació per als
comandaments de les administracions catalanes i del seu sector públic.
Les principals actuacions de 2019 en l’àmbit de la divulgació i la formació en
matèria de protecció de dades:
1.

Jornada: Ètica i privacitat. Celebració del Dia Europeu de la Protecció de
Dades, 25 de gener

2.

26 de febrer - Jornada: Intel·ligència artificial i protecció de dades

3.

Formació sobre protecció de dades al servei territorial d’Educació del Maresme,
12 de març

4.

Curs semi presencial sobre transparència i accés a la informació per a les
administracions locals, del 4 de març al 5 d’abril

5.

Curs: El dret a la protecció de dades: el Reglament general de protecció de
dades a les delegacions del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, 19,
20, 21, 26 de març

6.

Sessió formativa de protecció de dades per als interlocutors de protecció de
dades del Departament d’Educació, 3 d’abril

7.

Primera sessió informativa de protecció de dades per a càrrecs intermedis del
Departament d’Educació, 8 de maig

8.

Jornada: 1 any de RGPD, 15 de maig

9.

Sessió de protecció de dades al Centre de Recursos Pedagògics de Badalona,
24 de maig
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10. Curs massiu en línia i obert de l’EAPC sobre transparència i protecció de dades,
del 6 al 26 de maig
11. Segona sessió informativa de protecció de dades per a càrrecs intermedis del
Departament d’Educació, 28 de maig
12. Sessió formativa sobre protecció de dades per al Servei Territorial d’Educació
del Maresme – Vallés Oriental, 6 de juny
13. Jornada: Ètica en la intel·ligència artificial,17 de juny
14. Seminari d’actualització de l'ACM: Consells comarcals al dia, 30 de setembre
15. Jornada: Eines per a l'avaluació de l’acompliment de la normativa de protecció
de dades, 4 d’octubre
16. Formació de directores i directors de centres educatius en protecció de dades
a Manresa, 24 d’octubre
17. Tallers sobre transparència i accés a la informació per a Departament de
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, primera sessió, 28 d’octubre
18. Primera sessió del curs sobre transparència i accés a la informació per a
l’administració local, 29 d’octubre. La segona sessió s’ha portat a terme el 5 de
novembre per tractar sobre el dret d’accés i les seves garanties.
19. Sessió formativa: La protecció de les dades personals i les relacions de
consum, 6 de novembre
20. Projecte internet menors i tecnologies: Créixer i conviure en un món digital,
gener – desembre. Escoles que han participat al projecte l’any 2019:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Institut Menéndez Pelayo, Barcelona
Institut Baix Montseny, Barcelona
Institut Vilamajor, Sant Pere de Vilamajor
Institut Pi del Burgar, Reus
Institut Narcís Oller, Valls
La Salle Tarragona, Tarragona
Institut Ventura Gassol, Badalona
Institut Júlia Minguell, Badalona

21. Youth Mobile Festival Barcelona (YOMO 2019), del 26 de febrer al 2 de març
22. Tallers sobre dispositius mòbils a les escoles, any 2019:
a.
b.
c.
d.
e.

Escola La Salle, Santa Coloma de Farnés
Institut Eugeni d’ors, Vilafranca del Penedès
Institut Vilamajor, Sant Pere de Vilamajor
Escola Deutsche Schule, Barcelona
Escola Divina Providència, Mataró
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23. L’APDCAT a la Ciutat dels Somnis de Barcelona, del 27 de desembre de 2019
al 4 de gener de 2020
Despesa anticipada
L’APDCAT ha periodificat, a 31 de desembre de 2019, les depeses d’assegurances
i d’algunes subscripcions perquè el seu venciment correspon al 2020 i,
consegüentment, s’han comptabilitzat a Despeses anticipades amb el detall
següent:
Assegurances

Vigència

2019

2020

Pòlissa de responsabilitat civil

21.09.2019 - 31.12.2019

Pòlissa responsabilitat civil

31.12.2019 - 31.12.2020

-

1.893,55

Pòlissa multirisc oficines

01.01.2020 - 01.01.2021

-

1.169,63

Pòlissa d'accidents

01.03.2019 - 01.03.2020

Assegurances, despesa avançada
Subscripcions

523,97

217,88

-

43,58

741,85 3.106,76
Vigència

2019

2020

Augure Spain SL

01.01.2019 - 31.12.2019

1.944,95

-

Privacy Laws & Business

01.01.2020 - 31.12.2020

-

Bases dades Aranzadi Instituciones

01.10.2019 - 30.09.2020

Revista Nuevas Tecnologias

01.04.2019 - 31.03.2020

Subscripcions, despesa avançada

668,78

1.103,18 3.309,54
389,96

129,99

3.438,09 4.108,31

Total

7.215,07

Al 31 de desembre de 2018 el seu detall es el següent:
Assegurances

Vigència

Pòlissa responsabilitat civil

21.09.2018 - 21.09.2019

Pòlissa multirisc oficines

01.01.2019 - 01.01.2020

Pòlissa d'accidents

01.03.2018 - 01.03.2019

2018

473,39 1.420,17
212,19

Assegurances, despesa avançada

Subscripcions

2019

1.092,35
42,44
2.554,96

Vigència

2018

2019

Augure Spain SL

01.03.2018 - 28.02.2019

1.620,79

324,16

Privacy Laws & Business

01.01.2019 - 31.12.2019

-

626,44

Bases dades Aranzadi Instituciones

01.10.2018 - 31.09.2019

Revista Nuevas Tecnologias

01.04.2018 - 31.03.2019

Subscripcions, despesa avançada

Total

1.050,63 3.151,88
393,75

131,25
4.233,72

6.788,68
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15. Provisions i contingències
El moviment de les provisions en l’exercici 2019 ha estat el següent:

Motiu provisió

Compte

Saldo a

Import aplicat

Nous

Saldo a

financer

31.12.2018

o anul.lat

litigis

31.12.2019

-

-

Procediment sancionador PS 6/2015

-

50.000,00

Procediment sancionador PS 28/2017

(7950)

27.000,00

27.000,00

-

-

Procediment sancionador PS 31/2017

(7950)

6.000,00

6.000,00

-

-

Procediment sancionador PS 56/2017

-

40.001,00

-

-

40.001,00

Procediment sancionador PS 41/2017

-

20.000,00

-

-

20.000,00

Procediment sancionador PS 39/2018

(6910)

-

-

50.000,00

50.000,00

Procediment sancionador PS 11/2019

(6910)

-

-

20.000,00

20.000,00

33.000,00 70.000,00

180.001,00

Totals

143.001,00

50.000,00

Quan l’Autoritat té coneixement de la interposició d’un recurs a la Jurisdicció Contenciosa
Administrativa, dota una provisió per l’import previst de reclamació o sanció.
En l’exercici 2019 s’han interposat dos recursos a la Jurisdicció contenciosa que han
suposat la dotació d’una provisió per responsabilitats de 70.000,00 euros
A banda, resta pendent de resolució un altre procés a la Jurisdicció Contenciosa
administrativa, sumant a 31 de desembre de 2019 una provisió de 180.001,00 euros.

Provisions per responsabilitats
PS 6/2015

50.000,00

09.02.2016

07.10.2015

PS 56/2017 Hospital HESTIA

40.001,00

28.12.2018

25.07.2018

PS 41/2017 Hospital Sant Joan de Reus

20.000,00

PS 39/2018 Quiron Prevención SLU

50.000,00

PS 11/2019 Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

20.000,00

Aqualia Gestió Integral de l'Aigua

Provisió per responsabilitats

Data
pagament

Data
coneixement
recurs

Import
sanció

03.08.2018
29.11.2019

25.11.2019
13.11.2019

180.001,00

16. Informació sobre medi ambient
L’Entitat no ha realitzat operacions d’aquesta naturalesa.

17. Actius en estat de venda
L’Entitat no ha realitzat operacions d’aquesta naturalesa.

18. Presentació per activitats del compte del resultat econòmic patrimonial
L’Entitat no ha realitzat operacions d’aquesta naturalesa.
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19. Operacions per administració de recursos per compte d'altres ens públics
L’Entitat no ha realitzat operacions d’aquesta naturalesa.

20. Operacions no pressupostàries de tresoreria
20.1. Estat de creditors no pressupostaris
El moviment dels creditors no pressupostaris en l’exercici 2019 ha estat el següent:
Abonaments
saldo a

Modificacions

1 de gener
Concepte
241 - IRPF
251 - Quotes Seguretat Social
Total

realitzats

Total

del saldo

en

creditors

inicial

l'exercici

Carrecs

Creditors

realitzats

pendents

en

pagament a

l'exercici

31 de desembre

110.717,00

-

526.074,97

636.791,97

515.065,80

6.187,88

-

86.320,16

92.508,04

85.662,25

6.845,79

116.904,88

-

612.395,13

729.300,01

600.728,05

128.571,96

121.726,17

21. Contractació administrativa. Procediments d’adjudicació
El detall dels contractes administratius adjudicats en l’exercici 2019 son els detallats a
continuació:
Precediment obert

Precediment restringit

Precediment negociat

Multiplicitat

Únic

Multiplicitat

Únic

Multiplicitat

Únic

Diàleg

Adjudicació

criteris

criteri

criteris

criteri

criteris

criteri

competitiu

directa

Total

D'obres

-

-

-

-

-

-

-

-

-

De subministrament

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Patrimonials

-

-

-

-

-

-

-

-

-

De gestió de serveis públics

-

-

-

-

-

-

-

-

-

73.805,16

-

-

-

-

-

218.857,70

292.662,86

-

-

-

-

-

-

-

-

-

sector públic i el sector privat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

De caràcter administratiu especial

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Altres: Derivat Acord marc

-

-

33.321,42

-

-

-

-

-

33.321,42

Tipus de contracte

De serveis
De concessió d'obra pública
De col·laboració entre el
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El detall de contractes per tercers es el següent:
Contractes no menors (Derivats d'acord marc i Mitjà propi)
Creditor

Nom
Peiró Rubio, Maria del Carmen. Estudi de recerca
38097811J sobre la Intel·ligència artificial i la protecció de dades
a Catalunya
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la
Q5856338H
Informació

Import

Procediment

18.150,00 Obert
45.564,79 (Mitjà Propi)

B66015181 Vitamine Communications, SL

55.655,16 Obert

A08259541 Servicios Industriales Reunidos, SA

20.865,24 Acord Marc

A60741501 Corporacion Travel Partners, SA

12.456,18 Acord Marc
152.691,37

Contractes menors
Creditor

Nom

Import total

Moneda

Q0873006A FIRA INTERNACIONAL DE BARCELONA

16.500,00

EUR

B61284535 CONFORT TERMICO COTERM SL

16.420,21

EUR

A81948077 ENDESA ENERGIA SAU

15.322,20

EUR

A28122125 CANON ESPAÑA SA

10.797,27

EUR

B25301631 SERVEIS DE PERSONAL I NETEJA SL

10.018,80

EUR

B61125712 COM 2002 SL

9.282,60

EUR

A089358992 2003 SA

7.732,92

EUR

B82591470 HEWLETT PACKARD SERVICIOS ESPAÑA SA

7.666,56

EUR

B63950737 INTERWOR T-SIC SLL

6.791,68

EUR

B60329836 DISTRIB. D'INFOM. SIST. AUXILIARS SL

6.345,85

EUR

B64951668 BARCELONA ESPAI LEGAL ADVOCATS SLP

6.050,00

EUR

B64951668 BARCELONA ESPAI LEGAL ADVOCATS SLP

6.050,00

EUR

B65932725 UNIAUDIT OLIVER CAMPS SL

5.989,50

EUR

B82832155 LOGICALIS SPAIN SLU

5.622,77

EUR
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Contractes menors
Creditor

Nom

Import total

Moneda

B61733713 EL CATERING DE LA BIBI SL

4.991,80

EUR

A81962201 EDITORIAL ARANZADI SA

4.932,67

EUR

B64215031 ECOCLIMA BARCELONA SL

4.387,46

EUR

B61519344 AIRUN SERVEIS CULTURALS SL

4.304,33

EUR

B64200264 ENGRUNES RECUPERACIÓ I MANTENIMENT

3.727,69

EUR

A28141935 MAPFRE ESPAÑA COMP. SEG. Y REASEG. SA

3.587,15

EUR

B65837320 ECOTAXI BARCELONA SL

3.548,78

EUR

A59367458 ID GRUP SA

3.235,82

EUR

B61879938 CAPLLETRA SL

3.039,34

EUR

B62473780 LIBRERIA LA JURIDICA, S.L.

2.890,05

EUR

A08110330 S.A.DE ELECTRIFICACIONES Y SUMIN.

2.850,30

EUR

B64206535 ASPY PREVENCIÓN, SLU

2.816,53

EUR

A58036328 EXPERTUS SERVICIOS ATEN. AL PUBLICO

2.637,80

EUR

A65243099 POBLENOUKEY, SA

2.435,20

EUR

Q0801175A CONSORCI ADMINISTRACIO OBERTA CAT.

2.428,54

EUR

B62933361 INCYTA MULTILANGUAGE SL

2.393,27

EUR

F59197996

2.391,73

EUR

B65905903 XALANA FOOD SOLUTIONS

2.277,00

EUR

B59460618 ARA VINC, S.L.

2.178,00

EUR

B63202139 IDETECH EUROPE,SL.

2.157,91

EUR

B58125873 TEMO 2, S.L.

1.825,12

EUR

B08610115 SERVEI TECNIC PLANA FABREGA,SL

1.797,53

EUR

B66948316 LA GRAN IMPRESSIO SL

1.597,53

EUR

B63965933 PRIMION DIGITEK,S.L.U.

1.498,74

EUR

B65666950 COMELEC

1.445,00

EUR

A66098435 AIGÜES DE BARCELONA,EMP. METROPO.

1.345,91

EUR

J64679210

1.345,52

EUR

B24301871 PRODUCCIONES MIC, SL

1.331,00

EUR

X3311809Q Mc Laughlin James Finnian

1.030,10

EUR

A08811085 CORPORACION ORGANIZ.Y REPRES.,SA.

1.022,88

EUR

B61950713 SHOOTING SERVEIS FOTOG.,SLL.

1.016,40

EUR

B64755697 FACTORIA GRÀFICA

968,00

EUR

B66350547 ACKCENT CYBERSECURITY, SL

907,50

EUR

B58120775 GALLERY CENTER SL

886,60

EUR

A83052407 SDAD.ESTATAL CORREOS Y TELEG.SAE.

554,27

EUR

B61553327 NOMINALIA INTERNET SL

547,16

EUR

P5890001J

533,05

EUR

B64709363 INICIATIVES EVENTS, S.L.

495,37

EUR

J65139941

490,05

EUR

B62915285 DIGITAL COURIER SL

481,83

EUR

B67106674 SERVI.ECO Mudances i guardamobles

471,90

EUR

FEMAREC, SCCL

HIDROFLOR, SCP

INST.MUN.D'EDUC.DE BARCELONA
TAPICERIAS A. lOPEZ, scp
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Contractes menors
Creditor

Nom

Import total

Moneda

S5800004C ENTITAT AUTONOMA DIARI OFICIAL I DE

436,80

EUR

A08948846 EIKONOS SA

411,40

EUR

A08670572 INST.LA MODERNA J.CAMPILLO,SA

361,79

EUR

A58363938 LA FARGA,G.E.M.,S.A.

324,04

EUR

A08097693 ELECTRO NORMA,S.A.

289,00

EUR

B64871114 Grupo Actialia SL

261,24

EUR

A28344299 LINGUARAMA IBERICA, S.A.

246,00

EUR

B65814352 RESTAURANT WINDSOR, SL

219,25

EUR

A28152767 AVIS ALQUILE UN COCHE, SA

212,35

EUR

B67043687 FEIXÓ SAGNIER PROCURADORES SLP

200,00

EUR

A63448237 ZIPCAR CARSHARING, SAU

196,95

EUR

A46103834 MERCADONA,S.A.

180,73

EUR

B62844725 10DENCEHISPAHARD, SL

105,94

EUR

A08663619 CAIXABANK, S.A.

9,56

EUR

A66338468 MAPRIPSA EUROPE SA

9,46

EUR

218.857,70

22. Valors rebuts en dipòsit
L’Entitat no ha realitzat operacions d’aquesta naturalesa

23. Informació pressupostària
23.1. Exercici corrent
23.1.1. Pressupost de despeses -Modificació de crèdit
Crèdits
inicials
10 Alts càrrecs

92.331,11

Altres
Romanents Augment per Minoracions per
modificacions
incorporats transferències transferències
de crèdit
-

-

-

629,64

92.960,75

11 Personal eventual

-

-

12 Personal funcionari

1.068.862,82

-

13 Personal laboral

558.158,20

-

16 Assegurances i cotitzacions socials

365.000,00

-

14.000,00

2.084.352,13

-

59.952,48

215.000,00

-

16.000,00

-

17.414,00

22 Material, subministraments i altres

429.000,00

-

79.512,66

23 Indemnitzacions per raó del servei

45.000,00

-

24 Despeses de publicacions

10.000,00

-

4.000,00

715.000,00

-

100.926,66

61 Inversions en edificis i altres construccions

1.000,00

-

1.854,08

-

-

2.854,08

64 Inversions en mobiliari i estris

2.000,00

-

-

-

-

2.000,00

65 Inversions en equips de procés dades i telecom.

4.000,00

-

-

-

-

4.000,00

68 Inversions en immobilitzat immaterial

8.000,00

-

-

-

-

8.000,00

15.000,00

-

1.854,08

-

-

16.854,08

6.000,00

-

-

-

-

6.000,00

6.000,00

-

-

-

-

6.000,00

2.820.352,13

-

1 Remuneracions del personal
20 Lloguers i cànons
21 Conservació i reparació

2 Despeses corrents de béns i serveis

6 Inversions reals
83 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic
8 Variació d'actius financers

Total CP

45.952,48

Crèdits
definitius

-

-

-

-

5.976,02 1.074.838,84

-59.952,48
-

3.466,76

501.672,48

31.492,03

410.492,03

-59.952,48

41.564,45 2.125.916,58

-38.150,00

-6.000,00

-5.268,08

3.414,00

31.559,92

-54.800,00

-129.999,99

323.712,67

-4.562,66

162.733,22

45.952,48

-

-102.780,74

-162.733,22

-

170.850,00

40.437,34

-2.000,00

12.000,00

-134.585,99

578.559,93

-93.021,54 2.727.330,59
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23.1.2. Pressupost de despeses. Romanents de crèdit
L’APDCAT no té despesa compromesa.
23.1.3. Pressupost d’ingressos-Procés de gestió. Recaptació neta
Capítols / Articles

Recaptació total

Variacions

Recaptació neta

Reintegraments

43,58

Article 38 Reintegraments

43,58

43,58

88.400,00

88.400,00

Recàrrecs i multes

43,58

Altres ingressos
Article 39 Altres ingressos

88.400,00

Capítol 3 Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos

3.414,52

3.414,52

3.414,52

91.814,52

88.443,58

3.414,52

91.858,10

De l'Administració de la Generalitat

2.727.810,10

-96.436,06

2.631.374,04

Article 41 De l'Administració de la Generalitat

2.727.810,10

-96.436,06

2.631.374,04

Capítol 4 Transferències corrents

2.727.810,10

-96.436,06

2.631.374,04

De la Generalitat

15.000,00

15.000,00

Article 71 De l'Administració de la Generalitat

15.000,00

15.000,00

Capítol 7 Transferències de capital

15.000,00

15.000,00

Reintegrament de préstecs al personal

1.200,00

1.200,00

Article 81 Reintegrament de préstecs i bestretes

1.200,00

1.200,00

Capítol 8 Variació d'actius financers

1.200,00

1.200,00

TOTAL

2.832.453,68

-93.021,54

2.739.432,14

23.2. Informació pressupostària. Pressupostos tancats
Pressupost d'ingressos. Drets a cobrar de pressupostos tancats
Drets pendents de cobraments totals
Drets
pendents de
Concepte
Pressupostari
390

Descripció

Drets
Modificacions

pendents de

cobrament a

saldo

Drets

Drets

01.01.2019

inicial

anul·lats

cancel·lats

cobrament a
Recaptació

31.12.2019

Recàrrecs i multes

53.051,00

-

-27.000,00

-

-6.050,00

20.001,00

Article 39. Altres ingressos

53.051,00

-

-27.000,00

-

-6.050,00

20.001,00

Total

53.051,00

-

-27.000,00

-

-6.050,00

20.001,00

23.3. Informació pressupostària. compromisos de despesa amb càrrec a pressupostos
d’exercicis posteriors
L’APDCAT no té despesa compromesa amb càrrec a exercicis futurs.

23.4. Informació pressupostària. despeses amb finançament afectat
L’APDCAT no té despesa amb finançament afectat.
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23.5. Romanent de tresoreria
ROMANENT DE TRESORERIA EXERCICI 2019
1. Fons líquids de tresoreria
VII. Efectiu i altres actius líquids
5713 Caixa
2. Drets pendents de cobrament
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar
1. Deutors per operacions de gestió
4300 Deutors per drets reconeguts. Pressupost d'ingressos corrent
4310 Deutors per drets reconeguts ròssecs. Pressupostos
d'ingressos tancats
3. Obligacions pendents de pagament
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar
1. Creditors, proveïdors
4000 - despeses corrent
3. Altres deutes
4003 - Altres deutes
4. Creditors diversos
4190 - Altres creditors no pressupostaris
7. Altres deutes amb les Administracions Públiques (no inclou el compte
4758 - Hisenda Pública, creditora per subvencions a reintegrar)
4751 - Hisenda Pública, creditora per retencions practicades
4760 - Seguretat Social. Organismes de previsió social, creditors
4. Partides pendents d'aplicació
I.

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

II. Excés de finançament afectat
III. Saldo de dubtós cobrament
Deteriorament de valor de crèdits comercials
4900 - Deteriorament de valor de crèdits per operacions de gestió
IV. Romanent de tresoreria no afectat (I-II-III)

Import
2.012.904,59
2.012.904,59
2.012.904,59
81.793,14
81.793,14
81.793,14
61.793,14
20.000,00
198.191,31
198.191,31
63.388,13
63.388,13
6.791,68
6.791,68
-560,46
-560,46
128.571,96
128.571,96
121.726,17
6.845,79
1.896.506,42
9.500,00
9.500,00
9.500,00
1.887.006,42

Romanent de tresoreria inclosa la despesa meritada no imputada al pressupost
IV. Romanent de tresoreria no afectat (I-II-III)

1.887.006,42

1. (-) Obligacions pendents de reconeixement en pressupost
4130 - Creditors
Creditorsper
peroperacions
operacins meritades
meritades
V. Romanent de tresoreria total (IV-1)

79.714,03
1.807.292,39
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23.6. Conciliació resultat econòmic pressupostari
Resultat econòmic patrimonial
Dotació per amortitzacions
Dotació per provisions

-99.997,03
62.961,87
70.000,00

Dret anulat (sanció exercici anterior)

27.000,00

Subvencions, transferències de capital traspassades a resultats
Provisió despeses de personal
Excés de provisions
Ajust art 13.3 Llei de Pressupostos
Altres
Resultat operacions corrents
Inversions reals
Ingressos per transferències de capital provinents d'AAPP
Resultat amb operacions reals
Reintegraments de préstecs i bestretes
Préstecs i bestretes atorgades
TOTAL LIQUIDACIÓ PRESSUPOST (Saldo pressupostari)

-62.202,56
65.137,73
-33.000,00
95.839,93
-3.051,36
122.688,58
-15.657,87
15.000,00
-657,87
1.200,00
-1.200,00
122.030,71

24. Indicadors financers, patrimonials i pressupostaris
24.1. Indicadors financers i patrimonials
a) Liquiditat immediata. Percentatge de deutes pressupostaris i no pressupostaris
que es poden atendre amb la liquiditat immediata disponible.
Liquiditat
immediata
(1/2)

Any

Fons líquids
Passiu
(1)
corrent (2)

2019

2.012.904,59

277.905,34

7,24

2018

1.954.842,37

228.548,94

8,55

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

2019

Drets
Liquiditat a
pendents
Fons líquids
Passiu
curt termini
de
(1)
corrent (3)
((1+2) / 3)
cobrament
(2)
2.012.904,59
72.293,14
277.905,34
7,50

2018

1.954.842,37

Any

53.051,00

228.548,94

8,79
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c) Liquiditat general. Mesura en què tots els elements patrimonials que componen
l'actiu corrent cobreixen el passiu corrent.

Any

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

2019

2.092.412,80

277.905,34

7,53

2018

2.014.682,05

228.548,94

8,82

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

Any

Passiu
corrent (1)

Passiu no
corrent (2)

Nombre
Endeutament
d’habitants per habitant
(3)
((1+2) / 3)

2019

277.905,34

180.001,00

0,00

0,00 €/hab

2018

228.548,94

143.001,00

0,00

0,00 €/hab

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

Any

Passiu
corrent (1)

Passiu no
corrent (2)

Patrimoni
net (3)

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

2019

277.905,34

180.001,00 1.769.758,06

0,21

2018

228.548,94

143.001,00 1.821.117,72

0,17

f) Relació d’endeutament. Relació que hi ha entre el passiu corrent i el no corrent.

2019

Relació
Passiu no
d’endeutame
corrent (2)
nt (1 / 2)
277.905,34 180.001,00
1,54

2018

228.548,94

Any

Passiu
corrent (1)

143.001,00

1,60
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g) Flux de caixa (Cash flow). Mesura en què els fluxos nets de gestió de caixa
cobreixen el passiu de l'entitat.

2019

Flux de caixa
Passiu no Fluxos nets
((2 / 3) + (1 /
corrent (2) de gestió (3)
3))
277.905,34 180.001,00
73.720,09
6,21

2018

228.548,94

Any

Passiu
corrent (1)

143.001,00

39.314,84

9,45

h) Ràtios del compte del resultat econòmic patrimonial
h.1) Estructura dels ingressos

2019

0,00 2.629.229,22

INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA
IGOR
Ing. trib. / Transf. / V y PS /
Resta (4)
(1+2+3+4)
IGOR
IGOR
IGOR
0,00 115.200,00 2.744.429,22
0,00
0,96
0,00

2018

0,00 2.606.565,27

0,00 119.251,00 2.725.816,27

Any

Ing. trib. (1)

Transf. (2)

V y PS (3)

0,00

0,96

0,00

Resta /
IGOR
0,04
0,04

- Ingressos tributaris i urbanístics (Ing. trib.)
- Transferències i subvencions rebudes (Transf.)
- Vendes i prestacions de serveis (V y PS)
- Resta d’ingressos de gestió ordinària (Resta IGOR)

h.2) Estructura de les despeses

2019

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA
Desp. pers.
DGOR
Desp. per. Transf. / Aprov. /
Transf. (2) Aprov. (3) Resta (4)
(1)
(1+2+3+4)
/ DGOR
DGOR
DGOR
2.170.655,38
0,00
0,00 677.554,60 2.848.209,98
0,76
0,00
0,00

2018

2.056.845,37

Any

0,00

0,00 739.658,51 2.796.503,88

0,74

0,00

0,00

Resta /
DGOR
0,24
0,26

- Despeses de personal (G. Per.)
- Transferències i subvencions concedides (Transf.)
- Aprovisionaments (Aprov.)
- Resta despeses de gestió ordinària (Resta DGOR)

h.3) Cobertura de les despeses corrents. Relació que hi ha entre les despeses
de gestió ordinària i els ingressos de la mateixa naturalesa.

2019

Cobertura
Despeses
Ingressos
de les
de gestió
de gestió despeses
ordinària (1) ordinària (2) corrents
(1 / 2)
2.848.209,98 2.744.429,22
1,04

2018

2.796.503,88 2.725.816,27

Any

1,03
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24.2. Indicadors pressupostaris
a) Del pressupost de despeses corrent
1) Execució del pressupost de despeses. Proporció dels crèdits aprovats en
l'exercici que donen lloc a reconeixement d'obligacions pressupostàries.

Any

Obligacions
reconegudes
netes (1)

Crèdits
definitius (2)

Execució del
pressupost de
despeses (1/2)

2019

2.669.693,46

2.727.330,59

0,98

2018

2.663.157,64

2.902.330,78

0,92

2) Realització de pagaments. 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.

Any

Pagaments
realitzats (1)

Obligacions
reconegudes
netes (2)

Realització de
pagaments
(1/2)

2019

2.610.587,78

2.669.693,46

0,98

2018

2.589.238,90

2.663.157,64

0,97

3) Despesa per habitant. 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.

Any
2019
2018

Obligacions
Nombre
Despesa per
reconegudes
d’habitants (2) habitant (1/2)
netes (1)
2.669.693,46
0,00
0,00 €/hab
2.663.157,64

0,00

0,00 €/hab

4) Inversió per habitant. 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.

Any
2019
2018

Obligacions
Nombre
Inversió per
reconegudes
netes (Capítol d’habitants (2) habitant (1/2)
6 + 7) (1)
15.657,87
0,00
0,00 €/hab
15.613,22

0,00

0,00 €/hab
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5) Esforç inversor. Proporció que representen les operacions de capital
realitzades en l'exercici en relació amb el total de les despeses realitzades en
el mateix exercici.

Any
2019
2018

Obligacions
Obligacions
Esforç
reconegudes
reconegudes
inversor (1/2)
netes (Capítol
netes (2)
6 + 7) (1)
15.657,87
2.669.693,46
0,01
15.613,22

2.663.157,64

0,01

6) Període mitjà de pagament. Mitjana de nombre de dies en què l'entitat paga
als creditors comercials derivats, en general, de l'execució dels capítols 2 i 6
del pressupost. Aquest indicador s'obté aplicant les regles establertes per
calcular el període de pagament a efectes del subministrament d'informació
sobre el compliment dels terminis de pagament de les entitats locals. Es
calcula un únic indicador que es refereix a tot l'exercici i al conjunt dels deutes
inclosos en el càlcul

Any

(Núm. dies
(import
període pag. *
pagament) (2)
imp. pag.) (1)

PMP (1 / 2)

2019

13.657.117,33

640.502,63

21,32

2018

10.577.951,54

824.871,94

12,82

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-controlfinances/periode-mitja-pagament-proveidors/
b) Del pressupost d’ingressos corrent
1) Execució del pressupost d’ingressos. Proporció que, sobre els ingressos
pressupostaris previstos, suposen els ingressos pressupostaris nets, és a dir,
els drets reconeguts nets.

2019

Execució del
Previsions
pressupost
definitives (2)
d’ingressos
(1/2)
2.791.724,17
2.727.330,59
0,89

2018

2.905.136,83

Any

Drets
reconeguts
nets (1)

2.820.352,13

0,89
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2) Realització de cobraments. Proporció que suposen els cobraments obtinguts
en l'exercici sobre els drets reconeguts nets.

Any

Recaptació
neta (1)

Drets
reconeguts
nets (2)

Realització de
cobraments
(1/2)

2019

2.739.432,14

2.791.724,17

0,98

2018

2.852.086,83

2.905.136,83

0,98

3) Període mitjà de cobrament. 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.

Any

(Núm. dies
(import
període cobr. *
cobrament) (2)
imp. cobr.) (1)

PMC (1 / 2)

2019

5.511.486,00

91.858,10

60,00

2018

3.319.389,60

55323,16

60,00

4) Superàvit (o dèficit) per habitant. Superàvit o dèficit per habitant en les entitats
territorials i els seus organismes autònoms.

Any
2019
2018

Resultat
Superàvit o
Nombre
pressupostari
dèficit per
d’habitants (2)
ajustat (1)
habitant (1/2)
122.030,71
0,00
0,00 €/hab
302.208,59

0,00

0,00 €/hab

c) De pressupostos tancats
1) Realització de pagaments. Proporció de pagaments que s'han realitzat en
l'exercici de les obligacions pendents de pagament de pressupostos ja
tancats.

Any

2019
2018

Saldo inicial
d’obligacions
Realització de
(+/Pagaments (1)
pagaments
modificacions
(1/2)
i anul·lacions)
(2)
96.728,22
96.728,22
1,00
255.278,06
255.278,06
1,00
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2) Realització de cobraments. Proporció de cobraments que s'han realitzat en
l'exercici relatius a drets pendents de cobrament de pressupostos ja tancats.

Any

2019
2018

Saldo inicial
de drets (+/- Realització de
Cobraments (1) modificacions cobraments
i anul·lacions)
(1/2)
(2)
6.050,00
4.069,56

26.051,00
12.069,56

0,23
0,34

25. Informació sobre el cost de les activitats
Resum general de costos de l’entitat
Element
DESPESES DE PERSONAL
Sous i salaris
Indemnitzacions
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador
Altres costos socials
Indemnitzacions per raó del servei
Transport de personal
ADQUISICIÓ DE BÉNS I SERVEIS
Cost de materials de reprografia i impremta
Cost d'altres materials
Adquisició de béns d'inversió
Tasques realitzades per altres entitats
SERVEIS EXTERIORS
Cost d'investigació i desenvolupament de l'exercici
Arrendaments i canons
Reparacions i conservació
Serveis de professionals independents
Primes d'assegurances
Transports
Serveis bancaris i similars
Publicitat, propaganda i relacions públiques
Subministres
Comunicacions i altres serveis
Costos diversos
Provisions
TRIBUTS
COSTOS CALCULATS
Amortitzacions
COSTOS FINANCERS
COST DE TRANSFERÈNCIES
ALTRES COSTOS

Import
2.170.655,38
1.760.299,56
410.355,82
614.592,73
169.717,61
30.984,03
18.150,00
3.296,80
104.080,01
16.668,11
201.696,17
70.000,00
62.961,87
62.961,87
195,86
2.848.405,84

%
76,21%
61,80%
14,41%
21,58%
5,96%
1,09%
0,64%
0,12%
3,65%
0,59%
7,08%
2,46%
2,21%
2,21%
0,01%
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26. Indicadors de gestió
A la data de tancament d’aquests comptes anuals no resten definits cap tipus d’indicador
de gestió, ni és té coneixement que el Departament pertinent en matèria econòmica.

27. Fets posteriors al tancament
Entre el 31 de desembre i la data de formulació d’aquests comptes anuals, no s’ha produït
cap fet significatiu que hagi de ser informat a la memòria excepte el fet detallat a
continuació.
El passat 11 de març de 2020 l'Organització Mundial de la Salut va elevar la situació
d'emergència de salut pública ocasionada pel brot del coronavirus (COVID-19) a
pandèmia internacional. La ràpida evolució dels fets, a escala nacional i internacional,
suposa una crisi sanitària sense precedents, que impactarà en l'entorn macroeconòmic i
en l'evolució dels negocis. Per a fer front a aquesta situació, entre altres mesures, el
Govern d'Espanya ha procedit a la declaració de l'estat d'alarma, mitjançant la publicació
del Reial decret 463/2020, de 14 de març, i a l'aprovació d'una sèrie de mesures urgents
extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19, mitjançant el
Reial decret llei 8/2020, de 17 de març.
L’APDCAT considera que aquests esdeveniments no impliquen un ajust en els comptes
anuals corresponents a l'exercici anual acabat el 31 de desembre de 2019, si bé podrien
impactar de manera significativa en les operacions i, per tant, en els seus resultats i fluxos
d'efectiu futurs.
Pel que fa a l'activitat del personal de l’Entitat, durant l'estat d'alarma es va poder fer
teletreball amb normalitat i posteriorment s'ha pogut reincorporar també amb normalitat al
treball presencial amb les mesures preventives pertinents (mascareta, distància suficient
entre taules de treball i gel hidroalcohòlic a l'oficina).
A data de formulació dels comptes anuals no hi ha constància d'una retallada en les
transferències ordinàries.
Ateses els esdeveniments ocorreguts i la gestió efectuada fins al moment, la Direcció de
l’Entitat no considera que existeixin fets o circumstàncies que posin en dubte la seva
continuïtat durant l’exercici 2020. En conseqüència els comptes anuals corresponents a
l’exercici 2019 han estat formulats en base al principi d’entitat en funcionament.

28. Operacions amb parts vinculades
a) Saldos i operacions amb parts vinculades
La naturalesa de les operacions realitzades amb part vinculades responen en tots els
casos a transferències amb la Generalitat de Catalunya. El detall dels saldos pendents
a 31 de desembre i de les operacions efectuades durant l’exercici 2019 es detallen a
les Nota 9.2, 14.1 d’aquesta memòria.
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b) Informació relativa al Consell de Govern i personal de l’entitat
Les quantitats percebudes en forma de nòmina per la Direcció i Secretaria general de
l’Entitat durant l’exercici 2019 són de 183.399,37 euros (176.907,61 euros l’exercici
2018).
L’Entitat no ha fet cap aportació a fons de pensions, ni a cap altra prestació a termini
llarg, i tampoc s'han enregistrat indemnitzacions per acomiadament de membres de
l'Alta Direcció.

DILIGENCIA DE SIGNATURA
Els comptes anuals de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades de l’exercici 2019
inicialment formulats en data 21 de juliol de 2020, han estat reformulats en la data de la
signatura electrònica.

Signat digitalment

CPISR-1 C Olga per CPISR-1 C Olga
Campmany Casas
Campmany
Data: 2020.11.11
Casas
14:56:22 +01'00'

Olga Campmany i Casas
Secretària general

digitalment per
CPISR-1 C M. Signat
CPISR-1 C M. Àngels
Àngels Barbarà Barbarà Fondevila
Data: 2020.11.12
Fondevila
12:12:50 +01'00'

M. Àngels Barbarà i Fondevila
Directora
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