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INFORME D’AUDITORIA DE COMPTES ANUALS EMÈS PER UN AUDITOR 
INDEPENDENT DE CONFORMITAT AMB LA NORMATIVA DE FINANCES 

DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
 

 
Al Consell de Govern del 
Centre de Visió per Computador (CVC) 
 
Opinió  

Hem auditat els comptes anuals del  Centre de Visió per Computador (CVC) que comprenen el 
balanç de situació a 31 de desembre de 2020, el compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en 
el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu, l’estat de la liquidació del pressupost i la memòria 
corresponents a l’exercici acabat en aquesta data. 

Segons la nostra opinió, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, 
la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de l’Entitat, a 31 de desembre de 2020, així 
com dels seus resultats, els fluxos d’efectiu i de l’estat de liquidació del pressupost corresponents 
a l’exercici anual finalitzat en aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu d’informació 
financera que resulta d’aplicació (que s’identifica a la nota 2 de la memòria) i, en particular, amb 
els principis i criteris comptables que hi estiguin continguts.  
 
Fonament de l’opinió  

Aquesta auditoria ha estat realitzada dins del marc que preveu la Resolució de la Intervenció 
General 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 aquests normes es descriuen més 
endavant en la secció Responsabilitats de l’auditor en relació a l’auditoria de 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 dels comptes anuals per al Sector Públic 
a Espanya segons allò que exigeix la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes 
de dit Sector Públic.  

Considerem que l’evidència d’auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i 
adequada per a la nostra opinió. 
 
Qüestions claus de l’auditoria 

Les qüestions claus d’auditoria són aquelles que, segons el nostre judici professional, han estat 
d’una 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. 
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Qüestió clau Procediments realitzats 
Imputació temporal d’ingressos  (notes 8.2 i 15) 
 
Els ingressos de l’activitat del Consorci 
provenen principalment de la realització 
d’estudis i projectes de recerca i innovació 
finançats per entitats públiques 
(principalment de la Generalitat de Catalunya 
i de la Unió Europea) i de la prestació de 
serveis de recerca i estudis encarregats per 
entitats privades,  amb períodes d’execució 
diversos i en ocasions amb caràcter plurianual. 
 
El Consorci registra els imports de les 
subvencions concedides com a passiu (a llarg 
i a curt termini), atenent a la seva naturalesa 
de reintegrables, reconeixent l’ingrés en 
funció del grau d’execució dels projectes i com 
a patrimoni net l’excés de la subvenció anual 
a l’explotació de la Generalitat de Catalunya, 
d’acord amb l’acompliment de les normes 
d’imputació dels ingressos derivats de 
transferències corrents de la Generalitat. 
 
Pel que fa als ingressos per prestació de 
serveis l’ingrés es reconeix segons les 
condicions establertes als contractes i les fites 
aconseguides. 
 
Atenent a la rellevància sobre el passiu i 
patrimoni net del Consorci, i de l’efecte sobre 
els resultats de l’exercici, hem considerat la 
imputació temporal dels ingressos com una 
qüestió clau de la nostra auditoria. 
 
 

Els nostres procediments d’auditoria han 
inclòs, entre d’altres, la comprensió i avaluació 
dels sistemes de control intern dissenyats per 
la Direcció per a l’adequat registre, control i 
imputació temporal dels ingressos i despeses 
vinculats als projectes de recerca, avaluant els 
criteris aplicats per l’entitat per la seva 
comptabilització. 

Hem realitzat proves globals i de detall 
destinades a comprovar la concordança dels 
registres comptables amb el control 
extracomptable de projectes que realitza el 
Consorci a partir de la comptabilitat analítica. 
En base a la documentació suport, tant dels 
ingressos com de les despeses registrades en 
una de mostra de projectes, s’ha revisat 
l’aplicació dels criteris d’imputació temporal 
dels ingressos. 

Addicionalment, s’ha realitzat una sol·licitud 
de confirmacions externes d’una mostra 
representativa dels saldos deutors de 
projectes i subvencions. 
 

 
Altres qüestions 

Els comptes anuals del Consorci corresponents a l'exercici finalitzat a 31 de desembre de 2019 
van ser auditades per un altre auditor que va expressar una opinió amb excepcions sobre aquests 
el 15 de juliol de 2020. 
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Altra informació: Impacte de l’emergència COVID 

L’altra informació compren la informació referent  a l’impacte de l’emergència COVID, segons la 
nota 22 de la memòria, la formulació de la qual és responsabilitat del Director de l’entitat.  

La nostra opinió d’auditoria sobre els comptes anuals no cobreix l’altra informació. La nostra 
responsabilitat sobre l’altra informació, de conformitat amb l’exigit per la normativa reguladora 
de l’activitat d’auditoria de comptes, consisteix en avaluar i informar sobre la concordança de 
l’altra informació amb els comptes anuals, a partir del coneixement de l’entitat obtingut a la 
realització de l’auditoria dels citats comptes i sense incloure informació diferent de la obtinguda 
com a evidència durant la mateixa. Així mateix, la nostra responsabilitat respecte l’altra informació 
consisteix en avaluar i informar de si el seu contingut i presentació son conformes a la normativa 
que resulta d’aplicació i, en particular, el que s’estableix a l’article 14 de l’ORDRE VEH/193/2020, 
de 5 de novembre, en relació al seguiment comptable de l'impacte pressupostari de l'emergència 
COVID-19. Si, basant-nos en el treball que hem realitzat, concloem que existeixen incorreccions 
materials, estem obligats a informar al respecte. 

Sobre la base del treball realitzat, segons el descrit en el paràgraf anterior no tenim res que 
informar respecte a l’altra informació. La informació que conté concorda amb la dels comptes 
anuals de l’exercici 2020, i el seu contingut i presentació son conformes a la normativa que resulta 
d’aplicació. 

 

Responsabilitat del Director en relació als comptes anuals 

El Director és el responsable de formular els comptes anuals adjunts, de forma que expressin la 
imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l’Entitat, de conformitat amb 
el marc normatiu d’informació financera aplicable a l’entitat a Espanya, i del control intern que 
considerin necessari per a permetre la preparació de comptes anuals lliures d’incorrecció material, 
deguda a frau o error. 

 
En la preparació dels comptes anuals, el Director és responsable de la valoració de la capacitat de 
l’Entitat per continuar com a entitat en funcionament, revelant, segons correspongui, les qüestions 
relacionades amb l’entitat en funcionament i utilitzant el principi comptable d’entitat en 
funcionament excepte si el Consell de Govern té la intenció de liquidar l’Entitat o de cessar les 
seves operacions, o si no existeix cap altra alternativa realista. 
 

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

Els nostres objectius són obtenir una seguretat raonable que 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. 

Com a part d’una auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria 
de comptes vigent per al Sector Públic 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 
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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 pel Director. 

• Concloem sobre si és adequada la utilització, per part del Director del principi comptable 
d’entitat en funcionament 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 continuar com a entitat en 
funcionament. 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 d’auditoria obtinguda fins a la data 
del nostre informe d’auditoria. No obstant això, fets o condicions futurs poden ser la causa 
que l’Entitat deixi de ser una entitat en funcionament. 

• 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 el Director 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 al Director de l’entitat, determinem els 
que han estat de la major significativitat en l’auditoria dels comptes anuals del període actual i 
que són, en conseqüència, els riscos considerats més significatius. 

 

 Informe sobre altres requeriments legals i reglamentaris 

• Atenent al marc en que ha estat realitzada aquesta auditoria, descrit en l’apartat de fonament 
de l’opinió d’aquest informe, fem esment que determinades partides del pressupost de 
despeses de l’entitat han estat executades en un import superior a les consignacions 
pressupostàries definitivament aprovades, tal i com s’evidencia en la Liquidació del Pressupost 
inclosa en els Comptes Anuals adjunts, sense observar la regulació específica establerta en les 
bases d’execució aprovades pel Consell de Govern de l’entitat. 

 
Barcelona, 16 de juliol de 2021 
Faura- Casas, Auditors Consultors, S.L. 

 

"Aquest informe es correspon amb el segell distintiu 
núm. 20/21/13703 emès pel Col·legi de Censors 
Jurats de Comptes de Catalunya". 

 

Enric Ripoll Ros 
Soci  
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Arrendaments operatius. 
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CONCILIACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 2020



Execució del pressupost d’ingressos 

Els ingressos d’aquest 2019, han estat per un import de 4.025.921,76 €. Havent efectuat una modificació pressupostària per 
import de 823.083,34 €, resulta un increment respecte al pressupost definitiu del 2,65%. Aquest increment respecte al 
pressupostat s’ha produït  per un increment de 50.000€ respecte al confirmat inicialment, en l’assignació del departament de  
Polítiques Digitals al CVC, per execució de projectes estratègics (per tant, l’assignació definitiva per a l’exercici 2020 del 
departament de Polítiques Digitals és de 400.000€) i aprovada per Consell de Govern de data 16 de juliol de 2020 i per altra 
banda, una aportació per import de 773.083,34 € del departament de Polítiques Digitals per el projecte TDA i que va quedar 
aprovada en el Consell de Govern de 28 de gener de 2021. 

La nostra relació amb empreses s’ha complementat aquest exercici amb les aportacions d’altres entitats privades com Intel i 
Toyota  amb 671.696,42 € en aquest 2020. Per tant, considerant les aportacions privades, capítols 3 i 4, el total d’ingressos 
en aquest concepte ascendeixen a 1.558.887,86 €, el que suposa una minoració del 9,2% respecte a l’exercici 2019. Afegint 
la plurianualitat d’aquests projectes el que garanteix un flux d’ingressos similars pels propers exercicis. 

Respecte al Capítol 3 (Serveis de transferència a  empreses): 
Durant el 2020 el CVC ha treballat de forma intensiva en diferents estratègies comercials, a través de projectes de recerca 
privats amb empreses, com Audi Electronics, Intel Corporation, Toyota Research, Naturgy, Huawei, MITEK, entre altres. I 
també a través de propostes competitives presentades de manera individual i col.laborativa amb altes companyies, amb 
l’objectiu d’apropar la recerca a mercat de forma eficaç. 

Per aquest 2020, podem destacar els següents indicadors: 

Nous projectes contractats amb empreses 30

Ofertes enviades 103

Diagnòstics 15

Patents (PCT transferits via llicència) 0

Noves Spin-Off (sol·licitades/obtingudes) 0

ILP 0

El 2020 va ser una any amb nul·la participació a congressos i/feries industrials degut a la situació mundial de pandèmia. No 
obstant, el CVC va estar activament involucrat en diferents iniciatives que fomenten la Intel·ligència Artificial i la digitalització 
de l’industria. Entre les iniciatives en les que participa el CVC estan: 

Center of Innovation for Datatech and Artificial Intelligence (CIDAI), participem com a socis, per promoure la 
transferència de coneixement i la implementació de projectes conjunts entre entitats generadores de coneixement 



(universitats, centres de recerca i innovació), proveïdors de tecnologia i serveis, i empreses i institucions usuàries que 
exigeixen solucions innovadores en intel·ligència artificial aplicada. 
Digital Innovation Hubs for Catalonia (DIH4CAT), part de l’estrategia europea dels European Digital Innovation Hubs, 
com co-coordinadors del node de Intel·ligència Artificial,  
Xarxa Xafir, com a membres de la xarxa i amb un representant al seu Consell Tecnologic, la Red de I + D + I XaFIR agrupa 
als actors més importants de la investigació i el desenvolupament en l’àmbit de la Indústria 4.0 de Catalunya. La participació 
està formada per els grups d’investigació amb major producció científica i tecnològica en l’àmbit 
Indústria 4.0 del territori i amb una intensa activitat en valorització i transferència de tecnologia cap al sector productiu. 

Destaquem la intensificació de la nostra participació en els programes de suport a la transferència de la tecnologia, tant per 
a activitats technology-push del centre com per activitats més market-pull amb ànim d’ajudar a les empreses catalanes en la 
seva inversió en I+D i, més concretament, en la seva estratègia de digitalització de processos. Entre els diferents programes 
destaquem el Programa d’Indústria del Coneixement, Nuclis de Cooperació, Cupons d’Innovació o Innotec. 

Pel que fa a serveis de transferència i recerca subcontractada, el centre ha desenvolupat diferents projectes industrials, 
generant ingresos del voltant de 1.360M€ anuals. Destaquem també la participació del CVC en projectes dins del sector 
industria 4.0 i mobilitat; així com la continuació de projectes de recerca amb empreses Tier1 com Huawei. 

En una fase més de suport a l’emprenedoria, cal destacar la nostra participació en programes d’emprenedoria com AI4All, 
amb el suport del SOC.  

Per a més informació respecte a l’activitat del CVC amb empreses veure Memòria CVC Activitats de Transferència de 
Tecnologia, Valorització 2020. 

Respecte als capítol 4: Projectes competitius procedents de fons públics i capítol 7: Altres transferències de capital del 
sector públic estatal, amb uns ingressos finals per tots els conceptes, projectes nacionals, autonòmics, europeus, beques i 
ajuts de contractació d’investigadors, de 2.019.033,90 €, els ingressos provinents de l’Administració de l’Estat que han 
augmentat lleugerament i els provinents d’altres entitats participades pel sector públic de la Generalitat han incrementat, 
amb increment important degut a la concessió de diferents projectes competitius com els Doctorats Industrials i Ris3cat. A 
aquest import hem d’afegir els 448.000 € de finançament basal provinent del Departament d’Empresa i Coneixement, que 
ha estat incrementat en 9.870,00 € en concepte de increment de despesa per revisions salarials. 

Durant 2020, s’han obtingut dos ajuts per a la contractació de dos investigadors postdoctorals de les convocatòries de 2019 
de Ramón y Cajal i Tecniospring+, que han suposat una concessió de 308.600,00€ i 130.120,00€, respectivament. A més, 
s’han obtingut també 2 ajuts de la convocatòria de Doctorats Industrials, de l’AGAUR, per import de 33.960, 00€ cadascun 
d’ells per a funcionament. Aquests doctorands han estat contractats per les empreses ALLREAD i VISUAL TAGGING 
SERVICES, i s’ s’han incorporat al grup DAG i a al grup ISE, respectivament. 

Aquesta partida de projectes competitius inclou projectes plurianuals de recerca. Durant l’any 2020 s’ha continuat amb 



projectes en marxa dels anys anteriors, però també s’han iniciat de nous, concedits durant l’exercici, com projectes 
nacionals de la convocatòria Retos Investigación, projectes internacionals i d’altres ajuts vinculats amb la recerca i la seva 
difusió.  

Els principals resultats de la recerca durant l’exercici els podem resumir en els següents indicadors: 

Investigadors Post doctorals 39

Estudiants Doctorat  41

Tesis Doctorals 9

Tesis Màster 13

Projectes competitius nous  7

Estades, convidats i talks 60

Projectes competitius en execució 23

Publicacions 
(11 Llibres, 4 Capítols de Llibre, 53 Revistes amb impacte, 60 Conferències 
Internacionals, 15 Altres) 

143

Altres activitats de disseminació  50

Premis 4

Execució del pressupost de despeses 

Capítol 1: Remuneracions de Personal 

Aquest capítol 1 presenta un increment global respecte al pressupost definitiu 2020, amb un import total de 2.927.135,67 €, 
d’un 22,02 %. Diferents motius justifiquen aquesta variació, com són: 

Aplicació dels increments retributius (consolidables) contemplats per al personal del sector públic a la de 
Pressupostos Generals de l’Estat per a 2020. Aquests increment dels costos laborals no ha estat planificat, sinó 
sobrevingut i aplicat com conseqüència de l’aplicació de la normativa bàsica.  
El CVC ha comptat amb una aportació extra de la Generalitat de Catalunya, a través del corresponent 
departament d’adscripció, de 9.870,00 €, per a fer front als referits increments que han suposat un increment 
real dels costos laborals de 12.223,29 €. Per altra banda, s’han liquidat  7 mesos d’endarreriments del 0.25% per 
l’exercici 2019 (s’aplicava a partir de juliol) per un import de 646.79 €. Per altra banda s’han materialitzats altres 
increments per augments de categoria per import de 25.724 € 

Aplicació de les antiguitats derivades dels anys de prestació de serveis del personal i recollits en el 
corresponent conveni col·lectiu. Aquestes han suposat un increment dels costos de personal en uns 18.439€. 

Complements salarials aplicats al personal tècnic i investigador encarregat del desenvolupament de projectes 
d’uns 48.0000 €. 



Noves contractacions (+27 )derivades de les necessitats de projectes compromesos principalment en els grans 
projectes industrials Huawei, Audi Electronics, Open Source Vision Fundation i projectes competitius (420.000 
€).

No s’ha donat cap canvi significatiu en la composició i estructura de la plantilla del CVC. Les úniques variacions produïdes 
han estat conseqüència de les necessitats de projectes compromesos per personal tècnic i el corresponent apartat de 
becaris predocs i postdocs. 

Hem de destacar que en aquesta situació, tot i que el gruix principal del personal investigador actua en el centre sota la 
figura de personal adscrit procedent d’altres institucions, principalment UAB, el centre continua intentant reforçar la plantilla
de personal investigador propi en aplicació de la nostra estratègia per potenciar i consolidar la capacitat de recerca del 
Centre i per la retenció del talent propi. 

Capítol 2: Despeses de béns corrents i de serveis 

A nivell global de capítol 2, les despeses corrents, durant 2020, s’han reduït en un 37,05 % respecte al pressupost definitiu. 
A nivell concret, les principals variacions s’han produït a les següents aplicacions:  

- Conservació, reparació i manteniment de l’edifici: disminució de les despeses de manteniment i actualització de 
l’edifici. 

- Material ordinari no inventariable: reducció de compra de material donat que les principals compres realitzades 
corresponen a capítol 6. 

- Treballs tècnics: s’ha reduït considerablement la contractació externa. 
- Manteniment d’Equips de procés de dades, s’ha disminuït la despesa respecte a l’exercici anterior per un import 

de 20 mil euros.

Tota la reducció del capítol 2 es deu bàsicament a la menor despesa motivada per la crisi del COVID-19 que ha provocat 
que aquest any 2020 pràcticament no s’organitzessin conferències, seminaris, viatges dels investigadors i estades que en 
computo global ha baixat per un import de 152 mil euros respecte a l’exercici anterior.  

L’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic va propiciar la modificació del càlcul de la 
prorrata de l’IVA. El resultat d’aquesta modificació ha suposat pel CVC el poder passar d’una prorrata d’aproximadament el 
50% a una del 0%. Aquest canvi ha suposat una reducció considerable en la despesa apartat Tributs (2250001).

Capítol 6: Inversions reals 

La principal variació que presenta aquest capítol es la disminució de la inversió en Maquinària, instal·lacions i utillatge, 
disminuint-se la partida respecte al pressupost definitiu en -56.763,77 €, el que representa un 50,68% menys respecte a 
l’exercici anterior.  
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