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INFORME D’AUDITORIA DE COMPTES ANUALS EMÈS PER UN AUDITOR
INDEPENDENT
Al Patronat de la
Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya
Opinió
Hem auditat els comptes anuals de la Fundació Institució dels Centres de Recerca de
Catalunya (la Fundació), que comprenen el balanç a 31 de desembre de 2019, el compte de
resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net i la memòria corresponents a l’exercici finalitzat 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 la Fundació a 31 de desembre de 2019,
així com dels seus resultats i fluxos d’efectiu 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 de la memòria) i, en particular, amb els principis i criteris comptables que
hi estiguin continguts.
Fonament de l’opinió
Hem dut a terme la nostra auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de l’activitat
d’auditoria de comptes vigent a Espanya. Les nostres responsabilitats d’acord amb aquestes
normes es descriuen més endavant en la secció Responsabilitats de l’auditor en relació amb
l’auditoria dels comptes anuals del nostre informe.
Som independents de la Fundació de conformitat amb els requeriments d’ètica, inclosos els
d’independència, que són aplicables a la nostra auditoria dels comptes anuals a Espanya segons
allò que exigeix la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes. En aquest sentit, no
hem prestat serveis diferents als de l’auditoria de comptes ni hi han concorregut situacions o
circumstàncies que, d’acord amb allò que estableix l’esmentada normativa reguladora, hagin
afectat la necessària independència de manera que s’hagi vist compromesa.
Considerem que l’evidència d’auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i
adequada per a la nostra opinió.
Aspectes més rellevants de l’auditoria
Els aspectes més rellevants de l’auditoria són aquells que, segons el nostre judici professional,
han estat considerats com els riscos d’incorrecció material més significatius en la nostra auditoria
dels comptes anuals del període actual. Aquests riscos han estat tractats 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 aquests riscos.

2

Aspecte rellevant

Procediments aplicats

Ingressos de subvencions i donacions (Notes 4.i. i 12 de la memòria)
La Fundació obté el finançament per al
desenvolupament de les activitats que
constitueixen el seu objecte fundacional de
les subvencions i donacions rebudes,
majoritàriament de diferents departaments i
d’altres entitats del sector públic de la
Generalitat de Catalunya (99,43% dels
ingressos per les activitats de l’exercici 2019).
El reconeixement com a ingressos de les
activitats de les subvencions i donatius rebuts
atenent, d’una banda, al grau d’execució dels
projectes i, de l’altra, l’acompliment de les
normes d’imputació dels ingressos derivats
de transferències corrents de la Generalitat,
ha estat considerat com un dels aspectes
rellevants a revisar.

Pel que fa a la verificació dels ingressos, els
nostres procediments d’auditoria han inclòs,
entre d’altres, l’avaluació del control intern de
la gestió de projectes, incloent la revisió dels
sistemes de gestió i dels criteris per al registre
comptable dels ingressos per subvencions i
donacions.
S’ha procedit a realitzar proves de detall sobre
una mostra de projectes, obtenint el suport
documental de les operacions, verificant el
compliment de les condicions establertes per
l’entitat subvencionadora, així com de la
correcta imputació comptable dels ingressos i
costos relacionats, incloent els criteris
d’imputació temporal al tancament de
l’exercici dels projectes en curs.
Per altra part, s’ha procedit a sol·licitar
confirmació externa, d’una mostra d’entitats
subvencionadores, del volum de les
operacions realitzades i dels saldos pendents
de cobrament a tancament de l’exercici.

Responsabilitat del Patronat en relació amb els comptes anuals
El Patronat és responsable de formular els comptes anuals adjunts, de forma que expressin la
imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la Fundació, 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, el Patronat és responsable de la valoració de la capacitat
de la Fundació per continuar com a entitat en funcionament, revelant, segons correspongui, les
qüestions relacionades amb l’entitat en funcionament i utilitzant el principi comptable l’entitat en
funcionament excepte si el patronat té la intenció de liquidar la Fundació o de cessar les seves
operacions, o si no existeix cap altra alternativa realista.
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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 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 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 pel Patronat.

•

Concloem sobre si és adequada la utilització, per part del Patronat, 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 la Fundació 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 la Fundació 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 Patronat 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.
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Entre els riscos significatius que han estat objecte de comunicació al Patronat 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, els riscos considerats més significatius.
Descrivim aquests riscos en el nostre informe d’auditoria llevat que les disposicions legals o
reglamentàries prohibeixin revelar públicament la qüestió.

Barcelona, 29 de juliol de 2020
Faura-Casas Auditors Consultors, S.L.
Nº ROAC S0206
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Fundació I-CERCA

BALANÇ DE SITUACIÓ

PATRIMONI NET I PASSIU

2019

2018

A) PATRIMONI NET

74.524,83

88.206,59

A-1) Fons Propis
I. Fons dotacionals
1.- Fons dotacionals

73.763,65
60.000,00
60.000,00

37.335,89
60.000,00
60.000,00

III. Excedents d'exercicis anteriors
1.- Romanent
2.- Excedents negatius d'exercicis anteriors

25.265,25
396.890,79
-371.625,54

-22.664,11
348.961,43
-371.625,54

V. Excedent de l'exercici (positiu o nega 3.

-11.501,60

0,00

A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts i a

761,18

50.870,70

3.- Altres subvencions, donacions i llegats

761,18

50.870,70

B) PASSIU NO CORRENT

523.147,74

145.147,74

II. Deutes a llarg termini
3.- Altres deutes a llarg termini

295.147,74
295.147,74

145.147,74
145.147,74

III. Deutes amb entitats del grup i associacions
4.- Altres deutes amb entitat del grup i associades

228.000,00
228.000,00

0,00
0,00

C) PASSIU CORRENT

233.991,68

1.378.108,03

II. Deutes a curt termini
1.- Deutes amb entitats de crèdit
3.1.- Deutes a cut termini transformables
en subvencions

18.288,03
0,00

1.040.937,29
21,01

18.288,03

1.040.916,28

III. Deutes amb entitats del grup i associades a

643,41

10.187,25

IV. Creditors per activitats i altres comptes a pa
1.- Proveïdors
10.2
2.- Proveïdors ,entitats del grup i associades
3.- Creditors varis
10.2
4.- Personal (remuneracions pendents de p 10.2
6.- Altres deutes amb les Administracions Públique

215.060,24
15.549,85
159.000,00
957,86
306,62
39.245,91

326.983,49
11.645,98
0,00
282.326,00
355,56
32.655,95

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

831.664,25

1.611.462,36

NOTES

11.
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Fundació I-CERCA
II ) RESULTAT FINANCER

COMPTE DE
(14+15+16+17+18)

III ) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS

( I + II )

IV ) RESULTAT DE L'EXERCICI ( III + 19 )

RESULTATS
0,00

0,00

-11.501,60

0,00

-11.501,60

0,00
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MEMÒRIA CORRESPONENT A L’EXERCICI 2019
(imports expressats en euros)
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04 – NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ
05 – IMMOBILITZAT MATERIAL I INTANGIBLE
06 – INVERSIONS IMMOBILIÀRIES
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SIMILAR
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13 – SITUACIÓ FISCAL
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01 – ACTIVITAT DE LA FUNDACIÓ

La Fundació té caràcter permanent i resta subjecta a la normativa aplicable a
les fundacions que compleixen llur funcions majoritàriament a Catalunya.
Aquesta Fundació assolirà personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar,
sense altres limitacions que les imposades expressament per les disposicions
legals que li siguin aplicables, pel fet de l’atorgament de la seva carta
fundacional en escriptura pública, i de la seva inscripció al Registre de
Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

1.- La Fundació té com a objecte:

a) El suport als centres de recerca de la Generalitat i la seva projecció
corporativa, institucional i científica, als efectes que puguin incrementar
i consolidar posicions de lideratge internacional.
b) La implementació de les polítiques de l’Administració de la Generalitat
adreçades als centres de recerca de la Generalitat i a altres estructures
de recerca, quan així se li encomani.

2.- La Fundació té com a finalitats:

a) Desenvolupar activitats complementàries de les polítiques públiques de
l’Administració de la Generalitat, en matèria de centres de recerca, per
contribuir a la seva implementació i al millor compliment dels objectius,
i esdevenir també un instrument de suport a l’Administració de la
Generalitat en recerca, desenvolupament i innovació (R + D +I).
b) Treballar en favor de l’excel·lència de les activitats que desenvolupen els
centres de recerca de la Generalitat i, en especial, de les seves activitats
de recerca, desenvolupament científic i transferència del coneixement.
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c) Contribuir a l’impuls i la coordinació dels centres de recerca de
Catalunya, en els termes que reglamentàriament correspongui; i
col·laborar amb els agents d’execució de la recerca que desenvolupen
funcions a Catalunya.

D’acord a les seves finalitats, són beneficiaris directes de la Fundació els centres
de recerca de la Generalitat, centres CERCA, i per extensió les entitats que els
constitueixen o que hi participen, com els investigadors propis, adscrits o
vinculats als centres, la resta de centres i agents del sistema de R + D i la
comunitat científica en general. L’elecció dels beneficiaris l’ha de dur a terme el
Patronat, d’acord amb els principis d’imparcialitat i no discriminació.
Els nostres beneficiaris:
D’acord amb el que preveu l’article 64.1 de la Llei 7/2011, de 27 de juliol, els
centres de recerca de Catalunya, identificats com a centres CERCA són entitats
amb personalitat jurídica pròpia, sense ànim de lucre, i amb seu a Catalunya,
que tenen com a objecte principal la recerca en la frontera del coneixement;
han d’ésser creats o participats per l’Administració de la Generalitat i, si escau,
juntament amb una o més universitats o amb altres entitats públiques o
privades.
La resolució ECO/2405/2015, de 21 d'octubre, de reconeixement de diversos
centres de recerca de Catalunya com a centres CERCA, aprovada pel conseller
d’Economia i Coneixement, manté el reconeixement com a centres CERCA, dels
centres constituïts i integrats en el Programa de centres de recerca de
Catalunya amb anterioritat a l’entrada en vigor de la llei 7/2011, els quals
figuren a l’annex de l’esmentat acord, en haver superat l’avaluació prevista en
l’article 64.5 de l’esmentada llei, llevat la Fundació Centre de Recerca en
Agrotecnologia (AGROTECNIO) i la Fundació Centre de Medicina Regenerativa
de Barcelona (CMRB), que hauran de superar l’avaluació que preveu l’article
64.5 de la Llei 7/2011, en el termini de dotze mesos des de la publicació de la
resolució.
Relació de centres de recerca de Catalunya reconeguts com a centres CERCA:
CED Centre d’Estudis Demogràfics
AGROTECNIO Fundació Centre de Recerca en Agrotecnologia
CIMNE Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria
CMRB Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona
CRAG Consorci CSIC-IRTA-UAB Centre de Recerca Agrigenòmica
CREAF Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals
CREI Centre de Recerca en Economia Internacional
CRG Fundació Centre de Regulació Genòmica
CRM Centre de Recerca Matemàtica
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CTFC Centre Tecnològic Forestal de Catalunya
CTTC Fundació Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya
CVC Centre de Visió per Computador
HUVH IR Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron – Institut de Recerca
I2CAT Fundació Privada I2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya
IBEC Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya
IC3 Fundació Institut Català de Ciències del Clima
ICAC Institut Català d’Arqueologia Clàssica
ICCC Institut Català de Ciències Cardiovasculars
ICFO Fundació Institut de Ciències Fotòniques
ICIQ Fundació Institut Català d’Investigació Química
ICN2 Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia
ICP Miquel Crusafont Fundació Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont
ICRA Fundació Institut Català de Recerca de l’Aigua
ICRPC Fundació Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural
IDIBAPS Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer
IDIBELL Fundació Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge
IdIBGi Fundació Institut d’Investigació Biomèdica de Girona
IEEC Fundació Institut d’Estudis Espacials de Catalunya
IFAE Institut de Física d’Altes Energies
IGTP Fundació Institut d’Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i
Pujol
IISPV Fundació Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili
IMIM Fundació Institut Mar d’Investigacions Mèdiques
IPHES Fundació Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social
IRB Barcelona Fundació Institut de Recerca Biomèdica
IRB Lleida Institut de Recerca Biomèdica de Lleida
IREC Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya
IJC Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras
IR-HSCSP Fundació Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau
IRSI-CAIXA Fundació Privada Institut de Recerca de la Sida – Caixa
IRTA Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries
ISGlobal Fundació Privada Institut de Salut Global Barcelona
VHIO Fundació Privada Institut d’Investigació Oncològica de Vall-Hebron
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DETALL DE LES ACTUACIONS
FUNDACIONALS A 2019:

QUE S’HAN FET EN COMPLIM ENT DE LES FINALITATS

PRESENTACIÓ

1. ORGANITZACIÓ
1.1.

OBJECTIUS

1.2.

ESTRUCTURA

1.3.

ELS CENTRES CERCA

ERROR! NO S'HA DEFINIT EL MARCADOR.

2. RECURSOS HUMANS
2.1.

EQUIP

3. EIXOS ESTRATÈGICS
3.1.

EIX ORGANITZATIU, ADMINISTRATIU I ECONÒMIC

3.2.

EIX INTERNACIONALITZACIÓ

3.3.

EIX TRANSFERÈNCIA

3.4.

EIX DE PROMOCIÓ I VISIBILITAT

3.5.

EIX PROJECTES

PRESENTACIÓ

Memòria econòmica 2019 I-CERCA - 10

El bon funcionament dels centres CERCA s’ha anat
verificant mitjançant l’avaluació CERCA que ha
seguit avançant fins a completar el segon cicle
iniciat a 2016. Aquesta tasca, ben entesa pels
centres, contribueix a millorar les nostres
institucions
i
ens
fa més
coneguts
internacionalment gràcies als avaluadors d’arreu
que accedeixen participar en els panells.
Complementàriament, hem pogut constatar com
CERCA en el seu conjunt s’ha convertit en la
vuitena institució més finançada pels projectes
d’H2020 de la UE. Gràcies a les bases de dades
que la Comissió va obrir ja fa un temps, hem
pogut apreciar com el conjunt de centres CERCA
s’han convertit en un potent captador de fons
europeus. Però també hem vist la distància que
encara hem de recórrer per aproximar-nos a
d’altres institucions molt rellevants com el CNRS,
els centres Max Planck o la Universitat d’Oxford
entre d’altres. En xifres relatives, però la distància
que ens separa és més curta.

En l’àmbit de la transferència de la recerca,
aquest 2019, el fons de patents GINJOL es
consolida i ha contribuït a finançat 16 projectes
que s’han afegit als prop de 40 projectes de
convocatòries anteriors. Tot això, juntament amb
la posada en marxa de l’estratègia CERCA de
gestió de dades de recerca, i l'activitat de les
comissions de dona i ciència, jurídica,
internacional I KTT ens porta a un escenari on
augmenta la col·laboració entre centres amb la
coordinació de la I-CERCA, com és desitjable que
passi.

Això ens esperona a tot el sistema per aconseguir
aquest repte, el qual inclou la no menys
important part relativa a la visibilització. Hem de
fer més visible CERCA a Catalunya i Europa i que
se’ns reconegui com a un dels principals actors de
la recerca. Hem d’aconseguir que per mèrits
propis puguem participar en la presa de decisions
i en les consultes que la Comissió Europea fa als
actors de la recerca, massa sovint designats per
instàncies que ens deixen fora del circuit.
Lluís Rovira
Director
Març de 2020
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1. ORGANITZACIÓ
1.1.

OBJECTIUS
La Institució CERCA té per missió garantir un desenvolupament adequat del sistema de centres de
recerca català; afavorir i maximitzar les sinergies, la coordinació entre els centres i la cooperació
estratègica; millorar el posicionament, la visibilitat i l’impacte de la recerca duta a terme i facilitar la
interlocució amb els diferents agents públics i privats.
En síntesi, l’actuació de la Institució CERCA se centra principalment en les activitats següents:
x Facilitar i promoure l’adopció de polítiques conjuntes en gestió de la recerca, desenvolupament
científic i transferència de coneixement, identificant i aprofitant les sinèrgies i les economies
d’escala.
x Contribuir a potenciar la cooperació i l’intercanvi científic dels centres de recerca amb els millors
centres i universitats d’arreu del món, impulsant la recerca interdisciplinària, els programes
transversals coordinats, la mobilitat dels investigadors i l’atracció i retenció de talent a nivell
internacional.
x Incrementar i facilitar la transferència de coneixement al sector empresarial i a la societat en general,
així com el suport, l’assessorament i l’impuls per a la creació d’empreses derivades (spin-off) a partir
de patents o de resultats generats.
x Potenciar en l’àmbit dels centres de recerca la implicació i el compromís del sector econòmic i
empresarial i de la societat en general.
x Contribuir a la presència internacional dels centres de recerca de la Generalitat de Catalunya.

1.2.

ESTRUCTURA
Composició dels òrgans de govern a 31 de desembre de 2019
Patronat
Presidenta:
Maria Àngels Chacón i Feixas, Consellera d’Empresa i Coneixement.
Vicepresidenta:
Núria Sebastian Gallés, professora de la UPF.
Secretari patró:
Joan Gómez Pallarès, director general de Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement.
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Vocals:
Francesc Xavier Grau Vidal, secretari d’Universitats i Recerca del Departament d’Empresa i
Coneixement.
Robert Fabregat Fuentes, director general de Recerca i Innovació del Departament de Salut.
Josep Usall Rodié, director general de l’IRTA, en representació del Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Lluís Juncà Pujol, director general de Promoció Econòmica, Competència i Regulació del Departament
de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda.
Joan Romero Circuns, conseller delegat d’ACCIÓ.
Josep Samitier Martí, director de l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) i president de
l’Associació Catalana d’Entitats de Recerca (ACER).
Ramon Miquel Pascual, director de l’Institut de Física d’Altes Energies (IFAE) i vocal de l’Associació
Catalana d’Entitats de Recerca (ACER).
Josep Lladós i Canet, director del Centre de Visió per Computador (CVC) i vocal de l’Associació Catalana
d’Entitats de Recerca (ACER).
Comissió delegada
Joan Gómez Pallarès, director general de Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement. President
de la comissió.
Robert Fabregat Fuentes, director general de Recerca i Innovació del Departament de Salut.
Josep Samitier Martí, director de l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) i president de
l’Associació Catalana d’Entitats de Recerca (ACER).
Lluís Rovira i Pato, director de la Institució CERCA.

1.3.

ELS CENTRES CERCA
D’acord amb el que preveu l’article 64.1 de la Llei 7/2011, de 27 de juliol, els centres de recerca de
Catalunya, identificats com a centres CERCA són entitats amb personalitat jurídica pròpia, sense ànim
de lucre, i amb seu a Catalunya, que tenen com a objecte principal la recerca en la frontera del
coneixement; han d’ésser creats o participats per l’Administració de la Generalitat i, si escau, juntament
amb una o més universitats o amb altres entitats públiques o privades.
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La resolució ECO/2405/2015, de 21 d'octubre, de reconeixement de diversos centres de recerca de
Catalunya com a centres CERCA, aprovada pel conseller d’Economia i Coneixement, manté el
reconeixement com a centres CERCA, dels centres constituïts i integrats en el Programa de centres de
recerca de Catalunya amb anterioritat a l’entrada en vigor de la llei 7/2011, els quals figuren a l’annex
de l’esmentat acord, en haver superat l’avaluació prevista en l’article 64.5 de l’esmentada llei.
No obstant, cal remarcar que en el marc d’execució del Programa SUMA, diversos instituts s’han dissolt
o han quedat integrats en altres institucions. És el cas de la Fundació Centre de Recerca en Epidemiologia
Ambiental (CREAL), la Fundació Institut de Medicina Predictiva i Personalitzada del Càncer (IMPPC), la
Fundació Institut Català de Ciències del Clima (IC3) i l’Institut Català de Ciències Cardiovasculars (ICCC).
Relació de centres de recerca de Catalunya reconeguts com a centres CERCA:
A 31 de desembre de 2019
-

CED Centre d’Estudis Demogràfics

-

AGROTECNIO Fundació Centre de Recerca en Agrotecnologia

-

CIMNE Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria

-

CMRB Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona

-

CRAG Consorci CSIC-IRTA-UAB Centre de Recerca Agrigenòmica

-

CREAF Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals

-

CREI Centre de Recerca en Economia Internacional

-

CRG Fundació Centre de Regulació Genòmica

-

CRM Centre de Recerca Matemàtica

-

CTFC Centre Tecnològic Forestal de Catalunya

-

CTTC Fundació Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya

-

CVC Centre de Visió per Computador

-

HUVH IR Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron – Institut de Recerca

-

I2CAT Fundació Privada I2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya

-

IBEC Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya

-

ICAC Institut Català d’Arqueologia Clàssica

-

ICFO Fundació Institut de Ciències Fotòniques

-

ICIQ Fundació Institut Català d’Investigació Química
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-

ICN2 Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia

-

ICP Miquel Crusafont Fundació Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont

-

ICRA Fundació Institut Català de Recerca de l’Aigua

-

ICRPC Fundació Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural

-

IDIBAPS Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer

-

IDIBELL Fundació Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge

-

IdIBGi Fundació Institut d’Investigació Biomèdica de Girona

-

IEEC Fundació Institut d’Estudis Espacials de Catalunya

-

IFAE Institut de Física d’Altes Energies

-

IGTP Fundació Institut d’Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol

-

IISPV Fundació Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili

-

IMIM Fundació Institut Mar d’Investigacions Mèdiques

-

IPHES Fundació Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social

-

IRB Barcelona Fundació Institut de Recerca Biomèdica

-

IRB Lleida Institut de Recerca Biomèdica de Lleida

-

IREC Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya

-

IJC Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras

-

IR-HSCSP Fundació Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

-

IRSI-CAIXA Fundació Privada Institut de Recerca de la Sida – Caixa

-

IRTA Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries

-

ISGlobal Fundació Privada Institut de Salut Global Barcelona

-

VHIO Fundació Privada Institut d’Investigació Oncològica de Vall-Hebron
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2. RECURSOS HUMANS

2.1.

EQUIP
Composició de l’equip I-CERCA a 31 de desembre de 2019
Direcció

Lluís Rovira
Director
Laura Graells
Secretària de Direcció

Comunicació
Neus Aguadé
Direcció de Projectes
Roger Cabezas
Cap de Gestió del Coneixement i Projectes
Suport als centres – Àrea jurídica
Josep M. Alcoberro
Olga Porrata
Suport als centres – Àrea econòmica
Arnau Palà
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3. EIXOS ESTRATÈGICS

3.1.

EIX ORGANITZATIU, ADMINISTRATIU I ECONÒMIC
Optimització i suport al sistema de centres. Aquest eix vol donar cobertura als aspectes fundacionals
relatius a l’organització dels centres, control i supervisió econòmics, aspectes jurídics i secretaries de
patronats, seguiment de l’activitat dels centres i dels seus contractes programa amb la Generalitat de
Catalunya.
ASSESSORAMENT JURÍDIC
Tasques de suport als centres CERCA
L’àrea jurídica de la Institució CERCA ha continuat exercint les tasques tècniques de secretaria en vint
òrgans de govern i de suport jurídic a tots els centres CERCA –amb diferent denominació segons la forma
jurídica- corresponents a centres CERCA. Les sessions per a la presa d’acords poden tenir caràcter
presencial o no.
Aquesta activitat inclou l’assessorament previ a les convocatòries, la confecció dels ordes del dia i la
revisió de la documentació així com l’assistència a les reunions dels òrgans de govern delegats, si és el
cas, En aquest sentit, s’ha prestat suport, també, a totes les consultes en matèria de transparència, fent
un seguiment de tota la normativa publicada tant a nivell estatal com de Catalunya.
El conjunt de modificacions legislatives pel que fa al règim d’algunes Fundacions ha comportat, entre
d’altres conseqüències, l’obligació d’aprovar la modificació dels estatuts d’aquestes entitats per tal
d’adequar-les al nou marc administratiu. Per aquest motiu, durant 2019, s’ha donat suport a la
modificació dels Estatuts de ICN2, IPHES, CED, IRB Barcelona i IEEC.
Pel que fa als processos de modificació i renovació de la composició de Patronat de centres CERCA, al
llarg del 2019 s’ha continuat amb la inscripció al Registre de Fundacions de totes aquelles Fundacions
que han fet canvis en la seva composició de patronat, ja sigui per caducitat o canvis de càrrecs.
Pel que fa als canvis produïts en els òrgans de direcció o gerència de centres CERCA durant l’any 2018,
s’ha assessorat als centres afectats (nou director IRB Barcelona, nou gerent CRM) respecte a l’adopció
dels acords de nomenament de càrrecs i d’atorgament d’apoderaments de les persones designades i se
n’ha gestionat la seva protocol·lització notarial.
D’altra banda, en el cas del CREI, la contractació del director s’ha acollit per primera vegada a la
modalitat de contracte d’investigador distingit previst a l’article 23 de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la
ciència, la tecnologia i la innovació
Finalment, cal remarcar, ben especialment, la relació mantinguda amb l’Àrea d'Assessorament Jurídic
en l'àmbit d'Universitats i Recerca, així com amb el Servei d'Estructures de Recerca de la direcció general
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de Recerca, que han comandat o participat en un gran nombre de les actuacions executades al llarg de
l’any.
Programa d’integració de centres CERCA (en execució)
L’àrea jurídica ha prestat suport tècnic a l’execució de les accions del Programa SUMA previstes per a
l’any 2019: IDIBAPS - Fundació Clínic; i CMRB - Idibell.
Fons de Patents GÍNJOL
Durant 2019, l’assessoria jurídica ha donat suport a la convocatòria del Fons de Patents GÍNJOL
destinada a la presentació de projectes de transferència per part dels centres CERCA col·laboradors. En
concret, les convocatòries de condicions particulars corresponents a la cinquena i sisena edicions del
fons.
En aquest mateix any, l’assessoria jurídica ha preparat convenis de col·laboració amb l’IRTA i el VHIO
amb l’objecte de regular les condicions d’integració i participació d’aquests centres en el Fons de patents
GINJOL.
D’altra banda, s’han formalitzat també els convenis de finançament corresponents als projectes
seleccionats en les dues convocatòries que han tingut lloc durant l’any.
Comissió Jurídica CERCA
La Institució CERCA va crear l’any 2016 una comissió de treball dedicada al seguiment d’aquelles
qüestions de naturalesa jurídica que afecten els centres CERCA, adreçada al personal tècnic que treballa
als propis centres o a l’entorn de l’Administració de la Generalitat; i eventualment, als professionals
externs que assessoren als centres en aquesta matèria.
Actualment, la comissió compta amb la participació de personal dels següents centres: CRG, Fundació
Clínic per a la Recerca Biomèdica, IMIM Parc Salut Mar, IRTA, ICN2, IRB Barcelona, CTTC, ICFO i VHIR.
La comissió es reuneix, almenys, un cop per semestre i, entre els temes debatuts, enguany cal destacar
el debat sobre l’aplicació de la normativa sobre transparència als centres CERCA i, en particular, la
interpretació de l’ORDRE JUS/152/2018, de 12 de setembre, per la qual s'estableix el nivell de subjecció
de les fundacions i de les associacions declarades d'utilitat pública als instruments de transparència
establerts per la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de
l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública.
Participació en el PN@SC
El director de la I-CERCA ha estat membre dels grups de treball que Govern ha fet per a la redacció del
PN@SC. El Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement s’estructura al voltant de set eixos, en
base als quals s’ha dissenyat, acordat i s’executaran les accions per promoure una societat basada en el
coneixement.
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Des de la Direcció general de Recerca s’ha demanat que l’àrea jurídica de CERCA porti la part de
redacció de les actes de les reunions del Grup 4 , encarregat del sistema de recerca: Identificar tots els
agents del sistema i diferenciar els seus rols per tal d’establir els objectius i adoptar les mesures que
consolidin un sistema d’impacte mundial, passant a tenir a partir d’aquell moment el càrrec de relators
del GT4 del PN@SC.
Relació de convenis signats durant 2019
-

Addenda al Conveni de Col·laboració entre la Fundació Bosch i Gimpera – Barcelona Centre
Universitari i la Fundació Institució Centres de Recerca de Catalunya.
Barcelona 25 de gener de 2019
- Conveni marc de col·laboració entre la Institució CERCA i la Fundació Institut Guttmann
Barcelona, 5 de març de 2019
- Conveni de col·laboració entre la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació FCRI i la
Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya CERCA
Barcelona, 2 abril 2019
- Conveni marc de col·laboració entre la institució cerca i el Servei Meteorològic de Catalunya
Barcelona, 20 de maig de 2019
- Conveni de col·laboració entre la Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya i la
Fundació Centre de Recerca en Agrotecnologia, AGROTECNIO.
Lleida, 8 de juliol de 2019.
- Conveni de col·laboració entre la Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya i
l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca per a la gestió de la convocatòria
d’incentius en el marc del Programa d’avaluació dels centres CERCA per a l’any 2019.
Barcelona, 19 de juliol de 2019
- Addenda al conveni de col·laboració entre la Fundació Institució dels Centres de Recerca de
Catalunya i l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca per a la gestió de la
Convocatòria d’incentius en el marc del Programa d’avaluació dels centres CERCA per a l’any
2019.
Barcelona, 7 d’octubre de 2019
- Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el
Departament d’Empresa i Coneixement, universitats públiques i privades catalanes i la Fundació
Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (I-CERCA) per realitzar formació de la comunitat
universitària i científica en matèria de violència de gènere
Barcelona, 10 d’octubre de 2019
- Acord de col·laboració entre la Fundació Institució Centres de Recerca de Catalunya i la Fundació
Catalana per la Recerca i la innovació en el marc dels Premis Pioner 2019
Barcelona, octubre 2019
- Conveni de col·laboració entre la Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (ICERCA) i la Societat Barcelona Mobile Ventures, SL en el marc dels Premis Pioner 2019
Barcelona, octubre 2019
- Addenda al conveni de col·laboració de data 8 de juliol de 2019 entre la Fundació Institució dels
Centres de Recerca de Catalunya i la Fundació Centre de Recerca en Agrotecnologia, AGROTECNIO.
Lleida, 2 de desembre de 2019.
ASSESSORAMENT ECONÒMIC- FINANCER
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Des de l’àrea econòmica s’ha donat suport als Centres CERCA, als seus òrgans de govern i a la Direcció
general de Recerca amb col·laboració del Servei d’Estructures de Recerca.
A l’exercici 2019, s’ha revisat, prèviament a les reunions dels patronats o òrgans de govern dels centres
CERCA, la documentació econòmica relativa a 80 d’aquestes reunions dels òrgans de govern. De l’anàlisi
d’aquesta documentació s’han redactat un total de 55 notes econòmiques explicatives de la situació
econòmica, financera i patrimonial dels centres.
També s’han fet informes i participat en reunions sobre la situació econòmica-financera i patrimonial
dels centres CERCA i d’altres temes d’interès per la DGR i l’ICERCA.
S’han continuat les reunions amb els diferents centres, assessors externs, Direcció general de Recerca,
l’Agencia Tributaria Espanyola i el Tribunal Econòmic i Administratiu de Catalunya (TEARC) per tal de
defensar el dret a la deducció de l’IVA dels centres CERCA.
Per altre part, s’han recopilat les dades econòmiques dels centres CERCA per poder extreure dades
dels balanços dels centres CERCA en el període 2011-2018.
Així mateix, s’ha continuat treballant amb el Servei d’Estructures de Recerca (SER) de la Direcció general
de Recerca per la implementació de les bases d’execució pressupostaries del centres.
Dins l’àmbit econòmic-financer, cal destacar quatre actuacions:
-

Tancament econòmic del Programa SUMA.
Renovació del Contracte Programa d’ICERCA 2020-2023, signat entre els departament d’Empresa i
Coneixement, Salut, Ramaderia Pesca i Alimentació i la Institució CERCA.
- Consulta i posterior aplicació del criteri de la Intervenció General sobre l’aplicació de l’article 13.3
de la Llei de pressupostos de 2017 als centres CERCA. Amb la resposta de la Intervenció, es va
convocar una reunió explicativa amb els gerents dels centres el dia vint-i-u de març. Posteriorment
i durant tot l’any aquest criteri d’aplicació, s’ha treballat amb els diferents centres.
- Gestió de la Convocatòria d’incentius a l’avaluació de Centres CERCA, conjuntament amb la Direcció
general de Recerca i l’AGAUR.
Des de l’àrea econòmica s’ha donat assistència en els temes econòmics a les reunions de Patronat de la
Institució CERCA
També s’han gestionat les tasques internes econòmiques i financeres pròpies d’una fundació classificada
com a SEC de la Generalitat de Catalunya, com són:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pressupost Públic: confecció, execució, seguiment i justificació.
Control del Sector públic, reportant informació mensual i anual.
Liquidació Pressupostaria.
Justificacions parcial i definitives de les diferents transferències i ajuts.
Registre de la comptabilitat financera i pública amb detall analític.
Suport a l’auditoria financera externa.
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Preparació dels comptes anuals, Balanç de situació, compte de pèrdues i guanys, estat de canvis
en el patrimoni net, memòria econòmica i liquidació pressupostaria.
Seguiment dels temes fiscals i de personal.
PCI. Confecció i aportació de la informació mensual i periòdica als diferents departament i òrgans
de la Generalitat de Catalunya, inclòs el Punt Central d’Informació.
Registre d’ens públics de la Generalitat : Seguiment i subministrament de dades.
Registre Públic de Contractes: Seguiment i subministrament de dades.
Contracte programa de la I-CERCA. Seguiment i subministrament de dades.
Banc de dades d’ocupació publica. Seguiment.
TEE. Inici de la implantació del Tramitador Electrònic de Contractes.
Seguiment econòmic dels diferents projectes de la Institució.

SELECCIÓ DE NOUS DIRECTORS
Durant 2019, s’ha procedit amb la selecció de sis nous directors als centres CERCA.
x
x
x
x
x
x

ICAC - Institut Català d'Arqueologia Clàssica
ICIQ - Fundació Institut Català d'Investigació Química
IGTP - Fundació Institut d’Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol
IRSantPau - Fundació Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
IMIM - Fundació Institut Mar d’Investigacions Mèdiques
IRB Lleida - Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, Fundació Dr. Pifarré

El procés de selecció s’inicia amb una convocatòria pública i internacional, oberta a tota la comunitat
científica. El mateix centre en fa la publicitat a través del seu web, anuncis, llistes de distribució, xarxes
socials o serveis com Euraxess, i la Institució CERCA s’encarrega de la recepció dels currículums. Un cop
tancat el termini, CERCA els tramet a una comissió del consell científic assessor del centre, integrat per
investigadors de reconegut prestigi internacional. Aquesta comissió disposa d’unes tres setmanes per
fer arribar la proposta de candidats finals a CERCA, que posteriorment ha de convocar la Comissió de
Selecció creada “ad hoc” amb membres del Patronat del centre que farà les entrevistes finals i proposarà
al patronat o consell de direcció , màxim òrgan de govern del centre, el candidat escollit. Finalment, és
aquest òrgan qui pren la decisió i fa el nomenament corresponent.
CERCA DOCUMENTS
La intranet CERCA DOCUMENTS, la base de dades de documents de gestió en els centres CERCA ha
continuat oferint el seu servei. Durant 2019 s’han incorporant els documents següents:

3.2.

 IBEC Code of Conduct for Research Integrity
 Informe anual relatiu al compliment del codi de conducta d’inversions financeres 2018 (juny 2019)
 Document de delegació de vot
 CTFC - Pla estratègic 2019 – 2025
 Procediment de compatibilitat per al personal (IBEC)
EIX INTERNACIONALITZACIÓ
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Suport als centres en la seva presència internacional, tan individual com col·lectiva. Activitats vinculades
a la promoció de polítiques europees i presència en fòrums internacionals.
PROGRAMA DE SUPORT A CANDIDATS ALS AJUTS DEL CONSELL EUROPEU DE RECERCA (ERC)
La institució CERCA ve donant suport als centres a l’hora de presentar candidats als ajuts del Consell
Europeu de Recerca (ERC) mitjançant estudis bibliomètrics. La metodologia d’anàlisi es basa
principalment en l’anàlisi de publicacions científiques per determinar llindars d’accés a les diferents
convocatòries d’ERC, (Starting Grants, Consolidator Grants i Advanced Grants). Aquesta anàlisi és útil i
específica per les diferent disciplines científiques.
Durant 2019 s’han analitzat les trajectòries de tres investigadors del CREAF dins de diversos panells
comparatius i un de l’ISGlobal.
PROJECTE EUROPEU COFUND GEMS
Dins de la convocatòria H2020-MSCA-COFUND-2019 MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTIONS - Co-funding
of regional, national and international programmes (COFUND), I-CERCA ha desenvolupat i lidera una
proposta anomenada CERCA-GEMS (Granted Excellent Mentored Scientists) per atreure al sistema
català de centres CERCA, 79 investigadors post-doctorals (amb contractes de 3 anys).
Hi participen 24 centres CERCA que han col·laborat en la seva redacció i desenvolupament. El projecte
té un pressupost de 17.024.752€, dels quals la UE cofinançaria 8.716.860€.
DONA I CIÈNCIA
Durant 2019 s’ha prosseguit amb les activitats iniciades el 2014 amb la comissió de seguiment d’igualtat
d’oportunitat als centres CERCA. En aquesta comissió hi participa la Dra. Mara Dierssen que, a l’hora,
és la representant dels centres CERCA a la comissió Dona i Ciència del Consell Interuniversitari de
Catalunya (CIC). A través d’aquesta comissió, hem optat a un ajut del fons del Pacto de Estado contra la
Violencia de Género del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad.
L’import rebut ha estat de 14.672,80€ corresponent als ajuts 2018 i s’han realitzat tres propostes:
- Formació presencial en matèria de prevenció de la violència de gènere als centres CERCA
- Formació on-line en matèria de prevenció de la violència de gènere
- Mapa de les unitats de gènere als centres
- Producció d’un vídeo per a la conscienciació contra la violència de gènere
La formació ha anat orientada a la gerència dels centres, responsables de personal i/o responsable
d’impulsar la política de gènere.
El mapa d’unitats de gènere ha deixat veure com tots els centres tenen un pla de gènere però només
la meitat incorporen protocols contra la violència de gènere i l’assetjament. Així mateix s’ha evidenciat
un 20% de centres on hi ha hagut algun cas de violència masclista.
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El vídeo s’ha produït amb el mateix format que es va fer l’anterior, dedicat a la parcialitat en la
contractació de personal investigador i esperem que tingui la mateixa acollida. De fet, aquests primer
vídeo fet el 2016 continua tenint gran difusió entre institucions europees i compte actualment amb
17.000 visualitzacions.
A la segona meitat de l’any, s’ha presentat el projecte per a rebre els ajuts 2019 del mateix fons i s’ha
aprovat un total de 13.846,16€ que es dedicaran íntegrament a una campanya de
formació/conscienciació en matèria de prevenció de la violència de gènere a les institucions de recerca.
Es tracta d’un microcurs a través d’una App dirigida a tot el personal dels centres CERCA.
FORMACIÓ I WORKSHOPS
L’impacte de la recerca. Definició de l’estratègia CERCA per a l’avaluació de l’impacte de la recerca
dins el marc RIACAT - 7 de març de 2019
La sessió ha comptat amb la col·laboració de José M. Gil, director del CREDA-UPC-IRTA i Paula Adam,
de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS).
Tips for ERC Applications: learning from practice - 12 d’abril 2019
La sessió ha comptat amb la participació de diversos investigadors guardonats amb ajuts ERC que han
aportat el seu punt de vista.
 Cristina Borràs, cap del Servei de Projectes Europeus i Internacionals – SPEI (AGAUR)
 Laura Soucek, investigadora ICREA al VHIO.
 Luisa Maria Lois, investigadora del CRAG.
 Ángel Rodríguez Nebreda, investigador ICREA a l’IRB Barcelona.
 David Segarra, periodista (FCRI)
 Albert Esteve Palós, director del CED.
 Jelena Radjenovic, investigadora ICREA a l’ICRA.
 Nuria Montserrat Pulido, investigadora ICREA a l’IBEC.
 Jordi Sunyer, investigador de l’IS Global.
 Manel Esteller, investigador ICREA i director electe a l’IR contra la Leucèmia Josep Carreras
 Roderic Guigó, investigador del CRG.
 Laura M. Lechuga, investigadora CSIC a l’ICN2
 Ana Caño Delgado, investigadora del CRAG.
 Daniel Maspoch Comamala, investigador ICREA a l’ICN2.
 Elias Campo, director de l’IDIBAPS.
 Ivo Gut, director del CNAG-CRG.
 Xavier Trepat, investigador ICREA a l’IBEC.
Open Data Strategy - 6 de juny de 2019
La sessió ha comptat amb la participació de:
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 Dr Karel Luyben, Rector Magnificus Emeritus of the Delft University of Technology as off 2018.
 Nadia Tonello, Data Manager at BSC-CNS.
 Lluís Anglada, Open Science Director, CSUC consortium.
 Bart Dumolyn, Policy advisor. Belgian EOSC Governance Board delegate.
 Flemish Authorities - Department Of Economy, Science & Innovation
L’impacte de la recerca. Jornada sobre Desenvolupament de Narratives d’Impacte (Research Impact
Assessment) - 19 de novembre de 2019
L’acte ha comptat amb la participació de la professora Jane Millar – University of Bath UK – Chair of
Main Panel (SSH) REF2021 (Research Excellence Framework) amb la comferència “Defining an Impact
Assessment”.
Prevenció de violències masclistes des d’una perspectiva interseccional - 12 de desembre de 2019
Jornada a càrrec de L’Etnogràfica. Antropologia per a la transformació social
RELACIONS INSTITUCIONALS
Reunió plenària de directors CERCA
Barcelona, 3 de maig de 2019
3.3.

EIX TRANSFERÈNCIA
Activitats de suport a la transferència de coneixement dels centres CERCA cap a les empreses i la
societat, maximitzant l’impacte de la recerca de qualitat.
SECCIÓ KTT
Fruit de la necessitat de coordinar esforços entre els centres CERCA en l’àmbit de la transferència de
coneixement, la institució CERCA vol actuar com a plataforma de promoció per a tots els instituts.
En aquest sentit, CERCA ha creat la Secció KTT integrada pels responsables de transferència dels centres
i ha creat un programa que inclou la creació d’una cartera tecnològica, contactes amb fons d’inversió,
formació específica i un cicle de xerrades.
Enguany el centre d’activitats s’ha concentrat en la convocatòria de EAA (Entitats Agregades
d’Acceleració) que es desenvolupa al següent punt. Donada la intensa interacció amb els centres, es va
decidir de forma consensuada substituir les reunions genèriques, per reunions temàtiques vinculades a
les EAA identificades, amb la majoria de centres CERCA implicats. Es van realitzar reunions per grups (4)
del 13 al 15 de Març, i una genèrica per tots els centres el 26/4. En total varen participar 32 Centres.
CONVOCATÒRIA D’ENTITATS AGREGADES D’ACCELERACIÓ (EAA)
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L’any 2017, per a encàrrec de la Direcció General de Recerca (DGR) i amb dotació de Fons FEDER, es va
iniciar el disseny d’una convocatòria per a la realització de projectes de creació d’entitats agregades
d’acceleració (EAA) dels centres de Recerca de Catalunya (CERCA) adreçades a optimitzar la
transferència i impacte dels resultats de la Recerca al sector productiu.
Durant 2018, es van fer diverses reunions amb centres de forma individual i col·lectiva per tal
d’identificar projectes alineats amb aquesta convocatòria i les seves necessitats. Durant 2019 s’ha
continuat treballant amb la DGR i l’AGAUR una proposta de convocatòria.
Al mes de febrer, amb la DGR, s’ha perfilat el contingut i objectius de la convocatòria. S’ha treballat amb
els diferents projectes, liderats pels centres CRAG, membres de BIST, CTTC i Biocat. S’han treballat de
forma individualitzada els projectes per recollir les demandes i necessitats de cada projecte. Durant el
mes d’abril s’han posat en comú els quatre projectes i s’han identificat possibles millores i propostes a
la DGR acabant-se de perfilar el document final cap el mes de maig. Tanmateix, a finals de 2019 i per
diverses circumstancies s’ha abandonat el projecte.
FONS DE PATENTS GÍNJOL – 5A I 6A EDICIÓ 2019
I-CERCA va promoure un programa de finançament acordat amb els centres CERCA, amb vista a
potenciar els seus projectes de transferència de coneixement pel que fa a la protecció de la propietat
intel·lectual i industrial, que s’anomena fons de patents Gínjol.
5a edició - data de publicació: 13 de febrer de 2019
Resolució: 29 de maig de 2019
En la 5a edició s’han presentat 11 propostes de 6 centres, de les quals s’han aprovat 5, per un total de
60.000,00 €.
Les propostes seleccionades han estat:
2019-05-003

IGTP

Synucleinopathies Diagnostic

2019-05-005

ISGLOBAL MetalA-MDR 02

2019-05-009

VHIR

NANOJANUS

2019-05-008

IFAE

3DBonT

2019-05-001

ICIQ

LEGO-CHEM

2019-05-004

ICIQ

PHOTO-RX 02

6a edició - data de publicació: 7 d’octubre de 2019
Resolució: 20 de gener de 2020
En la 6a edició s’han presentat 25 propostes, de les quals s’han aprovat 10, per un total de 99.000,00€.
Les propostes seleccionades han estat:
2019-06-008 – IBEC – TERANOBOTS
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2019-06-011 – CRG – AONs2CureCancer
2019-06-005 – VHIR – CollyiruNP
2019-06-012 – VHIR – AFIB
2019-06-006 – IDIBELL – PRP-HO
2019-06-015 – IDIBAPS – miRFec
2019-06-013 – IRTA – AQUATRAFFIC
2019-06-002 – ISGLOBAL – MetalA-MDR
2019-06-016 – ICIQ – PHOTO-RX
2019-06-018 – IRB - IMIM Biomarker-CDx
Durant 2019 es van realitzar dos reunions de la Gestora del fons, concretament el 25 de Gener i el 23
de Juliol. En la primera es va anunciar l’acord amb Cabier Institute per realitzar un estudi sobre les
patents finançades fins el moment. Es van concentrar en identificar les fortaleses de les patents i la
proposta d’implementació d’un índex de qualitat. A la reunió de Juliol es van presentar els resultats de
21 projectes finançats amb patents identificades vinculades. Els informes individuals van ser remesos a
cada projecte i el feedback va ser molt positiu. El índex proposat va ser sotmès a estudi posterior.
Com ja s’ha esmentat prèviament, s’han incorporat dos nous centres al Fons (VHIO i IRTA).
S’ha continuat amb el seguiment dels projectes Ginjol finançats cosa per la qual s’han realitzat diverses
reunions amb els equips d’investigació de cada centre. Aquest serà el format en que es realitzaran els
seguiments a partir d’ara. Del 25 de juny al 2 d’agost s’han realitzat disset reunions de seguiment,
incloses les de justificació econòmica com les de seguiment tecnològic.
Desprès de la 6a edició, el Fons ha invertit 513.692,82 €, dels que 231.000€ han estat aportats pels
centres i la resta per I-CERCA, en 55 projectes de 16 Centre CERCA, dels que 50 continuen actius. Es
preveu el primer retorn directe a inicis de 2020. 39 projectes son de Ciències de la Vida, 10 d’Enginyeries
i la resta de Ciències. El TRL (technical readiness level o nivell de maduresa) dels projectes es baix (2-4)
en 30 projectes, mig (4-6) en 17 projectes i alt (més de 6) en la resta.
PREMIS PIONER 2019
La recerca científica és una activitat practicada per investigadors de diferents categories. Els que
comencen a fer recerca, habitualment ho fan mitjançant la preparació d’una tesi doctoral. D’aquestes
etapes inicials és molt important que els investigadors siguin conscients que els seus resultats poden
tenir un gran valor no només científic, sinó també comercial o industrial.
Per aquesta raó, la Institució CERCA ha promogut els Premis PIONER per destacar a aquells investigadors
que just han fet una tesi doctoral obtenint resultats clarament orientats a ser aprofitats comercialment.
S’han atorgat els premis a:
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 Dra. Ana García Herráiz per la tesi “New Carbon Reactivity Rules with Radical Carbenoids and
Carbyne Equivalents Enabled by Photoredox Catalysis”
 Dra. Bhawna Nagar per la tesi “Printed Graphene for Energy Storage and Sensing Applications”
 Dra. Núria Fabri Faja per la tesi “Clinical diagnosis and pathogen detection with a novel multiplexed
nanophotonic point-of-care biosensor”
 Dr. Roland Terborg per la tesi “Lens-free interferometric microscope for transparent materials”
En la sisena edició d’aquests premis han participat un total d’onze investigadors i investigadores (6
homes i 5 dones) provinents de vuit centres CERCA. Per àmbits, s’han presentat 3 projectes de ciències;
3 de ciències mèdiques i de la salut; 1 de ciències de la vida; 3 d’enginyeria i un de ciències socials.
El jurat ha estat integrat per Melba Navarro, experta en transferència de tecnologia a CIMNE Tecnologia;
Agustí Fonts, coordinador de Valorització i Projectes Estratègics de l’IRTA; Ricardo Manuel Costa,
responsable de Transferència al Centre de Recerca en Agrogenòmica (CRAG); Xavier Rúbies, cap de
l'Oficina de Transferència de Tecnologia de l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC); Joan Bigorra,
director adjunt d'Estratègia i Innovació a l’Institut de Salud Global de Barcelona; Núria Martí, directora
d’Innovació a Biocat; i Roger Cabezas, director de projectes de CERCA i responsable de transferència de
tecnologia.
SUPORT AL PROJECTE DE MWC-THE COLLIDER
L’any 2018, l-CERCA la fundació del Mobile World Capital van signar un acord de col·laboració per la
promoció del programa d’acceleració “The Collider” per a la creació de Spin-off tecnològiques entre els
centres CERCA.
Seguint el suport de difusió del programa ja iniciat, s’ha fet una actuació de formació sobre el territori,
amb sessions conjuntes amb tots els agents locals, inclosos els centres CERCA, a Lleida i Girona durant
el mes de març. Així mateix I-CERCA ha participat en la formació del programa “The Collider” a través a
través de l’àrea de transferència de coneixement.
SUPORT A ALTRES INICIATIVES DE TRANSFERENCIA
I-CERCA ha estat reclamada per col·laborar de forma puntual amb accions de Transferència Tecnològica,
o per explicar les seves actuacions.
Cal destacar la col·laboració amb el Col·legi de Metges de Barcelona en el programa READY4GROWTH
(16/12/19), la jornada de transferència en el sector agroalimentari als serveis territorials de la
Generalitat a Lleida (26/11/19) o la presentació del Fons Ginjol a la xerrada del Club de París, al Col·legi
d’Economistes de Catalunya (11/4/19).
3.4.

EIX DE PROMOCIÓ I VISIBILITAT
Visibilitat a la Fundació I-CERCA, a les seves activitats i als Centres CERCA
RIACAT – L’IMPACTE DE LA RECERCA
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I-CERCA s’ha incorporat de forma activa a les activitats desenvolupades pel grup RIACAT impulsat
inicialment per la Secretaria d’Universitats i Recerca i pel departament de Salut. Aquest grup té per
objectiu desenvolupar una estratègia d’avaluació de l’impacte de la recerca i formar un grup molt
tranversal d’agents per consensuar una metodologia sistèmica.
Com a resultat, I-CERCA, amb l’aprovació del seu Patronat, ha decidit incorporar de forma pilot, la
necessitat de valorar l’impacte de la recerca dins del programa d’avaluació dels centres CERCA. Per això,
i desprès d’una sessió de formació s’ha demanat a cada centre CERCA una narrativa d’impacte que serà
avaluada per un panel internacional durant 2020.
PROGRAMA DE MOBILITAT AMB URUGUAI
I-CERCA ha signat amb l’Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Uruguai (ANII un conveni
marc de col·laboració, dins el qual s’han engegat dos programes:
-

Programa de Mobilitat (màxim 6 mesos) per investigadors de Uruguai que vulguin fer estades curtes
a Centres CERCA
- Programa de Doctorat a Centres CERCA, per investigadors predoctorals de Uruguai, per realitzar les
tesis doctorals a un Centre CERCA o en modalitat “sandwitch” (a Centre CERCA i Uruguai). Aquest
model s’estava fent servir per ANII amb els centres Max-Plan alemanys.
En els dos casos, I-CERCA s’ha compromès per un període de 3 anys i assumeix unes despeses inicials
d’instal·lació per cada persona que arribi a Catalunya.
Al 2019 s’ha incorporat al I2CAT Agustín E. Long, amb una beca de mobilitat. Ha l’IDIBGI s’hi ha
incorporat Agustina Irazusta amb una beca predoctoral, a càrrec d’aquest programa.
CONFERENCIA CERCA 2019
Com cada any, la Conferència CERCA aplega els principals representants de tots els centres CERCA per
debatre aspectes estratègics d’interès per a l’evolució del sistema de centres. Aquest any ha tingut lloc
el 30 de maig al Born CCM de Barcelona.
En aquesta ocasió l’hem dedicat a la internacionalització dels centres CERCA. Per això comptarem amb
la participació del Dr. Toshiyasu ICHIOKA, director de RIKEN Europe Office. RIKEN és la major institució
de recerca de Japó, en una àmplia gama de disciplines i amb una xarxa de centres de primer nivell.

CONFERÈNCIES DE LA RESIDÈNCIA INVESTIGADORS
De novembre a gener ha tingut lloc el cicle de xerrades “Dilluns de ciència” organitzat per la Residència
d’Investigadors i la Institució CERCA amb la col·laboració dels centres CERCA.
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El programa ha comptat amb la participació de diversos investigadors que han apropat la seva activitat
a un públic generalista però interessat per la recerca.
 IDIBAPS / Laia Bonjoch / Càncer hereditari. Podem prevenir-lo?
 CRAG / David Caparrós / La Biotecnologia Que Mengem
 CIMNE / Pedro Antonio i Arnau del Amo / Mesoscala Oceánica en Cataluña y su incidencia en otros
parámetros meteorológicos
 Hosp. Sant Pau / Laura Cervera-Carles / Del laboratori a la clínica: avenços en la recerca de les
malalties neurodegeneratives
 Hosp. Sant Pau / Josep Julve / Vitamina B3: efecte anti-obesitat d'un nutrient minoritari
 Hosp. Sant Pau / Dr. Guerra / Arritmias y Muerte Súbita en el siglo XXI
 CIMNE / Pedro Antonio Arnau del Amo / El mètode Cool Steam per a dessalinitzar aigua de mar
 IFAE / Pol Forn Díaz / Computació quàntica a la pràctica
 Hosp. Sant Pau / Dr. Jordi Surralles / Genètica i salut al segle XXI
ARTICLES D’OPINIÓ
Relació d’articles d’opinió publicats al Blog de Lluís Rovira:
La governança de la recerca - 25 febrer 2019
Aquesta feina… - 15 febrer 2019
Els ERC Grants a CERCA: assoliment i reptes - 28 març 2019
Científics al poder! - 21 octubre 2019
Crossroad for RDI - 2 desembre 2019
ACTIVITAT A LES XARXES SOCIALS
Twitter és la principal xarxa social que utilitza la Institució CERCA. A data 31 de desembre comptava amb
4637 seguidors, seguint el creixement sostingut d’aquests darrers anys.
3.5.

EIX PROJECTES
Encàrrecs específics a desenvolupar per I-CERCA
AVALUACIÓ 2019
L’avaluació periòdica de l’activitat i el funcionament de tot sistema és un mecanisme essencial per a la
definició i l’aplicació de polítiques basades en la planificació estratègica.
En el cas dels centres de recerca, l’avaluació és una pràctica fonamental, habitual en els sistemes més
avançats i prestigiosos del món. Els estàndards internacionals estan ben definits en aquest aspecte i les
avaluacions acostumen a fer-se a través d’un panel d’experts independents de reconegut prestigi.
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Durant 2019 s’ha procedit a l’avaluació dels següents centres de recerca: ICRPC, IEEC, IPHES, IREC,
IDIBAPS, IRSI CAIXA, ICAC, CRAG, I2CAT i IGTP.
SISTEMA D’INTEGRACIÓ DE DADES UNEIX
La secretaria d'Universitats i Recerca impulsa, des de fa anys, la integració de dades d’R+D (personal,
inputs, outputs) d'universitats catalanes al datawarehouse UNEIX.
Per tal d'obtenir una visió conjunta del sistema, tal com estava previst en el Pla Nacional d’R+D+i, durant
2019 s’ha continuat amb la integració de les dades dels centres CERCA.
Dins del nou període d’avaluació de Centres CERCA 2016-2019, s’insisteix en la necessitat de proveir les
dades i és un element a valorar en els Contractes Programes dels centres vigents i futurs.
S’han continuat completant les sèries històriques de dades de centres finançats pel departament de
Salut, la meitat dels Centres CERCA. Aquestes dades informen al sistema SIRECS de Salut. També s’ha
consolidat el sistema d’informació dels assajos clínics, patents i empreses derivades (spin-off).
Des de CERCA es continua donant suport als Centres CERCA amb l’entrada de dades i explotació
d’aquesta base de dades sistèmica. A aquest efecte, s’ha fet una sessió específica per IdibGi durant el
mes d’octubre.
Per tal de respondre a una demanda s’han reactivat les taules de Grups de Recerca (fins ara
implementades i no utilitzades per UNEIX) a fi d’identificar els caps de Grups de Recerca i per tant, poder
disposar de la informació de gènere vinculada.
TAXACIONS PROJECTES RIS3CAT
Continuant amb l’activitat iniciada el 2018, diverses institucions han demanat CERCA que actiu com a
organitzador de taxacions independents per projectes de recerca, utilitzant la seva experiència en
organització d’avaluacions.
A demanda dels interessats, dins l’any 2019 s’ha organitzat la taxació de 8 projectes dins de RIS3CAT, a
càrrec d’experts independents.
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02 - BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS
Els aspectes a tenir en compte a les bases de presentació dels Comptes Anuals de
la Fundació han estat els que seguidament es detallen:

a) Imatge fidel
No han existit raons excepcionals que hagin recomanat la no aplicació de
disposicions legals en matèria de comptabilitat, per a mostrar la imatge fidel a què
es refereix la legislació vigent en matèria d’entitats sense afany de lucre.

b) Principis comptables
Tant en el desenvolupament del procés comptable de l’exercici econòmic, com en
la confecció dels presents Comptes Anuals, no ha estat vulnerat cap principi
comptable obligatori a què es refereix la part primera del Pla General de
Comptabilitat, l’adaptació sectorial en matèria d’entitats sense afany de lucre
dictada pel Decret 259/2008, de 23 de desembre, de la Generalitat de Catalunya,
la Llei 4/2008 de 24 d’abril, del llibre tercer del codi civil de Catalunya, relatiu a
persones jurídiques i la Llei 5/2001 de 2 de maig de fundacions.

c) Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa
En els comptes anuals adjunts s’han utilitzat ocasionalment judicis i estimacions
per l’òrgan de govern de l’entitat per quantificar alguns actius, passius, ingressos,
despeses i compromisos que estan registrats. Bàsicament, aquestes estimacions
es refereixen a la vida útil dels actius materials, immobiliàries i intangibles. Malgrat
que aquests judicis i estimacions s´han utilitzat en funció de la millor informació
disponible sobre els fets analitzats a 31/12/2019, és possible que esdeveniments
(fets econòmics, canvis de normativa) que puguin tenir lloc en el futur obliguin a
modificar-los en propers exercicis, el que es portaria a terme de forma, en el seu
cas, de forma prospectiva.
Els resultats negatius dels darrers exercicis, tenen el seu origen en les aportacions
dels patrons a l’exercici de constitució de la fundació, quan estaven previstes una
sèrie d’actuacions que finalment no es van dur a terme amb la intensitat prevista.
La disposició dels romanents generats per aquestes primeres aportacions, segons
les indicacions dels patrons, és el que ha generat aquestes pèrdues als darrers
exercicis.
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d) Comparació de la informació
La Fundació presenta, a efectes comparatius, amb cadascuna de les partides del
balanç de situació, del compte de resultats, i l’estat de canvis en el patrimoni net,
a més de les xifres de l’exercici 2019, les corresponents a l’exercici anterior.
Hem modificat les xifres de l’exercici 2018 per a fer-les comparatives amb l’exercici
2019 tal i com s’explica a al nota 4.g)

e) Agrupació de partides
No existeixen partides que hagin estat objecte d’agrupació

f) Elements recollits en diverses partides
No existeixen elements patrimonials de l’Actiu o del Passiu que figurin en més
d’una partida del Balanç.

g) Canvis en criteris comptables
Durant l’exercici 2019 s’ha fet un canvi de criteri comptable en relació al projecte
fons de Patens Gínjol. Aquest Projecte inicial a 2016 s’ha constatat durant aquest
l’exercici que era a llarg termini. Per tant, s’ha fet un canvi de criteri i reclassificat
del saldo que hi havia a curt termini i s’ha traspassat a llarg termini.
Aquesta modificació s’ha fet també sobre les dades de 2018 d’aquest comptes
anuals.
A 2018 l’import dels Projectes Gínjols finançats figuraven a l’epígraf de l’Actiu
Corrent “II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les actives“ al punt 4.- altres
deutors” per import de 344.692,82 euros. Als comptes anuals 2019 aquest import
figura a l’epígraf de l’Actiu No Corrent “V Inversions en entitats del grup i
associades” al punt “4.-Altres actius financers”.

Descripció
Altres
Actius
financers
Usuaris
patrocinadors
i
altres deutors de
les activitats

Canvi de criteri
Exercici 2018
Efectes
aprovat
0,00
344.692,82

362.076,21

-344.692,82

Exercici 2018
reexpressat
344.692,82

17.383,39
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03 – APLICACIÓ DE RESULTATS

A continuació es detalla la proposta d’aplicació de l’excedent de l’exercici 2019:

Bases de repartiment
Excedent de l’exercici
Total base de repartiment:

Import
-11.501,60
-11.501,60

Aplicació
Fons dotacional
Fons especial
Romanent
Excedents negatius d’exercicis anteriors
Compensació
d’excedents
negatius
d’exercicis anteriors
Total aplicació:

Import

-11.501,60

-11.501,60

04 – NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ

Els criteris comptables aplicats en relació amb les partides següents són:

a) Immobilitzat intangible
Les immobilitzacions intangibles es reconeixen únicament a preu d’adquisició (o
cost de producció). Els impostos indirectes no recuperables formen part del preu
d’adquisició, igual que les despeses financeres meritades per aquells elements que
necessitin per la seva posada en funcionament un període de temps superior a un
any. Es valoren al seu cost, menys la corresponent amortització acumulada i les
pèrdues per deteriorament reconegudes que, en el seu cas, hagin experimentat.
Les amortitzacions es doten per aplicació dels percentatges següents:

Immobilitzat intangible
Aplicacions informàtiques

33%

b) Béns integrants del patrimoni cultural
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Durant el present exercici no s’han adquirit béns integrants del patrimoni cultural.

c) Immobilitzat material
En les adquisicions d’elements del immobilitzat materials s’ha aplicat les
normes de valoració del Pla General Comptable de fundacions subjectes a la
legislació de la Generalitat de Catalunya:

1. Valoració inicial
Els béns compresos en l’immobilitzat material s’han valorar pel seu cost, ja sigui
el preu d’adquisició o el cost de producció.

Els impostos indirectes que graven els elements de l’immobilitzat material només
s’han inclòs en el preu d’adquisició o cost de producció quan no han estat
recuperables directament de la Hisenda Pública.

1.1. Preu d’adquisició
El preu d’adquisició inclou, a més de l’import facturat pel venedor després de
deduir qualsevol descompte o rebaixa en el preu, totes les despeses addicionals i
directament relacionades que es produeixin fins a la seva posada en condicions de
funcionament, inclosa la ubicació en el lloc i qualsevol altra condició necessària per
a que pugui operar de la forma prevista; entre d’altres: despeses d’aplanament i
enderroc, transport, drets aranzelaris, assegurances, instal·lació, muntatge i altres
similars.
Els deutes per compra d’immobilitzat s’han de valorar d’acord amb allò disposat
en la norma relativa a passius financers.

2. Correccions valoratives
El valor inicial dels elements de l’immobilitzat material s’ha de minorar amb
l’import de l’amortització acumulada i, si s’escau, l’import acumulat de les
correccions valoratives per deteriorament reconegudes.

2.1. Amortització
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Les amortitzacions s’han d’establir de manera sistemàtica i racional en funció de
la vida útil dels béns i del seu valor residual, tenint en compte la depreciació que
normalment experimenten pel seu funcionament, ús i gaudiment, sense perjudici
de considerar també la obsolescència tècnica o comercial que els pogués afectar.
S’ha d’amortitzar de forma independent cada part d’un element de l’immobilitzat
material que tingui un cost significatiu en relació amb el cost total de l’element i
una vida útil diferent de la resta de l’element.
Els canvis que, si s’escau, es poguessin originar en el valor residual, la vida útil i
el mètode d’amortització d’un actiu, s’han de comptabilitzar com a canvis en les
estimacions comptables, llevat que es tracti d’un error.
Quan d’acord amb allò disposat en l’apartat següent calgui reconèixer
correccions valoratives per deteriorament, s’han d’ajustar les amortitzacions dels
exercicis següents de l’immobilitzat deteriorat, tenint en compte el nou valor
comptable. Cal procedir de la mateixa manera en cas de reversió de les
correccions valoratives per deteriorament.

2.2. Deteriorament del valor
Es produeix una pèrdua per deteriorament del valor d’un element de
l’immobilitzat material quan el seu valor comptable superi al seu import
recuperable, entès aquest darrer com el major import entre el seu valor raonable
menys els costos de venda i el seu valor en ús.
A aquests efectes, almenys al tancament de l’exercici, l’entitat ha d’avaluar si hi
ha indicis que algun immobilitzat material pugui estar deteriorat, cas en el qual ha
d’estimar el seu import recuperable i efectuar les correccions valoratives que
corresponguin.
Les correccions valoratives per deteriorament dels elements de l’immobilitzat
material, així com la seva reversió quan les circumstàncies que les van motivar
desapareguin, s’han de reconèixer com una despesa o un ingrés, respectivament,
en el compte de resultats. La reversió del deteriorament ha de tenir com a límit el
valor comptable de l’immobilitzat que hauria estat reconegut en la data de reversió
si no s’hagués registrat el deteriorament del valor.

3. Baixa
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Els elements de l’immobilitzat material s’han de donar de baixa en el moment
de la seva alienació o disposició per una altra via o quan no se n’esperi obtenir
beneficis, monetaris o socials, o rendiments econòmics futurs d’aquests.
La diferència entre l’import que, si s’escau, s’obtingui d’un element de
l’immobilitzat material, net dels costos de venda, i el seu valor comptable,
determina el benefici o la pèrdua generats en donar de baixa aquest element, que
s’ha d’imputar al compte de resultats de l’exercici en què es produeix.
Els crèdits per venda d’immobilitzat s’han de valorar d’acord amb allò que disposa
la norma relativa a actius financers.

Immobilitzat material
Equips per a procés d'informació
Altre immobilitzat material

25%
10%

d) Inversions immobiliàries
Durant el present exercici, l’Entitat no ha comptat amb elements patrimonials
considerats com a Inversions Immobiliàries.

e) Arrendaments
No hi ha hagut cap contracte d’arrendament considerat com a financer que tingués
vigència durant l’exercici.
No hi ha hagut cap contracte d’arrendament considerat com a operatiu amb
vigència durant l’exercici.

f) Permutes
Durant el present exercici no s’han adquirit per permuta elements de l’immobilitzat
material.

g) Instruments financers
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1 – Actius Financers

1.a) Actius financers a cost amortitzat

Segons la corresponent norma de valoració, dins d’aquesta categoria s’inclouen:
a) Crèdits per operacions de les activitats: actius financers que s’originen per
la venda de béns i la prestació de serveis per operacions de tràfic de l’entitat,
i
b) Crèdits per la resta d’operacions: són aquells actius financers que, tot i no
tractar-se d’instruments de patrimoni ni derivats, no tenen origen en les
activitats de l’entitat i els seus cobraments són de quantia determinada o
determinable. És a dir, inclou els crèdits diferents del tràfic de l’entitat, els
valors representatius de deutes adquirits, cotitzats o no, els dipòsits en
entitats de crèdit, bestretes i crèdits al personal, les fiances i dipòsits
constituïts, els dividends a cobrar i els desemborsaments pendents a curt
termini sobre els fons dotacionals, fons socials i fons especials.
Els actius financers inclosos en aquesta categoria es valoren inicialment pel cost,
que equival al valor raonable de la contraprestació lliurada. Els costos de transacció
directament atribuïbles, en cas d’haver-n’hi es registren en el compte de resultats
en el moment del seu reconeixement inicial.
No obstant el que s’ha assenyalat en el paràgraf anterior, els crèdits per operacions
de les activitats amb venciment no superior a un any i que no tinguin un tipus
d’interès contractual, així com les bestretes i crèdits al personal, les fiances, els
dividends a cobrar i els desemborsaments pendents sobre fons dotacionals, fons
socials i fons especials, l’import dels quals s’espera rebre a curt termini, es valoren
pel seu valor nominal quan l’efecte de no actualitzar els fluxos d’efectiu no és
significatiu.

1.b) Actius financers mantinguts per negociar

L’entitat no disposa d’actius classificables en aquesta categoria.

1.c) Actius financers a cost
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L’entitat no disposa d’actius classificables en aquesta categoria.

1.d) Interessos i dividends rebuts d’actius financers

L’entitat no disposa d’actius classificables en aquesta categoria.

1.e) Baixa d’actius financers

L’entitat dona de baixa un actiu financer, o part del mateix, quan expiren els seus
drets derivats o se cedeix la seva titularitat, sempre que el cedent es desprengui
dels riscos i beneficis significatius inherents a la propietat de l’actiu.

2 – Passius Financers

2.a) Passius financers a cost

En aquesta categoria s’han classificat:
a) Dèbits per operacions de les activitats: aquells passius financers que s’originen
en la compra de béns i serveis per activitats de l’entitat, i
b) Dèbits per operacions no relacionades amb les activitats: aquells passius
financers que, no tractant-se d’instruments derivats, no tenen origen en les
activitats.
Els passius financers inclosos en aquesta categoria es valoren inicialment pel seu
valor raonable que, llevat evidència en contrari, és el preu de la transacció, que
equival al valor raonable de la contraprestació rebuda ajustat pels costos de
transacció directament atribuïbles.
No obstant l’assenyalat en el paràgraf anterior, els dèbits per operacions de les
activitats amb venciment no superior a un any i que no tinguin un tipus d’interès
contractual, es valoren pel seu valor nominal, quan l’efecte de no actualitzar els
fluxos d’efectiu no sigui significatiu.
2.b) Passius financers mantinguts per a negociar
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L’entitat no disposa d’actius classificables en aquesta categoria.

2.c) Reclassificació de passius financers

L’entitat no ha reclassificat cap passiu financer inclòs inicialment en la categoria
de mantinguts per a negociar a altres categories, ni d’aquestes a aquelles.

2.d) Baixa de passius financers

L’entitat dona de baixa un passiu financer quan l’obligació s’hagi extingit.
Si es produeix un intercanvi d’instruments de deute entre un prestador i un
prestatari, sempre que aquests tinguin condicions substancialment diferents, es
registra la baixa del passiu financer original i es reconeix el nou passiu financer
que sorgeix.
De la mateixa manera es registra una modificació substancial de les condicions
actuals d’un passiu financer.
En el cas d’un intercanvi d’instruments de deute que no tinguin condicions
substancialment diferents, el passiu financer original no es dona de baixa del
balanç, i es registra l’import de les comissions pagades com un ajustament del seu
valor comptable. El cost amortitzat del passiu financer es determina aplicant el
tipus d’interès efectiu.

a) Cobertures comptables

L’entitat no en té

b) Existències

L’entitat no manté cap tipus d’existències a final d’exercici.
c) Transaccions en moneda estrangera
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L’entitat no fa transaccions en moneda estrangera.

d) Impost sobre beneficis

L’entitat gaudeix del règim d’exempció parcial de l’Impost sobre Societats. Durant
aquest exercici ha realitzat únicament activitats exemptes, amb la qual cosa no ha
meritat cap despesa en concepte d’aquest impost.

e) Ingressos i despeses

INGRESSOS
Els ingressos procedents de la venda de béns i de la prestació de serveis es valoren
pel valor raonable de la contrapartida, rebuda o per rebre que, llevat evidència en
contra, és el preu acordat per a aquests béns o serveis, deduït l’import de qualsevol
descompte, rebaixa en el preu o d’altres partides similars que l’entitat pugui
concedir, així com els interessos incorporats al nominal dels crèdits. No obstant
això, s’hi poden incloure els interessos incorporats als crèdits comercials amb
venciment no superior a un any que no tinguin un tipus d’interès contractual, quan
l’efecte de no actualitzar els fluxos d’efectiu no sigui significatiu.
Els impostos que graven les operacions de venda de béns i prestació de serveis
que l’entitat ha de repercutir a tercers com l’impost sobre el valor afegit i els
impostos especials, així com les quantitats rebudes per compte de tercers, no
formen part dels ingressos.
Els crèdits per operacions de les activitats es valoren d’acord amb allò disposat en
la norma relativa a instruments financers.
No es reconeix cap ingrés per la permuta de béns o serveis, per operacions de
tràfic, de naturalesa i valor similars.

Determinació dels ingressos per prestació de serveis.
En conseqüència, només es registren els ingressos procedents de prestació de
serveis quan es compleixin totes i cadascuna de les condicions següents:
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a) L’import dels ingressos es pot valorar amb fiabilitat.

b) És probable que l’entitat rebi els beneficis o rendiments econòmics derivats de
la transacció.

c) El grau de realització de la transacció, en la data de tancament de l’exercici, pot
ser valorat amb fiabilitat, i

d) Els costos ja incorreguts en la prestació, així com els que queden per incórrer
fins a completar-la, poden ser valorats amb fiabilitat.

DESPESES
Les despeses meritades durant l’exercici han estat comptabilitzades atenent a la
naturalesa de les mateixes i imputades al capítol corresponent del compte de
resultats de l’Entitat.
Els ingressos per prestació de serveis es reconeixen quan el resultat de la
transacció pugui ser estimat amb fiabilitat, considerant per a això el percentatge
de realització del servei en la data de tancament de l’exercici.

f) Provisions i contingències

Es corresponen a aquells passius que resulten indeterminades respecte al seu
import o a la data en què s’han de cancel·lar i es valoren a data de tancament pel
valor de la menor estimació possible de l’import necessari per a cancel·lar o
transferir a un tercer l’obligació.

g) Elements patrimonials de naturalesa mediambiental
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L’entitat no té elements patrimonials de naturalesa mediambiental ni ha incorregut
en despeses destinades a finalitats mediambientals.

h) Registre i valoració de despesa de personal

Les despeses de personal són imputades en el moment de meritar-se l’obligació,
amb independència del moment en que es produeix el corrent financer que se’n
deriva.
En aplicació de l’Acord de Govern 77/2013, d’11 de juny, pel qual es modifica
l’Acord de Govern 19/2012, de 26 de febrer on s’adopten mesures excepcionals de
reducció de les despeses del personal per a l’exercici pressupostari 2013
posteriorment prorrogada per la Llei 1 2014, de 27 de gener es va procedir a la
supressió d’una paga extraordinària, al personal de l’entitat, el que ha suposat una
menor despesa en l’exercici 2013 de 20.694,27 euros, aquesta mesura per al 2014
va suposar una reducció del mateix import, 20.694,27 euros. La Direcció de
l’entitat ha considerat que no és probable que se’n derivin obligacions futures
rellevants, motiu pel qual no ha estat registrat cap passiu en relació a aquest fet.
Als efectes que no en resultessin afectades acumulativament les retribucions del
personal al servei de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic, així
com el personal de les universitats públiques catalanes i el personal al servei de
l’Administració de justícia a Catalunya, el Govern va aprovar l’Acord GOV/78/2012,
de 24 de juliol, d’adequació de les mesures de reducció retributives dels acords del
Govern de 28 de febrer i de 29 de maig de 2012.
La Llei de 36/2014, de 26 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per al
2015, va possibilitat, amb caràcter bàsic, la recuperació de part de la paga
extraordinària, així com de la paga addicional del complement específic o pagues
addicionals equivalents, per un import equivalent a la part proporcional
corresponent als primers 44 dies de l’esmentada paga. Així mateix, s’estableix
l’obligació de retornar el 24,04% dels imports deixats de percebre pel personal al
servei de l’Administració de Justícia a Catalunya.
Per altra part, el Projecte de llei de mesures fiscals, financeres i administratives
aprovat pel Ple del Parlament de Catalunya en data 4 de març de 2015, habilita el
Govern perquè possibiliti aquesta recuperació parcial i, en ús de l’esmentada
habilitació, l’Acord GOV/33/2015, de 10 de març, concretà aquesta recuperació i
estableix els criteris per la seva aplicació efectiva.
Tanmateix, el DECRET Llei 4/2016, de 21 de juny, de recuperació parcial de la
paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 del personal del
sector públic de la generalitat de Catalunya i altres mesures urgents en mataria
de personal estableix al seu article 1 la recuperació d’una quantia equivalent al
20,77% del import que es va deixar de percebre i que correspon a una part de la
paga extraordinària de desembre de 2012.
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En aplicació de la disposició addicional 22 de la llei 4/2017 de març de pressupostos
de la Generalitat de Catalunya i del posterior Acord de la Mesa General de
Negociació del Empleat Públic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya
s’ha recuperat una part (34,42%) de la paga extra de nadal de 2012. També
segons la disposició addicional 23 de la mateixa llei, s’han adequat les retribucions
per al 2017. Per altra part també, s’ha recuperat un 16,67% de la paga extra de
2013 i un 8,335% de la paga extra de 2014 segons Sentència del Tribunal Suprem
960/2016, de 16 de novembre de 2016.
En aquet mateix sentit, segons el DECRET LLEI 2/2018, de 9 de març, de
recuperació d’una part de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre
de 2012 del personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya (publicat en
el BOE núm. 63, de 13 de març) durant l’exercici 2018 es va recuperar l’ultima
part de la Paga Extra 2012 pendent i minorada segons l’Acord de Govern 19/2012,
de 26 de febrer.
Aquest any 2019, s’ha aplicat al personal de la Fundació l’increment retributiu i
recuperació parcial de la paga extra de 2013 que recull el DECRET LLEI 3/2019,
de 22 de gener, sobre l’increment retributiu per a l’any 2019 i la recuperació
parcial de l’import de la paga extraordinària de l’any 2013 per al personal del sector
públic de la Generalitat de Catalunya.

i) Subvencions, donacions i llegats

Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables s’han comptabilitzat
inicialment, amb caràcter general, com a ingressos directament imputats al
patrimoni net i s’han reconegut en el compte de resultats com a ingressos sobre
una base sistemàtica i racional de forma correlacionada amb les despeses
derivades de la subvenció, donació o llegat.
Les subvencions, donacions i llegats de caràcter monetari s’han valorat pel valor
raonable de l’import concedit referenciat al moment del seu reconeixement.
La imputació a resultats de les subvencions, donacions i llegats que tinguin el
caràcter de no reintegrables s’efectua atenent a la seva finalitat.
Els ingressos per subvencions lligades a la realització de projectes d’investigació
són reconeguts pel mateix import que les despeses incorregudes pels
investigadors, aplicant el principi de correlació entre ingressos i despeses. Pel que
fa a les subvencions per funcionament concedides per la Generalitat de Catalunya,
s’imputen com a ingressos de l’exercici en què es reconeixen.
Durant l’exercici 2017 es va fer una inversió per import de 6.480,99 euros
corresponent al Programa Gínjol (capítol 6 del pressupost). Aquet import prové
dels resultats originats a 31/12/2016 (romanent de tresoreria) que a 2017,
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figurava com a un import transformable en subvencions. Finalment vam complir
els requisit i es van transformat en subvenció. El nostre patronat (maig de 2017)
i posteriorment la comissió de seguiment del nostre Contracte Programa i la
Intervenció General, van autoritzar destinar una part del nostre resultat
(romanent) al programa Gínjol. De tat manera que aquets 6.480,99 euros
destinats a inversions d’immobilitzat intangible al 2017 provenen de romanents de
2016 i no de transferències corrents de 2017.
A la nostra liquidació pressupostària 2017 vam imputar el total de la despesa
(6.480,99 euros). A la financera era un import que passarà de “imports
transformables en subvencions “a subvencions. A mesura que amortitzem ho
passem a pèrdues i guanys per no generar pèrdues i l’impacte es neutre.
Ni a la Liquidació pressupostaria 2018 ni a la 2019 no hi ha cap inversió. Únicament
s’ha continuat amb el traspàs per l’amortització esmentada al paràgraf anterior i
per un import de 2.239,16 euros i 2.190,35 euros respectivament.

j) Negocis conjunts

El patronat celebrat el 22 de juny de 2016 va aprovar que la Institució CERCA
iniciés el Programa Gínjol.
Aquest Programa és una iniciativa singular de suport a la propietat intel•lectual i
industrial dels centres CERCA. Es configura com un fons de patents, finançat per
la I-CERCA i amb la participació econòmica voluntària dels centres CERCA que ho
demanin. L’aportació inicial d’I-CERCA va ser de 60.000 euros al 2016 i la dels
centres CERCA participants d’entre 10.000 i 15.000 euros. Al tancament de
l’exercici 2018 l’aportació acumulada i directa d’I-CERCA al programa Gínjol, era
de 145.147,74 euros i l’aportació acumulada dels centres de 186.000,00 euros
amb 18 centres participants.
Al 2019 s’han incorporat dos nous centres CERCA al Programa. S’han fet dos noves
convocatòries per un import agregat de 159.000,00 euros.
L’objectiu del Programa Gínjol es facilitar actuacions dels centres CERCA en el
terreny de les patents, com ara la redacció d’aquestes, la tramitació, PCT, extensió
internacional, informes SoA (State of the Art) i/o FTO (free to operate), etcètera.
El seu funcionament s’articula a través de crides competitives, avaluades i
prioritzades per experts prestigiosos i independents i amb criteris d’excel•lència i
oportunitat comercial.
En els projectes seleccionats, GINJOL aconsegueix una opció de recuperació
econòmica (fix i/o royalties) en cas de l’explotació futura sense entrar en la
propietat de les patents.
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Tots els retorns generats a partir de les patents finançades revertiran en el fons
GINJOL i serviran per finançar noves patents així com per cobrir les despeses del
comitè d’avaluació i, si escau, un petit overhead de gestió i contingències.

k) Transaccions entre parts vinculades

Amb caràcter general, els elements objecte de la transacció s’han comptabilitzat
en el moment inicial pel seu valor raonable.

05 – IMMOBILITZAT MATERIAL I INTANGIBLE

El 14 d’octubre de 2010 la Secretaria General del Departament d’Innovació i
Empresa va atorgà el seu permís per a la utilització, incloses les obres que fossin
necessàries per a l’adequació dels espais, de la primera planta de l’edifici situat a
l’Avinguda Diagonal 403 de Barcelona.
En l’exercici 2010 es va comunicar verbalment a I-CERCA que no faria ús d’aquest
espai. Per aquest motiu es deprecien els actius de l’adequació i moblament
d’aquest espai a valor zero, provocant unes pèrdues per aquest import a l’espera
de la confirmació per escrit. Durant l’exercici 2011, en acord del patronat del 1 de
juliol es va rebre el comunicat el no trasllat pel que es va procedir a la baixa dels
elements deteriorats, a part de la baixa dels elements que s’havien adquirits al
gener de 2011, abans de la comunicació, fet que va generar un altre pèrdua per
import de 41.243,46€ a l’exercici 2011.
Des del 21 de gener de 2013 la Institució CERCA ocupa uns espais al primer pis
de la Via Laietana 2 de Barcelona. Aquest ús es segons el permís d’ocupació rebut
el 20 de juny de 2012 de la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament
d’Economia i Coneixement. Aquest espais han estats cedits per compensar la
despesa efectuada als locals de l’Avinguda Diagonal 403 i per proveir uns espais
com a seu de la institució.

Els espais ocupats són de cessió gratuïta per part de la Secretaria d’Universitats i
Recerca del Departament d’Economia i coneixement el 20/06/2016, dels que no
disposem de valoració.

El detall de l’immobilitzat intangible per al 2019 és el següent:
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Saldo a
31/12/2018
Aplicacions informàtiques
Immobilitzat intangible
brut
Amortització
Acumulada
Aplicacions informàtiques
Immobilitzat intangible
net

(a)
Altes

(b)
Baixes

(c)
Saldo a
Traspassos 31/12/2019

24.744,81

0,00

0,00

0,00

24.744,81

24.744,81

0,00

0,00

0,00

24.744,81

0,00

0,00

-24.009,48

0,00

0,00

735,33

2.159,78
2.895,11
2.159,78

-21.849,70

I, per al 2018 era:

Saldo a
31/12/2017

(a)
Altes

(b)
(c)
Saldo a
Baixes Traspassos 31/12/2018

Aplicacions informàtiques

24.744,81

0,00

0,00

0,00

24.744,81

Immobilitzat intangible

24.744,81

0,00

0,00

0,00

24.744,81

0,00

0,00

-21.849,70

0,00

0,00

2.895,11

Equips per a procés d’informació
Immobilitzat material
Import dels elements amortitzats
al 100%

2.138,35
5.033,46
2.138,35
29.778,27
2.138,35
-19.711,35

0,00

0,00

27.639,92

El detall de l’immobilitzat material per al 2019, és el següent:

Saldo a
31/12/2018
Instal·lacions, maquinaria i utillatge
Mobiliari i equips per a processament d'informació
Altre immobilitzat material

(a)
Altes

0,00

0,00

24.750,21

0,00

389,00

378,12

(b)
(c)
Saldo a
Baixes Traspassos 31/12/2019
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.750,21

0,00

767,12
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Immobilitzat material brut
Amortització immobilitzat material
Amortització immobilitzat material

25.139,21 378,12
-25.092,97 -30,57

0,00
0,00

0,00
0,00

25.517,33
-25.123,54

-25.092,97 -30,57

0,00

0,00

-25.123,54

Deteriorament immobilitzat material

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Deteriorament immobilitzat material

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46,24 347,55

0,00

0,00

393,79

Immobilitzat material net

Aquest immobilitzat no està subjecte a garanties ni subvencions, hi ha elements
amortitzats al 100%. Per altra part tal com s’explica al punt 2) i, un element del
immobilitzat s’ha finançat deutes que s’ha transformat en subvencions.
El detall dels elements totalment amortitzats es el següent:

Saldo a
31/12/2018

Saldo a
31/12/2018

Aplicacions informàtiques

24.009,48

18.137,31

Immobilitzat intangible

24.009,48

18.137,31

Equips per a procés d’informació

24.666,40

24.527,91

Altre immobilitzat material

457,14

Immobilitzat material
Import
dels
amortitzats al 100%

25.123,54
elements

49.133,02

0,00
24.527,91
42.665,22

06 – INVERSIONS IMMOBILIÀRIES

L’entitat no és titular de cap bé que reuneixi les característiques per a ser
considerat dins d’aquest apartat.

07 – BÉNS DEL PATRIMONI CULTURAL
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L’entitat no és titular de cap bé que reuneixi les característiques per a ser
considerat dins d’aquest apartat.

08 – ARRENDAMENT I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR

8.1 Arrendaments financers

L’Entitat no és titular de cap bé que reuneixi les característiques per a ser
considerat dins d’aquest apartat.

8.2 Arrendaments operatius

La despesa en aquests apartat és el lloguer de sales per la conferencia CERCA i
material per reunions per un import total de 4.003,68 euros. Mentre que per a
l’exercici anterior l’import era de 150,00 euros.

09 – ACTIUS FINANCERS

9.1. Informació relacionada amb el balanç:

El detall dels actius financers a llarg termini per a l’exercici 2019 i el 2018 és el
següent:
Actius financers a llarg termini
Classes

Instruments de patrimoni

Categories

2018

Actius financers a cost

344.692,82

total

344.692,82

2019
489.822,82
489.822,82

Totals
2018
344.692,82
344.692,82

2019
489.822,82
489.822,82

Aquí està recollida la totalitat de projectes finançats pel Programa Gínjol al
tancament de l’exercici que es consideren a partir de 2019 tots a llarg termini:
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El detall dels actius a curt termini per a l’exercici 2019 i el 2018 és el següent:

Actius financers a curt termini
Classes

Crèdits derivats i altres

Categories

2018

Totals

2019

2018

Actius financers a cost

17.383,39

17.221,62

total

17.383,39

17.221,62

2019
17.221,62

17.383,39

17.221,62

17.383,39

En aquesta partida s’hi inclouen els usuaris a 2018 i 2019 per imports de 17.383,39
i 16.856,99 euros respectivament
Detall dels actius financers a cost:

Actius financers a cost
Altres actius financers

2019

2018

489.822,82

344.692,82

364,63

790,00

16.276,99

16.593,39

580,00

0,00

507.044,44

362.076,21

Patrocinadors
Usuaris
Altres usuaris
Totals

9.2. Usuaris i altres deutors
El moviment d’aquesta partida durant l’exercici ha estat el següent:
Saldo a
Saldo a
Augments Disminucions
31/12/2018
31/12/2019
Usuaris
patrocinadors i
altres deutors de
les activitats

17.383,39

52.729,08

132.890,85

17.221,62

Mentre que el moviment del 2018 va ser:
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Saldo a
Saldo a
Augments Disminucions
31/12/2017
31/12/2018
Usuaris
patrocinadors i
altres deutors
de les activitats

305.348,02

329.791,27

617.755,90

17.383,39

9.3 Classificació dels actius financers per venciment:
Classificació per a 2019:
Venciments a 31 de desembre de 2019
Classe
- Altres actius financers
- Clients per ventes i prestacions de serveis
- Clients d'empreses del grup i associades
Total

Venciment
1 any
>5 anys
489.822,82

Total
489.822,82

16.641,62

16.641,62

16.641,62

506.464,44

489.822,82

L’import de 489.822,82 euros correspon al Programa Gínjol que no té un
venciment determinat. Per aquest motiu està classificat a més de cinc anys:

I la classificació per 2018 va ser:

Venciments a 31 de desembre de 2018
Classe
- Altres actius financers
- Clients per ventes i prestacions de serveis
- Clients d'empreses del grup i associades
Total

Venciment
1 any
>5 anys
344.692,82
16.593,39

Total
344.692,82
16.593,39

790,00
790,00
17.383,39 344.692,82 362.076,21

10 – PASSIUS FINANCERS

10.1. Informació relacionada amb el balanç
La classificació entre instruments financers a llarg i curt termini és la següent:
Classes

Instruments financers a
ll/t

Instruments financers a
c/t

Derivats i altres

Derivats i altres

Total
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Categories
Dèbits i
partides a
pagar
TOTAL

2019

2018

2019

2018

295.147,74

145.147,74

262.423,28

295.147,74

145.147,74

262.423,28

2019

1.345.452,08
1.345.452,08

2018

557.571,02

1.490.599,82

557.571,02

1.490.599,82

El seu detall:
2018
Deutes a curt termini transformables en subvencions
Deutes a curt termini amb entitats de crèdit
Compte corrent amb entitats associades a curt termini
Proveïdors
Creditors diversos
Creditors per operacions en comú
Personal
Total

1.040.916,28

18.288,03

21,01
10.187,25
11.645,98
81.326,00
201.000,00
355,56
1.345.452,08

0,00
643,41
15.549,85
-364,63
228.000,00
306,62
262.423,28

2018
Deutes a llarg termini transformables en subvencions
Total

2019

2019

145.147,74

295.147,74

145.147,74

295.147,74

Els deutes a curt termini amb entitats de crèdit 2018 corresponen a les despeses
pagades per targeta VISA pendents de carregar al compte. L’import de 228.000,00
euros de 2019 i 201.000,00 euros de 2018 de creditors per operacions en comú
correspon a l’aportació al Fons d’Arrencada del Programa Gínjol realitzat per els
centres CERCA.

Tanmateix, els deutes a llarg termini transformables en subvencions per import de
295.147,74 euros de 2019 i els 145.147,74 euros de 2018 són les aportacions de
la ICERCA al finançament de Programa Gínjol explicat als punt 2 i) i 2 j).

Classe

Venciment
1 any
> 5 anys

Total a
31/12/2019
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Proveïdors
Deutes transformables en subvencions
Deutes amb entitats associades
Deutes amb entitats de crèdit
Personal
Altres deutes
Totals

15.549,85
18.288,03
228.643,41
306,62
- 364,63
262.423,28

295.147,74

295.147,74

15.549,85
313.435,77
228.643,41
306,62
- 364,63
557.571,02

Mentre que per 2018 es:

Classe
Proveïdors
Deutes transformables en subvencions
Deutes amb entitats associades
Deutes amb entitats de crèdit
Personal
Altres deutes
Totals

Venciment
1 any
> 5 anys
11.645,98
1.040.916,28
145.147,74
211.187,25
21,01
355,56
81.326,00
1.345.452,08
145.147,74

Total a
31/12/2018
11.645,98
1.186.064,02
211.187,25
21,01
355,56
81.326,00
1.490.599,82

Els Centres participants a 31 de desembre 2018 i de 2019 són el següents:

Centre CERCA

2018

2019

IDIBAPS

9.000,00

9.000,00

ICN2

9.000,00

9.000,00

CTTC

9.000,00

9.000,00

IRB

9.000,00

9.000,00

IGTP

9.000,00

9.000,00

IBEC

9.000,00

9.000,00

IDIBELL

9.000,00

9.000,00
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VHIR

9.000,00

9.000,00

IREC

9.000,00

9.000,00

ISGlobal

9.000,00

9.000,00

CRAG

9.000,00

9.000,00

CRM

12.000,00

12.000,00

IMIM

12.000,00

12.000,00

IDIBGI

12.000,00

12.000,00

ICRA

12.000,00

12.000,00

ICFO

12.000,00

12.000,00

CIMNE

12.000,00

12.000,00

ICIQ

15.000,00

15.000,00

IFAE

15.000,00

15.000,00

VHIO

-

15.000,00

IRTA

-

12.000,00

201.000,00

Totals

228.000,00

10.2 Import dels deutes amb garantia real.

No hi ha deutes amb garantia real

11 – FONS PROPIS

11.1 Fons dotacionals

La composició del Fons Fundacional de l’Entitat és la següent:

Entitat

Import

Departament d’Innovació, Universitats i Empresa

20.000,00

Departament de Salut

10.000,00
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Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural

10.000,00

Departament d’Economia i Finances

10.000,00

L’Associació Catalana d’Entitats de Recerca (ACER)

10.000,00

Total

60.000,00

12 – SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS

S’han rebut les següents subvencions, totes elles vinculades directament a les
activitats de l’entitat durant l’exercici 2019:

Entitat

Import

Departament d’Empresa i Coneixement

1.666.464,82

Departament de Salut

124.000,00

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
AGAUR

23.205,00
3.295,48

Total

1.816.965,30

De les subvencions procedents del Departament d’Empresa i Coneixement estan
incloses dos subvencions per projectes de formació contra la violència de gènere
per import de 14.672,30 i 13.846,16 euros. De la primera s’han executat i
traspassat a resultat 11.147,21 euros.

El detall és següent:

2019
Totals subvencions vinculades directament a les
activitats.

1.816.965,30

2018
1.588.728,97
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Subvencions traspassades a resultats

1.688.446,36

574.812,69

-

1.040.916,28

Totals subvencions per projectes

28.518,96

0,00

Subvencions per projectes traspassades a resultats

11.147,21

0,00

Import no traspassat a resultats en aplicació art.13.
Llei Pressupostos

D’aquestes subvencions, hi ha una part que al 2018 en aplicació del art. 13 de la
Llei de pressupostos no es va incorporat al resultat de l’exercici. D’aquest import
de 1.040.916,28 euros al exercici 2019 s’han incorporat al resultat 940.000,00
euros i 99.000,00 euros s’ha aplicat al Programa Gínjol.
Mentre que les subvencions rebudes per 2018 va ser:

Entitat

Import

Departament d’Empresa i Coneixement

1.438.405,62

Departament de Salut

84.000,00

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

63.205,00

AGAUR

3.118,35

Total

1.588.728,97

El detall és següent:

2019

2018
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Totals subvencions vinculades directament a les activitats.
Subvencions traspassades a resultats
Import no traspassat a resultats en aplicació art.13. Llei
Pressupostos

1.588.728,97

604.884,94

547.812,69

556.955,58

1.040.916,28

47.929,36

El detall de les subvencions rebudes i el seu moviment durant l’exercici 2019 i
2018 és el següent:

ENTIT
AT

SECTO
R
PÚBLI
C
SECTO
R
PRIVA
T

TIPUS
DE
SUBVE
NCIÓ
Altres
Subvenc
ions,
donacio
ns i
llegats
Patrocini

Total
SECTO
R
PRIVA
T
Total

Patrocini

Saldo a
31/12/20
17

ATORGADES
2018

TRASPÀS A
RTATS. 2018

Saldo a
31/12/2018

ATORGADES
2019

TRASPÀS A
RTATS. 2019

Saldo a
31/12/2019

47.929,36

1.816.965,30

1.736.375,72

128.518,94

1.813.669,21

1.785.150,86

157.037,29

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

47.929,36

1.818.965,30

1.738.375,72

128.518,94

1.814.669,21

1.786.150,86

157.037,29

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47.929,36

1.819.965,30

1.738.375,72

128.518,94

1.814.669,21

1.786.150,86

157.037,29

La fundació ha acomplert amb totes les condicions associades a les subvencions,
donacions i llegats rebuts.
Al període 2019 la Fundació ha rebut subvencions d’explotació destinades a cobrir
les despeses corrents de l’entitat en el transcurs de l’exercici per import de
1.788.446,34 euros i subvenciones lligades a projectes per un import total de
28.518,96 euros.
L’import de la subvenció oficial de capital que al 2018 figurava a l’epígraf A-3)
Subvencions, donacions i llegats rebudes per import de 50.870,70 euros
corresponen 2.941,34 euros a l’import destinat a cobrir l’amortització del
immobilitzat pendent d’amortització i traspàs a resultat periòdicament i 47.929,36
euros als romanents de tresoreria traspassats i aprovats pel patronat, la comissió
de seguiment del contracte programa i la intervenció General per la recuperació
de fons propis que s’ha aplicat aquest exercici 2019.
L’import de 761,18 euros de la partida altres subvencions, donacions i llegats del
epígraf A-3) de 2019 està destinat a cobrir l’amortització del immobilitzat pendent
d’amortitzar i traspassar a resultat.
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Respecte a les subvencions atorgades, a 31/12/2019 restava pendent de percebre
105.352,08 euros del total concedit, mentre que a 31/12/2018 restaven
1.070.526,27 euros per percebre.
Respecte al resultat 2019, destaquem que el sis d’octubre de 2019 es va publicar
al D.O.G.C. l’ORDRE VEH/165/2019, d’1 d’agost, sobre operacions comptables de
tancament de l’exercici pressupostari del 2019.
Com a conseqüència d’aquesta ORDRE, es va fer una minoració en les aportacions
previstes a la Fundació per import de 16.158,60 euros. Vinculada a aquesta
minoració del finançament de la Institució s’havia de produir una disminució en la
despesa 2019 pel mateix import. Finalment la disminució en la despesa ha estat
de 4.657,00 euros provocant un pèrdua del 11.501,60 euros que figuren a balanç.
Aquest exercici al no produir-se un excés de transferència en les aportacions de la
Generalitat, no procedeix l’aplicació del article 13.3 de la llei de Pressupostos 2017
vigent durant l’exercici 2019.
En aquest sentit, volem destacar que malgrat que les activitats 2019 estaven
determinades, la seva quantificació monetària es aproximada al dependre en part
de factors externs.
Respecte al 2018, el resultat va ser de zero euros per l’aplicació del article 13.3 de
la llei de pressupostos 2017 de la Generalitat de Catalunya, prorrogada pel 2018.
El detall del càlcul és el següent:
Resultat de l'exercici abans aplicació art. 13,3 Llei Pressupostos

40.916,28

+Dotació amortitzacions
-Subvencions oficials de capital transferides al resultat de l'exercici

2.239,16
- 2.239,16

-Donacions i llegats de capital
+/- Variacions d'existències
Resultat comptable teòric sena aplicació art. 13.13 Ll- Pressupostos

40.916,28

Destaquem que el quadre anterior no inclou l’import de 1.000.000,00 d’euros
(991.501,52 euros líquids) que pertanyen al Programa de centres avaluats amb
“A” pendent d’executar. Aquest import no s’inclou perquè es una subvenció
finalista i a 31 de desembre està pendent d’executar.
13 – SITUACIÓ FISCAL
Saldos pendents amb les Administracions Públiques
Saldos deutors
2018
HP deutora per Subvencions concedides

1.070.526,27

2019
105.352,08

Saldos creditors
2018
0,00

2019
0,00
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HP deutora per IVA

2.583,65

0,00

0,00

2.546,88

HP deutora retencions

0,00

0,00

0,00

0,00

HP creditora retencions

0,00

0,00

25.682,50

26.927,09

HP OSS creditors

0,00

0,00

9.344,33

9.771,94

Total

1.073.109,92 105.352,08 35.026,83 39.245,91

EXPLICACIÓ DE LA SITUACIÓ DE L’IVA DURANT L’ANY 2019
S’ha aplicat el criteri d’anys anteriors ajustat a les variacions legislatives. Amb el
següent resultat i càlcul de prorrata d’I.V.A. aplicat:
Ingressos subjectes i no exempts:

13.369,92

Total Ingressos:

731.335,22

Percentatge de prorrata:

2%

CÀLCUL DE LA PRORRATA DE 2018
Ingressos subjectes i no exempts:
Total Ingressos:

22.468,27
1.612.162,75

Percentatge de prorrata:

2%

13.1 Impost sobre beneficis
El resultat de l’exercici ha estat de -11.501,60 euros. No s’ha comptabilitzat cap
despesa per Impost sobre Beneficis.
La Fundació està inclosa entre les Entitats regulades en el Títol II, de la Llei
49/2002 de 23 de desembre de "Régimen fiscal de las Entidades sin fines lucrativos
y de los Incentivos fiscales al mecenazgo”. La Fundació ha comunicat a
l’Administració Tributària l’opció, tal i com preveu el Reial Decret 1270/2003 de 10
d’octubre, per l’aplicació del règim fiscal especial regulat en Títol II de la Llei
49/2002 atès que compleix tots els requisits establerts en l’article 3er. de
l’esmentada Llei.
La totalitat de les activitats dutes a terme per la Fundació durant aquest exercici
s’inclouen entre les finalitats d’interès general pròpies de la Fundació amb la qual
cosa gaudeixen de l’exempció corresponent de la Llei 49/2002, atès que es
compleixen els requisits exigits per aquesta Llei.
CONCILIACIÓ DE L’IMPORT NET D’INGRESSOS I DESPESES DE L’EXERCICI
AMB LA BASE IMPOSABLE DE L’IMPOST SOBRE BENEFICIS
Rtat. Comptable de l’exercici 2019 després IS
Diferències permanents

Augments

Disminucions
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Rendiments exempts en base Llei 49/02

2.707.023,70 2.718.564,49

-11.540,79

Base Imposable (Resultat Fiscal) 2019

0,00

13.2 Altres tributs
No existeix cap circumstància de caràcter significatiu en relació amb altres tributs.

14 – INGRESSOS I DESPESES

14.1. Despeses derivades del funcionament de l’òrgan de govern

En el compte de resultats del present exercici no hi ha despeses en concepte de
material d’oficina i altres despeses incorregudes per a la celebració dels Patronats
i Juntes de Govern de l’entitat.

14.2. Ajuts concedits i altres despeses

Concepte
Ajuts a entitats
Total

2019
2.128.000,00
2.128.000,00

2018
16.000,00
16.000,00

Dels setze mil euros de 2018, quatre mil euros són dels premis Pioner 2018,
convocats per la institució CERCA per destacar a aquells investigadors que just
han fet una tesi doctoral obtenint resultats clarament orientats a ser aprofitats
comercialment i 12.000 euros al BCU pel conveni de col·laboració.

El detall és el següent per al 2019:
Beneficiari

Concepte

Segons quadre següent

Premis Pioner 2019
Conveni col·laboració
Centres CERCA

BCU

Agustín Emilio Long Sória Conveni ANII
Agustina Irazustra
Conveni ANII
Silvestri

Import
4.000,00
12.000,00
1.000,00
1.000,00
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40.000,00

Agrotecnio

Conveni DARP

AGAUR (Centres CERCA)

Centres Avaluats "A"

total

2.070.000,00
2.128.000,00

S’han atorgat quatre premis PIONER 2019 per un import unitari de mil euros a:

Nom

Centre

Tesi

Ana Garcia Herráiz

ICIQ

New Carbon Reactivity Rules with Radical Carbenoids
and Carbyne Equivalents enebled by Photoredox
Catalysis

Nagar Bhawana

ICN2

Printed Graphene for Energy Storage and sensing
Applcations

Núria Fabri Faja

ICN2

Clinical diagnosis anf pathogen detection with a novel
multiplexed nanophotonic poin-of-care biosensor

Roland Treborg

ICFO

Lends-free interferometric microscope for transparent
materials

Al 2019 s’ha continuat el conveni per import de dotze mil euros de col·laboració
amb el BCU per continuant el recolzament i serveis als centres CERCA per part del
BCU. També s’ha atorgat dos ajuts dintre del conveni signat amb l’ANII segons el
detall del quadre. L’ajut de 40 mil euros al centre AGROTECNIO es per la preparació
del pla estratègic i el foment de les activitats de transferència de l’entitat. Aquest
import provinent de 2108 i aprovada la seva destinació al patronat del 28 de maig
de 2019 i consensuat amb el Departament d’Agricultura la seva destinació final.
Respecte a l’ajut als centres Avaluats amb “A” gestionada per l’AGAUR per un
import total de 3,57 milions d’euros, l’ICERCA va finançar 2,07 milions d’euros i
l’AGAUR 1,5 milions d’euros. L’import aportat per la Institució CERCA prové de
finançament 2018 i 2019 del Departament d’Empresa i Coneixement.

14.3. Aprovisionaments, Despeses de personal i Pèrdues, deterioraments
i variació de les provisions per operacions de les activitats.
Pel que fa als aprovisionaments no hi ha saldo per aquest concepte al Compte de
Resultats del present exercici.
El detall i import de la partida de Despeses de Personal és el següent:

Concepte
Sous i Salaris

2018
346.836,73

2019
365.056,95
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Indemnitzacions
Seguretat Social a càrrec de la Fundació
Total

0,00

0,00

92.278,44

93.278,44

436.190,70

458.614,40

Quant a les Pèrdues, deterioraments i variació de les provisions per operacions de
les activitats, no hi ha saldo per aquest concepte al Compte de Resultats del
present exercici ni el l’anterior.

14.4 Import de la venda de béns i prestació de serveis produïts per
permuta de béns no monetaris i serveis
No existeix saldo en aquesta partida en el compte de resultats del present exercici.

14.5. Detall de la partida “Altres resultats”
El saldo d’aquesta partida en el compte de resultats de l’exercici 2019 i 2018 per
import de 100,00 i 1.849,86 euros respectivament, corresponen a la regularització
de saldos comptables.

14.6. Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions
No existeix saldo per aquesta partida en el compte de resultats del present exercici
a part de les indicades en la nota 12 de la present memòria.

14.7. Transaccions efectuades amb entitats del grup i associades
Les transaccions amb entitats del grup i associades són les corresponents al
Programa SUMA 2016 per un import inicial de de 600.000 euros provinents dels
romanents de tresoreria d’exercicis anteriors de l’AGAUR.
La quarta convocatòria del Programa SUMA que gestiona la Fundació va ser durat
l’exercici 2016. Durant el 2018 i 2019 s’ha continuat amb la gestió únicament.
Aquest Programa és un encàrrec específic de gestió a la Fundació I-CERCA en
relació al programa d’integració de Centres CERCA (SUMA 2016- desenvolupament
2016-2018) de la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Economia
i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. La gestió inclou específicament
l’impuls dels avantprojectes prèviament seleccionats, i s'articula mitjançant la
formalització de convenis de col·laboració amb els Centres de Recerca prèviament
seleccionats. Els convenis estableixen les obligacions de les parts i el finançament
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associat, que serà de caràcter puntual en el temps, sense possibilitat de prorrogarse en exercicis posteriors. També s’encarrega del seguiment dels projectes
finançats revisant la documentació justificativa i convocant les reunions de la
comissió de seguiment del Programa
De l’import total del Programa SUMA 2016, 534 mil euros s’han destinat al
finançament del centres i 66 mil euros a les despeses de gestió de l’I-CERCA.
El saldo a 31/12/20109 es el següent:

CENTRE

Total Finançat

PRBB -PCB

643,41 €
643,41 €

total

Els imports i destinataris dels fons de Programa SUMA 2016 han estat els
següents:
CENTRE

Total Finançat

IDIBAPS

40.000,00 €

R3 IPHES

47.500,00 €

CIMNE

83.500,00 €

IFAE

105.000,00 €

PRBB

90.000,00 €

IRSCSP

168.000,00 €

total

534.000,00 €

Al 2015 es va iniciar la convocatòria del Programa SUMA 2014 per un import total
de 1.176.161,00 euros. Aquest import corresponien a romanents de tresoreria
d’exercicis anteriors de l’AGAUR.
De l’import total del Programa, es van destinaran 1.050.144,00 euros al
finançament de les actuacions d’integració i 126.017,00 euros al finançament de
les despeses de gestió associades al Programa de l’I-CERCA.
Els imports i destinataris dels fons de Programa SUMA 2014 van estar els següents:
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CENTRE

Total Finançat

FMCCF (ICFO)

180.000,00 €

ICCC - Sant Pau

234.000,00 €

IDIBAPS - Fund. Clinic
IG - CTTC
(renovació)
IGTP-IJC-IMPPC
(renovació)
IPHES - ICAC - ICRPC
(renovació)
IRTA - CRESA

35.000,00 €

128.900,00 €

PRBB -PCB

185.000,00 €

50.000,00 €
201.000,00 €
1.050.144,00 €

total

15-APLICACIÓ
D’ELEMENTS
FINALITATS FUNDACIONALS

36.244,00 €

PATRIMONIALS

I

D’INGRESSOS

A

15.1. Dotació Fundacional
Detall dels béns i drets que formen part de la dotació fundacional / fons social:
Béns i drets que
formen part de la Partida
Balanç
Dotació
Fundacional
Fons
Tresoreria
dotacional
Total

Saldo a
Saldo a
Augments Disminucions
31/12/2018
31/12/2019
60.000,00

0,00

0,00

60.000,00

60.000,00

0,00

0,00

60.000,00

Mentre que en l’exercici 2018 va ser de :
Béns i drets que
formen part de la Partida
Balanç
Dotació
Fundacional
Fons
Tresoreria
dotacional
Total

Saldo a
Saldo a
Augments Disminucions
31/12/2017
31/12/2018
60.000,00

0,00

0,00

60.000,00

60.000,00

0,00

0,00

60.000,00
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15.2. Finalitats Fundacionals
Càlcul pel qual es determinen les partides significatives a través de les quals es
pot comprovar el compliment de les finalitats.

Ingressos Bruts
Ingressos per les activitats

2018

2019

567.328,27

2.707.123,70

0,00

0,00

Ingressos Financers
Total Ingressos Bruts

567.328,27 2.707.123,70

Despeses Necessàries

2018

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

Diferències de canvi

0,00

0,00

Total Despeses Necessàries

0,00

0,00

Total Ingressos Computables

0,00

0,00

Despeses financeres
Variació
valor
instruments financers

raonable

Despeses i inversions activitat
fundacional
Despeses de personal
Altres despeses d’explotació
Altres resultats
Total Assignació Fundacional

2018

2019

439.115,17
75.950,91
52.262,19
567.328,27

458.614,36
74.880,83
2.185.030,11
2.718.525,30

Determinació del destí dels ingressos a finalitats fundacionals segons el que
s’estableix legalment:
Ingressos
Computables

% destinat
a finalitats
fundacionals

Ingrés a
destinar a
activitats
fundacionals

Despesa
destinada a
activitats
fundacionals

Diferència

2019

2.707.023,70

100%

2.707.023,70

2.718.525,30

-11.501,60

2018

567.328,27

100%

567.328,27

567.328,27

0,00

2017

579.926,19

100%

579.926,19

579.926,19

0,00

2016

566.549,78

100%

566.549,78

566.549,78

0,00

Exercici
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2015

527.859,06

100%

527.859,06

527.859,06

0,00

Total

4.948.687,00

100%

4.948.687,00

4.960.188,60

-11.501,60

15.3. Compliment de Finalitats Fundacionals
Tal i com es dedueix de l’apartat anterior, i tenint en compte l’aplicació de resultats
proposada a la nota 3 d’aquesta memòria, la Fundació ha destinat més del 70%
dels seus ingressos a finalitats fundacionals, amb la qual cosa s’ha complert amb
el que s’estableix legalment.

16-OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES
El personal d’alta direcció ha meritat un total de 85.945,94 euros en el curs de
l’exercici en concepte de sous, dietes i altres remuneracions. Aquest import també
inclou recuperacions parcials de la paga extra no cobrada al 2013. En l’exercici
anterior va ser de 82.784,75 euros.
Els membres dels òrgans de Govern de la Fundació no han rebut cap tipus de
remuneració durant aquest any ni en l’exercici anterior.
No hi ha cap tipus d’obligació concreta en matèria de pensions o de pagament de
primes d’assegurances de vida respecte dels membres antics i actuals de l’òrgan
de govern i personal d’alta direcció.
No s’ha concedit cap bestreta ni crèdit al personal d’alta direcció i ni als membres
dels òrgans de govern.

Les operacions vinculades són les subvencions rebudes durant l’exercici i que han
passat íntegrament a resultat. Les detallem a continuació:

Operacions vinculades
Saldo
Saldo
31/12/2018 31/12/2019
Departament d'Empresa i Coneixements
Departament de Salut
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural
Total

1.028.592,52

0,00

0,00

0,00

41.933,75

0,00

1.070.526,27

0,00
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Les operacions amb part vinculades recollides al punt 14.7 de la memòria
corresponen a romanents de tresoreria d’exercicis anteriors de l’AGAUR i que
l’ICERCA a fet de gestor i per aquest motiu no han passat pel compte de resultat
de la institució CERCA.

17-ALTRA INFORMACIÓ

17.1 Nombre mitjà de persones ocupades en el curs de l’exercici, distribuït
per categories i desglossat per gènere
El nombre mitjà de persones ocupades durant l’exercici, distribuït per categories i
desglossat per gènere, és el següent:
Categoria
Direcció
Resta
Total

2018

2018

2019

2019

Homes
1
3
4

Dones
0
3
3

Homes
1
3
4

Dones
0
3
3

17.2 Components de l’òrgan de Govern

L’exercici de les funcions dels Patrons ha estat realitzada de forma gratuïta, sense
que hagin rebut cap tipus de retribució.
Els seus membres són els següents:
1. President : Conseller competent en matèria de recerca: Maria Àngels
Chacón i Feixas, Consellera competent en matèria de recerca.
2. Vicepresident : Núria Sebastián-Gallés, professora de la UPF.
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Vocals:
3. Francesc Xavier Grau Vidal, secretari d’Universitats i Recerca del
Departament d’Empresa i Coneixement.
4. Albert Barberà i Lluís, director general de Recerca i Innovació del
Departament de Salut.
5. Carmel Mòdol Bresolí, director general d’Alimentació, Qualitat i Indústries
Alimentàries del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació.
6. Joan Romero Circuns, conseller delegat d’ACCIÓ.
7. Josep Samitier i Martí, director de l’Institut de Bioenginyeria de
Catalunya (IBEC) i president de l’Associació Catalana d’Entitats de
Recerca (ACER).
8. Ramon Miquel Pascual per l’ACER , a partir del 13 de febrer de 2019.
9. Josep Lladós Canet per l’ACERR, a partir del 13 de febrer de 2019.
10.Joan Ramon Usall, del Departament d’Agricultura Ramaderia, Pesca i
Alimentació.
11.Secretari patró: Joan Gómez Pallarès, director general de Recerca del
Departament d’Empresa i Coneixement.

17.3. Tramitació d’autoritzacions al protectorat
No hi ha tramitades autoritzacions al Protectorat per cap tipus d’operació.

17.4 Operacions amb garantia
Durant l’exercici al que fa referència la present memòria, la Fundació no ha
realitzat cap operació amb algun tipus de garantia ni hi ha cap passiu contingent
ni en l’exercici anterior.

17.5. Fets posteriors al tancament
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La situació generada pel virus del COVID-19 i la seva ràpida expansió qualificada
com a pandèmia per la Organització Mundial de la Salut, ha tingut conseqüències
en la organització i mobilitat a nivell mundial.
La Institució CERCA va decretar el teletreball per al seu personal i les mesures de
prevenció recomanades.
A data del tancament d’aquests comptes anuals, no es preveuen riscos o incerteses
que puguin afectar al principi d’empresa en funcionament.
L’actual emergència sanitària produïda per la pandèmia de COVID-19, i la
declaració d’Estat d’alarma del passat 14 de març de 2020 per part del Govern de
l'Estat, comporta una situació d’excepcionalitat en el conjunt del sector
empresarial, amb un impacte difícilment predictible a data de formulació dels
presents comptes anuals.
L’impacte que la pandèmia pugui tenir tant en el conjunt de l’economia del país,
com en l’activitat de l’empresa, tant des de el punt de vista de l’organització dels
recursos tècnics i humans, com dels resultats futurs i del compliment de l’execució
del pressupost de l’exercici 2020 i, per tant, dels impactes en la situació financera
en el seu conjunt de l’entitat, no poden ser avaluats a data actual.
No obstant, es considera que el funcionament de l’activitat normal de l’entitat es
pugui reiniciar un cop superada l’actual situació.

17.6. Honoraris d’auditoria

Els honoraris designats per l’auditoria de l’exercici 2019 han estat de 3.434,20
euros més 240,68 euros per altres conceptes. Pel 2018 van ser de 3.296,71 euros,
facturant 266,40 euros per altres serveis.

17.7. Codi de conducta d’inversions financeres temporals
El patronat de la Fundació es compromet a seguir les regles especifiques a què
s’han d’ajustar les inversions financeres temporals en base al codi de conducta de
les entitats sense afany de lucre per la realització d’inversions financeres, acordat
el 20 de novembre de 2003, pel consell de la Comissió Nacional del Mercats de
Valors.
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17.8. Informació sobre els ajornaments de pagament efectuats a
proveïdors. Disposició addicional tercera. “Deure d’informació” de la Llei
15/2010, de 5 de juliol.
Per al 2019:

Dins del termini màxim legal (*)
Resta
Total pagaments de l’exercici
Ajornaments que a la data de tancament
sobrepassen el termini màxim legal

Pagaments realitzats i pendents de
pagament a la data de tancament del
balanç
2019
Import
% sobre el total
207.082,60
100%
0,00
207.082,60
100%
0,00

Per a l’exercici 2018:
Pagaments realitzats i pendents de pagament
a la data de tancament del balanç
2018
Dins del termini màxim legal (*)
Resta
Total pagaments de l’exercici
Ajornaments que a la data de tancament
sobrepassen el termini màxim legal

Import

% sobre el total

11.675,82

100%

0,00
11.675,82

100%

0,00

(*) El termini màxim legal establert per la Llei 3/2004 de 29 de desembre per la
qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials i per la Llei 15/2010 de 5 de juliol es de 30 dies per l’exercici 2017

17.9. Contractació
D’acord a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, el
nombre de contractes per cada procediment de contractació de l’exercici 2018 és
la següent:

Relació de convenis / contractes signats durant (tots de menor quantia):
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Procediment de Contractació Número Pressupost de licitació
Contractes menors 2019

3

21.000,00

Contractes menors 2018

8

25.269,00

18-INFORMACIÓ SEGMENTADA

L’entitat no duu a terme diferents categories d’activitats, ni disposa de més d’un
centre de treball, ni actua en diferents àrees geogràfiques, amb la qual cosa no és
possible segmentar la distribució de l’import dels ingressos i les despeses.
A judici dels membres del patronat, no hi ha cap altra qüestió a destacar que faci
conèixer i justifiqui el compliment de les finalitats fundacionals i dels preceptes
legals.

19-LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

El pressupost 2019 d’ICERCA, està integrat dintre dels pressupostos de la
Generalitat de Catalunya pel mateix exercici.
El DECRET 272/2018, de 20 de desembre, pel qual s’estableixen els criteris
d’aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat pel 2017, mentre no
entrin en vigor el del 2019, també va prorrogar els pressupostos de la ICERCA.
L’estat de Liquidació Pressupostària de 2019 presenta uns drets i unes obligacions
de 2.812.315,27 euros i 2.706.334,95 euros respectivament. S’han incorporat
modificacions per un import total de 1.280.110,27 euros amb un pressupost
definitiu de 1.832.315,27 euros. El resultat ha estat un superàvit de 105.980,32
euros.
La Liquidació Pressupostària de 2018 va presentar un pressupost inicial de
552.205,00 euros, va incorporar unes modificacions pressupostàries per import
de 1.51.946,53 euros amb un Pressupost definitiu de 1.604.151,53 euros.
El drets i les obligacions reconeguts van ser de 1.604.151,53 euros i 563.239,25
euros respectivament, amb un superàvit a la liquidació pressupostària de
1.040.912,28 euros.
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Les desviacions pressupostàries corresponen a l’actualització del pressupost inicial
que prové de 2017 i a les incorporacions de romanents de tresoreria per transferir
als centres avaluats amb “A” i a Agrotecnio tal i com estava previst. També a les
aportacions al Programa Gínjol per import de 60 mil euros i les subvencions
pendents d’execució del Projecte de formació contra la violència de gènere, d’acord
amb els detalls dels punts 10.1 i 14.2 d’aquesta memòria.
A continuació adjuntem l’estat de liquidació del pressupost per al 2019:
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Fundació I-CERCA
CAP APLICACIÓ
ÍTO PRESSUPO
L
STÀRIA
3
3
3

4
4
4
4
4

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST a 2019

NOM DE L'APLICACIÓ

319.0009 Prestació d'altres serveis
319.0010 Prestació d'altres serveis
399.0009 Prestació d'altres serveis
CAPITOL 3
410.0012
410.0013
410.0021
430.0000
470.0000
CAPITOL 4

DRETS/
OBLIGACIONS

DESVIACIONS
PRESSUPOST
RECONEGUTS/DE
ARIES
S

MODIFICACIONS

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

5.700,00
9.649,97
0,00
15.349,97

5.700,00
9.649,97
0,00
15.349,97

15.349,97

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

40.000,00
0,00
1.221.464,82
3.295,48
0,00
1.264.760,30

124.000,00
23.205,00
1.666.464,82
3.295,48
0,00
1.816.965,30

124.000,00
23.205,00
1.666.464,82
3.295,48
0,00
1.816.965,30

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

0,00

40.000,00
940.000,00
980.000,00

40.000,00
940.000,00
980.000,00

Del Departament de Salut
84.000,00
Del Departament d'Agricultura
23.205,00
Del Departament d'Empresa i C 445.000,00
D'entitats autonomes administra
0,00
D'empreses privades
0,00
552.205,00

870.0001 incorporació de romanents final
870.0001 incorporació de romanents final
CAPITUL 8

PRESSUPOST

PRESSUPOST
INICIAL

DEFINITIU

5.700,00
9.649,97

0
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

552.205,00

1.280.110,27

1.832.315,27

2.812.315,27

980.000,00

234.330,18
74.261,64
84.171,96
392.763,78

44.780,83
11.684,30
9.385,45
65.850,58

279.111,01
85.945,94
93.557,41
458.614,36

279.111,01
85.945,94
93.557,41
458.614,36

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

10.106,00
250,00
0,00
0,00
1.500,00
Taxes
6.202,13
Exposicions, certàmens i altres
0,00
Publicitat, difusions i campanye
250,00
Organització de reunions, confe 20.000,00
Formació del personal propi
1.000,00
Despeses per serveis bancaris
0,00
Inscripció a organismes o entita
0,00
Altres despeses de funcioname
0,00
Altres despeses diverses
11.189,20
Auditories
3.400,00
Treballs tècnics
85.685,14
Altres treballs realitzats per pers 12.343,89
Solucions Tecnològiques adquir
1.814,86
Dietes locomocions i trasllats
5.500,00
159.241,22

0,00
0,00
605,47
0,00
0,00
1.648,54
1.999,40
-250,00
36.743,20
0,00
1.234,64
0,00
23.804,24
0,00
474,20
0,00
0,00
0,00
0,00
66.259,69

10.106,00
250,00
605,47
0,00
1.500,00
7.850,67
1.999,40
0,00
56.743,20
1.000,00
1.234,64
0,00
23.804,24
11.189,20
3.874,20
85.685,14
12.343,89
1.814,86
5.500,00
225.500,91

7.886,16
103,00
605,47
0,00
277,51
7.850,67
1.660,39
0,00
9.399,10
0,00
1.234,64
0,00
23.804,24
10.982,16
3.874,20
36.173,44
10.842,01
1.117,58
3.910,02
119.720,59

200,00
200,00

0,00
0,00

200,00
200,00

0,00
0,00

-2.219,84
-147,00
0,00
0,00
-1.222,49
0,00
-339,01
0,00
-47.344,10
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
-207,04
0,00
-49.511,70
-1.501,88
-697,28
-1.589,98
-105.780,32
0,00
-200,00
-200,00

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

12.000,00
2.000,00
1.090.000,00
40.000,00
4.000,00
1.148.000,00

12.000,00
2.000,00
1.090.000,00
40.000,00
4.000,00
1.148.000,00

12.000,00
2.000,00
2.070.000,00
40.000,00
4.000,00
2.128.000,00

0,00
0,00
980.000,00
0,00
0,00
980.000,00

Total Despeses
552.205,00
1.280.110,27
1.832.315,27
Saldo pressupostari de l'exercici (Total drets reconeguts - Total obligacions reconegudes)
Incorporació de romanents de tresoreria
Resultat pressupostari Ajustat

2.706.334,95
105.980,32
0,00
105.980,32

874.019,68
105.980,32

8

Total Ingressos
1
1
1

130.0001 Personal laboral fix
132.0001 Personal laboral d'alta direcció
160.0001 Seguretat Social
CAPITOL 1

2
2
2

212,0003
220.0001
220.0002
222.0002
224.0001
225.0001
226.0001
226.0003
226.0005
226.0011
226.0039
226.0040
226.0088
226.0089
227.0012
227.0013
227.0089
228.0001
230.0001
CAPITOL 2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Manteniment d'aplicacions infor
Material ordinari no inventariabl
Adquisició llibres, documents qu
Comunicació mitjançant
i d d'assegurances
id d
Despeses

3

342.0001 Comissions i altres desp, bancà
CAPITOL 3

4
4
4
4
4

443.7610
443.7990
448.6800
448.0001
483.0001
CAPITOL 4

BCU
ANII
D'Altres entitats participades pe
Transferències a fundacions no
Premis

72

MEMÒRIA ECONÒMICA 2019
G65325532
Conciliació del resultat comptable i el resultat de la Liquidació Pressupostària:

Fundació I-CERCA Conciliació de
Resultats 2019
CONCILIACIÓ RESULTAT PRESSUPOSTARI I RESULTAT
COMPTABLE PER L'EXERCICI 2019
Resultat pressupostari
- Ingressos capítols 6 a 9
+ Despeses capítols 6 a 9

105.980,32
0,00
0,00

- Excés de transferència corrent
- Gínjol aportació ICERCA -DGR
- Gínjol aportació ICERCA -Salut
- Subvencions per projectes pendent executar
- Dotació amortitzacions
- Dotació deterioraments/correccions exercicis ant
- Dotació provisions
+/- Periodificacions

0,00
-60.000,00
-40.000,00
-17.371,77
-2.190,35
0,00
0,00
0,00

+ Subvencions transferides rtat exercici
+ Subvencions corrents liquidades en ex. anteriors
+/- Altres resultats no pressupostaris
+/- Altres resultats no pressupostaris
+ Aplicació de provisions

2.180,20
0,00
-100,00
0,00
0,00

Resultat comptable

-11.501,60
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Romanents de tresoreria a 31/12/2019.
El càlcul de romanents de tresoreria és el següent:

Fundació I-CERCA

ROMANENTS 2019
import

Sots total

1.- Fons líquids

217.874,15

217.874,15

2,- Drets pendents de cobrament
Deutors
Administracions públiques deutores
Despeses anticipades
Total deutors pendents de cobrament

17.221,62
105.352,08
-

3,- Obligacions pendents de pagament
Deutes a curt termini
Creditors diversos
Altres deutes amb Administracions Públiques
Total creditors pendents pagaments

18.288,03
175.814,33
39.245,91

total

122.573,70

233.348,27

4,- Partides pendents d'aplicació
I. Romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3 +4 )
II. Excès de finançament afectat 1
Programa Gínjol
Programa Gínjol
Programa Gínjol
Recuperació Fons propis aprovat per Intervenció G
Import SUMA 2016 penden justificar
Programa d'avaluació centres CERCA

107.099,58
523.147,74
489.822,82
643,41
33.968,33

III. Saldos de dubtos cobrament
IV. Romanent de tresoreria no afectat =(I+II+III)

73.131,25

Obligaciions pendents de reconeixer en pressupost
V. Romanent de tresoreria total

73.131,25

Proposta de destinació romanents 2019:
Fons Propis
Pendent de determinar
Total

60.000,00
13.131,25
73.131,25
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El càlcul de Romanents de Tresoreria 31/12/2019 està pendent de l’aprovació per part de la
intervenció General.
Per al seu càlcul i presentació s’ha fet servir el quadre i definicions segons el Pla general de
comptabilitat pública de la Generalitat de Catalunya

Barcelona, 3 de juny de 2020

Els comptes anuals corresponents a l’exercici 2019 es van aprovar en la reunió del Patronat
de la FUNDACIÓ INSTITUT DELS CENTRES DE RECERCA DE CATALUNYA de data 3 juny
de 2020.

Barcelona, 3 de juny de 2020
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DILIGÈNCIA per fer constar que el present exemplar dels Comptes Anuals de la Fundació
Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (I-CERCA), corresponents a l’exercici 2019,
aprovats a la sessió de Patronat de 3 de juny de 2020, s’estén l’anvers de 75 fulls numerats
de l’1 al 75, el darrer dels quals conté la signatura del President, Secretari de la Fundació.

Barcelona, 3 de juny de 2020
Maria Àngels
Chacón i Feixas DNI 46583720A
(SIG)

Firmado digitalmente por Maria Àngels Chacón i
Feixas - DNI 46583720A (SIG)
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
o=Departament d'Empresa i Coneixement,
2.5.4.97=VATES-S0811001G, ou=Treballador
públic de nivell alt de signatura, title=Consellera,
sn=Chacón i Feixas - DNI 46583720A,
givenName=Maria Àngels,
serialNumber=IDCES-46583720A, cn=Maria
Àngels Chacón i Feixas - DNI 46583720A (SIG)
Fecha: 2020.07.28 13:22:13 +02'00'

Joan Gómez
Pallarès - DNI
36967734H (SIG)

Signat digitalment per Joan
Gómez Pallarès - DNI
36967734H (SIG)
Data: 2020.07.24 10:11:34
+02'00'

Maria Àngels Chacón i Feixas

Joan Gómez Pallarès

(Presidència sessió Patronat)

(Secretari patró)
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Via Laietana, 2 - 08003 Barcelona
+34 935 526 931
info@cerca.cat
www.cerca.cat

Patrons:
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