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INFORME D’AUDITORIA PÚBLICA DE COMPTES ANUALS  
EMÉS PER UN AUDITOR INDEPENDENT DE CONFORMITAT AMB  

LA NORMATIVA DE FINANCES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
 
 
Al Consell de Govern del 
CENTRE INTERNACIONAL DE MÈTODES NUMÈRICS A L’ENGINYERIA (CIMNE) 
 
 

Opinió amb excepcions 
 
Hem auditat els comptes anuals adjunts del CENTRE INTERNACIONAL DE MÈTODES NUMÈRICS A 
L’ENGINYERIA (CIMNE) (en endavant “l’Entitat”), que comprenen el balanç a 31 de desembre de 
2021, el compte del resultat econòmic patrimonial, l'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat de 
fluxos d'efectiu, l’estat de liquidació del pressupost i la memòria corresponents a l'exercici anual 
acabat en aquesta data. 
 
Segons la nostra opinió, excepte pels possibles efectes de les qüestions descrites en els apartats a), 
b) i c) de la secció Fonament de l'opinió amb excepcions i pels efectes de les qüestions descrites en 
els aparats d), e) f) i g) de la mateixa secció, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes 
significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de l’entitat a 31 de desembre de 
2021, així com dels seus resultats i fluxos d’efectiu i de la liquidació del pressupost, corresponents a 
l’exercici finalitzat en aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu d’informació financera que 
resulta d’aplicació (que s’identifica a la nota 2.1 de la memòria adjunta) i, en particular, amb els 
principis i criteris comptables que hi estiguin continguts. 
 
 

Fonament de l’opinió amb excepcions 
 

a) D’acord amb allò que s’indica a la nota 5 de la memòria, l’entitat té formalitzada una cessió de 
dret d’ús gratuïta, per una durada de 30 anys, d’una part de l’edifici C1, on realitza la seva activitat 
en el Campus Nord de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). D’acord amb la norma de 
registre i valoració 19ena del Pla General de Comptabilitat pública de la Generalitat de Catalunya, 
que actua com a pla marc per aquelles qüestions no regulades de forma explícita pel pla que li 
sigui d’aplicació a l’Entitat, els actius rebuts en cessió d’ús gratuïta per un període de temps 
inferior a la seva vida econòmica s’han de registrar comptablement com un actiu intangible pel 
seu valor raonable. Durant la realització del nostre treball no s’ha disposat de la valoració de 
l’esmentada cessió fet que suposa una limitació a l’abast al nostre treball, no podent-se 
determinar el seu impacte a l’actiu de l’Entitat a 31 de desembre de 2021.  

 

b) L’epígraf “Ingressos per activitats” del compte de pèrdues i guanys de l’exercici 2021, inclou 
ingressos per prestacions de serveis a tercers per import de 3,05 milions d’euros. D’acord amb el 
previst a la norma de registre i valoració 14ena del Pla general de comptabilitat, els ingressos per 
prestacions de serveis únicament es reconeixeran quan el resultat de la transacció es pugui 
estimar amb fiabilitat, sent necessari conèixer el grau d’execució de cada projecte a la data de 
tancament. La comptabilitat analítica de l’Entitat que ens ha estat facilitada no permet obtenir 
evidència suficient i adequada que permeti determinar el grau d’avanç d’aquests ingressos, fet 
que suposa una limitació a l’abast al nostre treball. En conseqüència, i atès que no ha estat 
possible realitzar procediments alternatius que acreditin aquest extrem, no ens és possible opinar 
sobre si els ingressos enregistrats en el compte de pèrdues i guanys responen al grau real d’avanç 
de cadascun dels projectes gestionats a 31 de desembre de 2021. 
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c) L’epígraf “Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini” del balanç a 31 de 
desembre de 2021, inclou el valor net comptable de la participació i dels crèdits atorgats a la 
societat participada Cimne Tecnologia, S.A. per un import de 339 i 939 milers d’euros, 
respectivament, així com el valor net comptable de la participació a Compass Ingeniería y 
Sistemas, S.A. per un import de 28 milers d’euros.  

 

L’informe d’auditoria dels comptes anuals de l’exercici 2021 de la societat  participada CIMNE 
Tecnologia, S.A. inclouen una excepció, per limitació a l’abast, on l’auditor informa que no ha 
disposat de l'evidència suficient i adequada ni ha pogut realitzar procediments alternatius que 
permetin justificar el valor recuperable de les participacions i crèdits amb societats participades 
per un import net de 16 i 485 milers d’euros, respectivament. En conseqüència, es desconeix 
l’efecte que l’esmentada limitació pugui tenir en els comptes anuals de Cimne Tecnologia, S.A. i 
per tant, en el valor recuperable de la participació i els crèdits que el CIMNE té formalitzats amb 
aquesta societat a 31 de desembre de 2021. Així mateix, indicar que no s’ha disposat dels comptes 
anuals auditats de l’exercici 2021 de la Sociedad participada Compass Ingeniería y Sistemas, S.A. 
Aquestes qüestions suposen una limitació a l’abast al nostre treball. 

 

d) D’acord amb allò que s’assenyala a les notes 5 i 16 de la memòria, l’Entitat té registrada la cessió 
gratuïta del dret de superfície del sòl de l’edifici B0, situat al Campus Nord de la UPC, per valor de 
1.340 milers d’euros a l’epígraf “Immobilitzat intangible” de l’actiu del balanç amb contrapartida 
a l’epígraf “Subvencions, donacions i llegats de capital rebuts” del Patrimoni net. D’acord amb la 
norma de registre i valoració 19ena del Pla General de Comptabilitat pública de la Generalitat de 
Catalunya, els actius rebuts en cessió d’ús gratuïta, en tant que provenen d’una de les entitats 
propietàries de l’Entitat, es consideren actius adscrits i, per tant, una ampliació de l’aportació 
patrimonial inicial. En conseqüència, l’epígraf “Subvencions, donacions i llegats de capital rebuts” 
del balanç es troba sobrevalorat per import de 1.314 milers d’euros i l’epígraf “Patrimoni” es 
troba infravalorat per import de 1.340 milers d’euros. Així mateix, l’epígraf “Resultats d’exercicis 
anteriors” es troba sobrevalorat per import de 26 milers d’euros i el resultat del compte de 
pèrdues i guanys de l’exercici es troba sobrevalorat pel mateix import, atès el traspàs de la 
subvenció de capital a resultats efectuada en els exercicis 2020 i 2021.  

 

e) Durant la revisió de la liquidació del pressupost de l’exercici i del romanent de tresoreria a 31 de 
desembre de 2021, s’han posat de manifest les següents incidències: 

 

- Durant l’execució del treball s’han detectat drets reconeguts per subvencions atorgades de 
tercers no liquidats durant l’exercici, per import de 115 milers d’euros, així com obligacions 
vençudes, liquides i exigibles per import de 129 milers d’euros, no incloses en la liquidació. 

 

- Les desviacions de finançament (positives i negatives) que mostra la liquidació del pressupost 
i el romanent de tresoreria han estat calculades per ens concedent i no de manera 
individualitzada per projectes tal i com estableix la normativa vigent. En conseqüència, els 
imports d’aquestes desviacions que mostra la liquidació del pressupost i el romanent de 
tresoreria no són correctes.  

 

D’acord amb la informació facilitada, l’import de les desviacions positives de finançament de 
l’exercici determinades de forma individualitzada per projectes ascendeixen a 2.700 milers 
d’euros i les negatives 2.838 milers d’euros (i no 929 milers d’euros i 1.183 milers d’euros, 
respectivament, com mostren els comptes anuals). Així mateix, les desviacions positives 
acumulades a 31 de desembre de 2021 totalitzen 2.700 milers d’euros i no els 929 milers 
d’euros que s’inclouen a l’epígraf d’excés de finançament afectat del càlcul del romanent de 
tresoreria. 

 

L’efecte conjunt d’aquests ajustaments suposa que el “Saldo pressupostari de l’exercici” estigui 
sobrevalorat en 14 milers d’euros,  el “Romanent de tresoreria total” a 31 de desembre de 2021 
estigui infravalorat en 115 milers d’euros, mentre que “Romanent de tresoreria no afectat” es 
troba sobrevalorat en 1.655 milers d’euros.  
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f) La nota 24 de la memòria, relativa a l’impacte del COVID-19, no quantifica ni informa de manera 
detallada les despeses directes i indirectes derivades de la pandèmia i del seu impacte en la 
recaptació dels ingressos, tal i com estableix l’article 14 de l’Ordre ECO/199/2021, de 25 
d’octubre, sobre operacions comptables de tancament de l’exercici pressupostari del 2021.  

 

g) L’Entitat no ha inclòs en la memòria dels comptes anuals informació relativa als contractes 
administratius executats i convenis de col·laboració formalitzats, tal i com estableix l’Ordre 
VEH/6/2019, de 15 de gener, de comptabilitat de la Generalitat de Catalunya.  

 
Aquesta auditoria ha estat realitzada dins del marc que preveu la Resolució de la Intervenció General 
de la Generalitat de Catalunya de 15 de gener de 2020, per la qual s’aprova la Instrucció 1/2020 sobre 
el règim general a seguir en l’exercici del control financer, de conformitat amb la Llei de Finances 
Públiques de Catalunya, així com la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes per al 
Sector Públic estatal vigent. Les nostres responsabilitats d’acord amb aquestes normes es descriuen 
més endavant en la secció Responsabilitats de l’auditor en relació a l’auditoria dels comptes anuals 
del nostre informe. 
 
Som independents de l’Entitat de conformitat amb els requeriments d’ètica i protecció de la 
independència que són aplicables a la nostra auditoria de comptes anuals per al Sector Públic a 
Espanya, segons allò que exigeix la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes de 
l’esmentat Sector Públic.  
 
Considerem que l’evidència d’auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i adequada 
per a la nostra opinió amb excepcions. 

 
 
Qüestions clau de l’auditoria 
 
Les qüestions clau de l’auditoria són aquelles qüestions que, segons el nostre judici professional, han 
estat de la major significativitat en la nostra auditoria dels comptes anuals del període actual. 
Aquestes qüestions han estat tractades en el context de la nostra auditoria dels comptes anuals en 
el seu conjunt, i en la formació de la nostra opinió sobre aquests, i no expressem una opinió per 
separat sobre aquestes qüestions. 
 
A més dels fets descrits en la secció Fonament de l’opinió amb excepcions, hem determinat que les 
qüestions que es descriuen a continuació són les qüestions clau de l’auditoria que s'han de 
comunicar en el nostre informe. 
 

• Reconeixement d’ingressos per Subvencions, donacions i llegats rebuts 
 
D’acord amb el que mostra la nota 16 de la memòria adjunta, l’Entitat rep transferències i/o 
subvencions corrents d’import significatiu procedents de diferents Administracions públiques pel 
finançament de les despeses de la seva activitat. En aquest sentit, l’import enregistrat en el 
compte de pèrdues i guanys de l’exercici 2021 en concepte de transferències i/o subvencions 
rebudes pel finançament de projectes específics ha estat de 6,2 milions d’euros i dels seus ens 
consorciats pel finançament de despesa corrent, 1,5 milions d’euros.  
 
Atenent a la importància quantitativa de l’import de les transferències i/o subvencions rebudes 
així com l’existència d’aspectes concrets que se’n deriven del marc comptable i legal que regulen 
els criteris d’enregistrament d’aquestes operacions, considerem una qüestió clau la seva revisió 
als efectes de minimitzar els riscos que se’n deriven relacionats amb el seu meritament, correlació 
amb les despeses que financen i classificació comptable dels excedents, reintegrables o no, que 
es puguin generar al tancament de l’exercici. 
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Els procediments aplicats per a minimitzar aquests riscos, han comprès, entre d’altres: 
 

- La comprensió i avaluació dels processos i controls rellevants que té implantats l’Entitat per al 
control de les subvencions d’explotació i capital, així com el seu traspàs al compte de pèrdues 
i guanys. 

 

- En relació a les subvencions rebudes pel finançament de projectes específics, i a partir del 
registres auxiliars de controls, comprovació per una per una mostra selectiva d’operacions: 

 

• L’existència de l’acord de concessió de la subvenció. 

• La correcta imputació al compte de pèrdues i guanys en funció de la despesa executada. 

• Verificació de la correcta presentació i classificació comptable dels deutes transformables 
en subvencions entre el curt i llarg termini, en funció de la previsió d’execució futura de la 
despesa així com, la correcta distribució dels imports pendents de cobrament entre el llarg 
i el curt termini, en funció de les anualitats establertes a les resolucions.  
 

- En relació a les transferències corrents rebudes de la Generalitat de Catalunya, els 
procediments han consistit en verificar la correcte comptabilització de les transferències 
rebudes, la determinació dels excessos de transferències calculats per l’Entitat, així com la 
seva classificació comptable, entre reintegrable i no reintegrable, atès el previst a l’article 14 
de la  Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2020, prorrogada pel 
2021. 
 

- Revisió que la informació inclosa en la memòria relativa als ingressos per subvencions i 
transferències s’adequa a la requerida pel pla comptable que constitueix el seu marc normatiu 
d’aplicació.  

 
 

Responsabilitat de la Direcció en relació als comptes anuals 
 

La Direcció  és responsable de formular els comptes anuals adjunts, de forma que expressin la imatge 
fidel del patrimoni i de la situació financera de l’entitat a 31 de desembre de 2021, així com dels seus 
resultats i fluxos d’efectiu i de la liquidació del pressupost, de conformitat amb el marc normatiu 
d’informació financera aplicable a l’entitat a Espanya, i del control intern que considerin necessari 
per permetre la preparació de comptes anuals lliures d’incorrecció material, a causa de frau o error. 
 

En la preparació dels comptes anuals, la Direcció és responsable de la valoració de la capacitat de 
l’Entitat per mantenir el principi de gestió continuada, revelant, segons correspongui, les qüestions 
relacionades amb la gestió continuada i utilitzant el principi comptable de gestió continuada excepte 
si els ens consorciats tenen la intenció o obligació legal de liquidar l’entitat o de cessar les seves 
operacions, o bé no existeix cap altra alternativa realista. 
 
 

Responsabilitats de l’auditor en relació a l’auditoria dels comptes anuals 
 

Els nostres objectius són obtenir una seguretat raonable de què els comptes anuals en el seu conjunt 
estan lliures d’incorrecció material, a causa de frau o error, i emetre un informe d’auditoria que conté 
la nostra opinió.  
 

Seguretat raonable és un alt grau de seguretat però no garanteix que una auditoria realitzada de 
conformitat amb la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes per al Sector Públic 
vigent a Espanya sempre detecti una incorrecció material quan existeixi. Les incorreccions poden 
tenir lloc per frau o error i es consideren materials si, individualment o de forma agregada, es pot 
preveure raonablement que influeixen  en les decisions econòmiques que els usuaris prenen basant-
se en els comptes anuals. 
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Com a part d’una auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de 
comptes a Espanya, apliquem el nostre judici professional i mantenim una actitud d’escepticisme 
professional durant tota l’auditoria. També: 
 

➢ Identifiquem i valorem els riscos d’incorrecció material en els comptes anuals, a causa de frau o 
error, dissenyem i apliquem procediments d’auditoria per respondre a aquests riscos i obtenim 
evidència d’auditoria suficient i adequada per proporcionar una base per a la nostra opinió. El risc 
de no detectar una incorrecció material a causa de frau és més elevat que en el cas d’una 
incorrecció material a causa d’error, ja que el frau pot implicar col·lusió, falsificació, omissions 
deliberades, manifestacions intencionadament errònies, o l’elusió del control intern. 
 

➢ Obtenim coneixement del control intern rellevant per a l’auditoria amb la finalitat de dissenyar 
procediments d’auditoria que siguin adequats en funció de les circumstàncies, i no amb la finalitat 
d’expressar una opinió sobre l’eficàcia del control intern de l’entitat. 

 
➢ Avaluem si les polítiques comptables que s’apliquen són adequades i la raonabilitat de les 

estimacions comptables i la corresponent informació revelada per la Direcció.  
 
➢ Concloem sobre si és adequada la utilització, per part de la Direcció, del principi comptable de 

gestió continuada i, basant-nos en l’evidència d’auditoria obtinguda, concloem sobre si existeix o 
no una incertesa material relacionada amb fets o amb condicions que poden generar dubtes 
significatius sobre la capacitat de l’entitat per mantenir la gestió continuada. Si concloem que 
existeix una incertesa material, es requereix que cridem l’atenció en el nostre informe d’auditoria 
sobre la corresponent informació revelada en els comptes anuals o, si aquestes revelacions no 
són adequades, que expressem una opinió modificada. Les nostres conclusions es basen en 
l’evidència de auditoria obtinguda fins a la data de nostre informe d’auditoria. No obstant això, 
fets o condicions futurs poden ser la causa que l’Entitat deixi de complir la gestió continuada. 
 

➢ Avaluem la presentació global, l’estructura i el contingut dels comptes anuals, inclosa la 
informació revelada, i si els comptes anuals representen les transaccions i els fets subjacents de 
manera que aconsegueixen expressar la imatge fidel. 
 

Ens comuniquem amb la Direcció de l’entitat en relació amb, entre altres qüestions, l’abast i el 
moment de realització de l’auditoria planificats i les troballes significatives de l’auditoria, així com 
qualsevol deficiència significativa del control intern que identifiquem en el transcurs de l’auditoria. 
 
Entre les qüestions que han estat objecte de comunicació a la Direcció de l’entitat, determinem les 
que han estat de la major significativitat en l’auditoria dels comptes anuals del període actual i que 
són, en conseqüència, les qüestions clau de l’auditoria. 
 
 

Informe sobre altres requeriments legals i reglamentaris 
 
Juntament amb els treballs d’auditoria pública sobre els comptes anuals de l’Entitat corresponents a 
l’exercici 2021, el nostre encàrrec inclou l’emissió d’un informe sobre el compliment de la legalitat 
que li resulta d’aplicació, en aquest mateix exercici. Les conclusions que s’obtinguin de l’execució 
d’aquests treballs, que s’efectuaran amb posterioritat als de l’auditoria pública de comptes anuals, 
figuraran en l’informe específic corresponent. 
 
Amb l’abast previst en la nostra auditoria pública de comptes anuals, hem revisat determinats 
aspectes vinculats al compliment de la legalitat en les operacions efectuades per l’Entitat en l’exercici 
2021. Aquestes comprovacions s’han efectuat aplicant procediments d’auditoria consistents en la 
verificació del control intern aplicat, així com els procediments analítics i substantius previstos en la 
planificació del treball d’auditoria.  
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Hem obtingut evidència suficient i adequada per a considerar que, amb els procediments aplicats, 
s’ha complert amb els aspectes més rellevants de la legalitat, en quant a la incidència d’aquesta en 
la informació financera, si bé es fa esment que en relació a la liquidació del pressupost, les 
modificacions pressupostàries de l’exercici han estat executades sense atendre el que preveuen les 
bases d’execució aprovades per l’Entitat. 
 
 
 
 
 
 
 

UNIAUDIT OLIVER CAMPS, S.L. 
Juanjo Poo Casasayas 
 
Barcelona, a data de signatura electrònica 
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